
הוראות המשחק הכלליות
 על כל שחקן להיפטר מכל קלפי

 הקומה שברשותו תוך שימוש
 בקלפי הכדור הפורח. בכל תור ניתן

 להניח מספר קלפים בלתי מוגבל,
 אך יש להניח לפחות קלף קומות

 אחד. אם שחקן אינו יכול להניח קלף,
 עליו לקחת שני קלפים מהקופה

 ולנסות לשחק באמצעותם. אם עדין
 אינו יכול )או אינו רוצה( להניח

 קלפים, עליו להכריז "עבור" והתור
עובר לשחקן הבא

חוקי קלפי המשחק
בערימת קלפי הקומות ניתן להניח:

 קלף קומות בעל מספר זהה לזה
 שעל גבי קלף הקומות העליון

 בערימת קלפי הקומות. לדוגמא,
קלף קומה 1 על גבי קלף קומה

 קלף קומות בעל מספר השווה לקלף הקומות העליון בערמת קלפי הקומות, לאחר חיסור או חיבור 
 הערך המופיע על גבי קלף הכדור הפורח העליון בערימה. לדוגמא, במידה והמספר על קלף הקומות העליון הוא

5, והמספר על קלף הכדור הפורח העליון הוא 3, ניתן להניח קלף קומות 2 או 8 )2=5-3 או 8=5+3
 ניתן להניח אחד או יותר קלפי כדור פורח בערמת הקלפים המתאימה, או לחלופין, לא להניח קלף כדור פורח כלל.

 במקרה הזה הקלף העליון בערמת הכדורים הפורחים נשאר לתור הבא. במהלך התור ניתן להניח קלפי קומות
 וכדור פורח בכל סדר רצוי, ללא הגבלת מספר הקלפים המונחים- כל עוד הפעולה החשבונית נכונה, וכל עוד מונח

לפחות קלף קומות אחד במהלך התור
 דוגמא למהלך: קלף קומות )3( וקלף כדור פורח )2( מוצגים, השחקן מניח קלף קומות 5 )3+2(. לאחר מכן קלף

 קומות 7 )5+2(, ולאחר מכן קלף קומות 9 )7+2(. בשלב זה השחקן מניח קלף כדור פורח )3( וממשיך להנחת קלף
קומות 6 )9-3( ולבסוף קלף קומות 3 )6-3

 במידה ושחקן מצליח להיפטר מכל קלפי הקומות שברשותו במהלך התור, עליו להניח את כל קלפי הכדור הפורח
שנותרו לו, בערמת קלפי הכדור הפורח שבמרכז השולחן, כאשר הקלף העליון שיוצג בערמה נתון לבחירתו

סיום המשחק
 כאשר שחקן נפטר מכל הקלפים שברשותו עליו לבצע ריקוד ניצחון, לקבל קלף כוכב, ולקחת שישה קלפים

 חדשים מהקופה. התור עובר לאחר מכן לשחקן הבא. המנצח הוא השחקן שזוכה בחמישה קלפי כוכב )עבור 2-3
משתתפים( או שלושה קלפי כוכב )עבור 4-5 משתתפים

שחקן 2שחקן 1

כוכביםקופה

קלף קומה קלף כדור פורח
  )עם מספר(
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 הוראות המשחק למומחים
הכנות לקראת המשחק

 יש ליצור שתי חפיסות קלפים: קלפי קומות וקלפי כדור פורח. בדרגת קושי זו יש
 להוציא מהחפיסה את ששת קלפי הכדור הפורח, המסומנים בכחול בפינה השמאלית
 התחתונה. ערבבו את הקלפים וחלקו שישה לכל שחקן. במידה ואחד השחקנים קיבל

 רק קלפי כדור פורח ללא קלפי קומות, יש לחלק את הקלפים מחדש. הניחו במרכז
 השולחן קלף אחד אקראי מסוג קומות וקלף אחד מסוג כדור פורח )על קלף זה

 צריך להיות מצוין מספר(, כשפניהם קלפי מעלה. השחקן הצעיר ביותר מתחיל את
המשחק, והתורות מתקדמים עם כיון השעון )לשמאלו של השחקן הצעיר

 חוקי המשחק "קומות" פשוטים: שחקן שהשתמש בכל הקלפים שברשותו מקבל כוכב. המנצח הוא השחקן שצבר
 את מספר הכוכבים הדרוש. במשחק זה ישנן שלוש גרסאות בהתאם לדרגות קושי שונות, המתאימות למומחים )8+(,

+(.מתקדמים )6+( ומתחילים )4

קומות. הוראות המשחק.
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שחקנים: 2-5
 +6 גילאים: 4+,

)תלוי גרסת משחק(
משך המשחק: 15-30 דקות
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להוראות המשחק בוידאו:



הוראות המשחק למתקדמים )גילאי 6
 בגרסא זו, על השחקנים להוסיף או להחסיר מספרים בטווח של 3. שאר החוקים זהים לאלו

 שבגרסא למומחים. בגרסא זו יש להוציא את הקלפים המסומנים בנקודה אדומה בפינה.
כיוון וקלפי "קומת לילה" אינם נמצאים בשימוש, השחקנים ישחקו ללא גניבת תורות

הוראות המשחק למתחילים )גילאי 4
 גרסת משחק זו שמה דגש על תרגול רצף המספרים. על השחקנים לשים קלפי קומות בעלי ערך זהה או היוצר

 מספרים עוקבים. בגרסא זו יש להוציא את כל קלפי "קומת הלילה" וקלפי "כדור פורח" ולהותיר את קלפי הקומות
 הרגילים בלבד. יש לערבב את החפיסה, לחלק לכל שחקן שישה קלפים ולפתוח שני קלפי קומה במרכז השולחן.

