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  "מאפיה"
  .'דק 30-60משך המשחק . משתתפים 10-20משחק חברה מותח ל

  ]לשני המינים כווןוהוא מ, הטקסט כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד[* 

  !למנחה המשחק

כתבנו  :אולם אינך צריך לדעת את החוקים בעל פה. שתקרא לעצמך את ההקדמה וההוראות רצוי, לפני המשחק
ואת ההוראות , קרא בקול רם את ההקדמה. א בכל שלב את ההוראה המתאימהאותם כך שתוכל פשוט להקרי

אתה  –שים לב . אין צורך להקריא אותן לשחקנים –ההוראות באדום הן עבורך . הכתובת בשחור ברצף המשחק
  !בהצלחה .עצמך אינך משחק אלא מנחה את המשחק לכל אורכו

  ל רםקוקרא ב: הקדמה

 אהוו, בתקופה האחרונה ארגון מאפיה קטן ומכוער הרים את ראשו. קטנה ושקטהכולכם בני עיירה , במשחק הזה"
 –והשאר , מאפיונריםחלק קטן מכם יהיו  .ן"כרישי נדלמנסה לחסל את אנשי העיירה כדי למכור את הקרקע ל

מי להרוג את כל המאפיונרים מטרת . האזרחים לא יודעים מי הם המאפיונרים. ויהיה גם בלש. אזרחים תמימים
המשחק ימשך  .להוציא להורג את אנשי המאפיה ולהחזיר את השקט לעיירה –מטרת האזרחים . שאינו במאפיה

. להוריד את הראש ולעצום את העינייםכל השחקנים צריכים , בלילה .כל סיבוב מחולק ללילה וליום. סיבובים מספר
. על ידי הצבעה עליו חד מחברי העיירהולנסות לרצוח את א, אחד אחד, אני אקרא למאפיונרים להתעורר בשקט

אז , מאפיונריםזאת אומרת שאם יש ארבע . הוא נרצח, אם רוב חברי המאפיה שעדיין בחיים הצביעו על אותו אדם
 2אם יש ; צריכים להצביע על אותו אדם 2לפחות , מאפיונרים 3אם יש ; צריכים להצביע על אותו אדם 3לפחות 

, כולם מתעוררים ועל ידי דיון והצבעה דמוקרטית וגלויה, ביום. צביע על אותו אדםשניהם צריכים לה, פיונריםאמ
את , לנסות לתאם בינהם על ידי מבטים למשל ונרים מנצלים את היום כדיהמאפי. חשודים" להוציא להורג"יכולים 

לחסל עוד אזרחים המאפיונרים יכולים לנצל את ההוצאות להורג כדי לנסות , וכמובן .מי הם ינסו לרצוח בלילה
או כאשר חברי המאפיה , )ואז האזרחים ניצחו(להורג  יוצאוכאשר כל חברי המאפיה  סתייםימשחק ה. תמימים
  ."ואז המאפיונרים מנצחים כמובן –לרצוח את האזרח האחרון  יצליחו

 ובצע את ההוראות באדום, קרא את ההוראות בשחור בקול רם: רצף משחק

 ...סיבוב הכנה
 –שתי נגיעות . מי שאגע בו נגיעה אחת הוא אזרח תמים. אני אעבור ואגע לכל אחד בגב. ריד ראשכולם להו" .1

: מאפיונרים' מס .בגב המשתתפיםשקטה עבור וחלק תפקידים על ידי נגיעה " .בלש –שלוש נגיעות. מאפיונר
 .פיונריםמא 5: משתתפים 18-20 ■מאפיונרים  4: משתתפים 14-17 ■מאפיונרים  3: משתתפים 10-13

עכשיו אני אתן לכל אחד מכם . תראו מי השותפים שלכם במאפיה... ראש להרים בשקט בשקט ,מאפיונרים" .2
הצבע על כל אחד מהם , בכיוון השעון ."וזה יהיה השם שבו אני אקרא לכם בכל לילה במשך המשחק, מספר

 .ך הלאהוכ" 2מאפיה ", "1מאפיה " :ותן לו מספר 
 ".שרא להוריד ,מאפיונרים" .3
לו כן  להנהןועליך , הבלש מצביע". ?ונרתצביע על מי שאתה חושד בו שהוא מאפי. ראש להרים בשקט, בלש" .4

 .הדבר עלול ליצור בלבול, )אגודל מורמת למשל(תשתמש בסימן אחר  אל. או לא
 ".ראש להורידבלש " .5
ו במשך היום שהוא נרצח אם אני מודיע למישה. אנחנו נתחיל עוד רגע במשחק. כולם להרים ראש, בוקר טוב" .6

הוא פשוט יושב במעגל וצופה . הוא מפסיק לשחק –או שהקהילה מחליטה להוציא אותו להורג , בלילה
לגבי . זה יהרוס את המשחק. או לנסות לרמוז משהו לשחקנים האחרים, דבראבל אסור לו ל, במשחק עד סופו

