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חושב שאתה מכין חמין מדהים? הוכח זאת! הראשון 
שיהיה מוכן להעמיד את סיר החמין שלו עם כל מצרכי 

המתכון הסודי, יזכה להיות אלוף החמין!

מטרת המשחק  
המנצח במשחק הוא השחקן הראשון שמסיים 
שלו,  המתכון  בקלף  המצרכים  כל  את  לאסוף 

ומוכן להעמיד סיר חמין לבישול. 

תכולת המשחק
מתכון  קלף  מקבל  שחקן  כל   – המתכון  קלפי 
בתחילת המשחק, ומסתיר אותו מעיני השחקנים 

האחרים.
שכל  החומרים  את  מייצגים   – מצרכים  קלפי 
כדי  המשחק  במהלך  לאסוף  צריך  שחקן 
בשר,  להשלים את המתכון שלו. המצרכים הם: 
קלף  ותבלינים.  ביצים  אדמה,  תפוחי  שעועית, 

הג'וקר יכול להחליף כל אחד מסוגי המצרכים. 
קלפי השוק – קלפים אלו מייצגים את המוכרים 
את  קונים  השחקנים  שמהם  בשוק,  השונים 

המצרכים השונים הדרושים להכנת החמין. 
קלפי כסף – כל קלף כסף שווה בין 1 ל-4 זוזים. 

שונים  אנשים  הם  אלה   – החבר'ה  קלפי 
שהשחקנים פוגשים בשוק. קלפים מיוחדים אלו 

עוזרים לשחקנים להתקדם במשחק. 

לפני תחילת המשחק
מיינו את הקלפים לערמות נפרדות על פי סוגי 
מצרכים,  כסף,  שוק,  קלפי  השונים:  הקלפים 
בנפרד  חבילה  כל  ערבבו  מתכון.  וקלפי  חבר'ה 
כלפי  הקלפים  פני  כאשר  חבילה  כל  והניחו 
לקלפים  מקום  חבילה  כל  ליד  השאירו  מטה. 

המשומשים. 

כל שחקן מקבל: 
מוסתר 	  שומר  הוא  )אותו  אחד  מתכון  קלף 

מעיני שאר השחקנים(
4 קלפי כסף	 
קלף חבר'ה אחד 	 

מהלך המשחק 
השחקן הצעיר ביותר שולף קלף מחבילת השוק 
ומניח אותו על השולחן כשפניו כלפי מעלה. כל 
קלף בחבילת השוק מורכב משני חלקים: פעולה 

והצעת מחיר.
שלב א' - פעולה: יש לפעול לפי ההוראות שעל 

הקלף. 
נדרש  אתה  שקיבלת  השוק  בקלף  אם  הערה: 
מצרך  לך  לוקח  שמישהו  או  מצרך,  להחזיר 
בעקבות קלף שוק שהוא קיבל – המצרך יושלך 

לאשפה )ערימת קלפי המצרכים המשומשים(.
שלב ב' - מכרז: זו הדרך העיקרית בה השחקנים 

משיגים את המצרכים להשלמת מתכון החמין. 
כל שחקן לוקח מספר קלפי כסף על פי מספר 

המצרכים הרשומים בהצעת המחיר. 
לדוגמה, בקלף השוק הבא: 

הבנקאיכל שחקן לוקח 3 קלפי כסף. 

כל השחקנים שברשותם פחות מ-4 
קלפי כסף, רשאים לקחת מהקופה 2 

קלפי כסף נוספים
תן הצעת מחיר ל-3 מצרכים

פעולה

הצעת מחיר

2-5 30 8+
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לאחר מכן, יש לפתוח על השולחן קלפי מצרכים 
מערמת המצרכים, לפי המספר המופיע על קלף 
הנחת  סדר  לפי  מוגשות  המחיר  הצעות  השוק. 

הקלפים על השולחן. 
לדוגמה: אם המצרכים שהונחו על השולחן הם: 
השחקנים  על   – ותבלינים  אדמה  תפוחי  בשר, 
להציע הצעת מחיר קודם על הבשר, לאחר מכן 

על תפוחי האדמה, ולבסוף על התבלינים.

