
 (DJ08407) עוברים יחד את הפוטומק –משחק 

 5-10 – גיל מומלץ

 2-4 –מספר שחקנים 

  דקות15 – זמן משחק מוערך

 

  1- קוביה , 1 –זאב  , 6 –חיות , 4 –קלפי הגנה  , 2 –סירה  , 1 –  לוח – תכולה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .כל החיות רוצות להגיע ליער אך תחילה על כולם לעבור את נהר הפוטומק

 

על כל החיות להגיע אל היער מבלי להיסחף בזרם .  המשחק הוא משחק שיתופי– מטרת המשחק

 .י הזאב"הנהר או להיתפס ע

  



יש להניח את כל החיות בגדת הנהר הרחוקה מהיער .  יש להניח את הלוח במרכז– הכנת המשחק

את הסירות יש . את קלפי הבונוס יש להניח עם הפנים מטה ביער. ואת הזאב בגדה הקרובה ליער

 .להניח בנהר כפי שמצויר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המשחק הוא משחק שיתופי . המשחק מתנהל בכיוון השעון.  השחקן הצעיר מתחיל– מהלך המשחק

ניתן לשוחח ולהחליט יחד באיזה דמות . כל השחקנים יכולים לשחק באיזה דמות שירצו במהלך תורם

 .לשחק אך ההחלטה הסופית היא של השחקן שתורו

 על החיות לחצות את הנהר בעזרת הסירה לעבר הגדה הקרובה ליער ואז להמשיך –תנועת החיות 

 .אל היער

 :השחקן בתורו מטיל את הקובייה

מאונך או מאוזן  )משבצת אחת  (לא את הזאב )השחקן מניע את אחת החיות לבחירתו  -

 .(לא באלכסון

 .כל חיה שנמצאת על הסירה נעה איתה. השחקן מניע את הסירה משבצת אחת ימינה -

ואז הסירה , אם הסירה יוצאת מהלוח היא נופלת במפל ולא ניתן להשתמש בה שוב

 .(כשנקודת ההתחלה היא המשבצת השמאלית ביותר בנהר )השנייה יוצאת לדרכה 

אין יותר סירות , במידה והסירה השנייה יוצאת בסופו של דבר מהנהר ונופלת במפל

 .לחצות את הנהר והחיות שנשארו בגדה הרחוקה נשארות שם ללא אפשרות למעבר

הסירה השנייה יוצאת לדרך רק אחרי .  הסירות לא יכולות להיות יחד בנהר2 –הבהרה 

 .שהסירה הראשונה נפלה במפל

במידה והזאב נמצא במשבצת השמאלית . יש להזיז את הזאב משבצת אחת שמאלה -

לנקודת  )ביותר הוא חוזר באותה הגדה למשבצת הימנית ביותר בגדה הקרובה ליער 

 (ההתחלה שלו

במידה והזאב נמצא במשבצת הימנית ביותר . יש להזיז את הזאב משבצת אחת ימינה -

 .הוא חוזר באותה הגדה למשבצת השמאלית  ביותר בגדה הקרובה ליער

 

 קלפי הגנה

 קלפי חיות

 מיקומי התחלה

 הנהר

 הזאב

 היער

 גדה הנהר קרובה ליער

 התחלה- סירות 

 



 הערות

 . חיות2על כל משבצת יכולות להיות מקסימום  -

 .מרגע שחיה מגיע ליער היא לא יכולה לזוז יותר -

 .במידה והזאב מגיע למשבצת עליה חיה אחת או יותר היא נטרפת ויוצאת מהמשחק -

 . לאחר תנועה של אחת של החיות או הזאב התור עובר לשחקן הבא -

 קלפי הגנה 

כמו שנראה במצב  ) המשבצות ביער 4הם ממוקמים על .  קלפי הגנה4קיימים  -

כאשר אחת החיות מגיעה ליער עם משבצת ועליה קלף הגנה הקבוצה זוכה . (ההתחלתי

 . בכל תור שירצו,מרגע הזכייה בו , הקבוצה יכולה להשתמש בקלף . בקלף 

לאחר השימוש בקלף לא . ניתן לשחק בקלף הגנה פעם אחת בתור ולפעם אחת בלבד

 .ניתן להשתמש בו שוב

  

כאשר משתמשים בקלף זה הזאב עוצר אפילו אם הקובייה יצאה על : עצור את הזאב  -

 .תזוזה שלו

 - כאשר משחקים את הקלף הזה יכולה החיה לקפוץ מעל הזאב:  קפיצה מעל הזאב  -

o  כלומר במידה והזאב מגיע למיקום החיה הם מתחלפים,  הצרחה–מאוזן .

 .החיה תופסת את מקום הזאב והזאב את מקום החיה

o  החיה קופצת מעל הזאב ומגיעה הישר ליער–מאונך . 

 

  – סיום המשחק

אך אם אחת החיות נטרפה בידי , הן ניצלו והקבוצה ניצחה ,  אם כל החיות מגיעות ליער 

 בסירות נפלו במפל לפני שכל 2כמובן גם שאם . הקבוצה כולה הפסידה, הזאב או נפלה במפל 

 .החיות עזבו את הגדה הרחוקה הקבוצה הפסידה

 . למשחק קל יותר ניתן להוריד את כמות החיות שמשחקות בתחילת המשחק– הערה

 

 - יוצר המשחק 

 

  

  


