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חברת הקובייה משחקים בע״מ הוקמה בשנת  ,2000ועוסקת מאז ביבוא
ושיווק משחקי לוח ,אסטרטגיה ,קלפים ומשחקי תפקידים .עם השנים
הרחיבה החברה את פעילותה גם בפיתוח משחקי קופסא מקוריים לכל
הגילאים.
ייחודה של חברת הקובייה הוא בתחום משחקי החשיבה והאסטרטגיה,
וביניהם המשחקים המובילים והמצליחים בעולם :קטאן ,דיקסיט,
 EXIT ,Ticket to Rideחדרי הבריחה ועוד מגוון רחב של משחקים
שנמצאים בראש רשימת רבי המכר בעולם.
מגוון המשחקים של החברה מתאים לבני כל הגילאים ,החל ממשחקי
התפתחות וחשיבה לגיל הרך ועד משחקי אסטרטגיה ,חשיבה ומיומנויות
לכל המשפחה.
מוטו החברה "לשחק ,לחשוב ,ליהנות" ,מורגש בכל משחק ומספק חוויה
שמשאירה 'טעם של עוד'.
בקרו אותנו בעמוד הפייסבוק ,ביוטיוב ובאינסטגרם והישארו מעודכנים!

הקובייה משחקים

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:50
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משחקי
אסטרטגיה
2-4
±30
6+

משחק 'צעד ראשון' לצעירים בעולם של קטאן! השחקנים בונים לעצמם מאורות
ומוסיפים לעצמם משאבים ,בעזרתו של התוכי האדיב ,קוקו .כמו במשחק קטאן הקלאסי,
גם כאן מוזמנים המשתתפים לסחור זה עם זה או מול הקופה .המשחק מפתח יכולת
קריאת מפות ,ניצול הזדמנויות ומשא ומתן ,במשחק שאינו חוזר על עצמו לעולם.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:50
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משחקי
אסטרטגיה
3-4

±75
10+

משחק האסטרטגיה הטוב והפופולרי ביותר בעולם! אספו משאבים ,סחרו מול השכנים
ובנו את עתידכם על האי של קטאן!
תוספת עבור  5-6שחקנים
תוספת זו מאפשרת לכם לשחק ב-קטאן :המשחק ,בהרכב של חמישה עד ששה
שחקנים.

זוכה פרס משחק השנה לשנת 1995
מעל  18מיליון עותקים נמכרו ברחבי העולם
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משחקי
אסטרטגיה
3-4
±120
10+

בנו ספינות ,התחמקו משודדי הים וסחרו בזהב! הרחבה זו של קטאן תיקח אתכם
לחופים חדשים ,בשמונה תרחישים שונים שלכל אחד מהם חוקים משלו .בכדי
להשתמש בהרחבה זו ,יש צורך במשחק הבסיס קטאן :המשחק.
תוספת עבור  5-6שחקנים
הרחבה זו מאפשרת לכם לשחק ב -קטאן :יורדי הים בהרכב של חמישה עד ששה
שחקנים .כדי לשחק בתוספת זו יש צורך ברכיבי הבסיס הבאים:

קטאן המשחק

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:50

תוספת עבור
 5-6שחקנים

יורדי הים
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משחקי
אסטרטגיה
3-4

±120
12+

הגנו על האי קטאן מפני פלישה! גייסו אבירים והפכו מושבות לערים .הרחבה זו מוסיפה
עומק ומורכבות לצד תחרותיות ושיתוף פעולה גדול יותר בין השחקנים.
בכדי להשתמש בהרחבה זו ,יש צורך במשחק הבסיס קטאן :המשחק.
תוספת עבור  5-6שחקנים
הרחבה זו מאפשרת לכם לשחק ב -קטאן :ערים ואבירים בהרכב של חמישה עד ששה
שחקנים .כדי לשחק בתוספת זו יש צורך ברכיבי הבסיס הבאים:

קטאן המשחק

תוספת עבור
 5-6שחקנים

ערים ואבירים
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משחקי
אסטרטגיה
3-4
±120
12+

הרפתקאות מגוונות ואתגרים חדשים ומרתקים הופכים את קטאן :סוחרים וברברים
להרחבה שכולנו חיכינו לה! בכדי להשתמש בהרחבה זו ,יש צורך במשחק הבסיס
קטאן :המשחק.
תוספת עבור  5-6שחקנים
הרחבה זו מאפשרת לכם לשחק ב -קטאן :סוחרים וברברים בהרכב של חמישה עד
ששה שחקנים .כדי לשחק בתוספת זו יש צורך ברכיבי הבסיס הבאים:

