
 
 
 
 
 
 
 

טיפעת רו שחק:מה  יוצרת   
 

מתי בפעם האחרונה ישבתם כל המשפחה לשחק ביחד? האם הילדים שלכם יודעים איפה נולדה 
 על בנכם? או מה הצבע האהוב על בתכם? האהוב ספרסבתא? האם אתם יודעים מה ה

השולחן ביחד ותוכלו משחק "משפחה שכזאת", משחק לוח מקורי, יושיב את כולכם סביב 
 לענות ביחד על שאלות שונות ומשונות על המשפחה.

 
 המשחק מכיל:

 
 
 

 לוח משחק
 קוביית משחק

 חיילי משחק
 קלפי שאלות

 
 ?משחקיםאיך 

 אין סוף-2מספר המשתתפים: 
 מטרת המשחק: לצבור כמה שיותר נקודות

במשבצת קלפי משימות צהובים לפני שמתחילים: מסדרים את הקלפים עם הפנים קלפי מטה: 
במשבצת "בני המשפחה"; קלפי שאלון משפחתי רים אפוהמשפחה קלפי בני , משימה""

 במיקום המתאים. ירוקים שאלה אישיתבמיקום המתאים וקלפי -סגולים
זורק את  –מתחילים מהמשבצת המסומנת "התחלה". כל שחקן בוחר לו חייל ובתורו  •

 .הקובייה וצועד על גבי המשבצות בלוח

 )קלף סגול(  חתי"אם מגיעים למשבצת עם "?" מרימים קלף מערימת "שאלון משפ •
בקלף בהתאמה לקלף בן  ה. עונים על השאלה המופיע)אפור( וקלף של בן משפחה

צריך לענות איפה נולד אבא.  –המשפחה. לדוגמא: איפה נולד....? עם כרטיס של אבא 
תוכלו להחליט מראש באלו קלפי משפחה אתם משתמשים ובאלו לא. את  –שימו לב 

לתחתית הערימות לשימוש הקלפים )גם קלפי השאלות וגם בני המשפחה( מחזירים 
חוזר. )בפעם הבאה יכולה להיות אותה שאלה על בן משפחה אחר, או שאלה אחרת על 

 .(אותו בן משפחה
שאלה אישית , יש להרים קלף מערימת סמייליאם מגיעים למשבצת עם תמונה של  •

ולענות על השאלה. את הקלף שמים בצד אחרי שעונים. )אין טעם  )קלפים ירוקים(
 (.י שכבר עניתםלשאול שוב אחר

. ניתן החזיר (ובצהקלף משבצת עם "!" מרימים קלף מערמת המשימות )אם מגיעים ל •
 את הקלפים לתחתית הערמה.

 .מזכה בנקודה. יש לרשום את הנקודות על דף למעקבאו משימה כל שאלה  •
זורקים את הקוביות ומשחקים תור נוסף.  –אם מגיעים למשבצת "שחק תור נוסף"  •

 .ממתינים תור –אם מגיעים למשבצת "המתן תור" 

 .המשחק מסתיים כשנגמרים קלפי היסטוריה משפחתית או כשמחליטים •
 


