
 שחקן יכול לבחור כל קלף פרח שנמצא
 בידו ולהציג אותו בקבוצה שלפניו: אלה

 הן ערוגות הפרחים שלו. רק פרחים מאותו הסוג יכולים לגדול בכל ערוגה נפרדת וניתן לשתול רק סוג אחד של פרחים בערוגה אחת.
 הכמות המרבית של ערוגות פרחים אצל כל שחקן היא שלוש. במהלך תורו, שחקן יכול לשתול כמות פרחים לפי רצונו בערוגה, או

 לא לשתול בכלל. ערוגות עם פרחים נטועים נשארות מול השחקן במהלך כל המשחק עד שהשחקן מוכר את הפרחים, עוקר אותם או
שקלפי מזיקים של שחקן אחר משפיעים עליהם

נטיעת פרחים בערוגות של שחקנים אחרים
 שחקן יכול להיות מעוניין בהשלכת כל קלף שבידו בדרך

 אחרת מלבד לשתול אותו בערוגה שלו )למשל, השחקן מגדל
 סוגים שונים של פרחים בערוגות שלו(. הסיבה לכך היא שככל
 שמוציאים יותר קלפים מהיד במהלך תור, כך ניתן לקחת יותר

 קלפים מחפיסת הפרחים בסוף התור ולהגדיל את הסיכויים
למצוא את הקלפים הדרושים

 שחקן יכול להציע קלפים שהוא לא צריך לשחקנים אחרים.
 במידה והם מעוניינים, ניתן לנטוע את הפרחים ישירות

 בערוגה שלהם. שחקנים אחרים אסורים מלקיחת קלפים אל
 ידיהם. ניתן להשתמש בהם רק מידית: על ידי שתילת אותם
 פרחים מאותו הסוג בערוגה קיימת או פתיחת ערוגה חדשה.

 במידה וכל שלושת הערוגות של השחקן כבר נמצאות בשימוש
ניתן לפנות מקום על ידי עקירת כל הפרחים מאחת הערוגות

עקירת פרחים מערוגות
 במידה ושחקן כבר לא מעוניין לגדל סוג
 מסוים של פרחים, הוא רשאי לעקור את
 הערוגה בכל רגע במהלך תורו ולשתול

 פרחים מסוג אחר במקומם. פרחים שנעקרו
 מוצאים מהמשחק. בנוסף, אין לעקור או

 לנטוע פרחים באותה הערוגה יותר מפעם
 אחת במהלך כל תור )כדי שהשחקן לא יוכל

 להשתמש בדרך זו כדי להיפטר מקלפים
שהוא לא צריך

 שחקן יכול לעקור ערוגת פרחים שלא בתורו
 על מנת לקבל הצעה לנטוע את הפרחים

בערוגתו מהשחקן שכרגע תורו

מכירת פרחים
 במידה ובמהלך תורו, לאחד השחקנים יש

 את הכמות המדויקת שלקוח צריך, ניתן
 למכור אותם. השחקן יסיר את הפרחים

 מהערוגה ויוציא אותם מהמשחק תוך כדי
 לקיחת קלף לקוח והנחתו בערימה מסביבו
 )כדי להשתמש בו לספירת המטבעות בסוף

המשחק
דוגמא 3:

 במידה ולשחקן יש את כמות הפרחים
 המתאימה הוא יקבל קלף לקוח

 וירוויח את כמות המטבעות המצוירת
בקצה הימני העליון של אותו הקלף

 הגנן המכפיל" הוא משחק צבעוני ומלהיב על  
 גידול ומכירת פרחים. על השחקן להיות טוב בכפל

על מנת להצליח

שחקנים: 2-5
+9 גילאים: 7+,

)תלוי גרסת משחק(
משך המשחק: 20-30 דקות

www.thebrainyband.com

הגנן המכפיל. הוראות המשחק.