קטאן המשחק

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:50

תוספת עבור
 5-6שחקנים

סוחרים וברברים
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משחקי
אסטרטגיה
3-4

±60
14+

גרסת הרחבה חדשה ,ייחודית ומרתקת למשחק הבסיס .אתם יוצאים להפלגה בנתיבי
ים בלתי מוכרים .משימתכם היא לתור אחר מחנות הפיראטים ולהביס את שודדי הים.
הרחבה זו מעשירה את העולם של קטאן בשפע של אפשרויות ויוצרת עבורכם חווית
משחק מגוונת ואינטנסיבית במיוחד.
כדי לשחק בהרחבה זו ,יש צורך במשחק הבסיס קטאן :המשחק.
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משחקי
אסטרטגיה
3-4
±120
12+

בואו לחוות את עליית שבט האינקה במשחק מרהיב ומאתגר ,המבוסס על כללי
היסוד של המשחק האהוב והמוכר ולוקח אותו צעד אחד קדימה  -ואחורה בזמן.
משחק זה עומד בפני עצמו .אין צורך במשחק הבסיס על מנת לשחק בו.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
אסטרטגיה
3-4

±60
14+

המריאו עם קטאן אל עבר הכוכבים! מטרתכם :להקים מושבות חדשות ולדאוג ולטפח
קשרי סחר משגשגים ,על מנת להפוך לאימפריה החזקה בגלקסיה!
משחק זה עומד בפני עצמו .אין צורך במשחק הבסיס על מנת לשחק בו.
תוספת עבור  5-6שחקנים
תוספת זו מאפשרת לכם לשחק ב -קטאן :גיבורי החלל בהרכב של חמישה עד שישה
שחקנים.
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משחקי
התפתחות
3-6
±30
5+

משחק שיתופי המבוסס על תכנית הטלוויזיה הפופולארית "האתגר הגדול" המשודרת
בערוץ הופ! המשחק מקנה לילדים הצעירים חוויה ייחודית המשלבת אתגרים שונים
לצד פרגון הדדי ושיתוף פעולה.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
קלפים
3-6

±30
5+

המשחק עטור הפרסים חוזר  -והפעם בגרסה מפתיעה ומהנה במיוחד לקטנים .שולפים
ובודקים  -האם הסמל הצבעוני שעל גבי הקלף זהה לסמל שמופיע אצל החבר?
אם כן ,הראשון שאומר בקול מילה המתחילה בצליל הפותח של האיור שעל הקלף ,זוכה
בנקודה!

זוכה פרס המנסה היוקרתי לשנת 2018
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משחקי
קלפים
2-5
±30

0

5+

משחק זריזות ידיים ,מהנה וקצבי! מטרת המשחק היא להניח במרכז השולחן כמה
שיותר קלפים בעלי צבע או בעל חיים זהה .המשחק מפתח יכולת השוואה ,התאמה
ומהירות תגובה.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
התפתחות
1-2

±5-30
6+

משחק לשחקן יחיד או לזוגות ,ובו עליכם להעביר את הקוביות שעל הלוח ממצב
ההתחלה אל מצב הסיום באמצעות דילוגים בלבד .הראשון שמסדר את הקוביות על
פי מצב הסיום ,הוא המנצח.
 IQ Jumpsמפתח מיומנויות חשיבה ,תפיסה מרחבית ותפיסה חזותית.
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משחקי
חברה
2-4
±30
6+

הצטרפו אל האביר הנובח ,סופר גור וחוד הברק ,לצד פיטי ,המפקד ושרה אסון,
במשחק של שיתוף פעולה ותכנון אסטרטגי ,ועזרו להם להשתמש בכלים הנכונים כדי
להביס את הפשפשים!
משחק המבוסס על הדמויות המצחיקות מסדרת הספרים "איש הכלב" ,המקנה
לילדים הצעירים חוויה ייחודית המשלבת מתח ,יצירתיות ושיתוף פעולה.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
חברה
2-4

±30
6+

משחק זיכרון קסום של ניסוי וטעיה ,בו תנסו לפלס בהצלחה את דרככם בין הקירות
הבלתי נראים של המבוך .עליכם לזכור היכן הם ממוקמים ,באמצעות הניסיונות הכושלים
שלכם ושל חבריכם.
משחק מהנה ומותח ,המפתח זיכרון ויכולת תכנון מוקדם.