המכרז
מטרת שלב זה היא להציע הצעות מחיר טובות 
לזכות  כדי  האחרים,  השחקנים  משל  יותר 
במצרכים השונים בעזרת קלפי הכסף. וככה זה 

עובד:
כל שחקן מחליט כמה זוזים הוא רוצה להשקיע 
בכל מצרך המוצע למכירה )אין הגבלה על כמות 

הזוזים המותרת להצעה למצרך מסוים(. 
בספירת "שלוש, ארבע ו...", כל השחקנים פורשים 
זמנית. השחקן בעל  בו  זוזיהם על השולחן  את 
במצרך  זוכה  ביותר,  הגבוהה  המחיר  הצעת 
)הזוכה מניח את קלף המצרך בו זכה על השולחן 

לפניו, כשפניו כלפי מעלה(. 
לקופת  נמסרים  למכירה  שהוצעו  הזוזים  כל 
הצדקה )זוהי ערימת קלפי הכסף המשומשים(. 

כן, גם אם לא זכית במצרך!
יונח בערימת  ביצוע המכירה, קלף השוק  אחרי 

זהו  המשומשים.  השוק  קלפי 
לשחקן  עובר  והתור  התור  סוף 

הבא. 
תיקו,  שיש  במקרה  הערה: 
מי  תורו מחליט  השחקן שזהו 

זוכה במצרך.
אינו  שחקן  אם  נוספת:  הערה 
מחשיבים  מחיר,  הצעת  מגיש 
אותו כאילו הגיש הצעת מחיר 

של 0 זוזים. כלומר, קלפי החבר'ה עדיין יכולים 
להשפיע על הצעת המחיר. 

לערבב  יש  נגמרת,  החבילה  כאשר  הערה:  ועוד 
אותה, להפוך אותה ולהניחה במקומה מחדש. 

קלפי החבר'ה
קלף  כל  מיוחדים.  קלפים  הם  החבר'ה  קלפי 
)פרט  אותם  לרכוש  ניתן  זוזים.   3 עולה  חבר'ה 
או  בהמשך(,  בשו"ת  שמופיע  אחד  למקרה 
להשתמש בהם בכל שלב במשחק )גם בתור של 

שחקן אחר!(. 
כאשר קלף חבר'ה מונח על השולחן, יש לפעול 

על פי ההוראות בקלף, לפני שניתן להניח קלף 
חבר'ה אחר. 

'המוציא  קלף  את  הניח  שחקן  אם  לדוגמה: 
שלו  הכסף  קלף  ערך  את  להכפיל  כדי  לפועל' 
'אנין  יכול להניח את  פי שניים, שחקן אחר לא 
הטעם' כדי להפחית ממנו 2 זוזים, לפני שערך 

קלף הכסף יוכפל.
לאחר השימוש, יש להשליך את הקלף לערימת 

קלפי החבר'ה המשומשים. 
בקלפי  נעזר  חמין  בהכנת  המצטיין  טבח  זכרו: 

החבר'ה שלו כדי להגדיל את שווי כספו!

מכירת מצרכים
יכול למכור למוכרים בשוק מצרכים  כל שחקן 
שלב  בכל   – כסף  קלפי   2 תמורת  צריך,  שאינו 
קלפי  לערימת  יושלך  המצרך  אותו  במשחק! 

המצרכים המיותרים.

ניצחון
כל  את  לאסוף  שמצליח  הראשון  השחקן 
המצרכים המפורטים במתכון החמין שלו, הופך 

את קלף המתכון שלו ומכריז על ניצחון. 
ניצחון  בריקוד  לצאת  חובה(  לא  )אבל  מומלץ 

סוחף לעיני כל השחקנים!
* הערה: אם יש ביד שחקן 6 קלפים, ואת הקלף 
מקבל  הוא  שלו  המתכון  להשלמת  השביעי 
עליו   – השוק  קלפי  או  החבר'ה  קלפי  בעזרת 
למכור את הקלף והוא אינו רשאי לנצח בעזרתו 
הקלף  את  לקבל  יש  לנצח  כדי  המשחק.  את 
מכרז  באמצעות   – המתכון  להשלמת  האחרון 

בלבד.
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שאלות ותשובות

שלב  בכל  חבר'ה  קלף  לקנות  ניתן  האם  ש. 
במשחק?

