
 החזירים 3הזאב ו 

במידה והזאב .  החזירונים יגיעו אל בית הלבנים הם מוגנים מפני הזאב3אם . משחק שיתופי

.  הפסידו–יצליח להכניס אותם לסיר הבישול 

 

 

   9 - 5: גיל

   2-4 : משתתפים

 בית 1,  קוביות בצבעי החזירים 3, סיר בישול,  זאב 1,  חזירונים בצבעים שונים 3, לוח משחק : מכיל

 . חלקים להרכבה4לבנים המורכב מ 

בלי שהזאב יספיק  (לאחר בנייתו  ) החזירונים להגיע בשיתוף אל בית הלבנים 3  על :מטרת המשחק

 .לתפוס אותם ולהכניסם לסיר הבישול

 



 

   יש להניח את החזירונים והזאב במשבצות המותאמות להם ואת סיר הבישול להניח :הכנת המשחק

. גם את יסודות בית הלבנים יש להניח במקום המותאם לו. במרכז הלוח במקום המתאים

 

. 

 

  :מהלך המשחק

השחקן מחליט באיזה צבע . השחקן הצעיר מתחיל וממשיכים בכיוון השעון, כל שחקן משחק בתורו

. חזירון הוא משחק ומטיל את הקובייה המתאימה

  בקובייה עליו לנוע עם החזירון שלו על המשבצות כמספר 3 או 2, 1במידה ויצא לשחקן 

 ("תנועת החזירונים "–ראו  )הקובייה 

  ("תנועת זאב "–ראו  )על השחקן לנוע עם הזאב :  תמונת זאב –במידה ויצא בקובייה 

  בית יכול השחקן –במידה ויצא בקובייה  :

o לקפוץ לאחד מהבתים וכך להתחבא מהזאב ולא להיפגע .

o  לא לעשות כלום

o  לבנות את אחד מהחלקים של בית הלבנים

 

. כשהתור מסתיים זה תורו של השחקן הבא

 

במידה ובמעבר הזאב . הזאב יכול לנוע רק בכיוון השעון ממשבצת זאב לזו שאחריה -  תנועת הזאב

חזירון אותו חזירון הולך ישר לסיר הבישול והתור  (או נוחת על )למשבצת הבאה עובר הזאב מעל 

. עובר לשחקן הבא

 

.  מרגע שהחזירונים עוזבים את נקודת המוצא שלהם הם לא יכולים לחזור אליה– תנועת החזירונים

. החזירונים יכולים לנוע ימינה או שמאלה בכל תור כראות עיניהם

שחקן חייב להטיל קובייה בצבע שונה מזו שהוטלה  ) תורות 2חזירון לא יכול לנוע ברצף של : הערה

 החזירונים השניים נמצאים במחסה 2 חזירונים נמצאים בסיר הבישול או ש 2למעט כש . (בתור זה

. בית הלבנים

החזירון צריך להיות ממש על הבית .  כאשר חזירון נמצא באחד הבתים הוא מוגן מפני הזאב– בתים

. ולא במשבצת שלפניו

 

 



: חזירון יכול להתמקם בבית רק כאשר

 החזירון נוחת על משבצת שלפני הבית .

 תוצאת הקובייה שהשחקן הטיל היא בית .

. כאשר חזירון רוצה לצאת מקובייה המשבצת שלפני הבית נחשבת בספירה

.  חזירים יכולים למצוא מחסה בבית העץ 2רק , רק חזיר אחד יכול למצוא מחסה בבית הקש: הערה

בניית כל חלק בבית הלבנים אפשרית רק . בית הלבנים ניתן לשימוש רק לאחר שהוא נבנה לחלוטין

".  בית"כאשר נמצא החזירון בדיוק במשבצת מול בית הלבנים או כאשר יוצא בהטלת הקובייה 

 

 המשבצות 2 דבר ראשון על אחד החזירונים להגיע בדיוק לאחד מ – הוצאת חזירון מסיר הבישול

"  הוצאת חזירון"של 

 

. ואז התור של השחקן הבא

דבר שני על החזירון שרוצה להוציא את החזירון שבסיר הבישול להטיל את הקובייה בצבע החזירון 

"(: תנועת חזירונים"ראו , לא בתור שאחרי  )שבסיר 

  הוצאת " המשבצות של 2 יכול לצאת החזירון מהסיר ואחת מ 3 או 2, 1במידה ויוצא לו

. ונוע כמספר התוצאה של הקוביה" חזירון

  (. בתים"ראה  )עליו להוציא את החזירון לאחד מהבתים " בית"במידה ויצא"

  הזאב זז והתור עובר, החזירון נשאר במקום , במידה ויצא זאב .

 

. רק חזירון אחד יכול להשתחרר מסיר הבישול בכל תור: הערה

חזירון שנמצא מוגן בבית הלבנים יכול לצאת ולהמשיך במשחק כדי לעזור לחזירונים שנמצאים בסיר 

. הבישול

 

  ?מי מנצח

 החזירונים נמצאים מוגנים בבית הלבנים הם נצחו במידה ושלושתם בסיר הבישול של 3במידה ו 

. הזאב הם הפסידו

www.nimigo.com 

 

 

 

 

http://www.nimigo.com/

