
 שחקנים: 2-5
 גילאים: 6+ ,8+ ,10+
(תלוי גירסת משחק)

 משך המשחק: 10-20 דקות 

 בעת משחק עם ילדים קטנים יותר, ניתן לפשט את המשחק אף יותר. יש לקחת את הכרטיסיות עם
 הפיצות השלמות מהערימה. מטרת השחקן היא לחבר אחת או יותר פיצות שלמות בתורו, כאשר הפיצה

 תורכב הן מכרטיסיות של השחקן, והן מערימת הכרטיסיות המרכזית. אף פיצה לא יכולה להיות מורכבת
 רק מהכרטיסיות של השחקן או רק מערימת הכרטיסיות המרכזית. שאר החוקים נשארים אותו הדבר.

דוגמאות

+)גרסת משחק קלה (לגילאי 6
 לגרסא הקלה השתמשו בכרטיסיות הפיצה העגולות

 בלבד, ללא הכרטיסיות המרובעות. ניתן להתאים את
 דרגת הקושי של המשחק על ידי בחירת כרטיסיות

 ייעודיות, אנו ממליצים להתחיל בכרטיסיות הקלות
 ביותר המסומנות בתחתית על ידי נקודה אחת ולהתקדם
 דרגת הקושי מסומנת על ידי נקודותלכרטיסיות המסומנות בשתיים ושלוש נקודות בהדרגה

ן 2
חק

ש
ן 1

חק
ש

קופה

שולחן
כז ה

מר
ת ב

סיו
כרטי

 יש להניח ארבע
 כרטיסיות כשפניהן כלפי
 מעלה במרכז השולחן. כל

 שחקן מקבל ארבע כרטיסיות
 אותן יניח לפניו כשפניהן כלפי

 מעלה. כאשר נעשה שימוש בכרטיסיות
 של נקודת קושי אחת בלבד, כל שחקן

 מקבל שלוש כרטיסיות, ושלושתן מונחות
במרכז השולחן

 את הכרטיסיות שנצברו (אלו שהשחקן שיחק עמן מתוך הכרטיסיות שלפניו ואלו שנלקחו מהערמה המרכזית) יש
 להניח בערימה לצד השחקן בכדי לספור אותן בסוף המשחק. בסוף התור, כאשר לא נותרו אפשרויות למהלכים

 להתאמת שברי הפיצה, יש להוסיף כרטיסיות מהקופה למרכז השולחן, וכן לכרטיסיות של השחקן כך שגם לשחקן
 וגם במרכז השולחן יהיו שוב ארבע כרטיסיות פתוחות. התור הבא יהיה עם כיוון השעון – לשחקן שמשמאל. במידה

ושחקן אינו יכול לבצע מהלכים בתורו, עליו לקחת כרטיסיה נוספת (חמישית) והתור עובר לשחקן הבא

 השחקנים ישחקו בתורות עם כיוון השעון, בכל
 תור ניתן לבצע מהלך בודד או כמה מהלכים בהם

 יותאמו קלפי השחקן לקלפים הפתוחים במרכז
 השולחן. מהלך מבוצע על ידי התאמת מספר

 החתיכות בכרטיסיה אחת, מתוך הקלפים של
 השחקן, למספר החתיכות בשתי כרטיסיות או

 יותר ממרכז השולחן. לחלופין, ניתן לקחת שתי
 כרטיסיות או יותר מתוך הקלפים של השחקן,

 וכרטיסיה אחת ממרכז השולחן. מספר חתיכות
 הפיצה שנלקחו מתוך הקלפים של השחקן וממרכז

 השולחן צריכות להיות זהות. שימו לב: לא ניתן
 לבצע מהלך של התאמת כרטיסיה בודדת מתוך
 הקלפים של השחקן עם כרטיסיה בודדת ממרכז

 השולחן. התוספות על גבי הפיצה אינן רלוונטיות
במשחק זה

 המשחק נגמר כאשר אף שחקן לא יכול לבצע מהלך להתאמת שברי הפיצות או כאשר הקופה מתרוקנת. המנצח
 הוא בעל מספר הפיצות הגדול ביותר. הדרך הקלה ביותר לספור את הפיצות היא לערום יחד קלפים היוצרים פיצה