זוכה משחק השנה לילדים לשנת 2009
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משחקי
התפתחות
2-7
±30

משחקי הפרה הסגולה

6+

בערכות אלה יתנסו הילדים בניסויים מדהימים וכיפיים מעולם המדע!
הערכות מכילות את כל הציוד הדרוש להכנת ניסויים ,למעט מספר מועט של פריטים
הנמצאים בכל בית .הערכות כוללת הדרכה מפורטת וצילומים עם הסברים מדעיים.

הקובייה משחקים
06/03/2022 17:47
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משחקי
התפתחות
1-7

±10

מגוון של חומרים משוגעים

6+

אתגרים חברתיים מצחיקים
ומאתגרים

פעילויות ומשחקים לשחקן יחיד

רביעיות להעשרת הידע הכללי

מגוון משחקי דרך מגנטיים

19
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משחקי
דמיון
3-12
±30
6+

תמונה אחת שווה אלף מילים! דיקסיט הינו משחק אסוציאציות ורמזים קליל ומהנה
לילדים ומבוגרים כאחד .המשחק מפתח את הדמיון ומעשיר את אפשרויות ההבעה.
המשחק דיקסיט :אודיסאה הינו משחק מורחב של משחק הבסיס ,ומתאים להרכב
של עד  12שחקנים .האיורים במשחק דיקסיט :אודיסאה מורכבים יותר ולכן מתאימים
לקהל בוגר יותר.

משחק השנה  2010באירופה
מעל  5מיליון עותקים נמכרו ברחבי העולם
הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
דמיון
2-7

±30
6+

הרחבות

אל משחק המסיבות עטור הפרסים של דיקסיט ,מצטרפות כעת חבילות הרחבה
מגוונות בנות  84קלפים כל אחת ,אשר מעשירות את ערכות הבסיס של דיקסיט ו/או
דיקסיט אודיסאה.

Memories 6

Revelations 7

Quest 2

Harmonies 8

Journey 3

Anniversary 9

Origins 4

Mirrors 10

Daydreams 5
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משחקי
חברה
2-5
±10
6+

משחק קוביות מהיר וקליל המתאים לכל גיל ומבוסס על מזל וקבלת החלטות .הראשון
שנותר ללא קוביות מנצח! מתאים במיוחד למי שאוהב להפתיע את החברים עם דובי
פנדה...

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
קלפים
4-6

±30
7+

מי יהיה הראשון למיליון? משחק קלפים אסטרטגי ,חשאי ומתוחכם ,במהלכו עליכם
לאסוף כמה שיותר צמדי נכסים ,לשמור עליהם מפני השכנים החמדנים ולצבור את
המיליון לפני האחרים!

23
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משחקי
קלפים
2-5
±15
7+

משחק קלפים משוגע ,לאנשים שאוהבים חתולים ,פיצוצים ,קרני לייזר ולפעמים גם
ִעזים...
אתם מנסים לעשות הכל כדי שלא להרים קלף חתול מתפוצץ ...האחרון ששורד מנצח,
ועל הדרך  -כולם מתפוצצים מרוב צחוק!
משחק מהיר ,קליל וממכר המפגין יכולת תכנון וגם קצת מזל.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
חברה
2-5

±30
7+

משחק קוביות מהנה וממכר לכל המשפחה!
עליכם לאסוף את מצבור מטבעות הזהב הגדול ביותר ,על ידי הטלת צירוף קוביות
מוצלח ובחירה מושכלת מתוך האפשרויות הזמינות על הלוח.

25
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משחקי
אסטרטגיה
2-5
±35
7+

משחק אסטרטגיית אריחים מתוחכם ,בו עליכם לפתח את העיר קרקסון ולצבור
נקודות מפתח בשטחה המתרחב .שטחה המרהיב של קרקסון הולך ונפרס על פני
לוח המשחק תוך כדי התאמת האריחים של השחקנים ואף פעם לא חוזר על עצמו.
משחק אסטרטגי ודינמי ,המשלב אינטראקציה בין השחקנים ומותח עד לרגע האחרון!

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
אסטרטגיה
2-4

±15
7+

משחק הקלפים היפני שסוחף את העולם!
האיצו את התפתחות העיירה שלכם על ידי צבירת נכסים מגוונים לפי תוצאות הטלת
הקוביות ,במטרה להפוך אותה לעיר המובילה במשחק!
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משחקי
אסטרטגיה
3-4
±30
8+

מובילים
בגלקסיה

בנו את ספינת החלל היפיפיה שלכם בעזרת צנורות הביוב הזולים והמשומשים של
חברת "מאוגדים בעירבון מוגבל" ונסו לעמוד בעוז בפני סופות המטאורים המאיימות
עליכם .אתם בהחלט תזדקקו לקצת מזל .השתדלו לא להכנס לפאניקה!

