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ל- 4-2 משתתפים
בגילאי +8

מה בקופסא?
לוח משחק, 4 כלי משחק,
30 כרטיסי משחק ריקים,
4 דפי מדבקות להדפסה,

28 שטרי קניין, 
16 קלפי “הפתעה”,

16 קלפי “תיבת מזל”,
32 בתים ו-12 בתי-מלון, 

2 קוביות, 
חפיסת שטרות מונופול.

מבנים

ַאפיינו את המשחק שלכם!

איך הופכים את המונופול שלכם למשחק אישי?הצילו! אני שקוע בחובות!

בתים 
מרגע שברשותכם כל הרחובות 

באותה קבוצת צבע, אתם יכולים 
לבנות עליהם בתים )תמיד, לא רק 

בתורכם(.

יש מחסור במבנים? 
אם כמה משתתפים רוצים לרכוש את הבית האחרון שנותר 

בבנק, יבצע הבנקאי מכירה פומבית וימכור אותו למרבה במחיר. 
מכירה פומבית מתחילה מסכום של 10 מ ורק המשתתפים 

שיכולים לרכוש את הבית – מוזמנים להציע.

נגמרו כל המבנים? 
יש להמתין עם הרכישה עד שאחד המשתתפים ימכור את 

הבתים שלו בחזרה או ירכוש מלון ויחזיר את הבתים.

מכירות פומביות 
אם עצרתם על נכס פנוי המיועד למכירה, ואינכם מעוניינים לרכוש 

אותו במחיר הנקוב במשבצת, הבנקאי חייב להעמידו למכירה פומבית 
ולמסור אותו למרבה במחיר. 

1. הסכום ההתחלתי של כל מכירה פומבית הוא 10 מ. 
2. כל משתתף )כולל הבנקאי והמשתתף שלא רצה לקנות את הנכס( 

יכול להשתתף במכירה ולהעלות את הסכום המוצע ב-1 מ.
3. המשתתף שהציע את הסכום הגבוה ביותר – זוכה בנכס, 

משלם לבנק את הסכום שהוחלט ומקבל את שטר הקניין עבורו.

ואם אף משתתף לא מעוניין לקנות? 
זה בסדר, אף אחד לא משלם כלום וממשיכים כרגיל.

מנסים לגייס כסף:
אם אתם חייבים למישהו כסף ואינכם יכולים לשלם, נסו להשיג כסף 

על-ידי מכירת מבנים ו/או  על-ידי משכון נכסים.

מכירת מבנים
מוכרים מלונות לבנק תמורת חצי מהמחיר שלהם ומחליפים אותם 

מיד ב-4 בתים.
מוכרים בתים לבנק תמורת חצי מהמחיר שלהם וזאת על-פי אותו 

עיקרון שבו קונים אותם )תמיד מוכרים מספר בתים שווה מכל הנכסים 
שבאותה קבוצת צבע(.

משכון נכסים
כדי למשכן נכס, חייבים קודם למכור לבנק את כל המבנים שבקבוצת 

הצבע תמורת חצי מהמחיר. הופכים את שטר הקניין של הנכס  – הפנים 
כלפי מטה ומקבלים מהבנק את סכום המשכנתא המופיע בגב הקלף.

שחרור נכס
כדי לשחרר את הנכס הממושכן, משלמים לבנק את סכום המשכנתא 

הנקוב + 10% ריבית והופכים את שטר הקניין, כשהפנים כלפי מעלה. 
הסכום לשחרור הנכס מופיע על גב הקלף.

הקלק!
נכנסים ל”חנות האפליקציות” 

ומורידים את האפליקציה.
בלשונית החיפוש כותבים: My Monopoly ועורכים חיפוש. 

רוצים לעשות זאת דרך המחשב? 
.www.mymonopoly.com :נכנסים לכתובת האתר

נרשמים בתור משתמש חדש ובוחרים קוד. בעזרת אותם פרטי 
המשתמש תוכלו להיכנס גם לאתר וגם לאפליקציה. בכל פעם 

.   LOG IN   שתכנסו מחדש, הכניסו את פרטי המשתמש ולחצו על

מתחילים לאפיין! מומלץ לעקוב אחר ההוראות לשימוש )באנגלית( 
באתר או באפליקציה. בשלב הראשון, בוחרים תמונות מהאלבומים 

השמורים במכשירכם, במחשב, או ברשת חברתית, כגון פייסבוק. 
התמונות שבחרתם ייכנסו לתוך מאגר תמונות המונופול שלכם 

 .my monopoly album :שנקרא
מתוך המאגר, בוחרים תמונות שרוצים לעמד בדף המדבקות. 

