
הוראות
לגילאי 8 ומעלה
2-5 משתתפים
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אתם חבורת עכברים ערמומיים הזוממים לפלס את דרכם לחיים בצמרת 
הביוב על ידי השקעה בנכסים וחבלה מכוונת בתוכניותיהם של העכברים 

המתחרים.

מטרת המשחק:
להיות המשתתף הראשון שצבר  $100 סווינדל ולנצח במשחק!

מה בקופסה:
כלי משחק מוזהב בצורת עכבר 

3 כלי משחק מפלסטיק בצורת עכברים
3 משולשי גבינה מפלסטיק בשלושה צבעים שונים 

60 משולשי גבינה מפלסטיק בשלושה צבעים שונים 
חבילת שטרות כסף סווינדל 

100 קלפים
לוח משחק מקרטון 

הקמת הביוב )הכנות(:
גבינה

ישנם 3 סוגי גבינה: ירוקה, כחולה ואדומה.
הציבו את סמני הגבינה )שלושת משולשי הגבינה הגדולים( 

על הלוח בבנק הגבינה, כשהצד החלול פונה כלפי מטה. 
הניחו את משולשי הגבינה ליד סמני הגבינה בצבע שלהם )מחוץ ללוח(.

כל משתתף לוקח 3 משולשי גבינה לבחירתו ומניח אותם לידו.

מזומן
הכסף בביוב נקרא שטרות סווינדל והסימן שלו הוא $.

ישנם שטרות סווינדל בערכים 1, 5 ו-10.
הניחו את השטרות על הלוח במקום המסומן. זוהי קרן מימון הביוב.

כל משתתף מקבל חמישה שטרות של 1$ סווינדל.

קלפים
מיינו את הקלפים לפי צבע הגב שלהם. חלקו קלף הורדת מים )שחור(      

לכל משתתף. הניחו את קלפי הורדת המים שאין בהם שימוש בערימת 
ההורדה על הלוח במקום המסומן ״בור ביוב״. 

שטרות
סווינדל
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כעת נותרתם עם שתי ערימות: ביוב מעופש )גב צהוב( וביוב מפואר )גב סגול(. 
ערבבו כל ערימה בנפרד, שימו את ערימת הביוב המעופש מעל ערימת 

הביוב המפואר והניחו את הקלפים על הלוח במקום המסומן "קלפי 
עכברים".

פתחו את שלושת הקלפים העליונים בקלפי עכברים והניחו אותם על הלוח 
כשפניהם כלפי מעלה במקום המסומן "ביוב זורם".

הניחו את מלך הגבינה הגדול )העכבר המוזהב( ושלושת עכברי הבוס ליד 
הלוח.

קלפי
עכברים

ערימת
ההורדה

מלך הגבינה
הגדול

משולשי 
גבינה

עכברי הבוס

שטרות
סווינדל
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איך משחקים:
זהו מירוץ עכברים אסטרטגי! המשתתף הראשון שיצבור 100$ סווינדל מנצח 

במשחק. המשתתף שאכל גבינה אחרון מתחיל, והתור ממשיך בכיוון השעון.

כל משתתף בתורו מבצע את שלושת השלבים הבאים:
1: מקבל הכנסה

2: קונה ו/או משתמש בקלפים
3: קונה גבינה
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שלב 1: קבלת הכנסה
הכנסה היא סכום כל המספרים המופיעים על הקלף בעיגול המקווקו. 

בתחילת כל תור, המשתתף לוקח את סכום ההכנסה שלו מקרן מימון הביוב.
קלף הורדת המים מקנה הכנסה בסיסית קבועה של 2$ סווינדל בתחילת כל 

תור. קלפים ירוקים בבעלות המשתתף מעלים את ההכנסה – ראו פירוט על 
הקלפים הירוקים בהמשך.

שלב 2: קניית קלפים ו/או שימוש בקלפים
קניית קלפים: אפשר לקנות רק קלף פתוח מהביוב הזורם. 

כדי לקנות קלף, שלמו לקרן מימון הביוב את מחיר הקלף )מספר הגבינות 
וצבען בהתאם למה שמופיע בפינה השמאלית התחתונה בכל קלף(. 

הניחו את הקלף שקניתם גלוי לפניכם ופתחו קלף חדש מערימת קלפי 
העכברים. באותו תור, המשתתף יכול לקנות גם כל קלף חדש שפתח.

שימוש בקלפים: ניתן להשתמש בקלפים האדומים, הכחולים והאפורים, 
בקלפי בונוס בוננזה ובקלף הורדת מים שלכם.

כדי להשתמש בקלף, בצעו את הפעולה שלו ולאחר מכן זרקו אותו לבור 
הביוב )ראו פירוט על סוגי קלפים בהמשך(.

* ניתן להשתמש בקלף שקניתם כבר באותו התור, או לשמור  אותו  
לשימוש עתידי.

שלב 3: קניית גבינה
בסיום כל תור, משתתף יכול לרכוש מבנק הגבינה עד 3 משולשי גבינה,  

בכל צבע שיבחר. כל משולש גבינה עולה 1$ סווינדל שיש לשלם לקרן
מימון הביוב.