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
אסטרטגיה
2-4

±45
8+

ארבע מגיפות קטלניות מאיימות על העולם .רק שיתוף פעולה ,שילוב כוחות וחלוקת
משאבים ומשימות יאפשרו לצוות שלכם לעצור את התפשטותן.
משחק אסטרטגיה המשלב תכנון ,נטילת סיכונים וראייה מרחבית ,בו השחקנים חייבים
לשתף פעולה כדי להמנע ממפלה משותפת.

משחק עטור פרסים
בינלאומיים
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משחקי
אסטרטגיה
2-5
±30
8+

שחקו כמפלצות ענק המנסות להשתלט על העיר טוקיו .הטילו קוביות והשיגו את הצירוף
הטוב ביותר כדי לנצח .משחק מהנה ומותח המשלב יכולת קבלת החלטות בתנאים
המשתנים בכל רגע.

מלך טוקיו :כוחות על!
הקרב המוכר עולה שלב! בהרחבה זו המתווספת למשחק הבסיס תמצאו את פנדה-קאי,
מפלצת חדשה ,ובנוסף קלפי התפתחות ייחודיים לכל אחת מהמפלצות ממשחק הבסיס!

זוכה פרס הגולדן גיק לשנת 2012
הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
קלפים
3-10

±10
8+

במשחק איש זאב ללילה אחד ,כל אחד מן המשתתפים משחק דמות של איש כפרי ,איש
זאב או דמות ייחודית אחרת .תפקידכם הוא להבין מי הם אנשי הזאב ולהפטר לפחות
אחד מהם על מנת לנצח במשחק ...כל עוד לא הפכתם לאיש זאב בעצמכם!
עיקר האתגר במשחק איש זאב ללילה אחד הוא להבין מה בדיוק התרחש במהלך הלילה,
מי מבין השחקנים התעורר ואילו פעולות התבצעו בחסות האפלה.
משחק אסטרטגי יחודי ,מהיר ושונה מכל קודמיו.
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מלווה באפליקציה הזמינה להורדה אל
מכשירי אנדרואיד ו.iOS-
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משחקי
אסטרטגיה
2-5
±30
8+

משחק אסטרטגיה קלאסי ,מהמצליחים בעולם ,לכל המשפחה! בעזרת קלפי הקרון
המגוונים תחברו בין הערים השונות ברחבי אמריקה הצפונית ותנסו לצבור את מירב
הנקודות.

משחק השנה של שנת 2004
מעל  3.5מיליון עותקים נמכרו ברחבי העולם
הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
אסטרטגיה
2-4

±30
8+

הקימו על גבי מפת יבשת אירופה רשת מסילות רכבת וצברו את מירב הנקודות! גרסה
זו של המשחק לוקחת את משחק המקור צעד אחד קדימה וכוללת מנגנונים המעלים
את רמת התחכום והתכנון שבכל משחק.
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משחקי
קלפים
2-5
±15
8+

מבית היוצר של החוש השישי מגיע משחק הקלפים המקורי והמתעתע! עליכם
לסדר קלפים מקטן לגדול על פי כמות הצבע המופיעה בהם ,בצבע שנבחר
בתחילת כל סבב .אבל זה לא פשוט כל כך ...הקלפים מכילים אשליות אופטיות,
המבלבלות את החושים ומקשות על המשימה! בתורכם ,תוכלו להוסיף קלף אל
המיקום המתאים לדעתכם ,או להודיע שאתם חושבים שיש טעות ברצף ,ולגלות
מי צודק.
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הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
קלפים
2-4

±15
8+

החוש השישי מזמין אתכם לחוויה מיוחדת במינה בה תגלו את הכישרון שלכם
לקרוא מחשבות!
במשחק שיתופי זה ,עליכם להניח קלפים זה על גבי זה בסדר עולה ,במגבלה אחת
בלבד :אין לומר אפילו מילה אחת לאורך כל המשחק! המשחק מפתח יכולת קשב,
תשומת לב לתנועות גוף ,מבטים וחיבור לתחושות של האחר.
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משחקי
קלפים
2-4
±20
8+