ת. בעקרון כן, למעט מקרה אחד: 
לאחר שהשחקנים חושפים את הצעות המחיר 
שלהם עבור מצרך מסוים, ועד להכרזת הזוכה 

במצרך, לא ניתן לרכוש קלף חבר'ה. 

ש. האם אפשר לשלם עבור קניית קלף חבר'ה 
בקלף כסף בערך 4 זוזים, ולקבל עודף? 

הזוז  זכית!   – הנדרש  מעל  שילמת  אם  לא.  ת. 
לחיים  ותיכנס  תלך  ואתה  לצדקה,  ילך  הנוסף 

טובים ארוכים ולשלום...

 3 תמורת  חבר'ה  קלפי   2 לקנות  ניתן  האם  ש. 
קלפי כסף של 2 זוזים )סה"כ 6 זוזים(?

ת. ודאי!

ש. האם שחקן יכול להוריד את ערכה של הצעת 
המחיר של שחקן אחר מתחת ל-0 זוזים?

ת. לא.

ש. האם ניתן להשתמש ביותר מקלף כסף אחד 
לצורך הצעת מחיר?

ת. כן. ניתן להשתמש בכמה קלפי כסף שרוצים.

ש. האם ניתן להשתמש ביותר מקלף חבר'ה אחד 
לצורך שינוי הצעת המחיר?

ת. כן. ראה תשובה קודמת )רק החלף את המילה 
'כסף' במילה 'חבר'ה'(.

ש. ממה מורכבת 'היד' של השחקן?
ת. 'היד' של שחקן מורכבת מקלפי חבר'ה וקלפי 
קלף  או  מצרכים  קלפי  כוללת  אינה  היא  כסף. 

מתכון סודי. 

ש. מה בדיוק אומר החוק על זכייה בזכות מצרך 
שהתקבל באמצעות קלף חבר'ה או קלף שוק? 

ת. חוק זה קובע ששחקן שיש לו ששה מצרכים 
אינו רשאי לקבל את המצרך השביעי באמצעות 
קלף חבר'ה או קלף שוק, ועליו לזכות בו על ידי 

הצעת מחיר גבוהה בלבד.

כסף  מקלף  ביותר  להשתמש  אפשר  האם  ש. 
אחד במכרז?

להשתמש  שחקן  רשאי  המכרז  בשלב  כן,  ת. 
המחיר  בהצעת  רוצה  שהוא  כסף  קלפי  בכמה 

שלו.

ש. האם אפשר לשנות את הצעת המחיר בעזרת 
יותר מקלף חבר'ה אחד?

ת. כן, ניתן להשתמש בכמה קלפי חבר'ה שרוצים 
כדי לשנות את ההצעה.

ש. איך בדיוק קלפי החבר'ה מתפקדים?
להחיל  חייבים  חבר'ה,  קלף  מציגים  כאשר  ת. 
שניתן  לפני  שלו,  ההשפעה  מלוא  את  תחילה 

לפתוח קלף אחר. 
לפועל"  ב"מוציא  משתמש  שחקן  אם  לדוגמה, 
כדי להכפיל את ערך קלף הכסף "4", היריב אינו 
רשאי לשלוף "אנין טעם" ולנסות להפעיל אותו 
קודם, בניסיון לצמצם את השפעת ההכפלה של 

"המוציא לפועל".

ש. מה קורה כשחבילה נגמרת?
המשומשים,  הקלפים  ערמת  את  מערבבים  ת. 

הופכים אותה ומשתמשים בה שוב.

