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* When you reach card number 10, the next player 
starts again from a low number.
* When you reach high numbers and the players does 
not have a suitable card, the game can be continued 
by placing a relevant 7 card.

While the regular number 
cards serve only as regular 
numbers, the 7 cards are not 
played as numbers - they are 
wild cards.

משחק ל: 5-2 שחקנים, גיל +6

תכולה
73 קלפי משחק:

• 45 קלפי מספרים: 1,2,3,4,5,6,8,9,10 (5 מכל סוג)
• 20 קלפי 7 מיוחדים (5 מכל סוג)

• 8 קלפי "בום"

מטרת המשחק
להיפטר מכל הקלפים.

הכנת המשחק
מערבבים את חפיסת הקלפים. כל משתתף מקבל 7 קלפים 

כשפניהם כלפי מטה. הקלפים הנותרים מהווים קופה. הופכים את 
הקלף העליון בקופה ומניחים אותו כשפניו כלפי מעלה במרכז 

השולחן. המשתתף הצעיר ביותר מתחיל.

מהלך המשחק
כל משתתף בתורו מניח קלף על הערימה המרכזית. חייבים להניח 
קלף שערכו גבוה מזה שמונח בראש הערימה. אם לשחקן אין קלף 

מתאים, הוא לוקח קלף מהקופה.
* כאשר מגיעים ל-10, השחקן הבא מתחיל שוב ממספר נמוך.

* כאשר מגיעים למספרים גבוהים ואין לשחקנים קלף מתאים, 
ניתן להמשיך במשחק על ידי שימוש באחד מקלפי 7 המתאימים.

סוגי הקלפים
קלפי המספרים 1,2,3,4,5,6,8,9,10

משמשים כקלפים רגילים והמספר 
מציין את ערכם.

קלף ”בום“ 
קלף ”בום“ ניתן להניח אך ורק על אחד מקלפי 

ה-7. כאשר משתתף מניח קלף 7 כלשהו, כל 
אחד מהמשתתפים האחרים רשאי להניח עליו 

קלף ”בום“, גם אם לא הגיע תורו לשחק (רק 
המשתתף הראשון שהניח קלף ”בום“ נחשב). 
במקרה כזה, המשתתף שהניח את קלף ה-7 

מושך קלפים מהקופה עד שיהיו בידו 7 קלפים, 
ולאחר מכן ממשיך לשחק ויכול להניח כל קלף 

לפי בחירתו.

קלף ”7 מחופש“
קלף ג‘וקר שמקבל ערך בהתאם להחלטת 

השחקן שהניח אותו.

ניצחון במשחק
המשחק מסתיים כאשר אחד מהמשתתפים מצליח להיפטר 
מכל הקלפים שבידו. שחקן שהניח קלף 7 כקלף אחרון ואחד 

השחקנים האחרים הניח עליו קלף ”בום“, אינו מנצח אלא מושך 
7 קלפים מהקופה וממשיך במשחק. אם נגמרו הקלפים בקופה 

מערבבים את קלפי הערימה המרכזית ויוצרים קופה חדשה.

קלף ”7 שינוי כיוון“
משנה את כיוון הנחת הקלפים מהמספר 

הקיים כלפי מעלה (ערך גבוה יותר) או כלפי 
מטה (ערך נמוך יותר).

משחק מאת:  

קלפי ה-7 הם קלפים מיוחדים. בכל שלב במשחק 
ניתן להניח אחד מקלפי ה-7 הבאים:

קלף ”7 שקוף“
אינו משפיע על מהלך המשחק. משאיר את 

ערך הקלף שעליו הונח.

קלף ”7 מאפס“
גורם לאיפוס המספרים. המשתתף הבא בתור 

יכול להניח כל קלף מספר לפי בחירתו. 