תנו לקלפים לעוף! השחקנים מנסים להיפטר בו זמנית מכמה שיותר קלפים ולסדרם
בצבע הנכון ובסדר עולה .המשחק מפתח מהירות ,מיומנות והתמקדות בפרטים.
ליגרטו מגיע בשלושה צבעים; כל חפיסה תאפשר לצרף עד ארבעה שחקנים נוספים,
ובכך להרחיב את מעגל המשתתפים עד ל 12-שחקנים.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
קלפים
3-10

±30
8+

חבורת גמדים מנסה לפלס את דרכה בתוך מחילות תת קרקעיות ,אל עבר הזהב הנוצץ,
אך הסבאטורים מנסים להכשילם .אילו רק אפשר היה לדעת מי סבאטור ומי כורה נאמן...
משחק קלפים קליל ,חברתי ומותח ,והכי חשוב – כיף לא רגיל!
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משחקי
קלפים
2-5
±30
8+

אלוף
החמין

משחק קלפים מסעיר שמתחיל בסיר! כל שחקן מקבל מתכון סודי שונה עם רשימת
מצרכים להכנת תבשיל חמין ייחודי .המצרכים לתבשיל מוצעים למכירה פומבית אך
דמויות מן העיירה מתערבות במסח .ר השלמתם את המתכון? ניצחתם!

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:51
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משחקי
דמיון
3-8

±30
8+

משחק חברתי העוסק בחקר הרגשות באמצעות תקשורת והבעת אמפתיה הדדית.
המשחק מעניק לנו הזדמנות לשתף נקודות מבט שונות עם בני המשפחה ,בקרב
חברים ,בחברת צעירים או מבוגרים ,ולהנות מהדרך.
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משחקי
דמיון
2-6
±30
8+

משחק קלפים אגדי ,שמעודד אתכם להיות מספרי סיפורים יצירתיים בעולם הפנטזיה,
עטור הגיבורים וההרפתקאות!
מספר הסיפור רוקם סיפור אגדה בעזרת קלפי הסיפור שלו ומנחה את העלילה לכיוון
קלף הסיום .השחקנים האחרים מנסים לנווט את הסיפור למחוזות אחרים.
המנצח הוא השחקן הראשון שהצליח לספר את קלף הסיום שקיבל .אולם ,מעל לכל,
המטרה היא להינות מיצירת הסיפור ביחד!
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מומלץ על ידי Parents' Choice Awards
הקובייה משחקים
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משחקי
דמיון
4-10

±30
8+

משחק אסוציאציות חברתי ,מצחיק ודינמי בו השחקנים משמשים לסירוגין בתפקיד
"החולם" ,החובש כיסוי עיניים ומנסה להבין בעזרת רמזים בני מילה אחת את פשר
החלום שעלה בקלפים שלו.
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משחקי
קלפים
2-6

סלט
נקודות

±15
8+

הרכיבו את סלט החלומות וזכו במרבית הנקודות .במשחק הקלפים סלט נקודות,
מנסים כולם לשלוף את השילוב המוצלח ביותר של רכיבי ירקות .המשחק קצר
ומהנה ,ומשלב יכולת תכנון ותחכום.
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משחקי
חברה
1-8

±15
8+

משחק שיתופי בזמן אמת ,בו כל אחד מהשחקנים יכול לשחק סוג פעולה מסוים בלבד.
השחקנים חייבים לתאם ביניהם את התנועות על מנת להצליח במשימה ,וזאת מבלי
לדבר!
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משחקי
חברה
6-3

±30
8+

נדל"ן בקטן האו משחק מכירות מהיר ,חכם ונגיש! זה הזמן לקנות בתים במחיר נמוך...
כדי למכור אותם ברווח גדול! האם ערך השוק של הבתים שקנית יעזור לך לגרוף את
הצ'קים השמנים ביותר? בהדגמה נפלאה של משחק במכירות פומביות וסגורות ,נדל"ן
בקטן משלב עיצוב נקי ומושך לעין עם מכניקות משחק חדשניות ומקוריות .הוא פשוט,
הוא חכם והוא שופע הנאה!

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:52
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ערכות
מדע
1

8+

גלו כמה כיף זה להתנסות במגוון פעילויות מעולם המדע! תוכלו לבנות מערכת
תמסורת מכאנית המדמה את תנועת כוכבי הלכת סביב השמש ,להכין חומרים
מיוחדים ,קיצפיים ומבעבעים במעבדה הביתית שלכם ,להבין כיצד בנוי גוף האדם
מבפנים ,ואפילו לגדל קופיפי ים בעזרת ערכה ייחודית.