 
 
 

 בשלב זה, שחקן עשוי להשלים אחת
 מתוך ארבע פעולות המתוארות למטה

 בכל סדר. ניתן לחזור על פעולות מספר
 פעמים במהלך אחד: לדוגמא, עקירת
 ערוגת פרחים, שתילת פרחים באותו

 המקום, מכירתם ושוב שתילת פרחים
באותו המקום שהתרוקן

 במשחק "הגנן המכפיל", כל שעליכם לעשות הוא לגדל פרחים. במידה ואתם מצליחים לגדל את כמות הפרחים שאחד הלקוחות
 צריך לערוגת הפרחים שלו, תוכלו למכור אותם ולהרוויח מטבעות )הם נשלפים מחפיסת קלפי הלקוחות(. כאשר אחד השחקנים

חוסך 33 מטבעות )במשחק של 2-3 שחקנים( או 22 מטבעות )במשחק של 4-5 שחקנים(, אותו השחקן מנצח

תחילת המשחק
 ישנן שתי חפיסות קלפים המשמשות למשחק: קלפי פרחים מלבניים וקלפי לקוחות ריבועיים גדולים. ערבבו היטב את שתי

 החפיסות וחלקו חמישה קלפי פרחים לכל שחקן. הציגו שלושה קלפי לקוחות במרכז השולחן כשהם פונים כלפי מעלה. המשחק
מתנהל בתורות בכיוון השעון והשחקן הכי צעיר מתחיל ראשון

+(הוראות גרסת המשחק הבסיסית )לגילאי 9

דוגמא 1: סידור הקלפים לפני המשחק

שחקן 2 שחקן 1

קלפי לקוחות פתוחים

חפיסת קלפי לקוחות חפיסת קלפי פרחים

חפיסת קלפי פרחים

מיקום הקלפים במהלך המשחק דוגמא 2:

קלפי לקוחות פתוחים

חפיסת קלפי לקוחות

 קלפים שהורווחו
ממכירת פרחים
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מכירת פרחים

על מנת לקבל את כמות הפרחים
 המתאימה לפני המכירה, ניתן לעקור חלק

 מערוגת הפרחים על ידי הסרת אחד או יותר
 קלפים מהערוגה. ניתן להסיר קלפי פרחים
 וגם קלפי שיפור יבול )משפכי מים קסומים

ופרחים קסומים
 אחרי מכירת הפרחים, שחקן יכול לשתול

ערוגה נוספת בערוגה שהתפנתה מיד
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 חפיסת קלפים
שהוצאו מהמשחק
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 הערכה עלולה להכיל מספר

קלפי לוח כפלקלפים ריקים עודפים

להוראות המשחק בוידאו:



ההבדלים בהשוואת הגרסה הבסיסית של המשחק לגרסה הקלה
ניתן לשתול פרחים רק בשתי ערוגות במקום שלוש.

יש להניח שני קלפי לקוחות במקום שלושה על השולחן כאשר הקלפים יחולקו במהלך המשחק
המשחק נגמר כאשר כל קלפי הלקוחות נגמרו. השחקן שצבר הכי הרבה מטבעות מנצח.

למשחקי למידה נוספים:
www.thebrainyband.com
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   שלב נוסף במהלך: "זרעים מפוזרים."
 במהלך טיפוח פריחה וצמחי הנוי, לפעמים ישנן פעמים בהן פרחים מתפזרים וצומחים על שבילים, בין ערוגות פרחים, או מסביב

 לגדרות. ניתן לשתול מחדש את הפרחים האלה בערוגות המתאימות להם, או לשלוח אותם לערימת הדשן. אחרי השלב העיקרי
 במהלך זה, השחקן משלים שלב נוסף. בשלב זה, השחקן מציג לכל השחקנים שני קלפים הפונים כלפי מעלה מחפיסת הפרחים
 שבידו. ניתן להשתמש באחד או שני הקלפים או להעביר את ההזדמנות לשחקן הבא שבתור עם כיוון השעון. )במידה והשחקן
 הבא גם לא משתמש בקלפים, ההזדמנות עוברת לשחקן שאחריו וכן הלאה(. במידה ואף שחקן לא משתמש ב"זרעים מפוזרים"

הקלפים מוצאים מהמשחק

הוראות השלב הנוסף:
 אין להציג או להשתמש בכל קלף מהחפיסה האישית )כל שינויים בקלפים של השחקן חייבים להיעשות לפני שלב ה"זרעים

