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איך להפיק את המקסימום מהפיבוט שברשותכם
המשחק “פיבוט” הוא משחק חשיבה אבסטרקטי המיועד לשני משתתפים .בניגוד למשחקים הכוללים מרכיבים של מזל כמו
הטלת קוביה או שליפת קלף“ ,פיבוט” מבוסס על חשיבה אסטרטגית ,קבלת החלטות ותכנון.
מאמר זה מיועד לתת לכם טיפים שיעזרו לכם לשחק את המשחק טוב יותר ,להפיק ממנו את מירב ההנאה ,ואף להכיר לכם
גרסאות משחק חדשות ויצירתיות  -שאינן מופיעות בדף ההוראות הרשמי של המשחק (לפחות נכון לזמן כתיבת מאמר זה).
אשמח לשמוע מה חשבתם על המאמר ,כתבו לי לdekel@dekelnoygames.co.il -

יריב שקול

השוואת רמות

“פיבוט” הוא משחק אסטרטגי לשני משתתפים .הוא לא “קל מדי”
או “קשה מדי” .מי שקל או קשה זה לא המשחק ,אלא היריב .אם
אתם רוצים להנות מהמשחק ,בחרו יריב שקול (ברמה שלכם),
אחרת המשחק יסתיים תוך מהלכים בודדים ולא תגיעו למיצוי
של החשיבה האסטרטגית שהוא טומן.

במקרה שבו אין לכם אפשרות לבחור יריב שקול (למשל
אם אתם הורים והיריב היחיד שלכם הוא ילד בן  ,)8ישנן
כמה טכניקות שבו תוכלו לאזן את הסיכויים ולהפוך את
ההתמודדות לשקולה ,כך שגם זה יהיה מעניין ומאתגר
עבורכם ,וגם יאפשר לילד שלכם להשתפר מבלי להרגיש
חסר סיכוי.
לפניכם כמה רעיונות ,תרגישו חופשי להוסיף משלכם:
• הגבלת זמן החשיבה לשחקן החזק על ידי שעון חול
או טיימר.
• השחקן שמנצח מעביר את אחד החלקים שלו
לשחקן השני לקראת המשחק הבא( .ואז במשחק
השני הוא ישחק עם  6חלקים והיריב עם  .8אם הוא
ינצח שוב ,הוא ישחק עם  5חלקים והיריב עם  ,9וכן
הלאה עד שכבר יהיה לו ממש קשה לנצח)
• את המהלך הראשון במשחק ,החזק צריך לבצע
בעיניים עצומות
• החזק מתחיל ,החלש מבצע שני מהלכים ברצף
(באופן חד פעמי)
• השחקן החלש מתחיל ומשחק פעמיים ברצף (חד
פעמי)
• השחקן החלש מקבל בתחילת המשחק “גלגלי
הצלה” שמאפשרים לו לבטל את שני המהלכים
האחרונים במשחק (של היריב ושל עצמו) .כדאי
להשתמש במשהו מוחשי כמו אסימונים או דיסקיות
עבור גלגלי ההצלה ,ולהחליט לפני המשחק כמה
גלגלים כל שחקן מקבל.

השתפרות במשחק עצמו

מוכח וידוע שככל שאנחנו יותר טובים במשהו ,כך אנחנו נהנים יותר לעשות אותו .המשחק “פיבוט” טומן בחובו חשיבה אסטרטגית
עמוקה שלפעמים נעלמת מהעין ,במיוחד אצל שחקנים מתחילים .הדרך הכי טובה להשתפר היא לצבור ניסיון על ידי התנסות
במשחקים רבים ככל האפשר .דרך נוספת ,היא למידת אסטרטגיות מקובלות ,מה שנעשה בפרק הזה:

יריב בפינה

איום כפול

פתיחה מומלצת למשחק היא לשים את היריב
בפינה .אם מתחילים עם שני החלקים באמצע ,אנחנו
מאפשרים ליריב לתקוף ולאיים עלינו כבר מהמהלך
הראשון שלו ,ואז יהיה קשה לחסום אותו ככל שהוא
ימשיך לתקוף .אם נציב אותו בפינה ,הוא לא יוכל
לבצע איום.

הדרך הכי נפוצה ומהירה לכפות ניצחון היא ליצור איום
כפול ,כלומר שלושה חלקים ברצף עם אפשרות לניצחון
משני צידי הרצף .משמעות הדבר היא ששני חלקים
צמודים כבר מהווים איום של ממש ,כי בתור הבא הם
יכולים להיות שלושה ולהפוך לאיום כפול.