E
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S
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משחקי
אסטרטגיה
3-7
±30
10+

שבעת הפלאים הוא משחק המתנהל בשלושה סבבים המסמלים עידנים ,במהלכם
השחקנים מניחים קלפים בזה אחר זה כדי לפתח את העיר שברשותם .בסופו של
כל עידן ,מסכמים המשתתפים את נקודות הניצחון שצברו בזכות פיתוח העיר ,פלא
העולם ,עוצמתם הצבאית וקופת האוצר.
משחק מורכב ומעניין ,המשלב אינטראקציה רבה בין השחקנים ומתפתח באופן מהיר
וקיצבי.
בסיס צבאי

מסבאה

מכלאה

בית העתקת כתבי יד

מכונת אריגה

מערה במעבה היער
3+

עורקי ברזל
4+

4+

3+

3+

5+

3+

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:52
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משחקי
אסטרטגיה
2-4

±30
10+

משחק נוצץ ועטור פרסים .במשחק זה תצברו אוצרות יקרי ערך שיקדמו אתכם מעלה
מעלה בדירוג החברתי .סחרו באבני החן באופן היעיל ביותר והפכו לאגדה!

זוכה פרס הגולדן גיק לשנת 2014
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משחקי
אסטרטגיה
2-4
±60-90
10+

המשחק מתרחש בתקופת האבן ,ובמהלכו השחקנים אוספים אוכל ,משאבים וכלים
המשמשים כדי לבנות בתים ולצבור נקודות ניצחון .האם תהיו מוכנים לקחת חלק
בהתפתחות זו ,הצועדת אל עבר עידן תרבותי חדש?
משחק השמת עובדים ,המתאים לכל המשפחה ולשחקנים מנוסים כאחד.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:52
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משחקי
חברה
2-5

±30
10+

נצלו את הכסף שלכם בתבונה ,הביסו את חבריכם במכירות פומביות ,ונסו לתפוס
את הרצף המנצח על הלוח .משחק פשוט ללמידה המחולל אינטראקציה גבוהה בין
השחקנים .כיף לא נורמלי!
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משחקי
אסטרטגיה
2-4
±45
10+

שוק השיקויים הוא משחק מזל אסטרטגי בו המשתתפים שולפים רכיבים אל תוך
קדירה ,עד לרגע בו הם מחליטים שהתרקחת מוכנה .אבל ,זהירות :ככל שתסתכנו
בהוספת מרכיבים מיוחדים ,גדל הסיכוי שהתערובת תתפוצץ לכם ישר בפנים!
האם תשפרו את התרקחת בזהירות ,שלב אחר שלב ,או תהמרו על האפשרות
לזכות בתהילה כאן ועכשיו? האיזון הנכון בין סיכון לסיכוי הוא שם המשחק.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:52
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משחקי
קלפים
3-5

±20
10+

הצוות הוא משחק קלפים שיתופי ,במהלכו עליכם להשלים  50שלבים שונים .הצלחתכם
טמונה ביכולת שלכם לשתף משימה ולפעול כצוות .על מנת להתגבר על האתגרים יהיה
עליכם לשמור על תקשורת ביניכם  -אולם ,העברת המידע בחלל מאתגרת יותר מכפי
שחשבתם...

51
06/03/2022 16:52

Hakubia catalog 2022.indd 51

משחקי
קלפים
3-6
±75
10+

משחק קלפים הומוריסטי שנוצר כפרודיה על משחקי תפקידים ,בו תאספו אוצרות
ותלחמו במפלצות על מנת לעלות בסולם הדרגות (על חשבון השחקנים האחרים,
כמובן) ,ולזכות בכל התהילה!
הרחבת מנצ'קין אגדות ,מפגישה אתכם עם מפלצות חדשות מעולם האגדות,
אוצרות וחפצים חדשים ומכילה הגהה מחודשת להוראות המשחק.

דרגה 16

שיקוי מידאס

קראקן

-3

בונוס +3

לשימוש

כל קרב .הופך את
לשימוש במהלך
ניתן
מפלצות לפסל מוזהב.
אחת ה
מנצח בקרב ,הוא
במידה והשחקן
האוצר של המפלצת,
מקבל את
אבל לא עולה
דרגה.

הנעליים שלך .אין לך

 500פיסות זהב
לשימוש

 2דרגות

 4אוצרות

חד-פעמי בלבד.

