
אלמנטוס הוא משחק אסטרטגיה עם טוויסט מפתיע...
הערימו על היריב, הציבו מלכודות ותכננו קדימה!

מטרת המשחק:
להיות המשתתף הראשון שהעביר את המוט שלו לצד 
השני של הלוח (אחת משלושת המשבצות האחרונות) 

ובכך לנצח את משחק.

הכנות:
כל משתתף בוחר את צבע הדסקיות והמוט שלו ומניח את 
אליו,  הקרובות  המשבצות   9 על  שבחר  בצבע  הדסקיות 
בסידור סמלים לפי בחירתו (המלצה לסידור סמלים: להניח 

את הדסקיות כך שיהיו 3 סמלים גלויים מכל סוג). 
כל משתתף מציב את המוט שלו במרכז הדסקית האמצעית 

שלו, כפי שמופיע באיור:

מהלך המשחק:
מחליטים מי מתחיל ראשון.

משתתף בתורו מבצע את אחת מהפעולות הבאות:

1. מזיז דסקית אחת
אפשרי  כיוון  בכל  סמוכה  למשבצת  לנוע  יכולה  דסקית 

(מאונך, מאוזן, אלכסון) מלבד אחורנית.
2. הופך דסקית (מחליף סמל) 

כל משתתף יכול לבדוק איזה סמל מופיע מאחורי כל אחת 
מהדסקיות שלו בכל רגע נתון.

הוראות
ל-2 משתתפים, גילאי +7

מה בקופסה:
18 דסקיות משחק (9 בשחור ו-9 בלבן), 2 מוטות משחק (שחור ולבן), לוח משחק

3. מזיז את המוט באחת משתי הדרכים הבאות:
א. מעביר את המוט לכל אחת מהדסקיות הסמוכות, 

מלבד אחורנית (זהה לכללי תנועה של דסקית).
(״בית״).  המוט  את  הנושאת  הדסקית  את  מזיז  ב. 

ה״בית״ נע משבצת אחת קדימה בלבד.

אפשרויות תנועה של דסקית
אפשרויות תנועה של המוט

אפשרויות תנועה של ה״בית״

תקיפה - הוצאת דסקית של היריב מהלוח:
אש גוברת על עץ, עץ גובר על מים, 

מים גוברים על אש.
כשדסקית תוקפת דסקית של היריב, הדסקית של המותקף 
(בעלת הסמל החלש יותר) יוצאת מהמשחק והדסקית של 

התוקף, זאת שגברה עליה, תופסת את מקומה על הלוח.
שימו לב: 

- ״הבית״ אינו תוקף ואינו מותקף.
- ככלל, לא ניתן לבטל פעולה אחרונה. לדוגמה: 

מנצח:
המשתתף הראשון שהעביר את המוט שלו לצד השני 

של הלוח (אחת משלושת המשבצות האחרונות).

1. עץ ואש יריבים 
ניצבים סמוך זה לזה

4. משתתף א׳ לא יכול לבטל את 
הפעולה האחרונה שלו ולהפוך שוב 

את הדסקית ממים לעץ

2. משתתף א׳ הפך את 
הדסקית שלו מעץ למים

3. משתתף ב׳ הפך 
את הדסקית שלו 

מאש לעץ
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יבוא ושיווק: קודקוד שיווק בע"מ, בצלאל 27, ערד, 8909355, ישראל.
אזהרה! סכנת חנק: בגלל חלקים קטנים, אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 
3 שנים. ההוראות כתובות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים כאחד.


