
משחק מילים קסום!
משחק מאת: ינון כהן

עיצוב ואיור: אריאל לידן
מיועד ל-6-2 משתתפים. גילאי 7 ומעלה.

תכולת המשחק
המשחק מכיל 90 קלפי משחק:

75 קלפי אותיות קסם.
4 קלפי אותיות ערפל (ג'וקרים). 

11 קלפי פעלולים: 3 קלפי סופת חול,
3 קלפי חומת אש, 5 קלפי שלג. 

הרעיון שמאחורי המשחק
כל המשתתפים הם מכשפים שמתחרים 

ביניהם מיהו המכשף החזק ביותר. 
כל משתתף מנסה בתורו להטיל כישוף או 

להסיר מעליו כישופים שמטילים עליו 
מכשפים אחרים, באמצעות הרכבת מילות 

כישוף מאותיות קסם ושימוש בקלפי 
פעלולים מיוחדים. 

המנצח
המנצח הוא המכשף שצבר את מירב 

הנקודות בסיום המשחק.

סיום המשחק
המשחק מסתיים כאשר נגמרים כל 

הקלפים בקופה ולאף משתתף אין עוד 
אפשרות להרכיב מילים.

כיצד מתחילים?
בוחרים משתתף שמערבב את חפיסת 

הקלפים ומחלק לכל מכשף 6 קלפים 
הפוכים. שאר הקלפים מהווים קופה 

ומונחים במרכז השולחן. המכשף שמשמאל 
למחלק מתחיל את המשחק, ומתקדמים לפי 

כיוון השעון. על כל מכשף בתורו לנסות 
ולהטיל כישוף על ידי הרכבת מילת קסם 

מקלפי אותיות הקסם וקלפי אותיות 
הערפל, או להפעיל פעלול על ידי שימוש 

בקלפי הפעלולים. 

מהלך המשחק
כל משתתף בתורו מנסה להרכיב מילה 

שמתארת דבר מוחשי או דמות. מילה זו 
תהיה הכישוף שהוא יטיל על המשתתף 
הבא. ואז הוא קורא בקול: "הפכתי אותך 

ל..." 

לדוגמה: בידי המשתתף הקלפים לעיל. 
הוא יוכל להניח את שלושת הקלפים ק,ו,פ, 

על השולחן ולקרוא בקול: "הפכתי אותך 
לקוף". המשתתף מושך קלפים מהקופה עד 
שיש לו שוב 6 קלפים ביד, ובכך מסיים את 

תורו.
המשתתף הבא מנסה לבטל את הכישוף 

שהוטל עליו ולהטיל כישוף משלו ע"י יצירת 
מילת כישוף באורך של המילה הקודמת או 
מילת כישוף ארוכה יותר (כלומר מילה של 

לפחות 3 אותיות).
• אם לא הצליח, הקלפים שהרכיבו את 

המילה (ק,ו,פ) נלקחים ע"י מטיל הכישוף 

ונצברים בערימת הניקוד שלו. המשתתף 
שלא הצליח לבטל את הכישוף מושך קלף 

מהקופה, ובכך מסיים את תורו. על 
המשתתף הבא בתור ליצור מילת כישוף 

חדשה (באיזה אורך שהוא רוצה).
• אם המשתתף הצליח לבטל את הכישוף 

ע"י יצירת מילת כישוף חדשה, הוא מקבל 
אליו את מילת הכישוף הקודמת (ק,ו,פ) 
לערימת הניקוד שלו. הוא מושך קלפים 

מהקופה עד שיש לו שוב 6 קלפים ביד, ובכך 
מסיים את תורו. עכשיו תור המשתתף הבא 

לנסות ולבטל את מילת הכישוף החדשה.
• לא ניתן לבטל מילת כישוף בעזרת מילת 

כישוף קצרה יותר.

קלפי המשחק
קלפי אותיות הקסם

(כוללים את קלפי אותיות ערפל)  

על קלפים אלה מופיעות אותיות הא"ב, 
ובאמצעותן ניתן להרכיב מילות כישוף. 

כל מכשף יכול בתורו להרכיב מקלפי 
אותיות קסם:

- מילת כישוף רגילה המתארת עצם מוחשי או 
דמות ומטילה כישוף על המכשף הבא בתור.

