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בבית החולים נשמעו אזעקות: טכנאי 
המעבדה גילו שמכלי הדגימות כבר אינם 

מלאים כפי שחשבו. המכלים הכילו דגימות 
של וירוס ניסיוני שכעת משתולל ברחבי 

הבניין, ורק אתם תוכלו לעצור אותו.
משימתכם היא להילחם באומץ במגפה 

ולמגר ראשונים את הווירוס על ידי בידוד של 
גוף בריא ומניעת הפצת המחלות הנוראיות.

במלחמה הזו, כל האמצעים כשרים. המנצח 
יזכה בפרסים, והמפסידים יוסגרו לרשויות 

הבריאות הזועמות.
השתמשו בתבונה להשגת הניצחון על 

ידי סיכול המאמצים של יריביכם.
כמו שברטרנד ראסל אמר פעם: "הדבר היחיד שיגאל 

את האנושות הוא שיתוף פעולה". מובן שהוא לא הכיר 
את המשחק הזה...

וירוס! הוא משחק קלפים שבו עליכם להרכיב גוף אנושי ולמנוע 
מיריביכם להשפיע עליו, להרוס אותו או לגנוב לכם איברים.

תכולה
במשחק חפיסה של 68 קלפים מחולקים לסוגים הבאים:

*ישנם גם קלפים ריקים לשימושכם – תוכלו להמציא חוקים משלכם.

הכנת המשחק
ערבבו את הקלפים וחלקו 3 קלפים לכל שחקן.

הניחו את יתרת הקלפים עם הפנים כלפי 
מטה על השולחן במקום נגיש לכל השחקנים. 

את הקלפים המשומשים תוכלו לזרוק ליד ערימת 
הקלפים החדשים. כאשר ייגמרו הקלפים, הפכו את 

ערימת הקלפים המשומשים. אין צורך לערבב אותה מחדש.

מטרת המשחק
להרכיב ראשונים גוף. לשם כך תצטרכו 4 איברים, אחד מכל צבע. 

אם הורדתם לשולחן ארבעה איברים בריאים ושונים - ניצחתם 
במשחק!

איברים בריאים הם מחוסנים, 
מוגנים או חופשיים מכל וירוס.
*בהמשך נסביר את ההשפעה 

של כל קלף.

איברים בריאים
איברים 
חופשיים

איברים 
מחוסנים

איברים 
מוגנים

איך משחקים?
בתחילת כל תור יש לכל שחקן 3 קלפים ביד, ועליו לבצע פעולה 

אחת בכל תור. לאחר כל תור, השחקן ישלים לעצמו קלפים 
מהערימה כך ששוב יהיו לו 3 קלפים.

במשחק עליכם להוריד קלפים על מנת להרכיב לעצמכם גוף בריא, 
או ליריביכם על מנת למנוע מהם להשלים את הגוף שלהם.

קלפים אחדים יחייבו אתכם להיפטר או להחליף את האיברים 
שלכם, החיסונים או אפילו את הקלפים שבידיכם. עליכם ליצור 

אסטרטגיה כדי להיות הראשונים שירכיבו גוף שלם.
שימו לב למהלכים של השחקנים האחרים על מנת למנוע מהם 

להרכיב גוף שלם לפניכם.

שלבי המשחק
וירוס! הוא משחק דינמי: בכל תור עליכם לבחור אם להוריד קלף 

או להיפטר מקלף או קלפים, ואז להשלים שוב ל-3 קלפים. לא 
תוכלו לדלג על תורכם.

שלב 1: בחרו אם להוריד קלף או להיפטר מקלף או קלפים.

שלב 3: התור עוברשלב 2: משכו קלפים

הורידו קלף אחד בלבד 
מהקלפים שבידיכם 

משכו מערימת הקלפים 
כמה קלפים שנדרשים

על מנת להשלים 
את הקלפים 
שבידיכם ל-3.

היפטרו 
מכמה 
קלפים 
שתרצו

כעת מגיע 
תורו של 
השחקן 
הבא.

או

איברים
אספו 4 איברים בריאים, אחד מכל צבע על 

מנת לנצח במשחק. לא תוכלו להשתמש בגוף 
שלכם ב-2 איברים זהים באותו זמן.

איברים צבעוניים
האיבר הצבעוני הוא קלף ג'וקר שיעזור לכם להשלים את הגוף, ומשמש 

כאיבר לכל דבר. ניתן לחסן אותו עם תרופה בכל צבע, וגם 
להשפיע עליו עם וירוס מכל צבע.

שימו לב: הגוף שלכם יכול להכיל 5 איברים שונים אם אחד 
מהם הוא צבעוני, ותנצחו במשחק אם 4 מהם בריאים.

