
 הוראות משחק המבורגר בוננזה
 שחק מטרת המ

 התוספות האפשריות.  4ם לפחות אחד מכל  המבורגרים ע 2ו הראשונים להרכיב הי

 . ר ת המבורגובצל, קציצ/ חמוצים, גבינה/ התוספות: עגבניות, חסה 4 

 משחק הכנה ל

(. הניחו  הלחמניי של   עליונים   יםחלק  8-ו  הלחמנייתחתיות של   8)  טיסי הלחמניותכר 16*מצאו את 
 אותם בצד. 

ו שהם מכילים  אווד  יה.י ונים של לחמניעל ם שני חלקייה ו מני שתי תחתיות לח ת /, בוחרית /ן כל שחק
 ניחו בצד. הנייה מהלח כרטיסי  . את שארנותתוספות שו

יב  הרכתתחילו ליהם . עליה עם הפנים מעלהי נמהלח ית תחתכרטיסי את   ה /לפניו ה /מניח ית /כל שחקן 
 בוננזה שלכם!  ר ההמבורגאת 

 . י מטהלפכשפניהם כ במרכז השולחן,  . הניחו אותם בערמהכרטיסיותהר א היטב את ש *ערבבו 

  ערמת  תהיה  זו ן בערמה, הניחו אותו כשפניו כלפי מעלה לצד הערמה.ו ו את הקלף הראשהרימ
 . זרוקים" "הקלפים ה

 . בערמה*סדרו את כרטיסיות הצ'יפס כאשר המספרים כלפי מטה, ערבבו וסדרו אותם 

 איך משחקים? 

 המשחק.   את  ה/ה צ'יפס, מתחיל מי שאכל/ה אחרון/*

למשוך    ה/יכול היא /תוספת הוא  קלפיצ'יפס ומגלה על פי המספר כמה   ת /לוקח ה /בתור ית /כל שחקן 
 ( בצד. שמים  'יפס את הצ   )  .מהערמה

לפי  שית / . שחקןהקלפים הזרוקים  מערמתהראשית או  מהערמה  ותוספת א   *ניתן למשוך קלפי
להרים כל פעם קלף אחד, להחליט מה    ה/לף אחד, צריך לקחת יותר מק   ה/המספר על הצ'יפס יכול 

אם הרמתי צ'יפס ועליו   : ר הקלפים )לדוגמאאת שא ה/ורק לאחר מכן מרים  תו יא עושה   היא/הוא
רק לאחר מכן ארים  ו, אחליט אם לשמור/לזרוק אותו  מהערמהארים בכל פעם קלף אחד , 3המספר 

 . קלף נוסף(

מכל  יחד עם ציור תרווד מקנה לשחקן שהרים אותו את האפשרות לגנוב   1*כרטיס צ'יפס עם הסיפרה 
 ואין מעליה עוד תוספת(!   תוספת )אך ורק תוספת שנמצאת למעלה ת /אחר שחקן/ית 

 ב ממנו. יה, לא ניתן לגנויגור עם החלק העליון של הלחמנבמידה וההמבורגר ס

 השונות או קלף גנוב( חייב להתאים לקלף שלפניו בהמבורגר.  מהערמותנלקח   *קלף תוספת )בין אם 

 : הבאה . כמו בתמונהשימו לב שלכל תוספת, קלף עם קווי מתאר של אותה תוספת

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

תו  , יש להניח אוה /או גנב ה/שהרים ף  לבין הקל  ה/שחקן/ית התאמה בין הקלף שיש לו *כאשר יש ל 
 בורגר. הקלף שכבר מונח על ההמ מעל

ד  ה תוספת על אח ברגע שהונח. אך  בו זמנית  כםשיש ל ת שני ההמבורגרים אניתן להרכיב 
 . כם של  ההמבורגריםבין  היכולים להזיז אינכםרים, ההמבורג

 . הקלפים הזרוקים  בערמתקלף שאינו מתאים לכם, הניחו אותו  מתם *במידה והר

 . ן הבא התור עובר לשחק על פי הצ'יפס,  ברגע שסיימתם את תורכם

מפעם  יותר  שתהיה )מותר   הקיימותת התוספות ארבע  את כל , רההמבורג על *ברגע שיש למישהו 
. )אין צורך  ההלחמניי מעל את החלק העליון של  ים מיד לש רשאים הוא /היא  (אותה תוספת  ל ש אחת 
 . (יותר  זה מהמבורגר ניתן לגנוב לא )  !ההמבורגר כבת רלסיים את ה  ךובכ ת לתור שלו/ה( לחכו

 ערבבו את הקלפים שזרקתם, והחלו ערימה חדשה. *במידה וקלפי התוספות או הצ'יפס נגמרו לכם, 

 ם לפי החוקים הוא המנצח!המבורגרי 2ן שסיים להרכיב *הראשו

 

 קווי מתאר של עגבניות 

 ניות בתוספת עג 

קווי מתאר של 
 המבורגר קציצות

 המבורגר  קציצות תוספת  


