


...קצת על המשחק

ישראלי נפוץ שפותח ויצא  משחק קלפיםהואטאקי❑
חיים שפיר בשנת  לאור על ידי מפתח המשחקים

1983.

והקלף , הוא מפל מים ביפנית" טאקי"פירוש השם ❑
"  לשפוך עליו"הנושא שם זה במשחק מאפשר לשחקן 

.את כל הקלפים מאותו הצבע

בסקר שנערך לקראת יום העצמאות השבעים למדינת ❑
,  ושכלל עשרות אלפי נשאלים, ישראל
המשחק ללוגו האהוב ביותר מבין כל  סמלילנבחר

הסמלילים שעוצבו בשבעים שנות המדינה



...חוקי המשחק

.  ומחלקים שמונה קלפים לכל שחקן, מערבבים את הקלפים❑
.  יתר הקלפים נותרים בתור קופה כשפני הקלפים כלפי מטה

.השחקנים אינם מגלים זה לזה את קלפיהם

מן הקופה שולפים קלף פותח ומניחים אותו כשפניו כלפי  ❑
:בפני כל שחקן בתורו עומדות שלוש אפשרויות. מעלה

לערכים  . להניח קלף שצבעו או מספרו זהה לקלף המונח•
.המספריים המופיעים על הקלפים אין משמעות במשחק

שצבעו כצבעו של הקלף  ( מפורט בהמשך)להניח קלף מיוחד •
ניתן להניח קלף " אדום9"על קלף , לדוגמה. הגלוי האחרון

.וכדומה" פלוס אדום", "טאקי אדום", "עצור אדום"

שחקן שאינו יכול להניח אף קלף מידו ייקח קלף אחד מן  •
.הקופה והתור שלו יעבור לשחקן הבא



...קלפים מיוחדים
קלף פקידה  . הם קלפי פקודה, כל הקלפים שאינם קלפי מספרים רגילים

על השחקן הבא אחריו או על כל שאר  , יכול להשפיע על המשתמש

קלפים אלו הם לב המשחק ושימוש נכון בהם הוא המפתח . המשתתפים

לניצחון
קלפים מהקופה  2מחייב את השחקן הבא למשוך -2פלוס •

מה שמחייב את השחקן הבא , נוסף+ 2או להניח קלף  

.  קלפים מהקופה וכך הלאה4נוסף או למשוך + 2להניח 

פלוס  •

אם אינו יכול להניח קלף . זוכה בתור נוסף+ שחקן המניח קלף 

.מתאים עליו למשוך קלף מהקופה



...קלפים מיוחדים

.השחקן הבא מאבד את תורועצור•

.  הופך את כיוון המשחקשנה כיוון •



...קלפים מיוחדים

מאפשר למשתמש בו לקבוע את הצבע שעל  שנה צבע •

.השחקן הבא לשחק

כולל  , המלך מבטל את החובה לציית לקלף המובילמלך•

ומעניק לשחקן תור נוסף שבו הוא  , פקודה אם הייתה

.חופשי לשחק כל קלף שיבחר



...קלפים מיוחדים

הנחת קלף זה מאפשר למשתמש בו לשים עליו את  טאקי•

.הטאקיכל הקלפים שבידו מהצבע של 

קלף טאקי חופשי המקבל את הצבע של  סופר טאקי •

לא ניתן להחליף באמצעותו את הצבע . הקלף שתחתיו

.  המוביל



...קלפים מיוחדים

(  פרט לזה שהניח אותו)מחייב את כל השחקנים 3פלוס •

.  קלפים מהקופה3לקחת 

שהונח בקופה גם אם  + 3מותר לשים אותו על 3שובר •

קלף זה מבטל את  . אין זה תורו של השחקן שמחזיק בו

מחייב את השחקן שהניח , ובנוסף+ 3הפקודה של הקלף 

שחקן יכול להיפטר  . קלפים בעצמו3לקחת + 3את הקלף 

אולם אז הוא יכול  + 3מהקלף הזה מבלי להניחו על 

קלפים  3לעשות זאת בתורו בלבד ובמקומו עליו למשוך 

.מהקופה



...בהקשר שלנו
את הקלפים המיוחדים ניתן לנצל כהזדמנות לשיח עם הילדים רגע 

...לפניי שנגמרת השנה





...ולסיום תזכרו