באפליקציה - בצד העליון של המסך יופיע אייקון של +. 
האייקון הזה מאפשר לתת לדף מדבקות המכיל 30 תמונות שם 
או כותרת )למשל: דף מדבקות בנושא “משפחה”, “חופשות” וכו’(. 

.    BROWSE   באתר - פשוט לוחצים על
תמיד תוכלו לעיין בתמונות שבחרתם, להוסיף ו/או למחוק תמונות. 

באתר האינטרנט – בלחיצה על תמונה בשתי המחיצות
My albums & My stickers, תוכלו לערוך אותה: לסובב, 

להקטין/ להגדיל. בלחיצה על A תוכלו להוסיף לה כיתוב משלכם. 
באפליקציה – חפשו את האייקון של התפריט )        (. 

אם תיכנסו בתפריט ל-”my albums”– לתוך מאגר התמונות 
של המונופול האישי שיצרתם לכם, בלחיצה על תמונה תוכלו לערוך 

אותה ולהכניס לה כיתוב. 
שימו לב: ב-“my stickers” לא ניתן לערוך את התמונות.

להסבר מפורט עם תמונות מסך, נא הכנסו לאתר קודקוד בכתובת 
www.kodkod.com/mymonopoly :הבאה

מומלץ למלא דף מדבקות שלם של 30 תמונות לפני שמדפיסים. 
שימו לב! דף שלא נוצל במלואו, אי אפשר להעבירו במדפסת פעם 

נוספת! הוא עלול להתקע ולהדבק למדפסת.

אתם מרוצים מבחירת התמונות שלכם? ערכתם את כל התמונות 
והוספתם כתוביות? זה הזמן לניסיון הדפסה! 

עדיין לא משתמשים בדף המדבקות:
שמים דף חלק רגיל במדפסת ומדפיסים כדי להגדיר את המדפסת 
נכון. בהגדרות הנייר של המדפסת יש לבחור תמיד: דף A4 והדפסה 

בגודל 100%! כשתוציאו את הדף המודפס הניחו אותו מעל דף 
המדבקות ּוודאו שהתמונות תואמות לקווי החיתוך של המדבקות 

)לא רואים? טיפ – הרימו את הדפים זה על גבי זה מול האור(.
הכול בסדר? מכניסים את דף המדבקות בזהירות למדפסת 

)כשאתם יודעים בוודאות על איזה צד יודפסו התמונות( ולוחצים 
“הדפס”. שימו לב: במשחק מספר דפי מדבקות לשימוש עתידי, 

אם תחליטו להדביק תמונות חדשות מעל הישנות.

הדבק!
מחליטים איזו מדבקה תודבק והיכן, ומדביקים את המדבקות 

בקפידה על הכרטיסים והקלפים  של המשחק.
משחילים את הכרטיסים החדשים לרחובות בלוח המשחק, 

מעמידים את הכרטיסים המיועדים בכלי המשחק ומתחילים לשחק.

שחק!
חזרו לתחילת החוברת ועקבו אחר הוראות המשחק.

בפעם הבאה שתשחקו תוכלו להדפיס דף מדבקות חדש 
לגמרי בסגנון אחר עם תמונות חדשות.

מומלץ מאוד להיעזר במבוגר כדי לעקוב אחר ההנחיות 
לאפיון המשחק שלכם. 

נדרשת הבנה בשפה האנגלית לשימוש באפליקציה או באתר. 
שימו לב: את הטקסטים שתוסיפו לתמונות ניתן לערוך בעברית.

מה צריך:

מה עושים:

כרטיסים המועמדים 
כרטיסים המושחלים בלוח המשחקבכלי המשחק

דפי מדבקות

מדביקים על:

מדפסתכרטיסי משחק ריקים אפליקציה קלפי “תיבת המזל” ו “הפתעה”

על קלפי “תיבת המזל” ו “הפתעה”
מכינים מדבקות 

עם תמונות אישיות

אם עדיין אין לכם מספיק כסף לתשלום החובות –  
אתם מוכרזים כפושטי רגל ויוצאים מן המשחק.