המפוזרים
 לא ניתן לקחת את הזרעים המפוזרים לחפיסה האישית של כל שחקן. ניתן רק להשתמש בהם מידית )נטיעת פרחים בערוגות

ושימוש בקלפים מיוחדים חייבים להיעשות מיד
 במידה וערוגה כבר נעקרה או נשתלה בשלב העיקרי של המהלך, בשלב הנוסף של המהלך ניתן לעקור את הפרחים ממנה על

מנת לפנות מקום ל"זרעים המפוזרים" )לא יותר מפעם אחת
 במידה ושחקן שכח לעבור לשלב ה"זרעים המפוזרים" ואחרי השלב העיקרי של תורו ישלים את מספר הקלפים בחפיסה

האישית שלו, השחקנים האחרים יכולים להימנע מלהזכיר לו זאת והתור עובר לשחקן הבא

  השלמת קלפי פרחים
 כאשר שחקן משלים את תורו, עליו להשלים קלפים לחפיסה האישית שלו מחפיסת הפרחים המרכזית עד שבידיו חמישה קלפים.

 זכרו שהשלמת קלפים בסוף התור היא הדרך היחידה שבה שחקן יכול להשיג קלפים. בכל מקרה אחר במשחק לא ניתן להשלים
 קלפים לחפיסה האישית. במידה ומכירות התבצעו תוך כדי מהלך אחד, ואחד או יותר מקלפי הלקוחות נלקחו ממרכז השולחן,
 יש להשלים את כמות קלפי הלקוחות במרכז השולחן לשלושה קלפים על ידי משיכתם מהחפיסה. אין להוסיף קלף לקוח נוסף
 במהלך תור. ניתן להוסיפם רק כאשר תור נגמר. במידה ונגמרו הקלפים בחפיסת הפרחים, יש לערבב שוב את חפיסת הקלפים

שהוצאו ולהחזירם למשחק. השחקנים יכולים לשתף אחד את השני בכמות המטבעות שהם צברו לפי רצונם

 משפך מים קסום-כפול או
משולש

 ניתן להשתמש בקלף זה בכל ערוגה
 והמהלך יכפיל או ישלש את מספר
 הפרחים בערוגה. ניתן להכפיל רק
 את כל הפרחים בערוגה )לא ניתן

להכפיל רק חלק מהפרחים

 לאחר שימוש ב"משפך המים הקסום" יכולים להיות
 28 במקום 14 פרחים, אך הערוגה הזו לא תתאים,

.במידה והלקוח צריך 21 פרחים
 ערוגה מכילה 45 פרחים, אך במידה ויש צורך, ניתן

 לעקור אחד או שני קלפי פרחים כדי לקבל 30 או 15
פרחים

 בנוסף ניתן לעקור את משפך המים הקסום יחד עם
 קלפי הפרחים על מנת להגיע לכמות של 10 או 5
 פרחים. ללא שתילת פרחים נוספים לא ניתן יהיה

להשיג 40, 35, 25 או 20 פרחים

הוראות כלליות של שימוש בקלפי שיפור יבול:
ניתן לשתול קלף זה רק בערוגת פרחים שכבר מכילה פרחים בתוכה. לא ניתן להתחיל עמו ערוגה חדשה

 במידה וכל הפרחים בערוגה נעקרו או הושמדו על ידי מזיקים, אך נשאר קלף שיפור יבול בערוגה ללא כל פרח אחר, הקלף
מוצא מהמשחק מיד

 במידה וקלף "משפך מים קסום" נחשף במהלך שלב ה"זרעים המפוזרים", על השחקן לשתול אותו באחת הערוגות שלו, אחרת
הזכות להשתמש בו תעבור לשחקן אחר, לפי סדר התורות

 במידה וקלף פרח קסום נחשף בשלב ה"זרעים המפוזרים", על השחקן לתת אותו לאחד השחקנים האחרים לפי בחירתו, או
להעביר את הזכות להשתמש בו לשחקן אחר על פי סדר התורות

פרח קסום
 קלף זה יכול להיות נטוע בערוגה לצד כל פרח אחר והוא יהפוך לפרח מאותו הסוג ואותו המספר כמו שאר הפרחים
 בערוגה. למשל, במידה ואתם שותלים קלף זה בערוגה בעלת קלפים עם חמישה פרחים, קלף הפרח הקסום ייחשב