המנצח:
המשתתף הראשון שצבר 100$ סווינדל.

?
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סוגי קלפים

קלפים אדומים הם הזדמנויות. הם מאפשרים לבצע 
פעולות שונות באופן חד-פעמי ולאחר השימוש בהם 

הם נזרקים לבור הביוב.
קלפים אדומים קונים בגבינה אדומה.

קלפים כחולים הם צינורות! אתם יכולים למכור אותם לבנק 
במהלך התור שלכם ולקבל תמורתם שטרות סווינדל כמספר 

הצינורות שמכרתם, בריבוע )מספר הקלפים כפול עצמו(. 
לדוגמה: משתתף שצבר 5 קלפי צינורות, יקבל מהבנק 25$ 

סווינדל! )5x5(. את הכסף מקבלים מקרן מימון הביוב.
לאחר המכירה מניחים את קלפי הצינורות בבור הביוב.

קלפים כחולים קונים בגבינה כחולה.

קלפים ירוקים משפיעים על ההכנסה. 
רוב הקלפים הירוקים מעלים את ההכנסה שלכם, ואילו 

קלף בונוס בוננזה הוא קלף לשימוש חד פעמי המאפשר 
לכם לקבל את ההכנסה שלכם פעם נוספת באותו תור.

קלפים ירוקים קונים בגבינה ירוקה.

קלפי הורדת מים הם קלפי פתיחה. כל משתתף מתחיל את 
המשחק כשברשותו קלף הורדת מים. הקלף מקנה הכנסה 

בסיסית של 2$ סווינדל בתחילת כל תור.
אתם יכולים לזרוק את הקלף לבור הביוב כדי להוריד את 
המים ולשטוף את הביוב – פעולה זו תאפשר לכם לקחת 

קלף פתוח מהביוב הזורם, לזרוק את שני האחרים הפתוחים 
לבור הביוב ולפתוח במקומם שלושה קלפים חדשים. 

שימו לב, אם בחרתם לזרוק את קלף הורדת מים, מעתה 
והלאה לא תוכלו יותר לקבל הכנסה בסיסית של 2$ סווינדל 

בתחילת התור, לכן השתמשו בו בחוכמה.

קלפי הורדת מים לא מושפעים מקלפי פעולה – לא ניתן לקחת את קלף הורדת 
מים של משתתף אחר, לזרוק או להחליף אותו.

2

קלף הורדת מים

 זרוק את הקלף כדי לקחת
קלף 1 פתוח מהביוב הזורם ושלח

את שני האחרים לבור הביוב.  
*לא מושפע מקלפי פעולה.

הכנסה  4+

+4

מנצ׳גו
מחצבות בע״מ

צינור

מכור תמורת שטרות 
סווינדל כמספר הצינורות 

שמכרת, בריבוע. 
קבל את הכסף

מקרן מימון הביוב.

חבלה

שלח קלף של
משתתף לבחירתך

אל בור הביוב. 
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קלפים סגולים הם קלפי קריירה המקנים
למשתתף יתרון ייחודי מתמשך.

כל קלף סגול עולה שלושה משולשי גבינה
)בהתאם למה שמופיע על הקלף(.

קלפים צהובים הם קלפי אירוע. כשפותחים קלף צהוב בביוב 
הזורם, הוא משפיע באופן מיידי על כל המשתתפים. לאחר 

מכן הוא נזרק לבור הביוב ופותחים במקומו קלף חדש.

קלפים אפורים הם קלפי צרורות. הם מאפשרים
לאחד דברים ולמכור אותם יחד תמורת 25$ סווינדל. 

לאחר המכירה זורקים את הצרור לבור הביוב.
קלפים אפורים קונים תמורת 5$ סווינדל )לא תמורת 

משולשי גבינה(.

אם משתתף קנה את קלף הבוס האדום, הכחול או הירוק,      
הוא מניח לידו את הדמות המתאימה. מעכשיו, כולם משלמים 

לו )במקום לבנק( כשקונים גבינה בצבע הזה.

בסיום כל סבב, המשתתף שברשותו סכום הכסף הגבוה ביותר 
מוכתר למלך הגבינה הגדול! הוא מקבל את דמות העכבר 

המוזהב ובתחילת כל תור יקבל הכנסה נוספת של 2$ סווינדל. 
במקרה של שוויון, המשתתף שברשותו מספר גבוה יותר של 

קלפים יוכתר למלך הגבינה הגדול. אם עדיין יש שוויון, העכבר 
המוזהב נשאר אצל המשתתף שזכה בו בסבב הקודם.

עכברי
הבוס:

מלך
הגבינה
הגדול:

כל המשתתפים
נותנים 3$ למשתתף 

שברשותו סכום הכסף 
הנמוך ביותר.

צדקה

כל המשתתפים
משלמים לך
עבור גבינה

ירוקה.

הבוס הירוק

5$

זרוק קלף זה יחד עם
שלושה קלפים ירוקים
תמורת 25$ סווינדל.

צרור להשקעה 

דמויות
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