
 (מונופול תנ"ך) 'והורשתם את הארץ'

 רציונל

 מעשיהם המרכזיים.התלמיד יעבור על ספר בראשית תוך נושא נדודי האבות ו

חרן, אור כשדים, בית אל, מערת המכפלה  -במהלך המשחק התלמיד יפגש במקומות כגון

 ועוד.

 ם בארץ כנען.מתוך הכרטיסיות השונות התלמיד יטעם מעט מהווי התקופה  וינסה לרכוש נכסי

 

 הכנת המשחק

 יש להדפיס את כל הדפים הנלווים למשחק.

 שטרות

ש שטרות בחנויות בעלות של שקלים בודדים לחבילת ניתן להדפיס את השטרות אולם מומלץ לרכו

 שטרות.

 שימו לב

 שווה להשקיע בהדפסה צבעונית ולימינציה 

 יך את אורך חיי המשחק כך הדבר מאר

 והשימוש בו יהיה לאורך שנים.

 

 כללי המשחק

 להיות המשתתף היחיד שלא פשט את הרגל.: המטרה

 

 

 חלוקת כסף

 ש"ח0 לפי הפירוט הבא: 00511הבנקאי מחלק לכל אחד מהמשתתפים 

 

 01שטרות של  5               211שטרות של  2

 5של  שטרות  5               011שטרות של  2

 0שטרות של  5                51של  שטרות  2

 21של  שטרות  4

 

 מהלך המשחק

. כל אחד0 בתורו0 מטיל את החץ". התנועה על הלוח בכיוון לך לשלוםהמשחק מתחיל במשבצת "

0 וממלא אחר ההוראות אשר מופיעות במשבצת שאליה הגיע. בתור הבא הוא ממשיך ממנה. הקוביה

 מותר לכמה משתתפים לעצור על אותה משבצת.

 בצע את אחת מהפעולות הבאות:בכל משבצת אפשר ל

 לקנות רחוב או נכס0 בהתאם לכתוב על המשבצת. -

 לשלם דמי שכירות )כאשר הנכס שייך למשתתף אחר( -

 "זה פתרונו" או "עובר לסוחרלקחת קלף " -

 ללכת לכלא -

 

 "לך לשלוםמשבצת "



ש"ח  211קבלים "0 חולפים על פניה או נשלחים אליה0 מלך לשלוםבכל פעם שעוצרים על המשבצת "

  מהבנק.

 

 משבצות נכסים )שאין להם בעלים(

 כאשר מגיעים לרחוב או נכס שעדיין לא נקנה0 אפשר לקנותו מהבנק בסכום שנקוב על הלוח.

לאחר התשלום לבנק מקבל הקונה את שטר הקניין0 אשר מקנה לו את בעלות הנכס. הקונה מניח את 

 שטר הקניין גלוי על השולחן0 לידו. 

 נשלחים אל נכס שעדיין לא נקנה0 ניתן לקנותו.כאשר 

 בטרם קונים נכס0 חובה לענות על קלף משימה 'זה פתרונו'. )לא ענה0 לא יכול לקנות!(

 

 

 

 זכויותיו של בעל הנכס

חובה לגבות דמי שכירות מכל מי שמגיע אל הנכס. יש יתרון בבעלות על כל הנכסים  -אם הנכס נקנה

'בית' ולאחר מכן שיג מונופול על הנכס. אז אפשר לבנות על הנכס כלומר לה -תחת אותה כותרת

 ולהרוויח יותר דמי שכירות.'מלון'

 

 דמי שכירות

 כאשר מגיעים לנכס השייך לאחד המשתתפים0 משלמים לו דמי שכירות0 לפי הפירוט של שטר הקניין.

וא גובה על כל רחוב שייכים לאותו משתתף0 דמי השכירות שה  כאשר כל הרחובות של עיר מסוימת -

 יהיו כפולים.

0 וכך דמי השכירות יש צורך שכל העיר תהיה בבעלות משתתף אחד בית או מלוןעל מנת לבנות  -

 עולים בהתאם לשטר הקניין.

 

 "עובר לסוחר" ו"זה פתרונו"

את הקלף העליון בחפיסה שעל הלוח0 " לוקחים עובר לסוחר" או " זה פתרונוכשמגיעים למשבצת "

 ממלאים אחר ההוראה הכתובה על הקלף ומחזירים את הקלף לסוף הערימה.

 

 

 כניסה לבור )כלא(

 0 רק אז נכנסים לבור."הכנס לבוראם עוצרים על משבצת " -

 'זה פתרונואם לא עונים נכון על שני קלפי ' -

 מצאים ב"מעבר חופשי".0 אלא נבור" לא נכנסים לבוראם עוצרים על משבצת "

 

 יציאה מהכלא

 מהכלא ניתן לצאת בדרכים הבאות:

 ש"ח0 ולצאת בתור הראשון. 51אפשר לשלם כבר לפני התור הראשון  -

 ממתינים שני תורות ובתור השלישי יוצאים -

' ולצאת מיד מהכלא. )אם הרימו כרטיס והתשובה לא היתה היתה זה פתרונושאלות ' 2ניתן לענות על  -

 תורות נוספים בכלא...( 2ונה0 נשארים נכ

 

 בתים



מי שבבעלותו כל הרחובות של אותה עיר0 יכול לבנות עליהם בתים. בשטר הקניין של כל רחוב מצויין 

 מחיר בית לקניה.

 בתורו יכול המשתתף לרכוש בתים או מלונות בכל שלב במהלך התור. -

את הבתים צריך להציב באופן שווה  אפשר לקנות כמה בתים שרוצים עד ארבעה בתים לרחוב -

 הרחובות של אותה עיר.   בכל

 בלבד. עד ארבעה בתיםבכל רחוב מותר לבנות  -

 ברחובות העיר שעדיין לא נבנו בהם בתים ממשיכים לגבות דמי שכירות כפולים. -

מספר דמי שכירות עולים ככל שיש יותר בתים ברחוב. דמי השכירות המצויינים בשטר הקניין0 לפי  -

 הבתים הבנויים ברחוב.

 

 בתי מלון

אחד מרחובות העיר יכול לבנות בית מלון. את בית המלון קונים מהבנק לפי במי שבנה ארבעה בתים 

 הערך המצוין בשטר הקניין. עם הצבת המלון מחזירים לבנק את הבתים שהיו מוצבים באותו הרחוב.

 .ממלון וארבעה בתיםלא ניתן לשים ברחוב אחד יותר 

 

 

 כמה הערות

משתתף שחייב דמי שכירות למשתתף אחר ואין לו את כל הסכום במזומן יכול לשלם חלק מהסכום  -

במזומן וחלק בנכסים. במקרה כזה כדאי0 לפעמים0 לבעל החוב לקבל את הרכוש בערך גבוה מערכו 

 הממשי.

 בעלי רכוש צריכים לדאוג לגביית דמי שכירות שמגיעים להם. -

 להלוות כסף אך ורק תמורת משכון נכסים.הבנק יכול  -

 

 המנצח

 אר אחרון במשחק אחרי שכל המשתתפים האחרים פשטו את הרגל הוא המנצח. מי שנש

______________________________________________________________________________ 

 ט.ל.ח.                

 לא נותנות מענה על הקיים, יחליטו המשתתפים בעצמם על החוק המתאים להם. ולכן אם יש מצב בו ההוראות