סדנאות משחקי שולחן –כל הזכויות שמורות למובילה   © 



  
052-3285860    

 www.mobila.co.il  
  61120מיקוד , אביב- תל 12025. ד.ת

  

סדנאות משחקי שולחן –כל הזכויות שמורות למובילה   © 

 ...עכשיו מתחיל המשחק

 ".כולם להוריד ראש !לילה טוב" .1
 .המאפיונר מצביע". ...?רוצה לרצוח התתצביע בשקט על מי שא ...להרים ראש, 1מאפיה " .2

  ".הוריד את הראשל, תודה"
. הוא נרצח, מהמאפיונרים הצביעו על אותו אדם יותר מחציאם . נריםחזור על שלב זה עבור כל אחד מהמאפיו

קרא גם במספרם  !חשוב. הוא רוצח אוטומטית את מי שהוא מצביע עליו, אם נשאר במשחק רק מאפיונר אחד
 .נשארו ונריםאפימכדי שהקבוצה לא תדע כמה , שכבר אינם בחיים ונריםמאפישל 

, המאפיונריםכמו עם ! חשוב. לא בתשובה\הנהן כן .מצביעהבלש ". ...?במי אתה חושד... להרים ראש, בלש" .3
 .המשך להנחות כאילו הוא חי וקרא לו, הבלש מתש במקרהגם 

 ".להוריד ראש, בלש תודה 4. "
 ."להרים ראש !לכולם בוקר טוב" .5
 אם מישהו נרצח אמור משהו בסגנון". שקט עבר על העיירה לילה" אם אף אחד לא נרצח אמור משהו בסגנון .6

 'שולה המוקשים'היתה אשת שיחה נפלאה ושחקנית  !חבל. שנתהשנרצחה ב, ]Y[חוץ מל... לכולםבוקר טוב "
 ".מעכשיו את צופה במשחק ולא משתתפת בו ,]Y[" .משחקרק מוסיפים לוהומור אלתורים ". בחסד

הסבר , בסיבוב הראשון". ידבר עכשיו – ונרשהוא מאפי, מישהו אחר אם מישהו רוצה להאשים. קיי.או" .7
, זה יכול להיות ששמעתם שהוא זז בלילה. מקאתם צריכים לנ, אם אתם מאשימים מישהו" :איךלמשתתפים 

 ".אחר שיש לכם טיעוןאו כל ... או שראיתם אותו מסמן למישהו, או שהוא מחייך מוזר, או שהוא שקט מדי
 .תן לקבוצה לנהל זאת עצמאית עד כמה שניתן. דא שכולם מקבלים זכות דיבורתפקידך הוא לו .8
מי חושב שצריך  צביעי .בואו נעבור להצבעה, קיי.או" :כשאתה מרגיש שהדיונים וההאשמות מיצו את עצמם .9

 ".?מה יש לך לומר להגנתך, ]X[: "זכות לנאום הגנה קצרלשאת שחקן הנאשם ל, אם יש רוב". ]X[את  שפוטל
אם יש  .ספור קולות". ירים את ידו, אשם] X[מי שחושב ש" :הצבעה פומביתשוב נערכת , רי נאום ההגנהאח .10

 ".בשקטמעכשיו אתה יושב וצופה במשחק  ...הקהילה מצאה אותך אשםלצערך , ]X[": מוצא להורג ]X[ –רוב
רחים הצליחו להרוג חלק גם אם האז! שימו לב" ]אין צורך לחזור על כך בהמשך! בסוף הסיבוב הראשון בלבד[ .11

ולבלש להרים  נריםאני עדיין אקרא בכל לילה לכל אחד מהמאפיו –או שהבלש יצא מהמשחק , מהמאפיונרים
 משכויוחוסר הודאות המתח האזרחים לא ידעו אם הם הצליחו לתפוס חלק מהמאפיונרים ושכך . את הראש

 ".עד סוף המשחק
או עד שהאזרחים , !)ניצחון למאפיונרים(ו אזרחים בחיים לא נשארהמשחק נמשך עד ש. )לילה( 1-חזור ל .12

 !).ניצחון לאזרחים(הצליחו להפטר מכל המאפיונרים 

  למנחה הערות

ודורש מהמנחה אסרטיביות וקציבת זמן הדיונים , המשחק ארוך יותר, ככל שיש יותר משתתפים במשחק .1
 .תבינוני\קטנהה מלץ לקיים עם קבוצאת המשחק הראשון שאתה מנחה מו". יום"במשך ה

 .יותר מאדם אחד משפטאפשר להאשים ולהעלות ל" יום"אפשר לקבוע שבכל , את המשחק זרזכדי ל .2
מסכמים בינהם , )ולא בדירוג(דרך אחרת לזרז את המשחק היא לקבוע שהמאפיונרים מתעוררים יחדיו בלילה  .3

  .מהמשחק מובטח שבכל לילה יצא מישהוו, כך קל יותר למאפיה. במבטים את מי לרצוח

  :ולמצוא הצעות נוספות לפעילותלנו כדי לקרוא על הסדנאות ש נושל קר באתרב
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