
 DJ05145 – עדר כבשים 

 

 99-5   גיל: 

 5-3:  מספר שחקנים 

 "כבשים"(   3או    1,2  –  22"כלב" ,    –  4"זאב" ,    –  6קלפים )    32:  תכולה 

 

 להיות בעל מספר הכבשים המירבי בסוף המשחק.     מטרת המשחק: 

שאר הקלפים מונחים  קלפים.    3השחקן הצעיר מתחיל. יש לערבב את הקלפים ולחלק לכל שחקן    :  המשחק מהלך  

ואז בוחר קלף נוסף ומעביר אותו לשחקן    בוחר קלף ומעביר אותו לשחקן שמשמאלו במקביל  כל שחקן  בצד.  

 השחקן נשאר בינתיים עם קלף אחד ביד.    מימינו 

קלפים    3ומהשחקן השמאלי לו קלף מכל אחד, כך שבסוף הוא נשאר עם  אותו שחקן מקבל מהשחקן הימני לו  

 שוב. 

בשלב זה , השחקן הראשון שואל :"האם יש זאבים בערב נאה זה?". כל שחקן עם קלף אחד או יותר של זאב מניח  

ואז, בכיוון השעון, כל שחקן שהניח זאב על השולחן יכול לנסות להתקיף    אותו/אותם על השולחן פנים מעלה. 

 שחקנים אחרים בניסיון לקחת להם קלפים. 

זאב על השולחן תוקף את אחד המשתתפים האחרים. כל קלף זאב אחד  קלף    כל שחקן שהניח   –זאבים  התקפה  

שהוא יכול  ) כמספר קלפי הזאב(    התקפות יש  מספר  אחד  "זאב"  יותר מקלף  שווה להתקפה אחת. לכל שחקן עם  

 . מספר שחקנים שונים לתקוף את אותו שחקן או  

 התוקף מניח את קלף הזאב מול השחקן אותו הוא מעוניין להתקיף . 

 אפשרויות:   2במצב זה יש  

אם לשחקן המותקף אין קלף "כלב" אז המתקיף לוקח באופן אקראי את אחד הקלפים של  (1

 איזה(בלי לראות  המותקף )

לקחת קלף  שמגן עליו הוא מניח אותו וכעט הוא מוגן ובעצם יכול   אם לשחקן המותקף יש כלב (2

 מהמתקיף 

 הזאבים( וההגנה )  התוקפים שזכו בקלפים משאירים אותם בידם עד סוף התור. את קלפי התקיפה ) 

 הכלבים( מניחים בצד.

כל    על השולחן.  מניחים את הקלפים שבידםלאחר סיום הסיבוב שבו כל התוקפים תקפו, כל השחקנים  

 שחקן מניח את קלפי הכבשים לידו ואת קלפי הזאבים והכלבים שבידו מחזיר לחפיסה.

 קלפים לכל שחקן.  3 –יש לערבב שוב את החפיסה ולחלק תור נוסף 

 3שחקנים  4סיבובים, עבור  4שחקנים  3מספר הסיבובים תלוי במספר השחקנים: עבור   סיום המשחק:
 סיבובים. 2שחקנים  5סיבובים, עבור 

 לאחר הסיום כל שחקן סופר את מספר הכבשים שיש לו והשחקן בעל מספר הכבשים הרב מנצח. 
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