השחקנים ישחקו בתורות, השחקן הצעיר ביותר משחק ראשון
 כל שחקן יניח בתורו קלפי קומות היוצרים מספר עוקב עם קלף הקומות הפתוח, או קלף שמספרו זהה לקלף הקומות
 הפתוח. לדוגמא, על קלף קומות 4 ניתן להניח קלף קומות 3, 4 או 5. כל שחקן יכול להניח מספר קלפים בלתי מוגבל
 במהלך התור. שחקן שאינו יכול או רוצה להניח קלפים יכריז "עבור", ייקח שני קלפים מהקופה והתור יעבור לשחקן

 הבא. אם ערכו של הקלף העליון בערימה הינו 0, ניתן לעלות קומה על ידי הנחת קלף שערכו 1 )0+1( או לרדת קומה
על ידי הנחת קלף 9 )במקרה זה נתייחס ל-0 כ-10: 9=10-1

 כאשר שחקן משתמש בכל הקלפים שברשותו, עליו לקרוא קריאת ניצחון, לקבל כוכב, ולקחת שישה קלפים חדשים
 מהקופה. התור עובר לשחקן הבא. כאשר לא נותרים קלפים בקופה יש לאסוף את הקלפים הפתוחים מהערמה

 במרכז השולחן, לערבבם עבור קופה חדשה ולהשאיר את שני הקלפים העליונים החשופים בלבד במרכז השולחן.
 המשחק ממשיך עד אשר אחד השחקנים צובר חמישה כוכבים )עבור 2-3 משתתפים( או שלושה כוכבים )עבור 4-5

משתתפים

איזו קומה נמצאת מעל 9 או מתחת ל-0
 במשחק קומות, כאשר נעים מעלה ומטה, הספרה 1 המייצגת את ספרת העשרות מתווספת או

 מושמטת בכדי לקבל ספרה חיובית בודדה. לדוגמא, אם שחקן בוחר לעלות שתי קומות- מקומה
 9 לקומה 11, עליו להשתמש בקלף קומות 1 המייצג את ספרת האחדות של המספר 11 )9+2(.

 במידה ומונח קלף קומות 0 והשחקן בוחר לרדת 3 קומות, נחשב את הירידה מקומה 10 כך
 שהקומה החדשה שתתקבל תהיה 7 )10-3(. במילים אחרות, קלף הקומות 2 יכול למשל לייצג

הן את הספרה 2 והן את המספר 12. קלף הקומות 0 יכול לייצג את הספרה 0 או המספר 10
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קלפים מיוחדים

? 

קלף "קומת לילה"
 ניתן לשימוש כקלף קומות רגיל, אך ניתן גם לשימוש כ"גניבת תור"

 במהלך תורו של שחקן אחר, כל עוד המספר על הקלף מתאים לקלפי
 הקומות והכדור הפורח המוצגים. כאשר שחקן "גנב תור" עליו להמשיך

 ולשחק את הקלפים שברשותו כרגיל, ולאחר מכן התור יעבור לשחקן
 שמשמאלו )עם כיוון השעון(. לא ניתן לגנוב תור משחקן שהשתמש בכל

 קלפי הקומות שלו ונותר רק עם קלפי כדור פורח. במקרה זה השחקן
 שנותר עם קלפי הכדור הפורח מסיים את התור, כשהוא מניח את כל

קלפי הכדור הפורח שברשותו בערימת קלפי הכדור הפורח המרכזית

51

65

קלף כדור פורח "הקומות הקרובות"
 כאשר קלף זה נמצא בראש ערימת קלפי הכדור הפורח, ניתן להניח על קלף הקומה
 קלפי קומה אחרים בעלי אותו ערך, או ערך הגבוהה או נמוך באחד או שניים מהערך

 המצוין על קלף הקומה. לדוגמא, אם קלף קומה 5 פתוח, ניתן להניח את קלפי הקומה
 הבאים: 3, 4, 5, 6, או 7. שימו לב: לכל קלף קומה חדש המונח יש להתאים קלפי "קומות

קרובות" בעלי ערכים חדשים
קלף כדור פורח "זוגי או אי זוגי"

 כאשר קלף זה חשוף, ניתן לשים מספר קלפי קומות ללא
הגבלה, בתנאי שיהיו זוגיים או אי זוגיים בהתאמה

קלף כדור פורח "הפסד תור"
 כאשר אחד השחקנים מסיים את התור ומותיר קלף זה חשוף

 בערימת הכדורים הפורחים, על השחקן הבא בתור לקחת
 שני קלפים ולאבד את תורו. כל עוד קלף זה פתוח ולא מכוסה
 בקלף כדור פורח אחר, ניתן לשים רק קלפי קומות המתאימים

במספרם לקלף העליון בערמת הקומות 61
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