וירוסים
השתמשו בקלפי הווירוס על מנת להרוס את הגוף ואת התרופות 

של יריביכם. לווירוסים יש השפעה על איברים ותרופות מאותו הצבע.

הדבקה
הניחו קלף וירוס על גבי איבר בצבע זהה על מנת להדביק 
אותו בווירוס. לא תוכלו להשלים את הגוף שלכם אם אחד 

האיברים שלכם מודבק בווירוס.

השמדה
השמידו איבר מודבק. הניחו קלף וירוס נוסף על איבר 

מודבק: האיבר הזה כעת הרוס, וכל שלושת הקלפים יעברו 
לערימת הקלפים המשומשים.

הריסת חיסון
הניחו קלף וירוס על קלף חיסון. את השפעת קלף התרופה 
תבטלו על ידי הנחת וירוס על איבר מוגן. העבירו את קלפי 

הווירוס והחיסון לערימת הקלפים המשומשים.

תרופות
קלפי תרופות משמשים לריפוי האיברים מהווירוסים. ניתן להשתמש 

בהם להשמדת וירוסים או להגנה על איברים מהדבקות. הניחו קלפי 
תרופה רק על איברים או וירוסים מאותו הצבע.

ריפוי
השמדת וירוס השתמשו בקלף תרופה על מנת להיפטר 
מווירוס שמונח על איבר מאותו צבע. שני הקלפים הללו 

יושלכו לערימת הקלפים המשומשים.

חיסון
הגנה על איבר. הניחו תרופה על איבר מצבע זהה. כעת 

יריביכם יזדקקו לשני וירוסים על מנת להדביק את האיבר 
שלכם.

הגנה
הניחו קלף תרופה שני על איבר והפכו אותו למוגן לנצח 

ממתקפת הווירוס. לא יהיה ניתן להרוס אותו או להשפיע עליו 
בקלף טיפולים. הצליבו את שני קלפי התרופה על גבי האיבר 

על מנת להבליט את האיבר המוגן.

תרופות צבעוניות
קלפי תרופה אלה משמשים כקלפי ג'וקרים. הם 

משמשים לריפוי או חיסון איברים מכל צבע. יחד עם זאת, 
הם גם יכולים להיהרס על ידי קלפי וירוס מכל צבע.

טיפולים
קלפי טיפולים יכולים להשפיע על המשחק ולעזור לכם 

לנצח. השתמשו בהם בתבונה, ומנעו מיריביכם להשלים את הגוף 
שלהם לפני שתשלימו את שלכם. קלפים אלה עוברים לערימת 

הקלפים המשומשים; ההשפעה שלהם מיידית.

השתלה
החליפו איבר בין גופים של שני שחקנים. לא חשוב אם 

גופים אלה מצבעים שונים, בריאים, מודבקים או 
מחוסנים.

החליפו את האיבר הנבחר, אלא אם כן ההחלפה תגרום 
למצב שבו לאחד השחקנים יהיו שני איברים באותו צבע, 

או שהאיבר שלו מוגן.

חטיפת איבר
חטפו איבר מגוף של שחקן והעבירו אותו לגוף שלכם. 

תוכלו לחטוף איבר בריא, מחוסן או מודבק, אך לא איבר 
מוגן. זכרו שלא ניתן להניח בגוף איבר נוסף מאותו צבע.

הפצה
הפיצו עד כמה וירוסים שתוכלו מהאיברים המודבקים 

שלכם לאיברים של שחקנים אחרים.
לא תוכלו להשתמש בקלף ההפצה עבור איברים 

מחוסנים או מודבקים, אלא רק על איברים חופשיים.

כפפת לטקס
כל השחקנים, למעט השחקן שבידו כפפת לטקס, זורקים 

את הקלפים שלהם לערימת הקלפים המשומשים.
בתחילת תורם, מאחר שאין להם שום קלף, עליהם 

לקחת מהקופה 3 קלפים חדשים, ובכך מסתיים תורם.

טעות רפואית
החליפו את הגוף שלכם במלואו עם שחקן אחר, כולל 

איברים, וירוסים, חיסונים ואפילו איברים מוגנים. אין 
חשיבות לכמות הקלפים של כל שחקן.

טיפים וטריקים
וירוס! הוא משחק מדבק בקצב ויראלי. קחו את הזמן שלכם 

ותכננו את האסטרטגיה, אך ככל שתחלימו מהר יותר, המשחק 
שלכם יהיה מוצלח יותר. נסו להגן על האיברים שלכם מוקדם 
ככל האפשר, כך שהשחקנים האחרים לא יוכלו להרוס אתכם.