מידה תחת מידה
היריב שלכם התחיל ושם אתכם בפינה? תעשו לו את אותו
הדבר .אל תנסו לקרב חלק נוסף אל החלק שלכם שתקוע
בפינה כי יהיה קשה להתקדם משם .במקום זאת ,עשו כך
(אתם השחקן הלבן ,היריב שלכם הוא האדום והוא התחיל
ושם אתכם בפינה):

פיבוט
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איום כפול באיום כפול

חסימה כפולה

אם אנחנו חותרים לאיום כפול ,עדיף כבר שיהיו לנו שתי
אפשרויות ליצור אותו במקומות שונים.

החוט גם משחק תפקיד במשחק ואפשר להשתמש בו
ככלי חסימה .כך למשל השחקן האדום יכול להתגונן מפני
האיום הכפול שהדגמנו כרגע:

השחקן הלבן יכול להניח את החלק שלו במקום שיוצר
שתי אפשרויות שונות לאיום כפול:

החלק האדום שהונח בין שני הלבנים חסם את האפשרות
לאיום כפול בשורה ,והחוט חסם את האפשרות שהלבן
יעשה איום כפול באלכסון.

לחשוב פעמיים
אחד הגורמים המרכזיים להפסד ב”פיבוט” ,הוא להשקיע
זמן מחשבה רב בשאלה איפה להניח את החלק שלכם,
ולעומת זאת זמן מחשבה מועט בשאלה איפה להניח
את היריב .כך כמעט תמיד יוצא שנניח את היריב במקום
שיעזור לו להשיג את המטרה שלו.

צעדי פרש

וכך הנחה של חלק אחד בלבד יוצרת איום גם בשורה וגם
באלכסון .כל אחד מהם יכול להפוך בתור הבא לאיום כפול
משל עצמו.

טכניקה שעוזרת לחשב איפה כדאי למקם את היריב .עדיף
לא להניח את חלקי היריב באותה שורה או באותו אלכסון
עם חלקים נוספים שלו ,כי אז הוא יוכל לקשר ביניהם
וליצור איומים .לכן מומלץ למקם אותם ב”צעדי פרש” זה
מזה ,כלומר לא באותה שורה ולא באותו אלכסון:

לעיון נוסף ,מוזמנים לצפות בשני סרטונים שמדגימים משחקים כולל ניתוח ופרשנות .המשחק הראשון מראה למה
לא כדאי לפתוח באמצע ,והשני מראה איך מתמודדים עם איומים בעזרת חסימות כפולות:
סרטון  - 1אל תפתחו במרכז!
סרטון  - 2כוחה של חסימה כפולה

פיתחתם
אסטרטגיה
משלכם?

מוזמנים לחלוק
אותה ולכתוב
לי עליה במייל
dekel@dekelnoygames.co.il

טורנירים ותחרויות
אחד הדברים שמבדילים בין רמות של שחקנים הוא היכולת לשחק נכון במצב תחרותי .רוב המשחקים שמתקיימים בין בני
משפחה וחברים הם למעשה “משחקי ידידות” .הם שונים ממשחקים תחרותיים ברמת הדריכות של השחקנים ,רמת הריכוז
שלהם ,הנכונות “לוותר” ליריב על טעויות ,וגם בכך שכל משחק עומד בפני עצמו.
אם תכריזו על טורניר (אוסף של משחקים שמתקיימים במצב תחרות) ,תעלו את רמת העניין והריגוש שתוכלו לשאוב
מהמשחק ,וכמו כן תשתפרו בו.
לפניכם כמה כללי מפתח לעריכת טורניר מוצלח:
 .1קבעו מראש את סוג הטורניר ,כמות המשחקים שהוא יכלול וכמות המשתתפים בטורניר .לאחר שהטורניר התחיל,
אין לשנות או להוסיף משתתפים.
 .2קבעו את מועד ההתחלה (תאריך ,שעה ומקום) .לא מומלץ לקיים תחרויות באופן ספונטני מעכשיו לעכשיו .תחרות
דורשת הכנה מנטלית מינימלית.
 .3טורניר יכול להסתיים בערב אחד ויכול להתפרש על פני ימים שונים .מה שחשוב הוא שמועדי המשחקים יהיו
קבועים מתוכננים ומוסכמים מראש.
 .4למשחק תחרותי יש כללים שונים מאשר משחק ידידותי:
א“ .נגעת נסעת”  -זה אומר שאם מיקמתם חלק על הלוח ושחררתם את האחיזה בו -אין להתחרט ואסור
לשנות את המהלך .אם נגעתם בחלק שלכם ב”שלב הפיבוט” – אתם מחויבים להזיז אותו.
ב .הגבלת זמן  -מומלץ להשתמש באפליקציית שעון שחמט ולהגביל את זמן החשיבה הכולל של כל שחקן
(נגיד לעשר דקות) .השחקן הראשון שנגמר לו הזמן בשעון  -מפסיד.
ג .שופט  -אם יש באפשרותכם ,ערכו את המשחקים בנוכחות שופט שיכריע במצבי מחלוקת .אפשרות
נוספת היא לצלם את המשחק בוידאו ולהיעזר בו במקרה של אי הסכמה.
 .5רישום  -ערכו רישום מסודר לתוצאות המשחקים ותלו אותם במקום בולט
 .6תדירות  -לא עורכים טורניר כל יומיים .בחרו סיבה חגיגית (חג ,יומולדת ,כינוס משפחתי ,סוף שנה) ,וערכו לכבודה
את הטורניר.
 .7פרסים  -קבעו מראש מה הפרסים למנצחים במקומות הראשונים ופרסמו אותם עוד לפני שהטורניר מתחיל ,כדי
שידעו כולם עבור מה הם מתחרים.

