
 

 

  קוביות פוקר–משחק 

 DJ08480 –מספר קטלוגי 

 

מי שיתפוס ראשון את הטוטם הוא הזוכה אבל צריך להיזהר איזה . משחק מהיר וכיפי לכל המשפחה

 .לקחת

 +8 : גיל

 5- 2 : מספר שחקנים

  דקות10 : זמן משחק ממוצע

: תכולה

 .(בצבעים שונים ) קלפי מטרה 10 סטים של 5:  קלפים 50,  קוביות 5

     

 :מטרת המשחק

.  הקוביות בהגעה לקומבינציות הטובות ביותר5י הטלת "לצבור את מספר הנקודות הרבה ביותר ע

 

  :הכנת המשחק

שחקן "השחקן הצעיר ביותר מתחיל ומוכרז כ.  קלפים בצבע שיבחר10כל שחקן לוקח סט אחד של 

. וכך הלאה, השחקן בתור הבא יהיה השחקן שמשמאלו. של הסיבוב הראשון" הפעיל

 :מהלך המשחק

כשכל השחקנים רואים את המצב הראשוני של הקוביות כל שחקן .  הקוביות 5השחקן מטיל את 

קלף זה בעצם הוא מה חושב כל שחקן )בוחר קלף מטרה שעדיין יש לו ביד ומניח אותו פנים מטה 

. (התיה התוצאה הסופית של השחקן הפעיל

 

. לאחר שכל שחקן הניח את הקלפים הופך השחקן הפעיל את הרלף שלו וממשיך בתור

 

.  הטלות של חלק או כל הקוביות2 או 1להטיל עוד  (אם הוא רוצה  )אותו שחקן יכול 

 

בסוף התור הופכים כל השחקנים את הקלפים ובודקים את התוצאות של הטלות הקוביות אל מול 

. קלפי המטרה

במידה ושחקן כלשהו הצליח להתאים בין קלף המטרה שלו לתוצאת ההטלות הוא מחזיק  (1

 .בקלף זה לידו פנים מעלה והוא מקבל את מספר הנקודות שעל הקלף

אם שחקן המטרה לא הצליח להשיג את התוצאה בהטלות עלפי קלף המטרה הוא מפסיד  (2

 .את הקלף והקלף יוצא מן המשחק



במידה ושחקן אחר לא הצליח להשיג את התוצאה בהטלות עלפי קלף המטרה שהוא הניח  (3

 )הניקוד עבור קלף כזה לשחקן הפעיל הוא נקודה אחת . אזי השחקן הפעיל מקבל את הקלף

 .(כמו שרשום בגב של הקלף

 

. וקר זוכה באופן אוטומטי בקלף ובנקודה'שחקן ששם את הג: 1הערה 

שחקן שם זוג והתוצאה : דוגמא. שחקן ששם קלף נמוך יותר אך עדיין עומד בתוצאה זוכה: 2הערה 

. השחקן זוכה- היא שלישייה

 :המנצח

כל שחקן סוכם את סך הנקודות והשחקן בעל מספר הנקודות ,  ( תורות10 )לאחר סיום כל הקלפים 

 .הגבוה ביותר זוכה

 קוביות 2 –זוג  וקר'ג

 עם אותו סימן

 קוביות 3–שלישיה

 עם אותו סימן

 זוגות 2–זוגיים 

קוביות שונים עם אותו 

 סימן 

 רצף של –רצף קטן 

  קוביות4

אין -  ללא זוגיים 

אף קובייה עם 

 מספר זוגי

אין -  ללא אי זוגיים 

אף קובייה עם 

 מספר אי זוגי

-  פול האוס 

 שלישייה וזג שונים
 רצף של –רצף גדול 

  קוביות5

 4 –רביעייה 

 קלפים מאותו סוג

  נקודה3 – שווי   נקודה3 – שווי   נקודה2 – שווי   נקודה1 – שווי   נקודה1 – שווי

  נקודה7 – שווי   נקודה7 – שווי   נקודה5 – שווי   נקודה4 – שווי   נקודה4 – שווי



 

 

 


