
 1.0: גרסה 
  י גדי אורון"נכתב ע

Tower of Babel - Reiner Knizia שם המשחק:  

יזמים מרחבי העולם העתיק מנסים להיכנס לדפי ההיסטוריה בהובלת המאמצים להקים את 
. פלאי תבל  

סיפור 
 המעשה

 מטרה לצבור את מירב נקודות התהילה כשתנאי הסיום מתקיימים
   לכל פלא3, י מפוזרות באקראהמשימות דסקיות -
 מעורבבים ומונחים ליד הלוח) ספינה ופועל, מנוף, גמל: (קלפי המשאבים -
  קלפים וקלף מסחר4כל משתתף מקבל  -
  בתים בצבע אחד20כל משתתף מקבל  -
 משמש למעקב אחרי נקודות התהילה במסלול מסביב ללוחמכל צבע בית אחד  -
  משמש למעקב אחרי גובה הבונוס בהשלמת הפלא הבאחוםבית  -

 מצב התחלתי

בכל תור שחקן אחר מקבל את תפקיד היזם ומבקש את עזרתם של האחרים בהשלמת 
  .המשימות הדרושות לבניית הפלאים השונים

 תיאור כללי

.פ סדר הישיבה"אחריו ע, השחקן הראשון נקבע באקראי -  קביעת סדר 
    : יכול לבחור אחת מבין הפעולות הבאותהיזםבתורו 

   קלפי משאבים וכל השאר אחד2היזם מקבל : ויתור על פעולה -
  לבצע אחת מהמשימות שעל הלוחהצעה -

o  המשתתפים האחרים מניחים על השולחן קלפים מהיד המהווים הצעות סמויות
 להשתתפותם במהלך והנחשפות בעת ובעונה אחת

o  חוזרת למקומה או לקבל איזה מספר והדסקיתהיזם יכול לוותר על ביצוע המשימה 
רק הצעת , בתנאי שכל הצעה תתקבל במלואה) כולל אף אחת(רצה של הצעות שי

 וסך ההצעות שהוא מקבל לא עולה בערכו על ערך המשימה, מסחר אחת מתקבלת
o היזם יכול להשלים מהיד שלו כדי להגיע למספר המשאבים הדרוש לביצוע המשימה 
o הקלפים של ההצעות שהתקבלו מוסרים 
o מהשחקנים מוסיף בתים לפלא כגובה במידה ולא התקבלה הצעת מסחר כל אחד 

 הדסקיתהשתתפותו והיזם מקבל לרשותו את 
o  בקלפי המשאבים של הדסקיתבמידה והתקבלה הצעת מסחר היזם מחליף את 

 )המציע מקבל את הדסקית והיזם מניח בתים במקומו (המציע
o  כל מי שהציע משאב רלוונטי למשימה והצעתו נדחתה מקבל נקודות כמספר

 המשאבים שהציע
o  כל השחקנים מקבלים קלף מהקופהבכל אחד מהמקרים 

 הוסרו מהלוח בניית הפלא הסתיימה ונעשית חלוקת תהילה מסוים של פלא הדסקיות 3אם  -
  .לבעליהםהבתים חוזרים . "ניקוד" ראה –) הבתים' מס(לפי גובה ההשתתפות 

 מהלך תור

 סוף המשחק .  מסוג מסוים הוסרו מהלוחהדסקיותהמשחק מסתיים כאשר כל 
 מקבלים נקודות לפי הטבלה עם הבית בבנייתוכשבניית פלא מסתיימת כל אלו שהשתתפו  -

במקרה של שוויון כל השווים מקבלים נקודות לפי רמת . החום בשורה שבה הסמן נמצא
  .בסוף כל חלוקהרד שורה למטה הסמן יו. ניקוד אחת פחות

 .בסוף המשחק מנקדים גם עבור פלאים לא גמורים אבל לפי השורה השנייה בטבלה -
 דסקיות 2:  לפי צבען לפי הטבלה על הלוחהדסקיותבסוף המשחק מקבלים ניקוד עבור  -

  .20 ויותר 4, 10:דסקיות 3, 5: מאותו צבע

 ניקוד

 ליד המציע עם םאלו חוזרי, )בלוף ( דרושיםבשלב ההצעות ניתן להציע גם משאבים שאינם -
  החשיפה ולא מקנים נקודות תהילה

  .הם המשתתפים חסויות ומונחות הפוכות לפנישבהן זכו הדסקיות -

 חוקים נוספים

זה  (מסוימיםכשיזם מסיים בניית פלא הוא מקבל באקראי קלף בונוס שמקנה לו יתרונות  -
פת של ההוצאה ולא של ממציא המשחק אמור להיות החוק הרגיל אבל מסתבר שזו תוס

  )שמשבשת את האיזון במשחק
 2- כאילו מדובר בים מתבצעתנאי הסיום.  צבעים2 בדסקיות 6 בגובה הדסקיותלהחליף את  -

  . אך לצורך הניקוד השחקן בוחר צבע אחד מהשניים שונותדסקיות

 ווריאנטים

מיותר לחלוטיןאבל זה , ניתן לנהל את סדר המשחק באמצעות המגדלים הקטנים  הערות 
 