ככל שתבטיחו לעצמכם יותר איברים, יהיו לכם יותר אפשרויות 
לזכות במשחק. 
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בבית החולים נשמעו אזעקות: טכנאי 
המעבדה גילו שמכלי הדגימות כבר אינם 

מלאים כפי שחשבו. המכלים הכילו דגימות 
של וירוס ניסיוני שכעת משתולל ברחבי 

הבניין, ורק אתם תוכלו לעצור אותו.
משימתכם היא להילחם באומץ במגפה 

ולמגר ראשונים את הווירוס על ידי בידוד של 
גוף בריא ומניעת הפצת המחלות הנוראיות.

במלחמה הזו, כל האמצעים כשרים. המנצח 
יזכה בפרסים, והמפסידים יוסגרו לרשויות 

הבריאות הזועמות.
השתמשו בתבונה להשגת הניצחון על 

ידי סיכול המאמצים של יריביכם.
כמו שברטרנד ראסל אמר פעם: "הדבר היחיד שיגאל 

את האנושות הוא שיתוף פעולה". מובן שהוא לא הכיר 
את המשחק הזה...

וירוס! הוא משחק קלפים שבו עליכם להרכיב גוף אנושי ולמנוע 
מיריביכם להשפיע עליו, להרוס אותו או לגנוב לכם איברים.

תכולה
במשחק חפיסה של 68 קלפים מחולקים לסוגים הבאים:

*ישנם גם קלפים ריקים לשימושכם – תוכלו להמציא חוקים משלכם.

הכנת המשחק
ערבבו את הקלפים וחלקו 3 קלפים לכל שחקן.

הניחו את יתרת הקלפים עם הפנים כלפי 
מטה על השולחן במקום נגיש לכל השחקנים. 

את הקלפים המשומשים תוכלו לזרוק ליד ערימת 
הקלפים החדשים. כאשר ייגמרו הקלפים, הפכו את 

ערימת הקלפים המשומשים. אין צורך לערבב אותה מחדש.

מטרת המשחק
להרכיב ראשונים גוף. לשם כך תצטרכו 4 איברים, אחד מכל צבע. 

אם הורדתם לשולחן ארבעה איברים בריאים ושונים - ניצחתם 
במשחק!

איברים בריאים הם מחוסנים, 
מוגנים או חופשיים מכל וירוס.
*בהמשך נסביר את ההשפעה 

של כל קלף.

איך משחקים?
בתחילת כל תור יש לכל שחקן 3 קלפים ביד, ועליו לבצע פעולה 

אחת בכל תור. לאחר כל תור, השחקן ישלים לעצמו קלפים 
מהערימה כך ששוב יהיו לו 3 קלפים.

במשחק עליכם להוריד קלפים על מנת להרכיב לעצמכם גוף בריא, 
או ליריביכם על מנת למנוע מהם להשלים את הגוף שלהם.

קלפים אחדים יחייבו אתכם להיפטר או להחליף את האיברים 
שלכם, החיסונים או אפילו את הקלפים שבידיכם. עליכם ליצור 

אסטרטגיה כדי להיות הראשונים שירכיבו גוף שלם.
שימו לב למהלכים של השחקנים האחרים על מנת למנוע מהם 

להרכיב גוף שלם לפניכם.

שלבי המשחק
וירוס! הוא משחק דינמי: בכל תור עליכם לבחור אם להוריד קלף 

או להיפטר מקלף או קלפים, ואז להשלים שוב ל-3 קלפים. לא 
תוכלו לדלג על תורכם.

איברים
אספו 4 איברים בריאים, אחד מכל צבע על 

מנת לנצח במשחק. לא תוכלו להשתמש בגוף 
שלכם ב-2 איברים זהים באותו זמן.

איברים צבעוניים
האיבר הצבעוני הוא קלף ג'וקר שיעזור לכם להשלים את הגוף, ומשמש 

כאיבר לכל דבר. ניתן לחסן אותו עם תרופה בכל צבע, וגם 
להשפיע עליו עם וירוס מכל צבע.

שימו לב: הגוף שלכם יכול להכיל 5 איברים שונים אם אחד 
מהם הוא צבעוני, ותנצחו במשחק אם 4 מהם בריאים.

סוגי הקלפים

וירוסים
השתמשו בקלפי הווירוס על מנת להרוס את הגוף ואת התרופות 

של יריביכם. לווירוסים יש השפעה על איברים ותרופות מאותו הצבע.

הדבקה
הניחו קלף וירוס על גבי איבר בצבע זהה על מנת להדביק 
אותו בווירוס. לא תוכלו להשלים את הגוף שלכם אם אחד 

האיברים שלכם מודבק בווירוס.

