חוקי
המשחק
המשחק כולל:
• 54קלפי ח"כים
• 6קלפי עזר עם
כללי המשחק

•שחקנים2-6 :
•זמן משחק 15-20 :דקות
•גיל 14 :ומעלה

ההוראות מנוסחות בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד,
והן פונות לנשים ולגברים כאחד

רקע כללי

אתה מועמד לראשות הממשלה שמנסה להרכיב ממשלה
עם ח"כים מהגוש הפוליטי שלך .כל קלף מייצג ח"כ
מאחד הגושים הפוליטיים הבאים:

ימין קיצוני

שמאל מרכז

ימין מרכז

שמאל קיצוני

כל ח”כ מוסיף מספר מסוים של קולות אמון לממשלה
שהוא מצטרף אליה .חלק מהחכ”ים יכולים גם לבצע
פעולות מיוחדות:
מאכער/מאכערית

•מוסיף  12קולות לממשלה
•אם הקלף בממשלתך ,אתה יכול להציע
קואליציה לשחקן אחר
•יש  8סה"כ ( 2מכל גוש)

נוכל

•מוסיף  11קולות לממשלה
•אם הנוכל מהגוש שלך בידך ,אתה יכול
לקחת את הקלף העליון מערמת הזריקה
או את הקלף העליון מהממשלה של
שחקן אחר
•יש  4סה"כ ( 1מכל גוש)
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אופורטוניסט

•מוסיף  11קולות לממשלה אם משמש
כמועמד לראשות הממשלה  ,אחרת
מוסיף קול 1
•אם האופורטוניסט מהגוש שלך בידך,
אתה יכול לקחת את הקלף העליון מערמת
הזריקה
•יש  4סה"כ ( 1מכל גוש)

גוזר קופונים

•אם אתה כולל אותו בממשלה שלך,
הוא מכפיל את מספר הקולות של הקלף
שמתחתיו
•אם אתה כולל אותו בממשלת יריב,
הוא מבטל את מספר הקולות ופעולות
של הקלף שמתחתיו
•יש  2סה"כ
( 1מגושי השמאל 1 ,מגושי הימין)

קלפים ממוספרים

•מוסיף בין  2ל 10 -קולות
(כפי שמצוין על הקלף)
•אין פעולות מיוחדות
•יש  36סה”כ ( 9לכל גוש)
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מטרת המשחק

הרכבת ממשלה עם  61קולות לפחות ,לבד או
בקואליציה עם שחקן אחר.
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הכנת המשחק

1.ערבב את הקלפים וחלק לפי הטבלה שמשמאל
(השחקנים יכולים להסתכל על הקלפים שלהם אבל
צריכים להסתיר אותם משאר השחקנים).
2.מקם את הקלפים שנשארו על השולחן כלפי מטה
כקופה.
3.קח את הקלף העליון מהקופה והפוך אותו על
השולחן כדי ליצור ערמת זריקה.

מספר שחקנים:

חלק:

2

 7קלפים לכל אחד

3

 6קלפים לכל אחד
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 5קלפים לכל אחד

5

 4קלפים לכל אחד
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 3קלפים לכל אחד

4.כל שחקן בתורו בוחר קלף של המועמד לראשות
הממשלה מהקלפים שבידו ,ומניח אותו על השולחן.
המועמד לראשות הממשלה הוא החבר הראשון
בממשלתך  -במשך המשחק הוסף ח"כים לממשלתך
על ידי הנחתם מעל מועמדך לראשות הממשלה.
הערות:
•עליך לבחור מועמד לראשות הממשלה מגוש אחר
מזה שהשחקן שלפניך בחר (למשל ,אם ר"מ של שחקן
 1הוא שמאלני קיצוני ,שחקן  2לא יכול לבחור ר"מ
שמאלני קיצוני ,אבל שחקן  3יכול).
•גוזרי קופונים לא יכולים להיות מועמדים לראשות
הממשלה.
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מהלך המשחק

