
ניתן להשתמש בקלפים בשלושה משחקים שונים.

  חמישים מכוניות
הוראות המשחק

.
.

להוראות המשחק בווידאו:
www.thebrainyband.com 

שחקנים: 2-5
גילאים: 5+

(תלוי גירסת משחק)
משך המשחק: 10-15 דקות

+8,

משחק "עקיפה!" )לגילאי 7 ומעלה)

איך לחלק את הקלפים
 שימוש בכל הקלפים אינו הכרחי. ניתן

 לבחור קלפים עם מספרים שכל השחקנים
 מכירים,וכמות הקלפים ניתנת לניהול )למשל,

מ-1 עד 12, 1 עד 30 או 26 עד 50
 הוציאו את כל הקלפים המיוחדים )בלי

 מספרים( מהחפיסה  הקלפים ימוקמו על
 השולחן כשפניהם כלפי מטה במספר שורות

כמו בכל משחק זיכרון אחר
 השחקנים משחקים בתורות. מטרת המשחק

 היא לאסוף הכי הרבה קלפים. השחקן הצעיר
ביותר מתחיל את המשחק

איך לשחק
 במהלך התור יש לפתוח שני קלפים אקראיים

 לבחירתכם. במידה וקלפים אלה בעלי
 מספרים שאינם מספרים עוקבים  למשל
 10 ו-22(,יש להפוך את הקלפים בחזרה

 כלפי מטה והתור עובר לשחקן הבא. במידה
 והמספרים על הקלפים הפתוחים עוקבים
)למשל, 10 ו-9(, ניתן לפתוח קלף שלישי
 במידה וגם לקלף השלישי יש מספר שכן
 )למשל, 11( יש לפתוח את הקלף הרביעי

 ולהמשיך כך עד שהקלף שנפתח אינו מספר
שכן

 השחקן לוקח רק את הקלפים עם המספרים
 העוקבים שפתח, ומניח אותם לידו בערימה

 )כדי לספור אותם בסוף המשחק(. יש להפוך
 כלפי מטה את הקלף האחרון שאינו שכן

 ולהשאיר אותו במקומו. כאשר הקלפים נפתחים, כל השחקנים חייבים להיות מסוגלים
לראות אותם- בדרך זו לכל השחקנים יש את אותה ההזדמנות לזכור מספרים ואת מיקומם

מי מנצח
 המשחק נגמר כאשר לא ניתן ליצור רצף עם הקלפים שנשארו על השולחן. השחקן עם הכי

הרבה קלפים מנצח

הוראות נוספות
ניתן להשתמש גם בקלפים מיוחדים- משטרה ואמבולנס

 במידה ונעשה שימוש בכל 50 הקלפים, ניתן להשתמש בכל שמונת הקלפים המיוחדים
 במשחק. במידה ונעשה שימוש בפחות מ-50 קלפים, מספר הקלפים המיוחדים חייב

להיות מופחת בהתאם
 הקלפים המיוחדים יכולים להחליף כל מספר, אך רק במידה והשחקן לוקח 3 או יותר

 קלפים עם מספרים עוקבים באותו הסבב. לדוגמה, במידה ונפתחו קלפים עם המספרים
 21, 23 וקלף מיוחד, ניתן להשתמש בו כ-22. במידה ונפתחו קלפים עם המספרים 3, 4

וקלף מיוחד, ניתן להשתמש בו כ-2 או 5. בשני המקרים ניתן לקחת שלושה קלפים

 שחקן 1 מיקם קלף עם מס' 11, שחקן 2 שם
 לב שיש לו את הקלף עם מס' 13 )שהינו גדול

 יותר מ-11 וקטן יותר מ-15(,ולכן הוא יכול
 להניח את הקלף בין 11 ו-15 ולעקוף את

.השחקן הנוכחי

סידור הקלפים לפני המשחק

משחק"תעבורה-זיכרון"
(לגילאי 5 ומעלה( 
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סידור הקלפים לפני המשחק

 השחקן פתח קלפים עם המספרים 9, 10, 11
 ו-22. השחקן לוקח לעצמו את שלושת הקלפים
 הראשונים. יש להפוך את הקלף האחרון שאינו

.עוקב כלפי מטה, ולהשאיר אותו במקומו
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איך לחלק את הקלפים
 יש להוציא את כל הקלפים המיוחדים, ללא