לו  שמאפשר  שוק  קלף  מציג  שחקן  כאשר  ש. 
למצרך  קורה  מה  אחר",  משחקן  מצרך  "לקחת 

שהוסר?
ת. המצרך הנבחר מועבר לערמת קלפי המצרכים 

המשומשים.
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השדכנית

הוסף את הצעת המחיר של שחקן אחר 
להצעת המחיר שלך

המרגל

מבטל השפעת קלף חבר׳ה אחר

המורה

הכפל את ערכו של קלף כסף אחד

הסוחר

החלף אחד מהמצרכים תמורת 4 קלפי 
כסף

דרושים
מצרכים

המשפחה

קח קלף כסף אקראי מ-3 שחקנים 
אחרים, והוסף שלשה קלפים אלה 

להצעת המחיר שלך 

החמות

לאחר שהצעות המחיר הונחו על 
השולחן, הוסף עד 6 קלפי כסף נוספים 

להצעתך

קלפי חבר׳ה

ערך  את  להוסיף  לשחקן  מאפשר   - השדכנית 
הצעתו של שחקן אחר להצעתו שלו )אך לא את 

הקלפים עצמם(.
לדוגמה: אם מוישה הציע 3 זוזים, וזרובבל הציע 
4, השדכנית תעזור למוישה להעלות את הצעתו 

ל-7 זוזים, וזרובבל נשאר עם 4.

הסוחר - מאפשר לשחקן למכור מצרך תמורת 4 
קלפי כסף )במקום תמורת 2 קלפי כסף, כרגיל(.

המרגל - המרגל מבטל את השפעת קלף החבר'ה 
האחרון שהונח – אפילו של קלף מרגל אחר. זהו 
הקלף היחידי שיכול לבטל השפעת קלף חבר'ה 

אחר.

המשפחה - ניתן לקחת מכל שחקן שנבחר קלף 
כסף אחד בלבד.

קלף  של  הנוכחי  ערכו  על  משפיעה   - המורה 
כסף, ולא בהכרח על ערכו המקורי. לדוגמה: אם 
הונח קלף של 3 זוזים וערכו הוכפל ל-6, ואחר-
– המורה תכפיל את הערך  זוזים   2 הופחתו  כך 
להשתמש  אפשר  הערה:  ל-8.  זוזים(   4( הנוכחי 

במורה רק בזמן מכרז.

קלף  את  לשחק  רוצה  שחקן  אם   - החמות 
הוא  להצעתו,  כסף  קלפי  שני  ולהוסיף  החמות 
חייב לעשות זאת מיד. אי אפשר להוסיף אחד, 
המשחק,  המשך  לאחר  רק  השני  את  ולהוסיף 
מכיוון שהשפעת קלפי החבר'ה מסתיימת מיד 

לאחר הצגתם.
הוא  חמותו.  את  לעזרה  מזעיק  מוטי  דוגמה: 
מוסיף להצעתו קלף אחד של 2 זוזים, ואז שלומי 
מניח את קלף הגולם שגורם למוטי למשוך את 
הצעת המחיר שלו. בשלב זה מוטי כבר לא יכול 

להניח קלף כסף נוסף שנשאר לו מחמותו.
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הנודניקית

אם יש תיקו בין שתי הצעות המחיר 
הגבוהות, אתה הזוכה במצרך! )גם אם 

ההצעה הגבוהה אינה שלך!( 

המציג  לשחקן  עוזרת  הנודניקית   - הנודניקית 
בין  תיקו  של  במקרה  במצרך  לזכות  אותה 
ההצעות הגבוהות ביותר, גם אם ההצעה הגבוהה 

אינה שלו.
הערה: הקבצן מבטל את השפעת הנודניקית.

ביותר  הנמוכה  להצעה  גורם  הקבצן   - הקבצן 
לנצח. אם שני שחקנים הציעו 0, יש תיקו ביניהם 

על הניצחון במכרז.

קלפי  את  לקחת  למתמודד  מאפשר   - הנביא 
המחיר  הצעת  את  ולשנות  בחזרה  שלו  הכסף 

שלו.

המוציא לפועל - משפיע על ערכם הנוכחי של 
בהכרח  ולא  המחיר,  בהצעת  שלך  הכסף  קלפי 
על ערכם המקורי. ראה דוגמה דומה אצל המורה.
הערה: ניתן להשתמש בקלף זה גם מחוץ למכרז, 

לדוגמה, לצורך קניית קלף חבר'ה.

- הערה: אפשר להשתמש בקלף הזיידי  הזיידי 
עבור  ולא  מושלך,  אחר  חבר'ה  קלף  כאשר  רק 

קלף חבר'ה שהיה בערימה קודם לכן.