המשחק מייצג משא ומתן בין המועמדים לראשות
הממשלה לבין חברי הכנסת והגושים השונים .כל שחקן
משחק בתורו נגד כיוון השעון .אינך יכול לעבור על התור
שלך.
במהלך התור שלך ,בצע אחת מהפעולות הבאות:
•הצע תיק לח"כ והוסף אותו לממשלתך -
הנח קלף אחד מידך ,עם הפנים כלפי מעלה,
מעל הקלף העליון בממשלתך ,ואז קח את
הקלף העליון מהקופה והוסף אותו לידך.
הערה :כל הקלפים בממשלתך חייבים להיות
מאותו גוש פוליטי.
•זרוק ח"כ ונהל משא ומתן עם ח"כ חדש –
הנח קלף אחד מידך ,עם הפנים כלפי מעלה,
על ערמת הזריקה ,ואז קח את הקלף העליון
מהקופה והוסף אותו לידך.
•גייס ח"כ נזרק  -אתה יכול לקחת את הקלף
העליון מערמת הזריקה אם אתה טוען שיש
בידך נוכל או אופורטוניסט מהגוש שלך.
שחקנים אחרים יכולים לערער על הטענה
שלך לפני שאתה לוקח את הקלף .עיין
בסעיף "ערעורים" לפרטים.
הערה :אינך צריך לזרוק קלף אחרי שלקחת
קלף ח”כ מערמת הזריקה.
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•חבל בממשלת יריב  -אתה יכול לקחת את
הקלף העליון מממשלה של יריב אם אתה
טוען שיש בידך נוכל מהגוש שלך .שחקנים
אחרים יכולים לערער על הטענה שלך לפני
שאתה לוקח את הקלף .עיין בסעיף "ערעורים"
לפרטים.
הערה :אם אתה לוקח מאכער/מאכערית
משחקן שנמצא בקואליציה ,פירקת את
הקואליציה שלו.
•הצע קואליציה  -אם יש בממשלתך מאכער/
מאכערית אתה יכול להציע הקמת קואליציה
לשחקן אחר .עיין בסעיף "קואליציות" לפרטים.
•צור שערורייה  -אם יש גוזר קופונים בידך,
אתה יכול למקם אותו בממשלתך או בממשלה
של שחקן אחר ,בהתאם לצבע הקלף:
»אם הוא מתאים לצבע הגוש שלך ,אתה
יכול למקם אותו בממשלתך והוא יכפיל את
מספר הקולות של הקלף שמתחתיו.
»אם הוא מתאים לצבע הגוש של שחקן אחר,
אתה יכול למקם אותו על הממשלה של
השחקן והוא יבטל את הקולות והפעולות
של הקלף שמתחתיו.
הערה :אם אתה מניח את גוזר הקופונים
על מאכר/מאכרית של שחקן אחר שנמצא
בקואליציה ,פירקת את הקואליציה שלו.
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קואליציות

קואליציה מורכבת משני שחקנים:
•מארגן  -השחקן שמציע להקים את הקואליציה
•שותף  -השחקן שהצטרף לקואליציה

ממשלה קואליציונית מקבלת את סכום הקולות של
ממשלות שני השחקנים .לדוגמה :שחקן  1עם  34קולות
ושחקן  2עם  30קולות ,יש להם סך של  64קולות והם
יכולים להקים ממשלת קואליציה מנצחת.
•אתה יכול להציע קואליציה לשחקן אחר אם יש לך
אחד או יותר מאכערים בממשלה שלך:
»אם יש בממשלתך מאכער או מאכערית ,אתה יכול
להציע קואליציה עם שחקן מן הגוש שלך או גוש
אחד שמאלה או ימינה (במובן הפוליטי).
»אם יש בממשלתך גם מאכער וגם מאכערית ,תוכל
להציע קואליציה לשחקן שנמצא עד שני גושים
משמאלך או מימינך (במובן הפוליטי).
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בעת הצעת קואליציה ,עליך להציע אחד או יותר קלפים
מידך לשותף .כדי להציע את הקלפים ,הנח אותם על
השולחן כלפי מטה וציין כמה קולות הם שווים לשותף.
אתה יכול לבלף ולטעון שהקלפים שווים ערך שונה
מערכם האמיתי.
לאחר ההצעה ,השותף רשאי:
•לדחות את ההצעה  -במקרה זה קח את הקלפים
המוצעים בחזרה לידך והמשחק ממשיך לשחקן הבא.
•לקבל ולהציע הצעה נגדית  -במקרה זה השותף עשוי
להציע קלפים בתמורה לקלפים שהצעת.
»השותף יכול לבלף ולטעון כי הקלפים שהוא מציעה
שווים ערך שונה מערכם האמיתי.
»השותף יכול לומר שהוא מקבל את ההצעה שלך,
אבל אין לו קלפים להציע בתמורה.
אם שניכם מקבלים את ההצעות ,החליפו את הקלפים
המוצעים .לאחר החלפת הקלפים ,עליכם גם לאשר
מילולית שאתם בקואליציה .אם אחד מכם אומר שאתם
לא בקואליציה ,לא נוצרת קואליציה ,אבל הקלפים
שהוחלפו נשארים עם השחקנים.