Winner
2nd place

3rd place

זמן ליצירתיות  -המציאו את “פיבוט” מחדש

נכון ,המשחק מגיע עם חוברת הוראות ברורות וכללים מוגדרים .אז מה? המשחק נועד בראש ובראשונה להנאה ולפיתוח חשיבה.
מצאתם דרכים נוספות ומעניינות להשתמש בלוח ובכלים? הרווחתם!

לפניכם כמה רעיונות לגירסאות משחק נוספות ,שלא מופיעות בדפי ההוראות הרשמיים:
 .1פיבוט מהיר
		 אותו משחק ,אבל בלי לחכות לתור של היריב לשחק.
אומרים“ :היכון ,הכן ...צא!” ומתחילים במהירות
למקם את החלקים שלכם על מנת להיות הראשון
שיוצר רצף של  .4מהיר ואכזרי...

 .3פיבוט מתקדם
מסדרים את הלוח בצורה הבאה:

 .2פיבוט עוור
מניחים על הלוח ארבע חלקי משחק בצורה הבאה:

לאחר מכן מתחילים לשחק מייד עם שלב הפיבוט ,שלב
ההזזות.

 .4פיבוט דינמי

לאחר מכן ,בעיניים עצומות או בכיסוי עיניים ,מניחים את
כל שאר החלקים על הלוח ,באופן עוור ,מבלי לראות מה
נכנס איפה.
פותחים עיניים ומתבוננים בסידור האקראי שיצרתם .מכאן
אפשר להתחיל לשחק ישירות מ”שלב הפיבוט” ,השלב
שבו מזיזים את החלקים.
כדאי להחליט מראש מי הראשון שמשחק ,עוד לפני פיזור
החלקים על הלוח.
השחקן השני שמשחק מקבל זכות וטו על  1-3חלקים
ורשאי להוציא אותם מהלוח ולמקם אותם שוב (בעיניים
עצומות) ,לפני שהשחקן הראשון מתחיל .ייתכן שהוא
יזדקק לזכות זו אם החלוקה האקראית יצרה מצב ניצחון
מיידי לשחקן שמתחיל.

בגירסה זו אין הבדל בין השלב הראשון (הצבה) ושלב
הפיבוט (הזזה) .בכל תור מותר לשחקנים או להציב חלק
חדש ,או להזיז חלק שכבר נמצא על הלוח (כמובן כל שחקן
יכול להזיז רק את הצבע שלו) .גירסה זו משנה במקצת
את האסטרגיות הנפוצות ויוצרת דינמיקה חדשה למשחק.
המצאתם רעיון משלכם לדרך נוספת לשחק ב”פיבוט”?
יותר מאשמח לשמוע! שלחו לי למייל ,ואם תוכלו לצרף
תמונות או סרטון שלכם משחקים בגירסה שהמצאתם
זה יהיה מצוין!

אני מקווה שהמאמר עשה לכם חשק לשלוף את
הפיבוט מהארון ולהתחיל לנסות את שלל האפשרויות
החדשות שקיבלתם...
אשמח לשמוע פידבקים על המאמר ,וכמו כן שאלות
מכל סוג אם משהו אינו ברור ,וכמובן הצעות ורעיונות
יצירתיים משלכם .תהנו!
המייל שלי:
dekel@dekelnoygames.co.il
אתר פיבוט
pivotgame.co.il

משחק חשיבה אסטרטגי
ל 2 -משתתפים
מפתח ראיה מרחבית
וכושר תכנון
מתח והפתעה
בכל מהלך!

פיבוט

המהלך של היריב  -בידיים שלך!
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