 400פיסות זהב
11:59
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עקבי אכילס

בידי

לוחמים בלבד

לשימוש

הפטיש של ת׳ור

גיזת הזהב

אקסקליבר

כנגד בני מחצה.

בשורות רעות :אבד את
נעליים ,אבד דרגה.

12:02

בידי בנים בלבד

לשימושבונוס +5

בונוס +3

בידי נוכלים בלבד

לא

בונוס +4

לשימוש בידי אשפים

18/05/2020
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Munchkin Legends
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18/05/2020

18/05/2020
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נעליים
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Munchkin Legends

יד אחת
גדול

 500פיסות זהב

שריון  600פיסות זהב

יד אחת

Munchkin Legends
dd 65

Treasures-Heb.in

Munchkin Legends

11:59
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11:59
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משחקי
חברה
4+

±60
10+

משחק מילים לכל המשפחה .הציגו בפני קבוצתכם את המילים תוך שימוש במילים
אחרות ,מילים נרדפות או הפכים .נסו לגרום לחברי הקבוצה שלכם לנחש נכונה כמה
שיותר מילים לפני תום הזמן הקצוב בשעון החול.
הזיזו את סמן הקבוצה שלכם על הלוח כמספר המילים שניחשתם נכונה .מנצחת
הקבוצה שמגיעה ראשונה אל קו הסיום .משחק חכם ,דינמי וקבוצתי .הנאה מובטחת!
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משחקי
אסטרטגיה
2
±75
10+

קמיסדו

משחק אסטרטגיה עטור פרסים בינלאומיים!
הזזת המגדל בכל תור (צבע המשבצת עליה נעצור) יקבע ליריב עם איזה מגדל עליו
להתקדם בתורו .הראשון שמגיע לצד השני מנצח! משחק נהדר לפיתוח חשיבה
אסטרטגית ותכנון מהלכים קדימה.

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:52
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משחקי
קלפים
2-4

±30
10+

כשידע כללי וכיף נפגשים! פתיחת קלפים בעלי סמל זהה גורמת לשחקנים להתחרות
ביניהם מי יאמר ראשון מונח התואם לקטגוריה שאצל היריב ,ויזכה בקלף שלו! משחק
שיגרום לכם לצחוק בהיסטריה תוך כדי הניסיון לשלוף מילים מהראש בין רגע.
המשחק נמכר בשתי גרסאות ,אדומה וכחולה ,שכל אחת מהם מכילה סדרת קטגוריות
שונה .ניתן לשלב בין הקלפים שבשתי הגרסאות ליצירת משחק מגוון אף יותר.

אקלים
מ
מציא

מטבע חוץ
מטבע חוץ

בילוי

מזון תינוקות
מזון תינוקות

בילוי
אקלים

מ
מציא

ג׳וקר

ג׳וקר

זוכה פרס המנסה היוקרתי לשנת 2010
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משחקי
חברה
4-8
±30
10+

משחק 'טלפון שבור' ,רק עם איור! מציירים ,מנחשים ,מעבירים ,מציירים ...ובסוף כל סבב,
עוקבים אחרי המסע המטורלל שהאיור המקורי עבר וצוחקים בלי סוף.
חושבים שאינכם יודעים לצייר? היכונו למשחק מהנה עוד יותר!

הקובייה משחקים
06/03/2022 16:52
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משחקי
אסטרטגיה
2-4

±30
10+

משחק בעל שם עולמי ,מסוג בניית חפיסות .חפיסת הקלפים שלכם מכילה מצבור
דל ומוגבל של אחוזות ומטבעות נחושת ,אולם שאיפתכם היא לסיים את המשחק
כשבידכם חפיסה עתירת זהב ובה שפע של מחוזות ,המאוכלסים בתושבים ,מבנים
וארמונות ,ומוסדות הממלכה בהם בנויים לתלפיות.
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משחקי
חברה
3-8
±30
12+

מצפינים ונהנים! העבירו קוד מוצפן אל חברי הצוות בצורה של תשדורת גלויה ותמימה
לכאורה – אך מבלי שהמתחרים יפצחו אותה.
משחק קרב ראש בראש בין שני חבורות .היו חכמים ועבדו בשיתוף פעולה בתוך
הקבוצה ,כדי להצליח להעביר את התשדורות בהצלחה.

הקובייה משחקים
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משחקי
חברה
1-6

±60
12+

חדר בריחה ,עכשיו אצלכם בבית! סדרת חדרי הבריחה הביתיים המצליחה בעולם תכניס
אתכם להרפתקאות מגוונות ומאתגרות ,בהם תידרשו לעבודת צוות ,יצירתיות וחשיבה
מחוץ לקופסה על מנת לפתור את החידות בזמן ולצאת לחפשי.