חייבים כסף למשתתף? 
מעבירים אליו את כל הרכוש הממושכן ואת הקלפים 

“צא מהכלא” שברשותכם. הוא ישלם 10% ריבית לבנק על 
כל הנכסים הממושכנים עוד באותו התור, אם עדיין לא 

החליט לשחרר את הנכסים.

חייבים כסף לבנק? 
מחזירים את כל הרכוש שלכם לבנק. הבנקאי עורך מיד 

מכירה פומבית על כל אחד מהנכסים המוחזרים ומוסר כל 
שטר קניין למרבה במחיר. אם ברשותכם קלף 

“צא מהכלא” – החזירו אותו לתחתית הערימה המתאימה.

לא ניתן לגבות דמי שכירות על נכס ממושכן, אך אפשר לגבות 
על נכסים אחרים, לא ממושכנים, מאותה קבוצת צבע.

שאר המשתתפים במשחק ממשיכים לשחק עד 
שלבסוף נותר רק משתתף אחד שאינו פושט רגל והוא 

המנצח במשחק!

עסקאות שונות 

מותר למכור נכסים )מלבד בתים ומלונות( לכל משתתף, 
תמורת סכום שמוסכם על שניכם.

אם ברצונכם למכור נכס שעליו מבנים –  מכרו תחילה לבנק 
את כל המבנים מכל הנכסים שבאותה קבוצת צבע ואז מכרו 

את הנכס. אפשר למכור נכסים בכל עת, גם שלא בתורכם.

ניתן להחליף נכסים רגילים או ממושכנים תמורת כסף מזומן 
או נכסים אחרים. הסכום יוסכם בין 2 המשתתפים בעסקה.

אם הוחלף/ נמכר נכס ממושכן בעסקה – 
המשתתף בעל הנכס החדש חייב לפעול באחת משתי האפשרויות: 

לשחרר מיד את הנכס מהמשכון. 
או לשמור את הנכס ממושכן ולשלם מייד לבנק 10% 

ממחיר המשכנתא הנקוב.

מלונות 
בניתם ארבעה בתים בכל אחד 
מהנכסים באותה קבוצת צבע? 

כעת תוכלו לשדרג למלון.

משלמים לבנק את המחיר הנקוב על שטר הקניין וממקמים בית 
על אותו הנכס. 

בונים בתים באופן שווה: יש לבנות בית שני ברחוב רק בתנאי 
שבניתם בית אחד בכל הנכסים שבאותה קבוצת צבע. כך, עד 4 

בתים לכל היותר בכל נכס. 

משלמים לבנק את מחיר המלון הנקוב על שטר הקניין ומחזירים 
את כל 4 הבתים שהיו באותו רחוב. 

ניתן לרכוש רק מלון אחד בכל רחוב ולא ניתן להוסיף לו עוד 
בתים.

אין אפשרות לבנות בתים אם אחד מהנכסים בקבוצה ממושכן. 
)קראו בהמשך בפרק: הצילו! אני שקוע בחובות!(

איכות ההדפסה תלויה באיכות התמונה ואיכות המדפסת.
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לא כלול במשחקכלול במשחק

++++

350 מ

תקלה חמורה
בתחרות יופי

יום הולדת 8
לשירלי

קבל מכל 

טופי

567
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בוחרים באחד המשתתפים לתפקיד הבנקאי. 
הבנקאי אחראי לכסף שבבנק, 

לבתים, 

למלונות, 

לשטרי הקניין 
ולביצוע העסקאות במשחק. 

הבנקאי יכול לתפקד בנוסף כשחקן רגיל אך 
עליו לשמור את כספו ואת נכסיו האישיים בנפרד 

מהרכוש הציבורי.

כל משתתף בוחר 
כלי משחק. ניתן להדביק 

מדבקות אישיות על 
כרטיס ריק ולהעמיד 

אותו בתוך כלי המשחק 
שבחרתם. כך תקבלו כלי 
משחק עם תמונה שלכם! 

את כלי המשחק מניחים 
במשבצת ההתחלה 

שהיא “דרך צלחה”.

