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 אוקטי–משחקים כמו אלופים 

 3שיעור מספר  -אשכול אולימפי

 

 נושא השיעור 
 אימון אלופים

 
 (דקות 5" )סוף מעשה במחשב תחילה"פתיחה  -'חלק א

 סוף מעשה במחשבה "רו להם את  הפתגם הזכי, ספרו לתלמידים שהיום הם ישחקו במשחק אוקטי

כך שלא נתחרט , הזכירו את מודל הרמזור שמסייע לנו לבדוק את איכות ההחלטות שלנו". תחילה

 . בסוף

 היזכרו ביחד עם התלמידים בשלבים של המודל: 

 .מה הן תוכניות היריב! עצור: אדום  

 .מה הן תוכניותיי ומטרותיי: צהוב

 ! לפעול נכון וחכם: ירוק 

 

 (דקות 5)לומדים את חוקי המשחק אוקטי  -'חלק ב

 חזרו בקצרה על חוקי המשחק: 

 

 מטרת המשחק

 .להיות הראשון שמביא את אחד מכליו לאחת ממשבצות הבסיס של השחקן השני

 עמדת פתיחה

 יש . ארבעת הכלים של כל שחקן מצויים על ארבע משבצות הבסיס הירוקות והאדומות שעל הלוח

 .כך שהחץ שמצויר עליהם מופנה קדימה, להניח את הכלים

  חצי כיוון 12כל שחקן מקבל . 
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 חוקי המשחק

 .המשחק מיועד לשני שחקנים .1

 .או לשים חץ כוון באחד החורים של אחד מכליו, בכל תור שחקן רשאי ללכת עם אחד מכליו צעד אחד .2

כלי ללא חץ כוון לא יכול )י שהושם בתוך הכל, רק לכוון שמורה החץ, שחקן יכול ללכת עם אחד מכליו .3

 (.לנוע

בתנאי שיש לו את , או של יריביו ולנחות במקום פנוי/לקפוץ מעל כלים שלו ו( אך לא חייב)כלי יכול  .4

 .חצי הכוון המתאימים

 .בתנאי שיש לו את חצי הכוון המתאימים, כלי יכול לקפוץ קפיצת שרשרת .5

לקחת את חצי הכוון שהיו בתוכו , ורידו מן הלוחלה( אך לא חייב)רשאי , כלי שקפץ מעל כלי של היריב .6

 .ולעשות בהם שימוש בתורות הבאים

 

 

 

  

 ('ד 21) -'חלק ג

 בקשו מאחד התלמידים לחזור על לחיצת היד של אשכולות חשיבה. 

 .חלקו את הכיתה לזוגות ובקשו מהם להתחיל לשחק

 מהלכים קדימה לפני שהם מתחילים לשחק' הזכירו לתלמידים לתכנן מס. 

 

 

 (דקות 11) -מתאמנים על מצבים -'חלק ד

  

  צרו מלוח המשחק את המצבים הבאים ודונו עם התלמידים על אפשרויות ההתקדמות

 .הניצבות בפני כל שחקן
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 אסטרטגיות -פינת המומחה

  בה ביותר על פי  דעתנו להשיג את המטרההגדרת מטרה ובחירת הדרך הטו -תכנון. 

 וויתור על דבר שנמצא ברשותי על מנת לקבל תמורה מידית או עתידית  גדולה יותר -הקרבה. 

המשאבים העומדים לרשותנו מוגבלים , לרב. וכיצד ניתן להשתמש בהם בצורה היעילה ביותר

 .משאבים בעתידמשמעו יותר אפשרויות לשימוש ב, ולכן חיסכון בהווה, ומצומצמים

 שיטה שעוזרת לנו לבדוק את איכות ההחלטות שלנו באמצעות צבעי הרמזור  -מודל הרמזור

 .שמסמלים שאלות שונות

 ?מה הן תוכניות היריב! עצור: אדום 

 ?מה הן תוכניותיי ומטרותיי: צהוב

 ! לפעול נכון וחכם: ירוק 

 היתרון העיקרי . תקפה אגפיתאחד מרעיונות ההתקפה שיש להיזהר מהם הוא ה -התקפה אגפית

. של צעידה בצד הלוח הוא שכלי שהולך בטור הצדדי ביותר לא ניתן לדלג מעל ולאכול אותו
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מיקום המאפשר לכלים אחרים , מבחינה זו כלי כזה מוגן ובטוח יותר מכלי שנמצא במרכז הלוח

 .לדלג מעליו לכיוונים שונים

חוק שלו מכלים אחרים של היריב הנמצאים בצדו יתרון נוסף של כלי המתקדם בצד הלוח הוא הרי

ריחוק זה מונע מהם את האפשרות לתקוף אותו ומצמצם את אפשרויות החסימה . האחר של הלוח

 . שלו

 .התגוננות מפני התקפה אגפית לוקחת זמן. נסו לזהות התקפות אגפיות מוקדם ככל האפשר

 כלים של היריב לנוע מערוגה מסוימתריתוק הוא מצב בו צד אחד מונע מכלי או מספר   -ריתוק. 

 אפשרות ההתקדמות באמצעות דילוג מעל כלים מעניקה יתרון  -מבנה הכלים והקשר ביניהם

בהם צפיפות הכלים מגבילה את , בניגוד לרב משחקי לוח המשבצות. למבנה בו יש קשר בין הכלים

 .באוקטי לכלים קרובים יש טווח תנועה רחב יותר, תנועתם

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


