
משחק מאת: אריאל לידן
6-2 משתתפים, גיל 6 ומעלה.

תכולה

62 קלפים שכוללים:
48 קלפי זבל (12 קלפים מכל סוג, 4 סוגים)

14 קלפים מיוחדים (4 חתולים, 4 משאיות, 4 שקיות זבל, 
2 ג'וקר ִמחזּור)
2 קלפי מפתח

מטרת המשחק

במשחק זה המשתתפים מנסים למחזר את הזבל ולהיפטר 
מכל הקלפים שבידיהם.

כיצד מתחילים

בתחילת המשחק מחלקים 7 קלפים לכל משתתף. יתר 
הקלפים מונחים במרכז השולחן ומשמשים כקופה.

מהלך המשחק

מערבבים את כל הקלפים. כל שחקן מקבל 7 קלפים, 
ושאר הקלפים משמשים כקופה. השחקן הראשון מוריד 

קלף זבל. 

השחקן הבא אחריו יכול לבצע 1 מ-3 אפשרויות:
• לפתוח ערימה חדשה בצבע שונה מזה של הקלף שכבר 

הונח (עד 4 ערימות ב-4 צבעים).
• להניח מידו את כל הקלפים שתואמים לערימה הפתוחה.

• להניח קלף מיוחד.

בסיום כל תור השחקן מושך קלף מהקופה (מלבד לאחר שימוש 
בחתול שחור). 

השחקן הראשון שנפטר מכל הקלפים שבידו - הוא המנצח!

זירת משחק

    משומשים       קופה      פח פלסטיק  פח אורגני  פח מתכות    פח נייר

קלפי זבל

במשחק 48 קלפי זבל המחולקים לארבעה סוגים בצבעים שונים:
פלסטיק – אדום, אורגני – סגול, מתכות – כחול, נייר - צהוב.

קלפים מיוחדים

במשחק 14 קלפים מיוחדים מארבעה סוגים. ניתן להשתמש בקלף 
מיוחד אחד בכל תור.

קלף זרוק לי ת'זבל
השתמשו בקלף זה על מנת 

להעביר קלף אחד מידיכם 
לאחד מיריביכם. הניחו את 
הקלף בערימת המשומשים.

ג'וקר הִמחזּור
השתמשו בקלף זה על מנת לפתוח פח בכל צבע 

שתבחרו ולהיפטר באותו תור מכל הקלפים מאותו 
צבע. תוכלו גם להשתמש בג'וקר כקלף זבל בכל 

צבע שתבחרו.

קלף משאית
השתמשו בקלף זה על מנת לנקות את השולחן 

ולַפנות את כל הפחים הפתוחים לערימת 
המשומשים. ניתן להשתמש בקלף משאית גם לאחר 

שנפטרתם מקלפי זבל.

קלף חתול שחור
השתמשו בקלף זה כדי לגרום למשתתף הבא בתור 
לקחת בחזרה קלף זבל אחד מפח פתוח. המשתתף 

הבא יכול להגיב בקלף חתול שחור נוסף ובכך 
להעביר את הקנס המצטבר למשתתף הבא אחריו 

וכן הלאה.

שימו לב! אם אין פחים פתוחים, יש למשוך את הקלפים מהקופה 
(מספר הקלפים המצטבר שווה למספר החתולים השחורים שהונחו). 

לאחר שימוש בחתול שחור אין צורך למשוך קלף מהקופה.

סיום המשחק

המשחק מסתיים כאשר אחד המשתתפים נותר ללא קלפים בידו. 
לא ניתן לסיים את המשחק על ידי הנחת קלף בודד שפותח פח 

חדש. במקרה זה יש למשוך קלף נוסף מהקופה ולהמשיך במשחק.

A game by Ariel Laden
2-6 players, age 6 and up

Includes:
• 62 playing cards: 48 garbage cards (12 of 4 colors)
14 action cards (4 Street Cats, 4 Trucks, 4 Spin The Bin 
Cards, 2 Recycle Jockers).
• 2 key cards.

Game object

Players try to recycle their garbage and get rid of their 
cards.

Game set up

Deal 7 cards to each player as an opening hand. Leave the 
rest pf the cards as a draw pile.

How to play
During the game players will open bins in different colors 
and try to get rid of their garbage cards accordingly.
• To open a bin of a certain color place one Garbage Card 
of that color.
• Once a bin is open, the following players can place all 
their Garbage Cards of the same color.
• At the end of each turn, players must draw one card 
from the draw pile (note: except after using The Street 
Cat card).

Game layout

  Discard pile    Draw pile     Paper bin     Metal bin   Organic bin  Plastic bin

Garbage Cards

There are 48 garbage cards in the game, divided into 4 different 
colors:
Plastic - Red, Organic - purple, Metal - blue, Paper - yellow.

Special Cards:
There are 14 special cards in the game of 4 different types. 
Only one special card can be used in each turn.

Spin The Bin Card
Use this card to pass one of the cards in your hand to 
your opponent. Place the special card in the discard 
pile.

Recycling Joker
Use this card to open a bin in any color you choose, 
and in the same turn – get rid of all Garbage Cards of 
the same color. You may also use The Joker as a 
Garbage Card of any color.

Truck Card
Use this card to clean up the table and collect 
all of the open bins to the discard pile. This card 
can be used also after placing garbage cards.

Street Cat Cards
Use this card to make the next player pick up 
one garbage card from one of the open bins. In 
turn, the next player can place another Street 
Cat Card and pass the accumulating fine to the 
next player and so on. 

Pay attention� In case there are no open bins, the cards must 
be drawn from the draw pile (the number of cards a player 
needs to draw is equal to the number of Street Cat Cards 
placed).
After using the card there is no need to draw a card from the 
draw pile.

Ending the game
The game ends when a player has no cards left.
You cannot win the game by placing a single Garbage Card that 
opens a new bin. In this case, a card needs to be drawn from 
the draw pile and the game continues.


