
הכנות:
ערבבו את קלפי הנכסים והניחו את החפיסה             

כאשר הקלפים פונים כלפי מטה.

ערבבו את קלפי הכסף וקלפי הפעולה לחפיסה אחת.

לאחר מכן חלקו חמישה קלפים לכל משתתף. 

הניחו את יתר החפיסה כאן שתשמש בתור קופה. 

השאירו מקום עבור ערימת הורדה.
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איך משחקים:
המנצח

המשתתף הראשון שמשלים 
שלוש סדרות של נכסים     

באותו צבע.

כדי להשלים סדרה,        
עליכם להשיג את כל הקלפים 
המרכיבים אותה )על כל קלף 

נכס מופיע מספר המציין   
כמה קלפים בסדרה(. 

המשחק מתנהל בסבבים, 
כאשר כל אחד מן המשתתפים 

מנחה את המכרז בתורו.

המשתתף הצעיר ביותר מנחה 
את המכרז הראשון.

כאשר מגיע תורכם להנחות 
מכרז: 

כל המשתתפים מושכים קלף 
אחד מהקופה. 

אם יש בידיכם קלפי פעולה, 
אתם רשאים  להשתמש 

בהם. השתמשו בכמה קלפי 
פעולה שתרצו. ראו "קלפי 

פעולה” בהמשך. כל משתתף 
רשאי להשתמש בקלף ״לא!״ 

בכל עת. 

הפכו את קלף הנכסים 
העליון והעמידו אותו למכרז. 

כדי לערוך מכרז: 

כל המשתתפים בוחרים בו 
זמנית ובחשאי כמה כסף 

הם רוצים להציע עבור הנכס 
מהקלפים שבידיהם. כל 

משתתף רשאי להחליט שלא 
לגשת למכרז.

כאשר כל המשתתפים 
מוכנים, יש לצעוק "1, 2, 

BID ,3!" כולם מניחים את 
קלפי הכסף שלהם לפניהם 

כאשר הם גלויים לעיני כל 
המשתתפים.

המשתתף שהציע את סכום 
הכסף הגבוה ביותר לוקח 

את קלף הנכס ומניח אותו 
לפניו עם הפנים כלפי מעלה. 
אותו משתתף מניח את קלפי 

הכסף שלו בערימת ההורדה.

המשתתפים שלא זכו במכרז 
לוקחים את קלפי הכסף 

שלהם בחזרה.

מה קורה אם יש שוויון? 

במקרה שבו כמה משתתפים 
מציעים את אותו סכום כסף, הם 
יוכלו להגדיל את הצעתם בעזרת 
קלפי כסף נוספים עד שיש זוכה 

ברור. אם עדיין יש שוויון בין 
המשתתפים, המכרז מסתיים ואיש 
אינו זוכה. כל המשתתפים לוקחים 

את קלפי הכסף שלהם בחזרה. 
הניחו את קלף הנכס בתחתית 

ערימת קלפי הנכסים. 

אף אחד לא רוצה לגשת למכרז 
ולהציע הצעה?

אם אף אחד אינו מציע הצעה, 
הניחו את קלף הנכס בתחתית 

ערימת קלפי הנכסים.

עכשיו תורו של המשתתף 
משמאל למציע המכרז להנחות 

את המכרז החדש!

שימו לב: אם לא קיבלתם קלפי כסף,
החזירו את כל הקלפים שבידיכם לקופה

ומשכו חמישה קלפים חדשים.
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תמונה 1

להשלמת הסדרה בצבע תכלת 
זקוקים לשלושה קלפים 

טיפים להגשת הצעות
ואיסוף סדרות

חלק מסדרות הנכסים כוללות יותר קלפים מהאחרות.                      	 
המספר בפינת הקלף מציין כמה קלפים צריך                             

בסך הכל כדי להשלים את הסדרה )תמונה 1(.