 המספרים מהחפיסה )כגון אמבולנס, משטרה
 וגרר(. שאר הקלפים יחולקו באופן שווה לכל

 השחקנים, כאשר הם פונים כלפי מטה. כל
 שחקן יניח את הקלפים שלו בחפיסה מלפניו.
 כדי לוודא שמספר הקלפים שווה ניתן להוציא

 מהמשחק את הקלפים האחרונים. בתחילת
 המשחק כל שחקן לוקח לידיו 6 קלפים

מהחפיסה שלו

הוראות כלליות
 במהלך המשחק הקלפים מונחים על השולחן בסדר עולה. אין צורך בסדר קפדני )למשל,

 5, 6, 7, 8(, אך דרוש סדר עולה משמאל לימין )למשל, 5, 7, 12, 19(. השחקנים משחקים
בתורות עם כיוון השעון. השחקן הצעיר ביותר מתחיל את המשחק

 השחקן שמשמאל לשחקן הנוכחי יחכה לסיכוי "לעקוף" על ידי מיקום הקלף שלו )או
 מספר קלפים(. במקרה הזה התור יעבור אליו

 המשחק ימשיך עד שאחד השחקנים משתמש בכל הקלפים שבידו ובחפיסה האישית שלו.
שחקן זה הוא המנצח

פעולות השחקן הנוכחי
 השחקן שמתחיל את הסבב יפתח את הקלף העליון מהחפיסה שלו וימקם אותו במרכז.

 לאחר מכן ניתן להניח קלף מתוך הקלפים מידו של השחקן בשני דרכים: מימינו של הקלף
 שבמרכז במידה והמספר על הקלף החדש גדול יותר, או משמאלו במידה ומספרו קטן

יותר. בדרך זו השחקן הראשון יתחיל לבנות את הסדר
 במידה והשחקן הבא שנמצא בכיוון השעון )האחד שניסה לעקוף( אינו יכול להניח שום

 קלף, השחקן הנוכחי יניח קלף שני משמאל או מימין לקלפים שכבר נמצאים על השולחן,
וכן הלאה, עד שלשחקן המחכה לעקוף יהיה קלף מתאים לעקיפה

 יש להניח את הקלפים במרווחי זמן שהוסכמו מראש )למשל 3 שניות(. בדרך זו לשחקן
 המנסה לעקוף יש זמן לחשוב. כל קלף הבא שמונח חייב להיות גדול יותר במספרו

 מהקלף הימני ביותר בשורת המספרים או קטן במספרו מהקלף השמאלי ביותר. בדרך זו
סדר העלייה מוקפד

פעולות השחקן העוקף
 השחקן העוקף מנסה לעקוף את התור של

 השחקן הנוכחי,כדי למנוע מהשחקן הנוכחי
 מלהניח את הקלפים שלו. בכדי להשיג זאת

 עליו למצוא קלף אחד )או יותר( שמספרו
 מתאים למרווח בין מספר הקלף המונח על

 השולחן, לבין מספר הקלף האחרון שהונח על
ידי השחקן הנוכחי

 ברגע שהשחקן העוקף רואה שיש לו את
 הקלף המתאים, הוא מכריז "עקיפה!" ומניח

 את הקלף המתאים )או מספר קלפים(
 במרווח. לאחר מכן התור נגמר ועובר לשחקן
 העוקף. כל השחקנים חייבים להשלים קלפים

מהחפיסות שלהם לידיהם לשישה קלפים
 כעת השחקן העוקף הופך לשחקן הנוכחי
 ומתחיל את הסבב החדש. עליו להניח את

 הקלפים שלו משמאל או מימין לקלפים שעל
השולחן,השחקן הבא מנסה לעקוף

מצבים במהלך המשחק
 במידה ולשחקן הנוכחי אין קלפים מתאימים במספרם )הגדולים מהאחד מימין או קטנים

 מהאחד משמאל(,השחקן יגיד "עובר!" ויוודא כי יש 6 קלפים בידיו. לאחר מכן התור עובר
 לשחקן הבא. במידה והשחקן הנוכחי סיים את כל הקלפים שבידיו, התור עובר לשחקן

הבא
 במידה ואף אחד מהשחקנים לא יכל להניח קלף מתאים )וכולם הכריזו "עובר!"(, הקלפים

