
משחק ל-2 שחקנים, בגילאי +6
תכולה: לוח עץ מתקפל, 48 אבני משחק

מטרת המשחק
לצבור הכי הרבה אבנים בקופה שלכם בסוף המשחק.

איך מתחילים?
השחקנים פותחים את לוח המשחק ומניחים אותו ביניהם. 

מחלקים את כל אבני המשחק בצורה שווה בכל הגומות (4 אבנים בכל גומה). לא 
מניחים אבנים בקופות בתחילת המשחק. 

כל שחקן בתורו לוקח את כל האבנים מאחת הגומות בצד שלו, ומפזר אותן כנגד 
כיוון השעון, אבן אחת בכל גומה. את האבנים הוא יכול לפזר בקופה שלו וגם 
בגומות בצד של היריב אך לא בקופת היריב (עליה הוא מדלג). אם את האבן 

האחרונה הוא מניח בקופה שלו הוא זוכה בתור נוסף.

איך נוצר יתרון?
מיקום הנחת האבן האחרונה קובע את המשך המשחק:

1. אם השחקן מניח את האבן האחרונה בקופה שלו, הוא זוכה בתור נוסף.
2. אם השחקן מניח את האבן האחרונה בגומה ריקה בצד שלו, הוא זוכה באותה 
אבן ובנוסף לוקח את כל האבנים מגומת היריב המקבילה ומניח את כולן בקופה 

שלו. 

נצחון
המשחק מסתיים כאשר אין אבנים בגומות בצד כלשהו של המשחק. במצב כזה 

כל האבנים הנותרות עוברות לקופת המשחק של השחקן האחרון ששיחק. 
השחקן שאסף הכי הרבה אבנים בקופה שלו - הוא המנצח!
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A game for 2 players, ages 6+
Contents: folding game board, 48 playing seeds.

Aim of the game 
Collecting the most seeds in your pits.
Starting the Game
The board is placed between the players.  The large pit to the right of 
each player is their bank.  
The seeds are evenly spread in the pits, 4 in each. 
No seeds in the bank pits. Each player In his turn takes all the seeds 
from any pit on his side of the board and spreads them one by one anti 
clockwise in each pit in his side and his opponents side (including his 
bank but not the opponent’s bank). If the last seed is placed in the 
player’s bank he gets another turn. 

The pit in which the last seed falls determines the rules of the game:
1. Last seed in a player’s bank entitles the player to play another turn.
2.  Last seed in an empty pit on the player’s side - the player wins the 
seed and any other seeds 
(if there are any) that are on the opponent’s opposite pit. 
All seeds won are moved to the winner’s bank.
End of the game
The game ends when there are no seeds left on one side of the board. 
The rest of the seeds are moved to the last player’s bank and each 
player counts his seeds. 
The player with the most seeds in his bank is the winner.
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