הבבי - ניתן להניח את קלף הבבי גם כאשר יש 
שחקן נוסף בעל מספר נמוך זהה של מצרכים.

הערה: לא ניתן להיעזר בבבי אם יש כבר לשחקן 
המציג אותה 6 מצרכים.

הנביא

לאחר שהצעות המחיר הונחו על 
השולחן, קח את הצעת המחיר שלך 

בחזרה, והגש הצעה חדשה

הזיידי

כאשר מושלך קלף חבר'ה לערימת 
הקלפים המשומשים, אתה רשאי 

לקחתו לרשותך

המוציא לפועל

הכפל את ערך הזוזים שלך פי 2

הקבצן

ההצעה הנמוכה ביותר מנצחת )גם 
הצעה של 0 זוזים נחשבת כהצעה(

הבבי

אם יש לך את מספר המצרכים הנמוך 
ביותר, קח מצרך נוסף
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החכם

החלף את הצעת המחיר שלך בהצעתו 
של שחקן אחר. 

)חובה להחליף תמורת קלף כסף אחד 
הרופאהלפחות(

הורד את קלף הכסף שערכו הוא הגבוה 
ביותר מהצעתו של משתתף אחר, ושים 

אותו בצדקה

החכם - מאפשר להחליף את הצעת המחיר שלו 
בהצעתו של שחקן אחר. 

)חובה להחליף תמורת קלף כסף אחד לפחות(.

הרופאה - מאלץ שחקן אחר לפסול קלף כסף 
שערכו הוא הגבוה ביותר, ולתרום אותו לצדקה.

לא  גם  זה  בקלף  ניתן להשתמש   - אנין הטעם 
בשעת מכרז, לדוגמה, לצורך קניית קלף חבר'ה.

והכסף  - מאפשר להציץ בקלפי החבר'ה  הגנב 
של שחקן אחר, ולגנוב אחד מהם. לא ניתן לקחת 

מצרכים או לעיין במתכון של שחקן אחר. 

הגולם - השחקן שעליו הופעל הגולם מושך את 
קלפי הכסף שלו, וערך הצעת המחיר שלו יורד 
ל-0. אותו שחקן יכול להמשיך להשתתף במכרז 

בעזרת קלף חבר'ה אחר.

הרב - כל קלף כסף שבהצעת המחיר של השחקן 
מקבל כעת ערך של 3 זוזים.

אנין הטעם

הוסף או הפחת 2 זוזים מערכו הנוכחי 
של קלף כסף

הגולם

במהלך המכרז, הכרח שחקן אחר 
למשוך את הצעת המחיר שלו בחזרה

הגנב

גנוב קלף ממשתתף אחר, לאחר 
שהסתכלת בקלפיו

הרב

כל קלף כסף בהצעת המחיר שלך 
מקבל כעת ערך של 3 זוזים
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הרבנית - מאפשר לשחקן שהצעתו עומדת על 
את  בחזרה  ליטול  המכרז,  בסוף  ומטה  זוזים   4

קלפי הכסף שלו, במקום לתורמם לצדקה.

קלפי  ערך  את  שמשנים  חבר'ה  קלפי   - הסבא 
הכסף אינם משפיעים על קלף זה, מכיוון שרק 

ערך ההצעה השתנה ולא ערך הקלפים.

הסבתא - מאפשר לשחקן המקבל מצרך או קלף 
חבר'ה לקבל קלף נוסף מאותו סוג.

לצדקה,  כסף  מעביר  שחקן  כאשר   - השנורר 
השנורר מאפשר לשחקן שהניח אותו ליטול את 

הכסף לרשותו.

השוחט - מאפשר להפחית ב-2 את הערך של כל 
אחד מקלפי הכסף שהוצעו על ידי שחקן אחר 

)רק שחקן אחד(.

רועה הצאן - מאפשר להפחית את ערכם של כל 
)אחד  ידי שחקן אחר  קלפי הכסף שהוצעו על 

בלבד( ל-0.

כסף  קלפי   2 לקחת  לשחקן  מאפשר   - הדוד 
מהערימה ולהוסיף אותם להצעת המחיר שלו.