 גם כבעל חמישה קלפי פרחים. תכונה מיוחדת של קלף זה היא ששחקן המשתמש בו בתורו לא רשאי לשתול אותו
 בערוגה שלו, ויהיה חייב לתת אותו לאחד מהשחקנים האחרים. השחקן שמקבל את הקלף, חייב מיד לשתול את הפרח

הקסום באחת הערוגות שלו

קלפי לקוחות מיוחדים
ישנם שני סוגים של קלפים מיוחדים בחפיסת קלפי הלקוחות

החלף את כל הלקוחות
 במידה וקלף זה מוצג, עליכם להוציא את

 כל קלפי הלקוחות מהמשחק ולהציג שלושה
קלפים חדשים על השולחן

הערוגה הכי גדולה
 שחקן עשוי לקבל קלף זה על ידי מכירת

 הפרחים שלו, אך רק במקרה והערוגה שלו
 מכילה יותר פרחים משל הערוגות של שאר

השחקנים

קלפי שיפור יבול
ישנם שני סוגים של קלפי שיפור יבול בחפיסת קלפי הפרחים

קלפי מזיקים
 במהלך תורו, שחקן יכול להניח קלף חרק
 או קלף חפרפרת מול שחקן אחר, על מנת
 לתקוף אותו עם מזיקים. במידה ולשחקן

 שהותקף על ידי קלף מזיק יש קלף
 מאותו הסוג, )קלף חרק במידה והותקף
 על ידי חרקים או קלף חפרפרת במידה

 והותקף על ידי חפרפרות(, השחקן יוכל
 להדוף את ההתקפה. השחקן מנטרל
 את ההתקפה וגם הודף אותה בחזרה

 לשחקן התוקף על ידי הנחת אותו
 הקלף כתגובה: ההתקפה נהדפת אל

 השחקן שתקף ראשון, והשחקן שהדף
 את ההתקפה מושך קלף כדי להשלים
 לחמישה קלפים בידיו. קלף המזיקים

מוצא מהמשחק לאחר שנגמר התור

קלפי חרקים
 שחקן שהותקף על ידי חרקים מסיר קלף פרח אחד מכל ערוגה ומניח
 אותו בערימת הקלפים המוצאים מהמשחק. יש להניח את קלף החרק

 גם באותה הערימה. קלפי חרקים משפיעים רק על קלפי הפרחים ואין
ביכולתם להשפיע על קלפי שיפור יבול

קלפי חפרפרת
 שחקן המשתמש בקלף חפרפרת יכול לשתול מחדש )בערוגה הקיימת

 שלו או להשתמש בהם כדי להתחיל ערוגה חדשה( אחד עד שלושה
 פרחים מהערוגה של שחקן אחר. לאחר מכן יש להוציא את קלף החפרפרת
 מהמשחק. ראשית, החפרפרת לוקחת את קלפי הפרחים של השחקן. שנית,

 במידה וישנם פחות משלושה פרחים בערוגה, ויש גם פרחים קסומים,
 החפרפרת תיקח אותם. לאחר מכן, היא עשויה לקחת את "משפך המים

 הקסום". אין לפצל קלפים שנלקחו על ידי שחקן המשתמש בחפרפרת. יש
 לשתול את כל הקלפים ביחד באותה הערוגה )לדוגמא, לא ניתן לשתול

קלפי פרחים בערוגה אחת או קלפי משפך מים קסום בערוגה אחרת

 בגרסה זו, קלפי הפרחים היחידים שניתן להשתמש בהם הם הקלפים בעלי 3, 4, 5 ו-6 פרחים.
 הקלפים המיוחדים שניתן להשתמש בהם הם קלפי החרקים. קלפי הלקוחות גם יקוצצו על מנת

להקטין את החפיסה
ישנם פסים בפינות הקלפים אשר יסייעו לבחור סט למשחק בגרסה הקלה

 הוראות גרסת המשחק הקלה
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 )לגילאי 7+, 2-3 שחקנים(
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