
 

 בס"ד

 אמסור -קיבלתי 
 חתול(. במשחק מספר סוגי קלפים:כם משחק )המבוסס על משחק מוכר: חתלפני

 , החלף.2קלפי פעולה: הצץ, משוך  .א

שאר בסופו עם קלפי דמויות מהדורות הקדומים יותר )כל דור הוא ימטרת המשחק היא לה

 ם המספרים הוא הנמוך ביותר.(. המנצח הוא זה שסכו10עד  0ממוספר מ 

אין כאן כמובן זלזול בדורות האחרונים, שהרי מול כל אחת מהדמויות אנו גמדים קטנים מול 

גדולתם העצומה. אלא שחז"ל לימדונו ש"אם ראשונים כמלאכים אנו כבני אדם, ואם ראשונים 

בדור האחרון הם ]בעינינו[ כבני אדם אנו כחמורים...". לכן: אם הגדולים שבישראל שהכרנו 

 .היו הגדולים בדורות הקדומים נקיים, אנו יכולים רק לדמיין כמה עצומיםכאלה ע

השלב הראשון במסירת התורה היה בהר סיני כאשר הקב"ה נתן את התורה למשה. אך כיוון שלא 

( הוא "הר סיני" שם קיבל משה את 0מתאים שיהיה קלף שהוא ה', אז הקלף הראשון )מספר 

 התורה.

 

 מהלך המשחק:

 שאר הקלפים יהיו הפוכים בקופה.  בשורה.הפוכים קלפים, ומסדרם  4מקבל  כל משתתף .א

)במהלך המשחק אין להסתכל בקלפים  הקלפים הקיצוניים בלבד 2מסתכל ב  כל משתתף .ב

 .אלא אם כן קיבל קלף פעולה "הצץ", שאז אפשר באחד הקלפים(שברשותו 

עליו להחליף אותו עם הקלף העליון  –אם הוא מגלה שאחד הקלפים הוא קלף פעולה  .ג

 .שבקופה

לוקחים את הקלף העליון שבקופה, מגלים אותו ומניחים אותו גלוי ליד הקופה. אם הוא  .ד

 לפים שבקופה ולוקחים קלף אחר.שמים אותו בתוך הק –קלף פעולה 

במהלך המשחק כל משתתף בתורו לוקח קלף מהקופה )או את הקלף העליון מהערימה  .ה

הנותר  הפתוחה(, מסתכל בתוכנו והוא יכול להחליפו עם אחד הקלפים שברשותו. את הקלף

   .יש להחזיר כקלף עליון בערימה הפתוחה

מותר להסתכל באחד הקלפים  –"הצץ"  עליו לנהוג על פיו: –אם הוא קיבל קלף פעולה  .ו

קלפים מהקופה, ויכול להחליף אחד מהם או את שניהם  2יש לקחת  –" 2שברשותו; "משוך 

חובה להחליף את אחד הקלפים שברשותו )בלי להציץ  –בקלפים שברשותו; "החלף" 

 בתוכנו( עם אחד הקלפים של משתתף אחר.

 ערימה הפתוחה והופכים אותה.אם נגמרת הקופה במהלך המשחק, מערבבים את ה .ז

כאשר אחד המשתתפים חש שהקלפים שברשותו נמוכים משאר קלפי המשתתפים האחרים  .ח

 ". וכאן מתחיל תור אחרון, ששאר המשתתפים משחקים.אמסור –קיבלתי הוא מכריז: " –

 "אמסור –בטל קיבלתי המכריז יכול במהלך התור להתחרט ולהכריז: " .ט

ל המשתתפים פותחים את קלפיהם וסופרים נקודות )אם אחד לאחר סיום התור האחרון: כ .י

עליו להחליף אותו עם הקלף העליון  –המשתתפים מגלה שאחד הקלפים הוא קלף פעולה 

 שבקופה(. 

 המנצח הוא זה שברשותו סכום הנקודות הקטן ביותר. .יא

    

 בהצלחה!!!

 

 


