
יּדֹות ת ָלּפִ ֶאֵׄשּ
 משחק קלפים תנ"כי להיכרות
עם דמויות נשיות מהמקרא

"ּוְדבֹוָרה ִאָּׁשה ְנִביָאה, ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות--ִהיא ׁשְֹפָטה ֶאת-ִיְׂשָרֵאל, ָּבֵעת ַהִהיא"



מחשבות בסיס
קהל היעד:

+9, משפחתי.

הצורך:
מתן כלי שיהיה גם כיף מבחינה משחקית, גם 
מלמד וגם יעסוק בתכנים השמים דגש על נשים.

הפתרון:
משחק קלפים תחרותי המציג דמויות נשיות 

תנ"כיות במרכזו.



היי קונספט

 מלחמתי

תורות ואסטרטגיה

נחשפים לתכנים



החוקים
ישנם שלושה סוגי קלפים:

קלפי דמויות - מציג דמויות נשיות שונות מהתנ"ך
קלפי זירה - מציגים מקום תנכ"י מסוים 
ומשפיעים על התנהגות הקלפים האחרים
קלפי עוצמה - כוללים כלי נשק, חפצים 
ותופעות המעניקים בונוס לקלפי דמויות

ישנם במשחק 3 משתנים שונים: 
עוצמה - כוח התקפי של דמות

מן - מידת האנרגיה. לכל דמות יש מידה אחרת 
וכל קלף עוצמה גובה מן במספר משתנה.

בריאות - מידת הבריאות של הדמות.

במשחק יש 28 קלפי דמויות, 140 קלפי עוצמה ו-14 קלפי סטינג 
)הספקנו לכתוב 10 קלפי דמות, 7 קלפי עוצמה  ו-2 קלפי סטינג(



חוקים: קדם-סיבוב קרב
בכל סיבוב נשלף קלף סטינג מסוים. 

חבילת קלפי המשחק מחולקת 50/50 בין השחקנים.

בתחילת כל סיבוב השחקנים צריכים לשלוף 8 קלפים 
ולבחור מהם 5 קלפים איתם הם יתחילו את הסיבוב 
הקרוב. אחד הקלפים שבידם חייב להיות קלף דמות.



החוקים: סיבוב קרב
בתחילת סיבוב הקרב על השחקנית לבחור דמות התקפית מובילה ראשונה. 

במידה ואין לה דמות התקפית, עליה לשלוף קלפים מהחבילה עד שהיא מוציאה 
דמות התקפית.

לאחר הצבת הדמות ההתקפית, יכולה השחקנית לחזק אותה בקלפי עוצמה 
שונים. 

כל קלף עוצמה ניתן לשימוש רק אם הערך שלו נמוך מסך כל המן של הדמויות 
ההתקפיות. 

קלפי העוצמה אותה בחרה השחקנית ישארו הפוכים וערכם לא יהיה גלוי 
לשחקנית השנייה, עד לתחילת ההתקפה.

לאחר שהציבה השחקנית את הדמויות ההתקפיות וקלפי העוצמה, התור עובר 
לשחקנית השנייה. 

לאחר שסיימה השחקנית השנייה, מתקיימת ההתקפה: השחקניות סוכמות את 
כלל ההתקפה וכלל הבריאות. כל שחקנית מקזזת בריאות מהקלפים שלה, לפי 

כמות העוצמה של השחקנית השניה.



החוקים: סיבוב קרב
אם כמות העוצמה עוברת את סך הבריאות של קלפי הדמות 
שבידה, היא מאבדת את את אחד קלפי הדמות ואת כל קלפי 
העוצמה לפי בחירת השחקנית המובילה. קלפים אלו נכנסים 

למאגר הקלפים הזמינים של השחקנית המנצחת.
השחקניות משלימות את היד שלהן ל-5 קלפים מתוך ערמת 
הקלפים הזמינה, קלף סטינג חדש נשלף והקרב מתחיל מחדש.

אם הקרב נגמר בתיקו, כל הקלפים חוזרים לערמה וחוזרים על 
המהלך מהתחלה.

הראשונה שמאבדת את כל הקלפים מפסידה.



קלפים לדוגמא

קלף זירה: ירושלים שמשוןקלף עוצמה: שועלי שמשוןקלף דמות: רבקה



תודה
רבה!


