
       משחק קלפים מצחיק ומהנה!

           "זה לא התוכי שלי שעשה את זה בסלון...
               זה האוגר שעשה את זה!"

                 הוכח את חפותם של חיות המחמד
                   שלך, אחרת

                      תצטרך להישאר
                      לנקות את

                      הבלאגן!        

 

"התוכי שלי לא עשה
את זה בסלון, הארנב 

עשה את זה!"

כבעלים של הארנב הקטן
והחמוד אתה צריך להסיר את 

האשמה במהירות ולהאשים חיית 
מחמד של מישהו אחר.

אתה חייב לבטוח בזיכרון ובמהירות 
התגובה שלך, אחרת אתה עלול 

להאשים חיית מחמד שכבר הוכחה 
כתמימה ותישאר לנקות את הבלאגן!

מומלץ להיכנס ולראות את סרטון 
Youtube –ההסברה בערוץ ה

GEONIGAMES של

מי עשה את זה?
באמצע הסלון נמצא      .

אחת מחיות המחמד שלך או חיית 
מחמד של שחקן אחר עשתה את זה. 

אבל מי?

נסה להגן על 6 חיות המחמד שלך על 
ידי כך שתיפטר מכל הקלפים שבידך. 
מצא בזריזות את קלף חיית המחמד 
שהאשימו והנח אותו ראשון בערימת 

הקלפים.
כך תעביר את האשמה לחיית מחמד 

של שחקן אחר.
בכדי להימנע מלהיות הבעלים של 

חיית מחמד אשמה, אתה חייב לשים 
לב ולזכור איזה חיה כבר הוכחה 

כחפה מפשע.
בכל סיבוב, השחקן שנמצא אשם 

לוקח      אחד. 
השחקן עם הכי פחות      מנצח!

הכנת המשחק
כל שחקן בוחר צבע ולוקח את 6 

הקלפים בצבע שבחר.
את יתר הקלפים שלא משתתפים 

במשחק, הניחו בחזרה בקופסא.
את ה-     הניחו בערימה בצד.

כעט ניתן להתחיל במשחק ולמצוא 
מי עשה את זה?



מהלך המשחק
השחקן הצעיר ביותר מתחיל ושם 

קלף עם חיית מחמד במרכז השולחן 
ואומר לדוגמא: 

"זה לא הצב שלי שעשה את זה 
בסלון, אבל אני חושב שזה התוכי 

של מישהו אחר שעשה את זה"

על כל שחקן למצוא במהירות את 
קלף התוכי שלו ולהניחו ראשון במרכז 

השולחן ובכך להוכיח את חפותו של 
התוכי שלו.

השחקן הראשון ששם את קלף התוכי 
הוסרה ממנו האשמה וכעת הוא צריך 

להאשים מישהו אחר.
לדוגמא: 

"זה לא התוכי שלי שעשה את זה 
בסלון, אבל אני חושב שזה הדג של 

מישהו אחר שעשה את זה"

עכשיו שוב כולם מתחרים להיות 
הראשונים שישימו את 

קלף הדג ויסירו מעצמם 
את האשמה ויעבירו 

אותה לחיה של מישהו אחר.

חשוב:
השחקן שמכריז ומאשים חיה אחרת, 
לא רשאי להשתתף בסבב זה ולשים 

קלף.

המשחק ממשיך עד שנמצאת החיה 
האשמה.

שחקן ששם את הקלף האחרון שלו, 
הצליח להסיר מעצמו את האשמה 

והעבירה לחיה של מישהו אחר.
שאר השחקנים ממשיכים במשחק 

בנסיון למצוא את האשם.

שים לב:
אתה רשאי לשמור על חיית המחמד 

שלך מאשמה ולהאשים את אותה 
חיית מחמד של מישהו אחר.

לדוגמא:
"זה לא החתול שלי שעשה את זה 

בסלון, אבל אני חושב שזה 
החתול של מישהו 

אחר שעשה את זה"
 

סיום הסיבוב
הסיבוב מסתיים כאשר יש חיה 

שנמצאה אשמה.
חיה תימצא אשמה ברגע שהבעלים 

שלה לא הצליח להעביר את האשמה 
לחיית מחמד של מישהו אחר.

2 דרכים בהם תימצא אשם:

דרך 1: בידם של שאר המשתתפים 
כבר אין את חיית המחמד שהואשמה 
הם כבר הוכיחו חפותה של סוג חיית 

מחמד זו.
לא נשאר חיה להאשים ובכך 

הואשמה חיית המחמד שהנחת אתה.
כל המשתתפים מראים שאין בידם 

את החיה שהואשמה וכך השחקן 
שהכריז, הוא האשם והוא מקבל 

דרך 2: כאשר רק לשחקן אחד נשאר 
קלף אחד או יותר )כאשר שאר 

השחקנים נפטרו מהקלפים שבידם( 
השחקן לוקח עליו את האשמה 

כי לא נותר מישהו אחר להאשים 
ומקבל

סיום המשחק
ברגע ששחקן אחד אסף 3

המשחק מסתיים.
השחקן עם הכי פחות      מנצח!

אם יש שוויון, מתחלקים בניצחון ויש 
כמה מנצחים!

הצעות נוספות למשחק
תהיה יצירתי! 

תחשוב על משפטים שונים ל"מי 
עשה את זה"

שיבטיחו משחק קורע מצחוק!

לדוגמא: 
מי דרך על הקקי בדרך הביתה?

מי התחפר בפח האשפה?

 