הרבנית

אם סכום ההצעה שלך הוא 4 זוזים 
ומטה בסוף המכרז, אתה זכאי ליטול 
לעצמך בחזרה את קלפי הכסף שלך, 

במקום לתורמם לצדקה

הסבתא

כשאתה לוקח מצרך או קלף חבר'ה, 
קבל קלף נוסף מאותו סוג

הסבא

הוסף ערך של 3 זוזים להצעת המחיר 
שלך

השוחט

הפחת ב-2 את הערך של כל אחד מקלפי 
הכסף שהוצעו על ידי שחקן אחר

הדוד

קח 2 קלפי כסף מהערימה והוסף אותם 
להצעת המחיר שלך

רועה הצאן

הפחת את ערכם של כל קלפי הכסף 
שהוצעו על ידי שחקן אחר ל-0

השנורר

כאשר מושלך קלף כסף לצדקה,
אתה רשאי לקחתו אליך
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החמין המרוקאי החריף של אבי
מצרכים:

250 – 500 גר' בשר בקר
2 גבעולי סלרי חתוכים לקוביות

2 גזרים גדולים, חתוכים לקוביות
1 בצל קטן, חתוך לקוביות

2 שיני שום, חתוכות לקוביות
1 קופסת שימורים של גרגרי חומוס שלמים

1 קופסת שימורים של תפוחי אדמה
3/4 כוס גריסים 

1/2 כפית פלפל שחור טחון טרי
1/2 כפית זרעי שומר כתושים

לאוהבי  כפית   1( חריף  פלפל  רוטב  כפית   1/2
חריף(

1/2 כף חרדל טחון
3 עלי דפנה

ליטר מרק עוף – עד שהכל מכוסה

אופן ההכנה:
מניחים את הבשר, הגזר, הסלרי, הבצל, והשום . 1

איטי,  לבישול  בסיר  או  החמין  סיר  בתחתית 
ומסדרים מעליהם את יתר המצרכים.

2 . LOW-מכוונים את עוצמת החום של הסיר ל
)או מבשלים בסיר רגיל על אש נמוכה( למשך 

20 שעות.
מוציאים את עלי הדפנה לפני ההגשה.. 3

החמין המדהים של קפ
מצרכים:

1/2 ק"ג בשר בקר
1/2 כוס גריסים

1 כוס רוטב עגבניות
250 גר' תפוחי אדמה

250 גר' קישקע ממולא
1/2 כפית פלפל שחור טחון טרי

1/2 כפית פלפל חריף טחון

אופן ההכנה:
מניחים את כל המצרכים בסיר בישול איטי – . 1

כשהקישקע הממולא מונח מעל הכל.
מוסיפים מים עד שהמצרכים מכוסים.. 2
3 . LOW-מכוונים את עוצמת החום של הסיר ל

)או מבשלים בסיר רגיל על אש נמוכה( למשך 
20 שעות.

מתכונים לחמין
מה יכול להיות טוב יותר מחמין לשבת?

עוד חמין!
נסו את המתכונים החדשים בשבת הקרובה!

זכויות יוצרים
יוצרים: בנג׳י קפלן, חיים קיבלביץ׳, קני רוזנברג  |  איורים: אהרון צ׳רנוב

שפני ניסיון: פייג׳ ברודסקי, דויד, טובי, יוכבד, בצלאל ונעה קורן, נתן, נאדין ודפנה סזקו, אריקה וגרשון פידלר, 
ברי פליישר, יריב פרנקל, יוסף גוטשטין, רוברט וסוזן קפלן, אהרון ושרית קפלן, בת שבע ונחמיה קיבלביץ׳, אירה 

ודבי רוזנברג, משפחת שולקין, בין וייס
תודה מיוחדת ל: אבי קפלן ואבי פליישר אשר בחנו את המשחק הרבה יותר פעמים ממה שחשבו שייתכן...

כמו כן, תודה רבה למשפחות שלנו, שתמכו ועודדו לאורך כל תהליך פיתוח המשחק. 

עריכה לגרסא העברית –אפרים היומן
הגהה – מיכל שטרן, תהילה פולסקי

גרפיקה – פזית מורי
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