 שעל השולחן יוצאו מהמשחק. השחקן שתורו להתחיל את הסבב החדש מניח את הקלף
מהחפיסה האישית שלו במרכז השולחן כמו בתחילת המשחק
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קלפים מיוחדים
 נגרר. קלף זה בעל מספר ומשמש כקלף רגיל, אך אין להחשיב אותו כקלף

 מכונית מלא- הוא מתחבר לחלק האחורי של מכונית! לדוגמה - ניתן להניח את
 קלף הנגרר בשורה שכבר מכילה ארבעה קלפים מבלי לאסוף את כל שורת

הקלפים כקנס
קלף הנגרר מונח מעל קלף מכונית רגיל. הנגרר יכול "להיסחב" על ידי נגררים

 אחרים ועל ידי קלף מיוחד אחר.)במקרה הזה, הקלף המיוחד מתחת לקלף הנגרר לא 
 בשימוש יותר(. אם הקלף הנגרר מונח בתחילת השורה בתחילת המשחק, יש להחליף

אותו עם קלף אחר )קלף זה לא יכול לשמש כקלף ראשון בשורה

 אמבולנס. שחקן אשר בחר בקלף אמבולנס מתחיל ומניח אותו ראשון. אם
 שני שחקנים בחרו קלפי אמבולנס ומעוניינים להניח אותם באותו המקום, יש

 להניח קלף אחד מעל השני. במידה ולאחר פעולה זאת הפקק נעשה "ארוך"
מידי, השחקן המבוגר יותר יקח את שורת הקלפים כקנס

קלף אמבולנס עוקף את פקק התנועה , הוא מונח בתחילת כל שורה שבחר
 השחקן ודוחף את כל המכוניות אחורה במקום אחד . אם ישנם יותר מארבע מכוניות 

 בשורה, השחקן שמיקם קלף אמבולנס אוסף את שורת הקלפים. קלף אמבולנס זה יתחיל
 את השורה החדשה.ניתן להמשיך עם קלף בעל כל מספר. השחקן יכול להחליט האם

 להניח קלף שבא אחרי קלף זה, או להניח את הקלף בשורה מתאימה אחרת, לפי בחירתו.
במקרה הזה חוק ההבדל הקטן ביותר לא נחשב, מאחר וקלף אמבולנס אינו בעל מספר

 משטרה. לקלף זה יש זכות קדימה על פני כל קלף אחר מלבד קלף
 האמבולנס. אם שני שחקנים בחרו קלפי משטרה ומעוניינים להניח אותם

באותו המקום, יש להניח אותם אחד על השני
ניתן להניח קלף משטרה בסוף כל שורה, לפי שיקול דעתו של השחקן. קלף

המשטרה מספק "ליווי" לקלף הבא.לאחר קלף זה ניתן להמשיך עם קלף 
 בעל כל מספר,אפילו הקטן ביותר.שחקן יכול להחליט האם להניח את הקלף הבא לאחר 

 קלף זה, או להניח את הקלף בשורה מתאימה אחרת, לפי בחירתו.במקרה הזה חוק
ההבדל הקטן ביותר לא נחשב, מאחר וקלף המשטרה אינו בעל מספר

 גרר. השחקן שבחר להניח את קלף הגרר יכול להניח אותו אחרון בלבד.
 קלף הגרר יכול להיות ממוקם רק בסוף שורה. לאחר שמוקם, קלף הגרר "גורר"

 את קלף המכונית על עצמו )קלף המכונית הרגיל מונח מעל קלף הגרר(. שני
הקלפים נחשבים כקלף אחד כאשר מחשבים אורכו של הפקק

במקום שהתפנה לפני קלף הגרר, כל שחקן בתורו יכול להניח קלף שמספרו
 מתאים בין מספרי הקלפים השכנים. יש לחשב את מקום זה בחישוב אורך הפקק, 

גם במידה ומקום זה נותר ריק
 במידה וישנם שני קלפים )או יותר(

 המונחים אחד על השני לפני הקלף גרר
 )לדוגמה: קלף מכונית עם נגרר, גרר נוסף
 הנושא מכונית אחרת, שני קלפי אמבולנס

או משטרה(, הגרר "יגרור" קלפים אלו
 במידה וקלף הגרר הינו החמישי בשורה,

 תחילה עליו "לגרור" את המכונית שלפניו,
 ולאחר מכן השחקן יאסוף את שאר

 השורה,כקנס. קלף הגרר הגורר מכונית
הופך לראשון בשורה

כיצד לשחק עם שחקנים צעירים
ניתן לפשט את המשחק במידת הצורך, בצורות הבאות:

