
 

 

 

 

 

דאבל הוא משחק קלפים ידוע שלראשונה מופיע בגרסה של דמויות הקומיקס הידועות !

קלפים   55צורות מפוזרות על ה  50העיקרון המרכזי שלהם הוא למצוא את המשותף בין הקלפים, ישנם יותר מ צורות.  6את המשחק דאבל אפשר לשחק ב
 שיש במשחק ולכל  קלפים יש רק צורה אחת משותפת את הסמל הזה יש לכם למצוא ראשונים !

–

מרכזית. חפשו את  בתחילת כל סבב הופכים שני קלפים מהערימה ה
הסמל המשותף לשני הקלפים )באותו צורה ובאותו צבע רק הגודל יכול 

להיות שונה( השחקן שאומר את שם הסמל המשותף לשני הקלפים  
זוכה בסיבוב. מטרת המשחק היא לזכות בכמה שיותר סבבים בתום  

 המשחק.

–

 להשיג את מספר הקלפים הגבוה ביותר.  מטרת המשחק:

כל שחקן מקבל קלף אחד ושאר הקלפים נשארים   כנת המשחק:ה
 בערימה אחת במרכז השולחן )כשהם מופנים כלפי מעלה(.

המשתתפים הופכים את הקלף שלהם ומנסים למצוא את  חוקי המשחק:
הסימן המשותף לקלף שבמרכז ולקלף שלהם )יש לפחות אחד(.  

שבמרכז   המשתתף הראשון שמכריז מהו הסימן המשותף זוכה בקלף
ושם אותו במעלה הערימה שלו. כעת, עליו לבדוק מהו הסימן המשותף 

 לקלף זה ולקלף העליון החדש.

כשהערימה במרכז נגמרת, המשחק מסתיים. מי שמחזיק  סיום המשחק:
 במספר הקלפים הגבוה ביותר מנצח.

–

 להיפטר מכל הקלפים. מטרת המשחק:

בשווה בין השחקנים -מחלקים את הקלפים שווה הכנת המשחק:
 ומשאירים קלף אחד גלוי במרכז.

המשתתפים הופכים את הקלף הראשן בערימה שלהם  חוקי המשחק:
ומנסים למצוא את הסימן המשותף לקלף שבמרכז ולקלף שלהם )יש 

לפחות אחד(. המשתתף הראשון שמכריז מהו הסימן המשותף מניח את 
ימה וחושף קלף חדש במקומו. על השחקנים  הקלף שלו במעלה הער

לבדוק מה הסימן המשותף לקלף העליון בערימה המרכזית ולקלף  
 העליון בערימה שלהם. 

כשאחד השחקנים נפטר מכל הערימה שלו, המשחק   סיום המשחק:
 נגמר והוא מנצח. 

–

 ם.להחזיק בכמה שפחות קלפים בתום כל הסיבובי מטרת המשחק:

 כל שחקן מקבל קלף אחד שפניו מונחים כלפי מטה.  הכנת המשחק:

המשתתפים הופכים את הקלף שלהם ומנסים למצוא  חוקי המשחק:
סימן משותף לקלף שלהם ולקלף של אחד היריבים שלהם. משתתף  

שמכריז מהו הסימן המשותף מניח את הקלף שלו על הקלף של היריב. 

פים אם יכריז מהו הסימן המשותף  כעת היריב יוכל להיפטר משני הקל 
לקלף העליון החדש ולאחד מקלפיו יריביו. המפסיד בסיבוב )מי  
שנשאר עם כל הקלפים( לוקח את כל הקלפים אליו ושומר אותם 

 בערימה צדדית. 

כשלא נשארים יותר קלפים לחלק, המשחק נגמר.   סיום המשחק:
 השחקן שמחזיק בכמה שפחות קלפים מנצח. 

–

 להישאר עם כמות הקלפים הקטנה ביותר.  מטרת המשחק :

חלקו קלף אחד לכל שחקן, ובלי להציץ בו הניחו אותו  הכנת המשחק :
עם הפנים כלפי מטה את יתרת הקלפים הניחו בערמה עם הפנים כלפי  

 מעלה במרכז השולחן. 

השחקנים הופכים את הקלף שמולם בו זמנית. כעת  חוקי המשחק :
שים סמל משותף לקלף בערמה המרכזית ולקלף של אחד  מחפ

השחקנים האחרים. אם מצאתם התאמה הכריזו את שם הסמל, קחו את 
הקלף מהערמה המרכזית והניחו אותו על הקלף של השחקן שאתו  

מצאתם את ההתאמה וזוהי "המתנה המורעלת" כי נתתם קלף לא רצוי  
ך כעת לקלף  לשחקן. הקלף החדש שנחשף בערימה המרכזית הופ

החדש שאיתו תחפשו התאמה. המשיכו לשחק עד שייגמרו הקלפים  
 בערימה.

 השחק שיש לו הכי מעט קלפים הוא המנצח.  סיום המשחק :

 לאסוף כמה שיותר קלפים.  מטרת המשחק :

הקלפים עם הפנים כלפי מטה, כעת   הניחו את ערימת הכנת המשחק :
קלפים מערימה והניחו אותם עם הפנים כלפי מעלה בצורה של   9קחו 

3X3 . 

השחקנים מנסים בו זמנית למצוא מכנה משותף לפחות  חוקי המשחק :
קלפים מתוך הקלפים הפתוחים. ברגע שימצא צרוף כזה הוא מכריז   3ל

ותפת, ומוציא עליו ולוקח אליו את הקלפים שמצא בהם צורה מש
הקלפים המונחים עם הפנים   9מהערימה קלפים חדשים כדי להשלים ל

קלפים גלויים ואין  9כלפי מעלה. המשחק נגמר שנשארו פחות מ
 ביניהם מכנה משותף.

 השחקן עם כמות הקלפים המרבית הוא המנצח.  סיום המשחק :

 

 ק קלפים מהיר לכל גילמשח
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