השמדה
השמידו איבר מודבק. הניחו קלף וירוס נוסף על איבר 

מודבק: האיבר הזה כעת הרוס, וכל שלושת הקלפים יעברו 
לערימת הקלפים המשומשים.

הריסת חיסון
הניחו קלף וירוס על קלף חיסון. את השפעת קלף התרופה 
תבטלו על ידי הנחת וירוס על איבר מוגן. העבירו את קלפי 

הווירוס והחיסון לערימת הקלפים המשומשים.

תרופות
קלפי תרופות משמשים לריפוי האיברים מהווירוסים. ניתן להשתמש 

בהם להשמדת וירוסים או להגנה על איברים מהדבקות. הניחו קלפי 
תרופה רק על איברים או וירוסים מאותו הצבע.

ריפוי
השמדת וירוס השתמשו בקלף תרופה על מנת להיפטר 
מווירוס שמונח על איבר מאותו צבע. שני הקלפים הללו 

יושלכו לערימת הקלפים המשומשים.

חיסון
הגנה על איבר. הניחו תרופה על איבר מצבע זהה. כעת 

יריביכם יזדקקו לשני וירוסים על מנת להדביק את האיבר 
שלכם.

הגנה
הניחו קלף תרופה שני על איבר והפכו אותו למוגן לנצח 

ממתקפת הווירוס. לא יהיה ניתן להרוס אותו או להשפיע עליו 
בקלף טיפולים. הצליבו את שני קלפי התרופה על גבי האיבר 

על מנת להבליט את האיבר המוגן.

תרופות צבעוניות
קלפי תרופה אלה משמשים כקלפי ג'וקרים. הם 

משמשים לריפוי או חיסון איברים מכל צבע. יחד עם זאת, 
הם גם יכולים להיהרס על ידי קלפי וירוס מכל צבע.

וירוס צבעוני
הווירוס הזה הוא קלף ג'וקר ויכול להשפיע על איבר או

חיסון מכל צבע. יחד עם זאת, הוא גם יכול לקבל תרופה מכל צבע.

טיפולים
קלפי טיפולים יכולים להשפיע על המשחק ולעזור לכם 

לנצח. השתמשו בהם בתבונה, ומנעו מיריביכם להשלים את הגוף 
שלהם לפני שתשלימו את שלכם. קלפים אלה עוברים לערימת 

הקלפים המשומשים; ההשפעה שלהם מיידית.

השתלה
החליפו איבר בין גופים של שני שחקנים. לא חשוב אם 

גופים אלה מצבעים שונים, בריאים, מודבקים או 
מחוסנים.

החליפו את האיבר הנבחר, אלא אם כן ההחלפה תגרום 
למצב שבו לאחד השחקנים יהיו שני איברים באותו צבע, 

או שהאיבר שלו מוגן.

חטיפת איבר
חטפו איבר מגוף של שחקן והעבירו אותו לגוף שלכם. 

תוכלו לחטוף איבר בריא, מחוסן או מודבק, אך לא איבר 
מוגן. זכרו שלא ניתן להניח בגוף איבר נוסף מאותו צבע.

הפצה
הפיצו עד כמה וירוסים שתוכלו מהאיברים המודבקים 

שלכם לאיברים של שחקנים אחרים.
לא תוכלו להשתמש בקלף ההפצה עבור איברים 

מחוסנים או מודבקים, אלא רק על איברים חופשיים.

כפפת לטקס
כל השחקנים, למעט השחקן שבידו כפפת לטקס, זורקים 

את הקלפים שלהם לערימת הקלפים המשומשים.
בתחילת תורם, מאחר שאין להם שום קלף, עליהם 

לקחת מהקופה 3 קלפים חדשים, ובכך מסתיים תורם.

טעות רפואית
החליפו את הגוף שלכם במלואו עם שחקן אחר, כולל 

איברים, וירוסים, חיסונים ואפילו איברים מוגנים. אין 
חשיבות לכמות הקלפים של כל שחקן.

טיפים וטריקים
וירוס! הוא משחק מדבק בקצב ויראלי. קחו את הזמן שלכם 

ותכננו את האסטרטגיה, אך ככל שתחלימו מהר יותר, המשחק 
שלכם יהיה מוצלח יותר. נסו להגן על האיברים שלכם מוקדם 
ככל האפשר, כך שהשחקנים האחרים לא יוכלו להרוס אתכם.

ככל שתבטיחו לעצמכם יותר איברים, יהיו לכם יותר אפשרויות 
לזכות במשחק. 