ערעורים

אם אתה טוען שיש לך נוכל או אופורטוניסט בעת ביצוע
פעולה הדורשת אותם ,שחקנים אחרים יכולים לערער על
טענתך:
•אם אף אחד אינו מערער על טענתך ,המשך כמתואר
בסעיף ‘מהלך המשחק’.
•אם מישהו מערער על טענתך:
»והקלף בידך  -הצג את הקלף והוסף אותו
לממשלתך ,ולאחר מכן קח קלף אקראי מידו של
השחקן שערער על טענתך והמשך כמתואר בסעיף
‘מהלך המשחק’
»והקלף אינו בידך  -השחקן שערער לוקח קלף
אקראי מידך.

כאשר אתה נמצא בקואליציה ,במהלך תורך תוכל להוסיף
קלף לממשלת השותף שלך (בהנחה שהקלף הוא מהגוש
המתאים).אתה יכול להיות בקואליציה רק עם שחקן אחד
באותו הזמן .אתה יכול לבטל קואליציה בכל עת ולהציע
קואליציה חדשה לשחקן אחר או לקבל הצעה אחרת
לקואליציה.
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סוף המשחק

המשחק נמשך עד שמורכבת אחת הממשלות הבאות:
תיאור

סוג
הממשלה
ממשלה ממשלה עם 61
קולות לפחות
צרה
שהורכבה על ידיי
שחקן אחד

נקודות לזוכה
 3נקודות

ממשלת
אחדות

ממשלה
קואליציונית עם
לפחות  61קולות
שהורכבה על ידיי
שני שחקנים

 2נקודות למארגן,
נקודה אחת לשותף
(הערה :חלוקת
הנקודות יכולה
להיות חלק מהמשא
ומתן ביצירת
קואליציה)

ממשלת
מיעוט

אם אף שחקן לא
הקים ממשלה צרה
או ממשלת אחדות
כאשר הקופה
התרוקנה ,השחקן
עם הממשלה שזוכה
לרוב הקולות מנצח

 1/2נקודה
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בקש לפגוש את הנשיא  -כשאתה מוסיף את הקלף
המנצח לממשלתך (כלומר ,הקלף שמקנה לממשלתך או
לקואליציה  61קולות או יותר) עליך להודיע שביקשת
פגישה עם הנשיא כדי להציג את ממשלתך .לפני שאתה
מנצח במשחק ,לכל אחד מהשחקנים האחרים יש עוד
תור אחד ,שבמהלכו יש להם הזדמנות אחרונה ליצור
ממשלה צרה או ליצור ממשלת אחדות ולבקש פגישה
מקבילה עם הנשיא .אם מספר שחקנים מבקשים פגישה
עם הנשיא ,השחקן או הקואליציה עם רוב הקולות
מנצח\ת את במשחק.
מספר משחקים  -השחקן הזוכה או השחקנים הזוכים
מקבלים את הנקודות המפורטות בטבלה לעיל .השחקן
עם מירב הנקודות אחרי מספר משחקים הוא הזוכה
האולטימטיבי.

צפו בהדגמת משחק...

https://www.youtube.com/watch?v=AYQgBq-IGXQ
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?נהנתם מהמשחק
?יש לכם שאלות או תלונות
:צרו קשר
https://www.kombinabaknesset.com
https://www.facebook.com/KombinaBaKnesset/
macher@kombinabaknesset.com
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