ישנם מספיק קלפי נכסים כדי להשלים סדרה אחת 	 
בכל צבע. למשל, כדי להשלים את הסדרה בצבע 

תכלת, תזדקקו לשלושה קלפים. קלפי הג'וקר 
יכולים להחליף כל נכס, לכן תוכלו להשלים שתי 

סדרות באותו צבע. לשני משתתפים שונים יכולות 
להיות סדרות של נכסים באותו צבע )תמונות 2 

ו-3(. הגישו הצעות וקנו בחוכמה!

אין מגבלה למספר הקלפים שאתם יכולים     	 
להחזיק  ברשותכם.

אתם יכולים לעשות עסקאות עם משתתפים 	 
אחרים כדי לסחור בנכסים בכל עת.                     

)גם לא בתורכם(

אם הקלפים בקופה אזלו, ערבבו את ערימת 	 
ההורדה והשתמשו בה בתור קופה. 

סיום המשחק והמנצח
המשחק מסתיים כאשר לאחד המשתתפים יש שלוש 

סדרות נכסים מלאות. משתתף זה הוא המנצח!
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משחק העסקים המוביל בעולם

מה בקופסה:

מטרת המשחק
לקנות נכסים במכרז ולהיות המשתתף הראשון שמשלים שלוש 

סדרות של נכסים באותו צבע! 
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קלפי פעולה:    
כאשר מגיע תורכם להנחות 

מכרז, אתם יכולים להשתמש 
בכמה קלפי פעולה שתרצו. 

לאחר השימוש בקלף פעולה, 
הניחו אותו בערימת ההורדה.

משוך 2!
משכו שני קלפים מהקופה. 

העברת בעלות
אתם יכולים להעביר לבעלותכם   

כל נכס - כולל קלפי ג'וקר - 
ממשתתף אחר. לא ניתן לבחור 

נכס או ג׳וקר שהוא חלק מסדרה 
מלאה.

לא!
קלף זה מבטל כל קלף 

פעולה שהונח, כולל קלפי 
“לא!” וקלפי ג’וקר.

הניחו את קלפי הפעולה 
שבוטלו בערימת ההורדה.      
כל משתתף יכול להשתמש 

בקלפי “לא!” בכל עת. 

מדריך מהיר
כל אחד מהמשתתפים מנחה           

את המכרז בתורו.

כאשר מגיע תורכם:

כל המשתתפים מושכים קלף אחד. 	 

אם יש לכם קלפי פעולה, אתם 	 
יכולים להשתמש בכמה מהם שתרצו. 

הפכו את קלף הנכסים העליון 	 
והעמידו אותו למכרז!

כדי לערוך מכרז: 

כל המשתתפים בוחרים בחשאי   	 
כמה להציע. 

כאשר המשתתפים מוכנים,       	 
 !BID ,3 ,2 ,1 צועקים

המשתתפים מניחים את קלפי   	 
הכסף שלהם על השולחן עם     

הפנים כלפי מעלה.

המשתתף שהציע את הסכום הגבוה 	 
ביותר לוקח את קלף הנכס ומניח 
אותו לפניו עם הפנים כלפי מעלה.

המשתתף הראשון שהשלים שלוש 
סדרות של נכסים הוא המנצח! 

יצרן: למדע תעשיות קלות בע"מ. ©2021, כל הזכויות שמורות.
כתובת: בצלאל 27, ערד, 8909355, ישראל.

אזהרה! סכנת חנק: בגלל חלקים קטנים, אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 3 שנים.
ההוראות כתובות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים כאחד.

ג'וקר
קלפי ג'וקר יכולים להחליף      

כל נכס בכל סדרה! 
לא ניתן להזיז קלף ג'וקר שהונח 

כבר. אבל אפשר לקחת קלפי 
ג'וקר באמצעות קלף העברת 

בעלות, אם הם לא חלק מסדרה 
מלאה, או לבטל אותם באמצעות 

קלף “לא!” לא ניתן להשלים 
-Dסדרה עם קלפי ג'וקר בלבד.
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