
תכולהתכולה
4 לוחות פארק אישיים 	
1 לוח מגרש חניה 	
4 לוחות שטחי הרחבה 	
101 אריחי אטרקציות/מתקני שירות: 	

- 32 אריחים קטנים עם פרסומת בגב האריח
- 40 אריחים בינוניים 

- 29 אריחים גדולים
4 אריחי שערי כניסה נוספים 	
17 קלפי אוטובוס 	
124 מיּפלים )35 ירוקים, 35 כחולים, 30 ורודים, 	

24 צהובים(
1 כרטיס כניסה לפארק )עבור השחקן הראשון בסבב( 	
1 סמן סבב  	
52 מטבעות )33 מטבעות של $1, 19 מטבעות של $5( 	
4 שערי כניסה לפארק )כל שער מורכב מ-2 עמודים ושלט פרסום( 	
1 פנקס ניקוד 	

הקדמההקדמה
בנו את פארק השעשועים היוקרתי ביותר בכל הזמנים! 

קנו את המתקנים המרגשים ביותר, הציעו את מתקני השירות 
הטובים ביותר וארחו כמה שיותר מבקרים. היענו לצורכי הקהל -  

וההצלחה בכיסכם! הקפידו לא להזניח את המבקרים, כי אלה 
שאינם מרוצים יפגעו במוניטין שלכם.

הוראות משחקהוראות משחק

משחק מאת: סיריל אלארד ופרדריק ג'רארד
איורים: טומק לארק

מטרת המשחקמטרת המשחק
בנו את פארק השעשועים שלכם ומלאו אותו באטרקציות ובמתקני שירות. אם המבקרים שלכם יהיו מרוצים, תרוויחו הרבה נקודות מוניטין. 

בחרו את האטרקציות שלכם בחוכמה וארגנו את השבילים השונים בפארק כך שלא ייווצרו דרכים ללא מוצא. דרכים ללא מוצא ומבקרים לא 
מרוצים יפגעו במוניטין של הפארק שלכם. בסיום המשחק תקבלו ניקוד עבור הפארק שבניתם, והשחקן שיקבל הכי הרבה נקודות מוניטין - 

מנצח!

+602-410 דקותאסטרטגיה
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הכנת המשחקהכנת המשחק
הניחו את לוח מגרש החניה במרכז השולחן.

ערבבו את קלפי האוטובוס והניחו אותם בערימה כשפניהם כלפי 
מטה. משכו כמות קלפים כמספר השחקנים ועוד אחד נוסף. 

הניחו אותם גלויים בהתאם לסימונים שבצד ימין של לוח מגרש 
החניה. הניחו על האוטובוסים את המיפלים המתאימים לפי מה 

שמצוין בקלף.

הניחו את סמן הסבב על עיגול מספר 1 שבלוח החניה.

הכינו שלוש ערימות לפי שלושת הגדלים של אריחי האטרקציות 
ומתקני השירות, כשפני האריחים מטה. משכו מהערימות 5 

אריחים קטנים, 5 אריחים בינוניים ו-3 גדולים, וסדרו אותם גלויים 
במרכז השולחן )ראו דוגמה מטה(. 

הניחו את 4 שטחי ההרחבה לפארק ו-4 אריחי שערי הכניסה 
הנוספים בסמיכות למגרש החניה, בהישג ידם של השחקנים.

הניחו את שאר המיפלים ואת המטבעות בהישג ידם של כל 
השחקנים.

1

2

3

4

5

6

כל שחקן לוקח:
1 לוח פארק אישי 	
1 שער כניסה לפארק )המורכב מ-2 עמודים ושלט פרסום(.  	

מקמו את השער צמוד ללוח הפארק האישי לפני השביל הקטן.
1 גיליון נקודות 	
1 עיפרון )אינו כלול בערכה( 	

השחקן האחרון שביקר בפארק שעשועים מניח את כרטיס הכניסה 
לפארק לפניו. הוא השחקן הראשון בתור.

כל שחקן מקבל תקציב על פי מיקומו בסידור התורות )בכיוון 
השעון, החל מהשחקן הראשון(:

השחקן הראשון מקבל $0 	
השחקן השני מקבל $1 	
השחקן השלישי מקבל $2 	
השחקן הרביעי מקבל $3 	
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הרכבת שער כניסה

הכנת משחק ל-3 שחקנים

כעת אתם יכולים להתחיל לבנות את פארק השעשועים שלכם!

איך משחקיםאיך משחקים
המשחק מתנהל ב-4 סבבים המורכבים מכמה תורות.

בתחילת כל סבב מקבל כל אחד מהשחקנים תקציב בהתאם למצוין בעיגול שבמגרש החניה )$15 בסבב הראשון, $10 בסבב השני, 
- $5 בסבב השלישי ו  $0 בסבב הרביעי(.