מניחים את 2 קוביות המשחק ליד הלוח.

מקום למדבקה

עדיין לא אפיינתם את המשחק שלכם? לא נורא! תמיד אפשר 
לשחק את המשחק הקלאסי מבלי לתת לו אפיון אישי ומבלי 

להשתמש בכרטיסים עם תמונות אישיות. פשוט עוקבים אחר 
הוראות המשחק הרגילות ומשחקים כרגיל.
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מחלקים לכל משתתף 
סכום כסף של 1500 מ 

לפי הפירוט להלן:

5×

1×

2×

1×

1×

4×

2×

 את שאר השטרות שומרים 
ב”בנק” – באריזת המשחק.

אם הכנתם מדבקות עבור הקלפים – 
מדביקים אותן במקומות המסומנים 
לכך. עכשיו ממיינים את קלפי “תיבת 

המזל” וקלפי ה”הפתעה” ל-2 חפיסות 
ומניחים כל אחת במקומה המתאים 

בלוח המשחק.

הכנות 

הדפסתם מדבקות? אתם יכולים כעת להדביק אותן על הכרטיסים 
הריקים ולמקם אותם על לוח המשחק, כך שהם מסתירים את שמות 

הרחובות. אם בחרתם לא לאפיין את המשחק שלכם, פשוט לא 
משתמשים בכרטיסים הריקים.

רוצים לדעת איך להפוך את המשחק הקלאסי לאישי עם תמונות מודפסות מאלבומי 
התמונות שלכם? קראו בגב הוראות אלו על ההסברים של הדפסת המדבקות 

My Monopoly  :והשימוש באפליקציה

מהלך המשחק
איך מנצחים? צועדים על הלוח וקונים כמה שיותר נכסים. 

ככל שהרכוש שלכם יגדל – כך תקבלו יותר דמי שכירות 
בעבורו וכך הסיכוי שלכם לפשוט את הרגל יפחת... האחרון 

שנשאר במשחק אחרי שכולם פשטו את הרגל – מנצח!

מי מתחיל ראשון? מטילים שתי קוביות. בעל ההטלה 
הגבוהה ביותר פותח במשחק, והתור ממשיך בכיוון השעון.

משתתף, בתורו:

מטיל את שתי הקוביות. 

מתקדם בכיוון השעון בהתאם לסכום שהן מראות. )מותר לכמה   
משתתפים לעצור באותה המשבצת(. 

פועל לפי המשבצת אליה הגיע )קראו על המשבצות השונות 
בהמשך(.

הטלתם “דאבל” )שני מספרים זהים( בקוביות?  –  מתקדמים 
ופועלים בהתאם למשבצת אליה הגעתם ולאחר מכן משחקים 

תור נוסף.

זהירות!! קיבלתם ב-3 הטלות רצופות “דאבל”? 
אתם הולכים ישר לכלא! 

 תורכם הסתיים. התור עובר למשתתף משמאל.

רחובות
אם הגעתם לרחוב שאינו בבעלות אף משתתף – 

רכשו אותו או העמידו אותו למכירה פומבית.

מקורות אנרגיה
מקורות האנרגיה נקנים ונמכרים כרגיל כמו 

כל נכס אחר בלוח. 

רכבות
אם הגעתם לתחנת רכבת שאינה בבעלות אף משתתף – 

רכשו אותה או העמידו אותה למכירה פומבית.

על המשבצות בלוח

מעוניינים לקנות? משלמים 
לבנק את המחיר הנקוב בלוח 

ומקבלים בעבורו מהבנקאי את 
שטר הקניין המתאים.

מעוניינים לקנות? משלמים 
לבנק את המחיר הנקוב בלוח 

ומקבלים בעבורה מהבנקאי את  
שטר הקניין המתאים.

מעוניינים לקנות? משלמים 
לבנק את המחיר הנקוב בלוח 

ומקבלים בעבורה מהבנקאי את 
שטר הקניין המתאים.

אם הגעתם לרחוב ששייך לאחד המשתתפים – משלמים לבעל הנכס את דמי 
השכירות הנקובים בשטר הקניין שברשותו.

