
מניחים את היהלום במרכז השולחן, 
במרחק שווה מכל המשתתפים. 
בוחרים במשתתף שיערבב את 

הקלפים ויחלק אותם באופן שווה בין 
כולם. כל משתתף מחזיק בידו את 

הקלפים שקיבל כשפניהם כלפי מטה.

אלו שגלויים במרכז השולחן.

כל המשתתפים מניחים בו-זמנית על 
השולחן את הקלף העליון מהערימה 

שלהם בצורה גלויה. המשתתפים ממשיכים 
לחשוף קלפים יחד כאשר הם מניחים 

אותם זה לצד זה, כך שלא יסתירו זה את 
זה, עד אשר משתתף מזהה אירוע גנבה.

משתתף שזיהה גנבה חוטף 
את היהלום ממרכז השולחן, 

ומיד מסמן בעזרתו את 
שלושת הקלפים שיצרו את 

אירוע הגנבה.

אם כמה משתתפים נשארו ללא קלפים 
בידיהם, הם כולם מנצחים!!

אז מה עושים 
באירוע גנבה? 

מהלך המשחק 

תכולת המשחק 

מטרת המשחק 

סיפור המשחק 

כיצד מתחילים 

אירוע גניבה מתרחש כאשר נחשפים 
יחד 3 סוגי קלפים: קלף גנבים, קלף 

יהלומים וקלף טביעות אצבעות.

על 3 הקלפים לעמוד בכללים הבאים:
כולם באותו צבע ועם אותה כמות, 

או כולם בצבעים שונים ועם כמות שונה,
או כולם עם אותה כמות בצבעים שונים, 

או כולם עם כמות שונה ובאותו צבע.

3 הקלפים באותו הצבע ובאותה כמות

3 הקלפים בצבעים שונים ועם כמות שונה

      

אירוע גנבה 

דוגמאות לאירועים שבהם מתרחשת 
גנבה:

קלפים מיוחדים

קלף חושך

קלף שוטר

3 קלפים בעלי אותה הכמות 

או 3 קלפים בעלי כמות שונה

אותו סוג קלף, במקום 3 סוגים שונים.

2 קלפים באותו צבע, אך השלישי שונה.

2 קלפים בעלי אותה כמות, 
אך בשלישי הכמות שונה.

דוגמאות לאירועים שבהם לא יכולה 
להתרחש גנבה:

סיום המשחק

המנצח

משחקון מהיר

אם צדק, הוא מחלק את 
הקלפים שנחשפו עד כה באופן 

שווה בין שאר המשתתפים, 
וכולם חוץ ממנו מצרפים אותם 

לתחתית ערימות הקלפים 
שבידיהם.

משתתף שחטף את היהלום 
בטעות או שלא סימן מיידית 

את שלושת הקלפים 
המשתתפים באירוע הגנבה, 
נאלץ לאסוף את כל הקלפים 
החשופים ולצרפם לתחתית 

הערימה שבידו.
השוטר מכיר את כל הגנבים ויכול 

למנוע גנבה בטרם עת. אם חשופים 
על השולחן קלף שוטר וקלף גנב 

באותו צבע, על המשתתפים לנסות 
לחטוף את היהלום, כמו באירוע 

גנבה.

שימו לב! אם גם קלף שוטר וגם 
קלף חושך נמצאים על השולחן, 

ניתן לתפוס גנב בכל צבע.

כאשר קלף חושך מונח 
על השולחן, חושך שורר 
באולם התצוגה ולכן אין 

משמעות לצבעי הקלפים החשופים. 
אירוע גנבה יתרחש ללא התייחסות 

לצבעי הקלפים אלא רק לכמויות.

משחקים על-פי חוקי המשחק הרגילים, 
אך את הקלפים שמקבלים במהלך 

המשחק מניחים בערימה נפרדת בצד. 
המשחק מסתיים לאחר שהמשתתפים 

שיחקו בכל הקלפים שבידיהם. 
המשתתף שצבר פחות קלפים בערימה 

שלצידו, מנצח במשחק!