תורותתורות
כל שחקן בתורו חייב לרכוש אריח אחד או פרסומת אחת מהאריחים הפתוחים שבמרכז השולחן, או לדלג על תורו.

רכישת אריחרכישת אריח
עליכם לבחור ולרכוש אחד מהאריחים הגלויים שבמרכז השולחן. תוכלו לרכוש אטרקציה, מתקן שירות, שטח הרחבה, שער כניסה נוסף או 

פרסומת. שלמו לקופה לפי המחיר המצוין על האריח. אם רכשתם מתקן שירות או אטרקציה עליכם למשוך אריח מערימות האריחים שבמרכז 
השולחן ולהניח אותו במקום האריח שרכשתם. הניחו את האריח שרכשתם בפארק שלכם. אם רכשתם פרסומת, ראו הסבר בהמשך.

מקמו את האריח
את האריח שרכשתם עליכם למקם על גבי הריבועים בלוח הפארק האישי. תוכלו להציב אותו בכל מקום ובכל כיוון שתרצו, כל עוד הוא מונח 

כולו בתוך הלוח ולפחות שביל אחד שלו חייב להיות מחובר לשביל קיים בלוח שלכם. האריח הראשון שתניחו יהיה חייב להתחבר באחד משביליו 
לשביל הקטן שבלוח הפארק האישי. שאר השבילים באריח לא חייבים להתחבר לשבילים אחרים ויכולים גם להוביל אל מחוץ ללוח השטח.

שימו לב: הכניסות נחשבות כנקודות התחלה לשבילים.

טיפ: כאשר אתם מוסיפים אטרקציות לפארק 
שלכם, סמנו זאת בגיליון הנקודות שלכם בריבוע 

המתאים. כך תוכלו לעקוב בקלות אחרי כמות 
האטרקציות שיש לכם בפארק.

חשוב: לאחר שמיקמתם את האריחים בפארק שלכם, לא ניתן לשנות את מיקומם או לסובב אותם עד סוף המשחק!
נסו לא ליצור דרכים חסומות בפארק שלכם. אם זה קורה, תוכלו לקנות כניסה חדשה ו/או הרחבה לפארק.

האריח הימני בדוגמה מונח בצורה לא נכונה מפני שאף 
שביל שלו אינו מתחבר לשביל קיים בלוח. 

האריח השמאלי ממוקם בצורה נכונה.

בדוגמה זו, המזנון המתחבר לגלגל הענק מאפשר גישה 

למיפל הצהוב AA אך אין לו השפעה על האטרקציה של 

המכוניות המתנגשות BB שאינן מחוברות ישירות למזנון 
)ראו סעיף הכנסת מבקרים(.

בחלק מאריחי השירות ישנם 2 מתקני שירות שונים. 
ניתן להשתמש בשניהם עבור האטרקציות שאליהן הם 

מחוברים.

הוסיפו מתקן שירות לאטרקציה
על מנת להציע מתקן שירות בסמוך לאטרקציה שלכם עליכם למקם את האריח של המתקן כך שיתחבר לאטרקציה באמצעות שביל. 



פרסומתפרסומת
בגב האריחים הקטנים ישנן פרסומות לפארק. באפשרותכם לרכוש 

פרסומת במחיר הרשום על האריח. תוכלו להכניס את המיפלים 
המצוינים על הפרסומת. אספו אותם מהערימה שבמרכז השולחן 

ומקמו אותם בפארק שלכם )בהתאם לחוקי הכנסת מיפלים( או באחת 
הכניסות לפארק שלכם. 

אריח הפרסומת שרכשתם חוזר לתחתית ערימת האריחים הקטנים.

דילוג על תורדילוג על תור
אם אין באפשרותכם לרכוש אריח או שאינכם מעוניינים לעשות זאת, 

דלגו על תורכם. אם דילגתם על תורכם לא תוכלו לבצע פעולה עד 
סוף הסבב. קחו את קלף האוטובוס שבחרתם והניחו אותו לפניכם עם 

המיפלים שעליו.

אל מתקני שירות שמצוינים על האריח:         ,         או         	
ניתן להכניס מיפלים בתנאי שהם מחוברים בשביל 

ישירות לאטרקציות.

מזרקות משמשות כג'וקרים  	
)המבקרים מסומנים באפור( 
וניתן להכניס אליהן מבקרים 

מכל צבע.

