
שחקו בהנאה

לשחק עם...
2 עד 4 שחקנים מגיל 5 ומעלה. 

מה תמצאו בקופסה?
84 קלפי מספרים, )6 קלפים מכל מספר(

8 קלפי זבל )2 קלפים מכל סוג(              4 קלפי צפרדע

בעקרון
המשחק מתנהל על פני שמונה משחקונים. המשימה של כל שחקן בכל 

משחקון היא לסדר שורה של קלפי מספרים בסדר עולה. מי שמצליח 
עולה שלב ובמשחקון הבא תתקצר השורה שלו בקלף אחד. בשלב 
הראשון יש להשלים שורה של מספרים מ-1 עד 8. בשלב השני יש 

להשלים שורה מ-1 עד 7, בשלב השלישי השורה מסתיימת במספר 6 
וכן הלאה. כך ממשיכים עד לשלב האחרון שבו צריך להשיג קלף בודד 

שמספרו 1.

כיצד משחקים?
ערבבו היטב את הקלפים וחלקו 8 קלפים לכל משתתף. כל שחקן 

מסדר את הקלפים שקיבל בשורה לפניו כשהם הפוכים, מבלי 
להסתכל בהם. את יתרת הקלפים מציבים במרכז כקופה. 

השחקן הצעיר ביותר משחק ראשון ומושך את הקלף העליון שבקופה. 
אם זהו קלף זבל, יניח אותו גלוי לצד הקופה ויפתח את ערימת הפח - 

 ובכך יסיים את תורו. אם זהו קלף מספר או צפרדע )ראו: קלפי צפרדע( -
 יציב אותו גלוי במקום המתאים בשורה. כדי לפנות לו מקום עליו לסלק 

משם את הקלף ההפוך שניצב שם. הוא בודק את הקלף המסולק, ואם 
הוא קלף מספר או צפרדע, יעביר אותו למקום המתאים ויסלק משם את 

הקלף ההפוך. כך ימשיך כל עוד הוא יכול להעביר קלפים. תורו יסתיים 
כשהקלף ההפוך הוא קלף זבל או מספר שכבר הוצב בשורה. את הקלף 
שלא נמצא לו מקום הוא יניח גלוי לצד הקופה, ויפתח את ערימת הפח. 

ובזאת יסיים את תורו.
 השחקנים הבאים משחקים באותו אופן על פי התור בכיוון השעון, 
 והם רשאים לבחור לקחת את הקלף העליון בערמת הפח או למשוך

קלף מהקופה.

קלפי צפרדעים
כל הצפרדעים הם קלפים חופשיים ומותר להציב צפרדע במקום כל 
מספר. שחקן שמשיג בהמשך את המספר שקיבלה הצפרדע, רשאי 

להציב אותו במקומה ולהקפיץ את הצפרדע למקום חדש.

קלפי זבל
נעל, תפוח, בקבוק ופחית הם קלפי זבל. בנוסף, כל המספרים 

הגבוהים מהמספר העליון בשורה של כל שחקן הופכים לגביו לקלפי 
זבל. שחקן שמושך מהקופה או חושף בשורה שלו קלף זבל ישליך אותו 

לערימת הפח ויסיים את תורו.

סיום משחקון
שחקן שמשלים ראשון את השורה שלו מסיים את המשחקון ועולה 

שלב במשחקון הבא. אולם לשאר השחקנים יש עדיין תור אחד נוסף, 
ומי שמצליח בתור הזה להשלים את השורה שלו, עולה אף הוא שלב.

הזדמנות אחרונה
לפני שאוספים את הקלפים, אלו שלא הצליחו במשימה מקבלים 
הזדמנות נוספת: הם חושפים את הקלפים שנותרו הפוכים בשורה 

שלהם ומי שכל הקלפים ההפוכים שלו היו במקומות הנכונים, זוכה אף 
הוא לעלות שלב.

משחקון נגמר - משחקון מתחיל...
לאחר שנחשפו כל הקלפים, אוספים אותם, מערבבים היטב ומחלקים 
לכל שחקן את מספר הקלפים על פי השלב שבו הוא נמצא. מי שעמד 
 במשימה עולה שלב, ומתחיל את המשחקון הבא עם קלף אחד פחות. 

מי שלא עמד במשימה, נשאר בשלב שבו הוא היה. את המשחקון הבא 
מתחיל זה שהשלים ראשון את השורה.

סיום המשחק
המשחק מסתיים כשאחד השחקנים סיים את השלב האחרון שבו הוא 

התחיל עם קלף אחד והצליח להשיג את הקלף שמספרו 1 או קלף 
צפרדע. השחקן הזה הוא המנצח במשחק.

משחק ארוך
אפשר להאריך את המשחק ולקבוע שאחרי שמשלימים את השלב 

האחרון מתחילים לטפס בחזרה עד שמשלימים שוב שורה של שמונה 
קלפים.

הוראות המשחק
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