אם הגעתם לתחנת רכבת שכבר שייכת לאחד המשתתפים – משלמים לבעל 
הנכס את דמי השכירות, תלוי בכמות הרכבות שברשותו:

אם הגעתם לחברת החשמל או לחברת המים שכבר שייכת לאחד המשתתפים – 
משלמים לבעל הנכס את דמי השכירות כדלהלן:

מטילים את הקוביות שוב. אם ברשות המשתתף מקור אנרגיה אחד, דמי השכירות 
שיש לשלם לו הם: סכום הקוביות      . אם ברשות המשתתף שני מקורות אנרגיה, 

דמי השכירות המשולמים לו הם: סכום הקוביות       . 

מומלץ לרכוש את כל הנכסים שבאותה קבוצת צבע על-מנת שתוכלו לבנות עליהם 
בתים ומלונות. )לא ניתן לבנות בתים לפני שברשותכם כל הנכסים באותה הקבוצה(.

• דמי השכירות מוכפלים בכל אחד מהרחובות ברגע 
שברשותכם כל הרחובות באותה קבוצת צבע.

• קניתם בתים? דמי השכירות ממשיכים לעלות...

• מאוחר יותר תוכלו לשדרג את הבתים למלונות 
)קראו בהמשך על הפרק “מבנים”(.

לא מעוניינים לקנות? 
הבנקאי חייב להעמיד את הנכס 

למכירה פומבית. כל מכירה פומבית 
מתחילה מסכום של 10 מ וכל 

המשתתפים יכולים להציע סכום.

לא מעוניינים לקנות? 
גם כאן מתבצעת מכירה פומבית 

המתחילה מסכום של 10 מ וכל 
המשתתפים יכולים להציע סכום.

לא מעוניינים לקנות? 
יש לבצע מכירה פומבית המתחילה 

מסכום של 10 מ וכל המשתתפים 
יכולים להציע סכום.

רכבות
דמי שכירות

משבצות פעולה

איך משתחררים מהכלא? 
ישנן 3 דרכים אפשריות:

משלמים לבנק קנס בסך 50 מ בתחילת התור הבא. מטילים קוביות ומתקדמים כרגיל.
משתמשים בקלף “צא מהכלא בחינם” בתחילת התור הבא, אם יש ברשותכם קלף כזה 

)או שרכשתם קלף זה ממשתתף אחר(. מחזירים את הקלף לתחתית הערימה המתאימה 
ואז מטילים את הקוביות ומתקדמים כרגיל.

מנסים להטיל “דאבל” בקוביות בתורכם הבא. הצלחתם? אתם חופשיים! מטילים שוב 
את הקוביות ומתקדמים בהתאם. לא הצלחתם? תוכלו לנסות להטיל דאבל במהלך 3 

תורים. אך אם לאחר 3 תורים לא הצלחתם – משלמים לבנק 50 מ וממשיכים להתקדם 
כרגיל לפי ההטלה האחרונה שלכם.

“דרך צלחה” 
אם הגעתם או חלפתם על פני משבצת זו – קבלו 200 מ מהבנק.

“מס הכנסה”/ “מס מותרות”
משלמים לבנק את הסכום הנקוב במשבצת.

“חניה חופשית”
אפשר להירגע! רק נחים עד התור הבא. 

“מעבר חופשי”
אל דאגה. אם נַחתם כאן, אתם רק מבקרים, אינכם נשלחים לכלא, 

וממשיכים לשחק בתור הבא כרגיל. 

“לך לכלא”
אופס! מעבירים את כלי המשחק שלכם אל בית הכלא מיד. אם בדרך חולפים 

על-פני משבצת “דרך צלחה” לא מקבלים 200 מ. תורכם מסתיים כאן. בזמן 
שהותכם בכלא, אתם עדיין יכולים לבצע עסקאות כגון: קניית מבנים, משכון 

נכסים או מכירת נכסים למשתתפים האחרים.

“הפתעה” ו”תיבת המזל”
מרימים את הקלף העליון המתאים וממלאים אחר ההוראות. מחזירים את 
הקלף לתחתית הערימה בסיום ביצוע המשימה. יצא לכם קלף שכתוב בו: 

“צא מהכלא – בחינם”? השאירו אותו ברשותכם. תוכלו להשתמש בו בהמשך 
או למכור אותו לכל המרבה במחיר.

1
25 מ

2
50 מ

3
100 מ

4
200 מ
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