חשוב: 

תוכלו להזיז את המבקרים/מיפלים שלכם בתוך הפארק בכל  	
זמן שתרצו, כולל במהלך תור של שחקנים אחרים או כאשר עבר 

תורכם. אתם רשאים לבצע אילו שינויים שתרצו כל עוד תצייתו 
לחוקי הכנסת מבקרים )ראו הכנסת מבקרים/מיפלים(.

במקרה הנדיר שלא יישארו על השולחן מספיק מבקרים/ 	
מיפלים למלא בהם אוטובוס או לממש אריח פרסומת, קחו כמה 

מבקרים שניתן. מחירה של פרסומת עם מבקרים/מיפלים חסרים 
נשאר כפי שרשום עליה.

סיום הסבבסיום הסבב
הסבב מסתיים כאשר כל השחקנים שיחקו בתורם )רכשו אריחים או דילגו על תורם( ולקחו אליהם קלף אוטובוס מלוח החניה, עם המיפלים 

המונחים עליו. 

11. הכנסת מבקרים. הכנסת מבקרים
הניחו את המיפלים שעל קלפי האוטובוס שלכם בכניסה/כניסות לפארק והחזירו את קלפי האוטובוס לקופסה, לא תשתמשו בהם יותר. 

המיפלים שבכניסה/כניסות יכולים להיכנס לאטרקציות פנויות לפי צבעם, על פי הכלל הבא:

22. קבלת רווחים. קבלת רווחים
על כל מיפל שנכנס לפארק תרוויחו $1, ומבקרים שמשתמשים במתקני שירות                   מעניקים לכם $1 נוסף.

שימו לב: 
הכנסת מיפלים יכולה להתבצע על ידי כל השחקנים באותו  	

זמן.

אם לא ניתן להציב מיפלים בפארק, הם נשארים בכניסה  	
לפארק וניתן יהיה להכניס אותם בסבב הבא )אם רכשתם 
אטרקציות שמתאימות להם(. היזהרו, מבקרים שנשארים 

בסוף המשחק בכניסה יהיו מאוד לא מרוצים ויגרמו להפסד 
נקודות מוניטין.

שימו לב: מבקרים שנשארו בכניסות לפארק 
ולא נכנסו אליו אינם מעניקים לכם רווחים.

בדוגמה משמאל, השחקן הרוויח $5 עבור כל מבקר 
שלו ועוד $2 נוספים על מבקרים שאכלו במזנון, 

בסה"כ $7. 

המבקרים שנמצאים בכניסה לפארק לא מעניקים לו 
רווחים.

השחקנים לוקחים את מטבעות הכסף מהקופה 
הראשית ויכולים להשתמש בהם בהמשך המשחק 

לרכישת אטרקציות ופרסומות נוספות.



33. בחירת השחקן הראשון. בחירת השחקן הראשון
בכל סבב, השחקן עם סכום הכסף הנמוך ביותר משחק ראשון. השחקן הזה יניח לפניו את כרטיס הכניסה לפארק. במקרה של שוויון בסכומים, 
ישחק ראשון השחקן הקרוב ביותר בכיוון השעון לשחקן ששיחק ראשון בתור הקודם. אם גם במקרה הזה יש שוויון, השחקן ששיחק ראשון בתור 

הקודם לא יכול לשחק ראשון פעם נוספת.

44. הנחת אוטובוסים . הנחת אוטובוסים 
חדשיםחדשים

בכל תחילת סבב הניחו קלפי 
אוטובוסים חדשים על לוח מגרש 

החניה, כמספר השחקנים ועוד קלף 

  . A A אחד, כשפניהם כלפי מעלה

הניחו מיפלים על כל קלף אוטובוס 
בכמות ובצבע המצוינים בקלף. הזיזו 

. B B את סמן הסבב קדימה שלב אחד

המשחק מסתיים בתום הסבב הרביעי. 

סיום המשחקסיום המשחק
השחקנים נעזרים בגיליון הנקודות שלהם על מנת לחשב את נקודות המוניטין.

מבחר האטרקציותמבחר האטרקציות
השחקנים מרוויחים נקודות על פי מספר האטרקציות בפארק שלהם, על פי הטבלה הבאה:

סידור הפארקסידור הפארק
סידור לא מוצלח של הפארק יגרום לכם להפסיד נקודות מוניטין. 

עבור כל שביל שנחתך על ידי אריח אחר AA, תפסידו 2 נקודות מוניטין. 

שבילים שמובילים אל מחוץ לפארק או שאינם נחתכים על ידי אריח אחר BB לא גורמים 

להפסד נקודות.

מיפליםמיפלים
נקודות מוניטין מתקבלות עבור כל המיפלים שנמצאים בתוך הפארק:

מיפלים כחוליםכחולים ו-ירוקיםירוקים שווים נקודה 1 לכל אחד. 	

