( הודפים את1  )עם איור1 ⋅ אריחי כבאי
להבת האש צעד אחד לאחור
 איורים( הודפים את2  )עם2 ⋅ אריחי כבאי
 צעדים לאחור2 להבת האש
 איורים( הודפים את3  )עם3 ⋅ אריחי כבאי
 צעדים לאחור3 להבת האש

מהלך המשחק
 קראו בקול מה.בתורכם בחרו אריח והפכו אותו
 התקדמו עם.מופיע על האריח והניחו אותו בצד
הכבאי המתאים או עם להבת האש בהתאמה
.למספר העצמים המופיעים על האריח
:לדוגמה

:לדוגמה
 כובעי3 חשפתם אריח שעליו מופיעים
 ממוקם כבר3  מאחר שכבאי.כבאים
 הזיזו את,בנקודת הסיום שלו והגיע לבית
 לכיוון תחילת, צעדים לאחור3 להבת האש
.המסלול שלה

סיום המשחק
המשחק מסתיים בניצחון עבור כל
המשתתפים כאשר הכבאים מצליחים
 כלומר להחזיר את,לכבות לגמרי את האש
להבת האש לאחור עד לנקודת התחלת
.המסלול
 המשחק,אם להבת האש הגיעה אל הבית
מסתיים בהפסד משותף של כל
.המשתתפים

Three Firemen Against the Flames!
A game by Inon Kohn.
For 2-6 players, ages 3 and up.

," ברזים לכיבוי אש2" לאחר שקראתם בקול
 קדמו את.הוציאו את האריח והניחו אותו לידכם
. צעדים קדימה2 (2 הכבאי המתאים )כבאי

זהו משחק שיתוף פעולה שבו השחקנים אינם
מתחרים ביניהם אלא חייבים לשחק יחד
.בשביל לנצח ולכבות את השריפה

תחילת המשחק
ערבבו את כל האריחים על השולחן כשפניהם
 הניחו את שלושת הכבאים ואת.כלפי מטה
 בחרו.להבת האש במקומם בתחילת המסלול
 המשחק ממשיך בתורות לפי.מי ישחק ראשון
.כיוון השעון

• Fireﬁghter 1 tiles (with 1 illustration), pushes
the ﬁre back 1 step.
• Fireﬁghter 2 tiles (with 2 illustrations), pushes
the ﬁre back 2 steps.
• Fireﬁghter 3 tiles (with 3 illustrations), pushes
the ﬁre back 3 steps.

For example:

For example:
A player reveals a tile with 3 ﬁre-ﬁghter hats.
Since number 3 has already reached the house,
the player will push the ﬁre 3 steps backwards,
towards the start of the track.

Each player, in his turn, chooses a tile, ﬂips it and
says out loud what he sees. He then puts the tile
aside, and advances with the matching pawn (a
ﬁreman or a ﬂame) according to the number of
objects on the tile.

End of the game

After the player says out loud:”2 ﬁre hydrants”,
he takes the tile out of the game, and advances
ﬁreman number 2, 2 steps towards the house.

Object of the game

Shuﬄe all the tiles on the table, and place them
face down. Place the 3 ﬁremen and the ﬁre ﬂame
on their starting positions on the track. Choose a
player to play ﬁrst. The game will continue in turns,
in clockwise direction.

סיפור המשחק

Playing the game

A ﬁre has started and we must hurry to save
the house at the end of the track. The ﬁremen are
on their way in a race to get to the house before
the ﬁre does. Help them reach the house before
the ﬁre and celebrate victory together.

Preparing the game

לוח משחק
: אריחי משחק50
1 ' מזיזים את כבאי מס,1  אריחים עם איור15
2 ' מזיזים את כבאי מס, איורים2  אריחים עם13
3 ' מזיזים את כבאי מס, איורים3  אריחים עם11
 מזיזים את להבת האש, אריחים עם איורי להבות11
 כלי משחק בצורת שלושה כבאים3
כלי משחק בודד בצורת להבת האש

מטרת המשחק

The story of the game

This is a game of co-operation,
The players play together against the ﬁre.
The victory is shared and the fun multiplied!

משחק מאת ינון כהן
, משתתפים6-2-המשחק מיועד ל
. ומעלה3 גילאי

 שלושת.שריפה פרצה ומאיימת להתקרב לבית
 עזרו.הכבאים ממהרים להציל אותו מהאש
להם להגיע לבית ולהציל אותו לפני שהאש
.תשתלט עליו

Contents of the game

• 1 Game board
• 50 tiles:
15 tiles with 1 illustration advancing ﬁreman
number 1
13 tiles with 2 illustrations advancing ﬁreman
number 2
11 tiles with 3 illustrations advancing ﬁreman
number 3
11 tiles advancing the ﬁre
• 3 ﬁremen pawns
• 1 ﬁre ﬂame pawn

שלושה כבאים את האש מכבים

תכולת המשחק

 הוציאו את," להבות3" לאחר שקראתם בקול
3  הניחו אותו לידכם וקדמו את הלהבה,האריח
.צעדים קדימה
 הוא,(כאשר כבאי מגיע לסוף המסלול )אל הבית
 האריח המתאים לו הופך.מתחיל בכיבוי השריפה
 יש להזיז את, כלומר.לאריח שמכבה את האש
.להבת האש אחורה בהתאם למספר של הכבאי

The Little Firefighters

!הכבאים באים

After the player says out loud:”3 ﬁre ﬂames”,
he takes the tile out of the game, and advances
the ﬁre ﬂame 3 steps towards the house.
When a certain ﬁreman reaches the end of his
track, and reaches the house, he starts putting
out the ﬁre. His matching tiles turn into ﬁre
ﬁghting tiles, meaning each time a player reveals
those tiles the ﬁre is pushed backwards.

The game ends in a shared victory when the
ﬁremen manage to put out the ﬁre, and push the
ﬁre backwards to its starting point. If the ﬁre
succeeds in reaching the house all the players
lose the game together.

