
שחקו בהנאה

לשחק עם...
 2 עד 6 שחקנים מגיל 5 ומעלה

מה תמצאו בקופסה?
 60 קלפי גבינה, 16 קלפי חתול, 24 קלפי עכבר. 

בעיקרון...
מרוץ הגבינה הוא משחק בסגנון “מלחמה”. אמנם משחק מזל אך המזל 
הפכפך, מפתיע ובעיקר – משעשע. חשיבותו הגדולה של המשחק הוא 
בחברתיות שלו המאפשרת לשחקנים בגילאים שונים לשחק וליהנות 

יחדיו.

מה המטרה?
לזכות בכמות הקלפים הגדולה ביותר.

שלוש ארבע ו...
מערבבים היטב את כל הקלפים ומחלקים אותם באופן שווה בין כל 

המשתתפים. כל שחקן מחזיק את הקלפים שלו כשפניהם כלפי מטה, 
בערמה לצידו.

הצעיר ביותר משחק ראשון. הוא פותח את הקלף העליון בחפיסה שלו, 
מניח אותו גלוי במרכז ומתחיל בכך את קופת המשחק. התור מתקדם 

בכיוון השעון.
כל שחקן בתורו פותח קלף )או קלפים( מהחפיסה שלו ומניח אותו )אותם 

על גבי הקלף הקודם בקופה. סוג הקלף שהונח קובע מה קורה:

גבינה: קלפי הגבינה אינם יוצרים אירוע מיוחד אלא רק 
מצטברים בקופה.

עכבר: שחקן המניח קלף עכבר עשוי לזכות בקופה, בתנאי 
שלא יילכד על ידי חתול או יגורש על ידי עכבר אחר. לאחר 

שהונח קלף עכבר ינסה השחקן הבא “לתפוס” אותו )ואת 
כל הקופה( על ידי הנחת קלף חתול. לרשותו מספר ניסיונות 

המצוין על ידי מספר סימני כפות הרגליים על קלף העכבר 
)אחד, שניים או שלושה(.

•  ברגע שבאחד הניסיונות העומדים לרשותו מצליח השחקן 
הבא להניח חתול - הוא זוכה מיד בכל הקופה. 

•  אם כל הקלפים שהניח השחקן הבא היו רק קלפי גבינה - 
העכבר של השחקן הקודם זוכה בקופה.

•  אם באחד הניסיונות הניח השחקן הבא קלף עכבר, עכבר 
זה “מגרש” מיד את העכבר הקודם, הופך בעצמו למועמד 

לזכייה ומתחיל מיד מרוץ גבינה חדש בינו ובין הבא אחריו.

חתול: חתול זוכה בקופה רק אם לכד עכבר במסגרת מרוץ 
גבינה. חתול שהונח שלא במסגרת מרוץ גבינה אינו נחשב 

והוא מצטבר בקופה.

ומי המנצח?
המשחק מסתיים כשאחד השחקנים איבד את כל קלפיו, והמנצח הוא זה 

שבידו כמות הקלפים הגדולה ביותר בתום המשחק. 

הוראות המשחק