מיפלים ורודיםורודים ו-צהוביםצהובים שווים 2 נקודות לכל אחד. 	

מיפלים שנשארו בכניסה לפארק אינם מרוצים ופוגעים במוניטין של הפארק שלכם:

מיפלים כחוליםכחולים ו-ירוקיםירוקים גורמים להפסד של נקודה 1 לכל אחד. 	

מיפלים ורודיםורודים ו-צהוביםצהובים גורמים להפסד של 2 נקודות לכל אחד. 	

789101112מספר האטרקציות  בפארק

2610152025מספר נקודות מוניטין

שימו לב: מזרקות נחשבות לאטרקציה. מתקני שירות )מזנון, שירותים וחנות( אינם נחשבים לאטרקציה.



השחקן שהפארק שלו קיבל את מרב נקודות המוניטין הוא המנצח במשחק.
במקרה של שוויון, השחקן שהפסיד הכי פחות נקודות הוא המנצח. במקרה שהשוויון 

נמשך, השחקן עם מספר המיפלים הגבוה ביותר בתוך הפארק מנצח. אם גם במקרה 
הזה אין הכרעה, השחקנים יחלקו בניצחון.

דוגמה לספירת נקודות:
בפארק יש 11 סוגי אטרקציות = 20 נקודות 	

בפארק יש 9 מבקרים ירוקים ו-5 כחולים = 14 נקודות 	

בפארק יש 6 מבקרים ורודים ו-3 צהובים = 18 נקודות 	

מבקרים שנשארו בכניסה לפארק: 2 כחולים, 1 צהוב, 2 ורודים = 8- נקודות 	

5 שבילים אינם מחוברים = 10- נקודות 	

סכום הנקודות הסופי לשחקן שבדוגמה: 34 נקודות.

שימו לב: כסף שנשאר בסיום המשחק אינו מזכה בניקוד כלשהו.

גיליון ניקוד לדוגמה

סידור פארק לדוגמה



אריחיםאריחים
במשחק ישנם 4 סוגי אריחים שהשחקנים יכולים לקנות בתורם:

שטחי הרחבה לפארקשטחי הרחבה לפארק
במהלך המשחק יכול כל שחקן לקנות שטח הרחבה אחד עבור הפארק שלו בסכום של $6. שטח ההרחבה ימוקם בצד אחד של הפארק כך 

שיתאים למבנה הפארק. שימו לב! לא ניתן לחסום את הכניסה לפארק על ידי הרחבה.

שער כניסהשער כניסה
במהלך המשחק, שחקנים יכולים לקנות שער 

כניסה אחד נוסף בסכום של $3. את השער יש 
למקם באחד הצדדים של הפארק או של 

ההרחבה.

אטרקציות ומתקני שירותאטרקציות ומתקני שירות

אטרקציות
תוכלו להכניס לאטרקציות מיפלים לפי הצבע והכמות המצוינים על האריח. מבקרים אלה יעניקו לכם רווחים בסוף הסבב ונקודות מוניטין בסוף 

המשחק.

מתקני שירות
ישנם בפארק מזנונים          , שירותים          וחנויות          שעוזרים להגדיל את כמות המבקרים והרווחים באטרקציות המחוברות 

אליהם בשביל )מבקרים אלה בדרך כלל מבזבזים הכי הרבה כסף(.

נתונים שמצוינים על אריחי האטרקציות:
AA  שבילים 

B B סוג האטרקציה )איור(
C C צבע וכמות המבקרים שניתן להכניס לאטרקציה

D D מבקרים שמשתמשים במתקן שירות. מבקרים אלה מקנים רווחים 
נוספים אם מתקן השירות מחובר ישירות לאטרקציה באמצעות 

שביל המאפשר להגיע אליו )בדוגמה משמאל - מזנון(.

E E מחיר האטרקציה

שימו לב: 
מזרקות נחשבות לאטרקציה. 	
כמות האריחים מכל אטרקציה שונה )ראו פירוט בעמוד הבא(. 	

שימו לב: 
לא ניתן לשנות מיקום של כניסות. 	
ניתן להעביר מיפלים מכניסה אחת לכניסה אחרת  	

של הפארק שלכם.

פרסומות )בגב אריחי מתקני השירות(
כאשר שחקן רוכש פרסומת במחיר הרשום על אריח קטן, הוא לוקח מהערימה שבמרכז השולחן 

מיפלים בכמות ובצבע המצוינים על האריח. את המבקרים האלה הוא מניח בכניסה לפארק או בתוכו, 
ואת אריח הפרסומת עליו להחזיר לתחתית הערימה. 
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תודה להאנס אים גלוק על האישור להשתמש במילה 
מיפל, שמקורה במשחק קרקסון.