2

מעל חצי מיליון עותקים נמכרו באירופה בתוך מחצית השנה
סדרת המשחקים זכתה במשחק השנה לשנת 2017
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משחקי
אסטרטגיה
3-6
±60
14+

במשחק השריף מנוטינגהאם ,השחקנים הינם סוחרים ערמומיים ,שלא מהססים
לשחד ולבלף כדי לפלס את דרכם אל תוך השוק של נוטינגהאם .בכל סבב ,שחקן
אחר נבחר לתפקיד השריף ,המנסה לתפוס 'על חם' את מבריחי הסחורות אך נאלץ
לשלם קנס כאשר הוא חושד בכשרים.
מהדורה זו כוללת כללים מתקדמים למשחק בשישה משתתפים ,לסגני השריף
ולשוק השחור ,ומיועדת לשחקנים מוכשרים בעלי עצבי ברזל!

מומלץ על ידי

®© 2020 Mensa Mind Games
הקובייה משחקים
06/03/2022 16:52
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משחקי
חברה
1-6

±60
13+

חברי המחתרת מנסים לפענח מי מבניהם הם הבוגדים ,תוך כדי מאבק להצלחת
משימתם .במהלך ביצוע המשימה ,יערכו המשתתפים דיונים ,תרגילי הונאה והיסקים
לוגיים – על מנת לחשוף את הבוגדים ולנצח במשחק .משחק מאתגר של נטילת
סיכונים ,אינטראקציה חברתית ,מתח ודינמיות.
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משחקי
אסטרטגיה
1-4

±120
14+

ארנאק
חורבותיה של

באי לא מיושב ,מצאו החוקרים עקבות של
ציוויליזציה גדולה .על המשלחת לחקור את
האי ,למצוא חפצים אבודים ולהתמודד עם
שומרים מפחידים ,והכל במטרה ללמוד את
סודות האי .המשחק משלב מכניקה של
בניית-חפיסה עם השמת עובדים ,במשחק
של גילוי עולמות אבודים ,ניהול משאבים
וחשיפת תגליות וממצאים.

דרך העידנים
אתם מתחילים את המשחק בתור שבט
קטן ,אך יש לכם רצון להתפתח לאומה
אדירה .כלכלה איתנה ,טכנולוגיה
מתקדמת ,אזרחים מאושרים ,ממשלה
נאורה ,צבא חזק -התרבות שלכם צריכה
לשקף הצלחה בתחומים רבים! עליכם
לגבש אסטרטגיה בהתאם להזדמנויות
שהמשחק מציע .היריבים יחפשו כל יתרון
אפשרי בעזרת מלחמות ותככים פוליטיים –
ולכן יהיה עליכם לוודא שההגנות מוכנות.אך
אסור להזניח גם את ההיבטים הפשוטים
של החיים  -מכיוון שהאומה המשפיעה
ביותר  -תנצח!
הקובייה משחקים
06/03/2022 16:52
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משחקי
חברה
2-8
±15
14+

משחק מילים סודי ביותר ...שתי קבוצות מתחרות זו בזו באמצעות רבי מרגלים
המתקשרים עם חברי קבוצתם באמצעות רמזים ,במטרה לחשוף את זהותם של סוכני
השטח .המשחק שם קוד הוא אחד המשחקים הפופולאריים בעולם בשנים האחרונות
וזוכה להצלחה רבה.
"שם קוד דואט"  -מעוצב במיוחד עבור זוג שחקנים.
"שם קוד דיסני"  -שחקו את המשחק הפופולארי בשילוב תמונות ומילים מעולמם
המופלא של סרטי דיסני .חוויה לכל המשפחה!
"שם קוד תמונות"  -במקום מילים ,מופיעות תמונות! קלפי המשחק מציגים סמלים
משונים ,אותם יש להצפין באופן רחב ככל הניתן ,על מנת לזהות מספר רב של סוכנים
ברמז יחיד.

פרס גיק הזהב לשנת 2015
פרס משחק השנה לשנת 2016
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אירועים מיוחדים

שירות לקוחות058-540-5399 :
סוכן ירושלים/דרום (דני)055-667-8932 :
סוכן צפון (אבישי)052-564-0650 :
סוכן מרכז (דוד)054-576-6818 :
service@hakubia.com

הקובייה משחקים

www.hakubia.com
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