שלמה ולספור את מספר הערמות שנוצרו, למספר זה יש להוסיף את חתיכות הפיצה שנותרו

 ברוכים הבאים לפיצריית "חצי פיצה" המקום בו מספר חתיכות הפיצה והתוספות שעליהן

 יהפכו להרפתקה. שליחי הפיצה צריכים להיות מהירים בבחירת המרכיבים והגדלים הנכונים,

והכרה טובה של עולם השברים בהחלט תועיל להם

פיצה אחת פיצה אחת  רבע פיצה ===

שתי פיצות ורבע

 שחקן יכול להשתמש בשתי כרטיסיות מתוך הכרטיסיות שלו:
 אחת עם שתי חתיכות פיצה (רבע פיצה) ואחת עם ארבע

 חתיכות פיצה (חצי פיצה) בכדי לקחת קלף ממרכז השולחן
שעליו שש חתיכות פיצה (סך הכל שלושת רבעי הפיצה

 באופן דומה, השחקן יכול להשתמש בקלף בעל ארבע חתיכות
 פיצה שברשותו (חצי פיצה), בכדי לקחת שלוש כרטיסיות

 ממרכז השולחן. כרטיסיה אחת עם שתי חתיכות פיצה ושתי
כרטיסיות עם חתיכת פיצה בודדה (סך הכל- חצי פיצה

חצי  פיצה.

הוראות המשחק. 

גרסא זו מומלצת לשחקנים שטרם מכירים את שיטת השברים והייצוג המספרי שלהם

להוראות המשחק בוידאו:

www.thebrainyband.com

+
כרטיסיות השחקןכרטיסיות השחקן

+
כרטיסיות במרכז השולחן כרטיסיות במרכז השולחן
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 ניתן להשתמש בכרטיסיות "הזמנה מיוחדת"
 בכל שלב, ללא חשיבות בתור השחקן המשתמש

 בכרטיסיה. ניתן להשתמש בכרטיסיה זו גם במהלך
 תורו של שחקן אחר (טרם סיום התור). ניתן

 להשתמש ב"הזמנה מיוחדת" כל עוד אחת מכרטיסיות
 הפיצה במרכז השולחן מתאימה להזמנה בכרטיסיית

 ה"הזמנה מיוחדת". שחקן המשתמש בכרטיסיה זו
 "גונב" את המהלך – התור עובר אליו מידית וביכולתו

 להמשיך ולבצע מהלכי הזמנות פיצה כפי יכולתו.
 בסיום המהלכים, התור עובר לשחקן שמשמאלו.
 (התור לא חוזר לשחקן עליו השפיעה כרטיסיית

"הזמנה מיוחדת" כיוון שתורו "נגנב

(+

 כרטיסיית "ביטול הזמנה" ניתנת לשימוש לפני תורו
 של השחקן הבא, ויש להקפיד על שימושה לפני

 שהשחקן הבא יספיק ליצור התאמות. כרטיסיה זו
מבטלת את תורו של השחקן הבא ("מדלגת על תור

 על שחקן המשתמש בכרטיסיית "ביטול הזמנה" לקחת
 לאחר מכן כרטיסיה מערימת כרטיסיות ההזמנה בכדי

להבטיח שנשארות לו ארבע כרטיסיות הזמנה

 ניתן להשתמש בכרטיסיית
 "הזמנה מיוחדת" רק במהלך

 התור. ניתן לאסוף את כל
 כרטיסיות הפיצה המכילות

 את שתי התוספות המצוינות
 על כרטיסיית ההזמנה

 המיוחדת. במקרה כזה אין
חשיבות לגודל הפיצה

 שתי הזמנות עם תוספות
 שונות יכולות להתאים

 לפיצה אחת, כל עוד
 לפיצה זו יש את שתי

 התוספות (לדוגמא
 עגבניות ופלפל). כמובן
 שיש להתאים את גודל

הפיצה המבוקש

 הזמנה של 3/4 פיצה עם
 עגבניות יכולה להתאים

 לשתי כרטיסיות פיצה
 או יותר, כל עוד על כל

 חתיכה יש עגבניות, וסכום
 החתיכות יחד משתווה ל

3/4 מפיצה שלמה

 כרטיסיית ההזמנה של
 1/4 פיצה עם פלפל,

 וכרטיסייה נוספת של 1/2
 פיצה עם פלפל, יכולות

 להתאים לכרטיסיית
 פיצה עגולה שבה יש 3/4
 חתיכות פיצה, ועליהן יש

תוספת פלפל

 המשחק מתנהל בתורות. מטרת המשחק היא ליצור כמה שיותר פיצות לפי הזמנה. כל כרטיסייה מרובעת –
 "כרטיסיית הזמנה" מציגה שבר ותוספת. במהלך התור על השחקן למצוא כרטיסיית פיצה מבין שלושת הכרטיסיות

