
גיל: 6-99  
מספר משתתפים: 4-2 

תכולה: 6 כובעי קסמים (כל אחד עם חיה מוסתרת 
בתוכו), 6 קלפי חיות, 4 מטבעות  של כובע קסם, 1 מטבע 

של שרביט קסם.   
מטרת המשחק: להיות השחקן הראשון שמשיג את 

שרביט הקסם.  
הכנת המשחק: מניחים את כל הכובעים כלפי מטה 

במרכז השולחן, כך שמה שבתוכם מוחבא. לידם מניחים  
את 6 קלפי החיות פתוחים כלפי מעלה ולידם שמים גם 

את סמלי הכובע והשרביט.   

מהלך המשחק: המשחק הוא מרובה סיבובים.   
הכנה לסיבוב: מערבבים את הכובעים (תוך כדי מקפידים 

לא לחשוף את החיה שבתוכם) ומסירים אחד מהם  
באופן אקראי. זאת בעצם החיה שהקוסם "העלים". נשים 

את הכובע החסר בקופסה. כעת נסדר את 5 הכובעים 
הנותרים במעגל (בלי לחשוף את החיות בתוכם כמובן).   

מהלך הסיבוב: השחקן הצעיר ביותר מתחיל ואחריו 
משחקים לפי כיוון השעון.   

בכל תור לשחקן שתי אפשרויות, להסתכל בתוך כובע או  
לנחש את החיה שנעלמה. 

-אם בחר להסתכל בתוך כובע: עליו לבחור איזה כובע 
שירצה מהשולחן ולהציץ בו מבלי שאף אחד יראה מה יש 
בתוכו. אחרי שהציץ עליו להחזיר את הכובע והחליף אותו 

עם כובע אחר שנמצא על  השולחן.
* ההחלפה נעשית לעיני כל המשתתפים.  

-אם בחר לנחש את החיה שנעלמה: עליו לומר את שם 
החיה בקול רם, ומבלי להראות לאף אחד אחר  להסתכל 

בכובע שבקופסה ולבדוק האם צדק.   
-במידה וצדק, הוא מנצח בסיבוב. מתחילים סיבוב חדש, 

והשחקן שמשמאל למנצח מתחיל.
-במידה וטעה, הוא נפסל מהסיבוב ועליו לשמור את זהות 
החיה שבקופסה בסוד. השח קנים  האחרים ממשיכים עד 

שמישהו אחר מנצח בסיבוב.   
סוף הסיבוב: ברגע ששחקן מנחש נכון את החיה 

שנעלמה, או שנשאר רק שחקן אחד שלא נפסל בסיבוב,  
הסיבוב נגמר והוא המנצח. המנצח לוקח מטבע של כובע 

הקסם, אם כבר יש לו אחד, הוא מקבל את שרביט  
הקסם.   

סוף המשחק: שחקן שב ידו שרביט הקסם, מנצח 
במשחק.  
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