 משחק עם קלפים עד 10, 20 או 30. כל שחקן מקבל 5 קלפים, ולא 10. ניתן להפחית
את מספר השורות לשתיים

משחק ללא קלפים מיוחדים. )יש להוציא אותם מהחפיסה).
משחק ללא חוק "הפקק הארוך". במקרה הזה, השורות יכולות להיות בכל אורך

 משחק ללא קנס על "קלף בעל מספר קטן מידי". ניתן להניח קלפים קטנים בתחילת
פקק התנועה

פקק ארוך מדי!

 השחקן משחק בקלף בעל
 מספר 28: יש להניח אותו

 בשורה השנייה אך ישנם כבר
 ארבעה קלפים בשורה זו

קלף קטן מדי!

 לא ניתן למקם קלף באף
).שורה )לפי חוק העלייה
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 הפרת חוק העלייה: 17 הינו
פחות מ19

  שני התנאים אכן
 מתקיימים: ניתן להניח

את הקלף כאן

 חוק ההבדל הקטן ביותר
 אינו מתקיים: 17 הינו קרוב
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משחק "שעת פקקים!" )לגילאי 8 ומעלה)

ניתן להניח קלפים מ- 8 עד 17.
גרר
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למשחקי למידה נוספים:
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 שימו לב! ישנו פקק תנועה! עליכם להציב את המכוניות שלכם כך שתוכלו לעקוף את
השחקנים אחרים

איך לחלק את הקלפים
 יש לערבב את הקלפים ולהניח שלושה עם פניהם כלפי מעלה בטור- אלה הן המכוניות
 הראשונות בפקק התנועה בכביש בעל שלושה נתיבים. כל השחקנים יניחו את הקלפים
 שלהם אחרי שלושת המכוניות האלה. יש לחלק 10 קלפים לכל שחקן. אין צורך בשאר

החפיסה עבור סבב זה

איך לשחק?
 יש להחזיק את הקלפים האישיים מבלי להראות אותם לשחקנים אחרים. כל שחקן יבחר
 קלף אחד מידו, יניח אותו כלפי מטה על השולחן ויוודא שאף אחד לא ראה אותו. כאשר
 כל השחקנים מוכנים, יש לפתוח את כל הקלפים ביחד. השחקן עם הקלף בעל המספר

 הקטן ביותר יניח אותו בתוך פקק התנועה ראשון, אחריו השחקן עם הקלף בעל המספר
הגדול יותר וכן הלאה.כאשר מניחים את הקלפים החוקים הבאים חלים

חוק העלייה.
 ניתן להניח קלף אך ורק

 בשורה שבה מספרו של הקלף
 גדול יותר ממספר הקלף

הפתוח האחרון בשורה
חוק ההבדל הקטן ביותר.

 ניתן להניח קלף בשורה כך
 שמספרו של הקלף הזה יהיה
 הכי קרוב למספרו של הקלף

הקודם באותה שורה

מטרת המשחק
 מטרת המשחק היא לקבל כמה שפחות קלפי קנס. השחקן יקבל קנס בשני המקרים

הבאים
 פקק התנועה ארוך מדי. במידה והקלף שבידי השחקן צריך להיות מונח בשורה שכבר
 מכילה 4 קלפים, עליו לקחת את כל הקלפים משורה זו בתור קנס. קלף זה הופך לקלף

הראשון בשורה זו
 מספרם של הקלפים קטן מדי. במידה ולשחקן יש רק קלף עם מספר קטן מדי,ולא

 ניתן להניח אותו בשום שורה, יש לאסוף את כל הקלפים משורה אחת לפי בחירתו של
השחקן בתור קנס. הקלף בעל המספר הקטן ביותר יהפוך לקלף הראשון בשורה זו
 יש להוציא את קלפי הקנס מהמשחק ולהניח אותם בערימה בצד על מנת לספור אותם

בסוף המשחק. השחקן עם מספר נקודות הקנס הכי נמוך מנצח

מי מנצח?
 לכל קלף קנס יש ערך מסוים. לקלפי מכוניות רגילים יש נקודת קנס אחת. לקלפי מכוניות

מיוחדים יש שתי נקודות קנס. השחקן עם מספר נקודות הקנס הנמוך ביותר מנצח
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