לדוגמה: אם נמצאות בידו של מכשף 
אותיות הקסם : ג, ת, ל, ו, ח, ר, הוא יכול 
להרכיב מהן את המילים: רגל, לוח, חתול 

וכדומה, אך אינו יכול להרכיב את המילים: 
לו, חוג, גלות, וכדומה, מכיוון שאינן 

מתארות עצם מוחשי.

- או אחת מ-4 מילות כישוף מיוחדות, 
מילים המייצגות את ארבעת יסודות הטבע: 

שלג, ערפל, אש וחול.

מילים אלו הן בעלות עוצמת כישוף חזקה 
ביותר. משתתף שהצליח להרכיב מילת 

כישוף מיוחדת, מקבל לערימת הקלפים שלו 
את הקלפים של מילת הכישוף הקודמת 

שהצליח לבטל (אפילו אם היא מורכבת 
מיותר אותיות) וגם את הקלפים של מילת 

הכישוף המיוחדת. הוא משלים לשישה 
קלפים ביד, ובכך מסיים את תורו.

קלפי אות ערפל  
4 קלפי אות ערפל - משמשים בתפקיד 

ג'וקר ויכולים להחליף כל אות קסם, וכך 
ניתן בעזרתם להרכיב מילות כישוף רגילות 

ומיוחדות.
 לדוגמה: ניתן להרכיב את מילת הכישוף 

המיוחדת "אש" על ידי קלף אות א' + קלף 
ערפל.

טיפ: השתדלו להרכיב מילות כישוף 
מיוחדות, הן מגדילות את הסיכוי לנצח!

קלפי פעלולים 
את קלפי הפעלולים ניתן להטיל בתחילת 

התור. מניחים אותם בערימה נפרדת. 
שימוש בהם לא מבטל את התור של 

המשתתף אלא יוצר אפקט - כמפורט 
בהמשך. בסיומו התור חוזר למשתתף 

שהטיל את קלף הפעלולים ועליו להמשיך 
כרגיל.

קלף "סופת חול"
ברגע שמוטל קלף סופת 
חול, כל משתתף מחליף 
את הקלפים שבידיו עם 

הקלפים שבידי המשתתף 
שמשמאלו.

קלף "חומת אש" 
הטלת חומת אש מבטלת 

את מילת הכישוף 
הנוכחית. המשתתף 
שהרכיב את מילת 

הכישוף הקודמת מקבל 
לערימת הנקודות שלו את הקלפים 

שהרכיבו את המילה, ואילו המשתתף 
שהטיל את חומת האש מקבל קלף 

מהקופה במקום קלף חומת האש ותורו 
להרכיב מילת כישוף חדשה (באיזה אורך 

שהוא רוצה).

קלף "כדור שלג"
מהרגע שהוטל כדור 

שלג, מתחיל סבב כדורי 
שלג – כל משתתף בתורו 

רשאי להניח בערימת 
המיוחדים קלף כדור שלג אחד משלו 

ולקחת קלפים מהקופה לפי כמות קלפי 
כדורי השלג שהונחו בסבב הנוכחי. סבב 
כדורי השלג מסתיים כאשר התור חוזר 

למשתתף הראשון אשר ממשיך לשחק 
תור רגיל. 

לדוגמה: שלושה מכשפים משחקים.
מכשף א' הטיל כדור שלג (ומשך קלף 

מהקופה), מכשף ב' הגיב בהשלכת כדור 
שלג משלו (ומשך שני קלפים מהקופה), 

גם מכשף ג' הניח כדור שלג בתורו 
(ומשך שלושה קלפים מהקופה). 

התור חוזר למשתתף א' אשר משחק תור 
רגיל (מגן מפני מילת כישוף שהוטלה או 

מטיל מילת כישוף חדשה).

סיום המשחק
המשחק מסתיים כאשר נגמרים כל 

הקלפים בקופה ולאף משתתף אין עוד 
אפשרות להרכיב מילים.

• ניתן להקל על משתתפים (צעירים) 
ולאפשר להם לשחק עם שבעה קלפים 

במקום שישה.
• כאשר משחקים עם משתתפים צעירים 

מומלץ לשחק בקלפים פתוחים, לעזור 
להם בבחירת מילים ובכך לחזק את 

מיומנות השפה שלהם ולהעשיר את אוצר 
המילים שלהם במילים חדשות.

ניצחון
בסוף המשחק כל המשתתפים סופרים 

כמה קלפים יש בערימת הנקודות שלהם. 
המשתתף בעל מספר הקלפים הגבוה 

ביותר הוא המכשף המנצח.
 