 הפרושות במרכז השולחן, שמתאימה לכרטיסיית ההזמנה גם בערך השבר וגם בסוג התוספת. כאשר נמצאת
 התאמה, על השחקן לקחת את כרטיסיית ההזמנה ואת כרטיסיית הפיצה, ולהניחן לידו בערימה כדי לספור אותן

 בסוף המשחק.ניתן גם להשתמש בכרטיסיית הזמנה אחת על מנת לקחת שתיים או שלוש כרטיסיות פיצה, או
לחלופין להשתמש בכמה כרטיסיות הזמנה על מנת לקחת פיצה אחת

 בכרטיסיית ההזמנה ישנה
 תוספת פטריות. לפיכך, על

 השחקן לקחת כרטיסייה
 הכוללת תוספת פטריות
 (יתכן שיופיעו תוספות

).נוספות לפטריות
.

..

. .

.("

 במידה ובמהלך המשחק אחת מערימות הפיצה נגמרת, יש לקחת מספר כרטיסיות מערימות הפיצה הנותרות על
 מנת ליצור שלוש ערמות פיצה. המשחק נגמר כאשר לאף שחקן אין יכולת לבצע הזמנה, או כאשר הקופה נגמרת.

המנצח הוא השחקן בעל מספר הפיצות הגדול ביותר

גרסא זו דומה לגרסא הרגילה, אולם בעלת חוקים נוספים המפורטים מטה, היוצרים יתר עניין ודינמיקה

 במהלך התור שחקן יכול להמשיך ולקחת פיצות עם כרטיסיות ההזמנה המתאימות כל עוד הדבר מתאפשר. כאשר
 לא ניתן עוד לאסוף הזמנות פיצה, התור נגמר ועובר לשחקן משמאל (עם כיוון השעון). בסיום התור יש להוסיף

 כרטיסיות הזמנה מהקופה לשחקן שתורו נגמר, על מנת להשלים לארבע כרטיסיות הזמנה. במידה ובמהלך התור
 לא ניתן לבצע מהלכים, ולהתאים הזמנות פיצה על ידי כרטיסיות ההזמנה של השחקן, על השחקן לקחת כרטיסיה

נוספת מתוך קופת כרטיסיות ההזמנה והתור עובר לשחקן הבא

 בסיום המשחק, כרטיסיות ההזמנה שעדיין נמצאות
 בידי השחקנים ("הזמנות שלא בוצעו"), נספרות
 ככרטיסיות קנס. יש לספור את מספר הפיצות
 שנאספו במהלך המשחק מערימת הכרטיסיות

 שנצברו, ולאחר מכן להחסיר את מספר ההזמנות
 שלא בוצעו. כרטיסיות "הזמנה מיוחדת" ו"ביטול

הזמנה" בחישוב זה יחושבו כפיצה אחת שלמה

גרסא למתקדמים (לגילאי 10

:כרטיסיות מיוחדות (רקע הכרטיסייה סגול) מאפשרות לבצע מהלכים נוספים

++
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 ניתן לשלב הזמנות- מספר כרטיסיות הזמנה יכולות
לשמש בכדי לאסוף מספר כרטיסיות פיצה

.1.2

.3

יש לסכום את מספר הפיצות.

יש להחסיר את מספר ההזמנות שלא בוצעו. למשחקי למידה נוספים:
www.thebrainyband.com 

:דוגמאות
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גרסת משחק רגילה (לגילאי 8
 גרסא זו מתאימה לשחקנים היודעים את עקרונות השברים והייצוג המספרי שלהם. יש להשתמש בכרטיסיות
 העגולות ובכרטיסיות המרובעות. מומלץ להתחיל את המשחק בכרטיסיות בעלות נקודת קושי אחת ולהוסיף

כרטיסיות בעלות שתיים ושלוש נקודות קושי בהדרגה

 כל שחקן מקבל ארבע כרטיסיות מרובעות- "כרטיסיות הזמנה". כרטיסיות הפיצה העגולות מחולקות לשלוש ערמות
(בערך באותו הגודל), ומונחות כשפניהן כלפי מעלה, במרכז השולחן, כך ששלושת הכרטיסיות העליונות חשופות

סידור הקלפים לפני
המשחק 
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