
סנט משחק המעבר.  החוקים המקוריים למשחק לוח זה מעולם לא התגלו. אולם,  בעזרת ציורים שנמצאו בקברי פרעונים ניסו 
אגיפטולוגים לבנות גרסה אפשרית למשחק זה 

לוח המשחק מכיל 30 ריבועים הנקראים "בתים". לכל שחקן שבעה חיילי משחק בצבע אחיד.
בתחילת המשחק שבעת חיילי המשחק של שני השחקנים ערוכים לסירוגין בבתים 1-14. 

מטרת המשחק: להוציא את כל החיילים מן הלוח 
כל שחקן בתורו מטיל את הקובייה ומוליך חייל משחק אחד לפי כיוון מספרי הבתים. כאשר חייל מגיע אל בית שיש בו חייל משחק של היריב, הם מתחלפים במקומותיהם.

קיימים 5 בתים בעלי משמעות מיוחדת:
"בית הלידה מחדש" אליו חוזרים חיילים שנחתו על בית 27. ריבוע 15:  

"בית האושר" כל חיילי המשחק חייבים לבקר בבית זה. שחקן חייב לחשב את מהלכיו ולהביא את כל חייליו לנחות על בית זה. ריבוע 26:  
"בית המים" אל בית זה יכולים להגיע חיילים מבתים 28-30 אשר לא קיבלו מספר צעדים המדויק ליציאה מהלוח ונאלצו לחזור לאחור. חייל שהגיע לבית      ריבוע 27:  

המים חוזר לאחור אל בית הלידה מחדש בריבוע 15    
"בית שלוש האמיתות" מכאן תוכל לעזוב את המשחק רק אם הקובייה תראה 3 ריבוע 28:   

"בית רה-אטום" מכאן תוכל לעזוב את לוח המשחק רק אם הקובייה תראה 2 ריבוע 29:  
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The game is played on a rectangular board consisting of 30 squares called “houses”. At the beginning of the game the seven pawns per player alternate 
along the 14 first squares. 
Your goal: to move all the pawns off the board
The pawns move according to the throw the die. Move one of your pawns a number of  squares equal to the number of points you rolled. When a pawn 
reached a square  already occupied by an  opponent pawn, they have to exchange their positions. 
The special squares have the following effects on play:       
Square 15:   House of Rebirth, starting square and the  return square for the pawns reaching square number 27. 
Square 26:   House of Happiness, a mandatory square for all the pawns. 
Square 27:   House of Water, a square that can be reached by the pawns located on squares 28 to 30 which moved back when their  throws did not    
    allow them to exit the board. They have to restart from square 15.
Square 28:   House of the Three Truths, a pawn may  only leave when a 3 is thrown.
Square 29:   House of the Re-Atoum, a pawn may only  leave when a 2 is thrown. 
The winner is the first to move all of their pawns off the board.

senet The game of passing. The original rules of this game has never been discovered. But through 
imagery found on ancient tomb walls and, Egyptologists have attempted to reconstruct the rules.



מאהן משחק  הנחש שוחק במצריים העתיקה כ-3000 שנה לפני הספירה. במשחק זה עלייך להעביר את 6 חיילי המשחק שלך 
מזנבו של הנחש לראשו ובחזרה לקצה הזנב לפני שהאריה של היריב יאכל אותך.

לכל שחקן יש שישה חיילי משחק ואריה אחד באותם הצבעים. כל שחקן מטיל את הקובייה בתורו.
ראשית יש להכניס את כל חיילי המשחק אל הנחש. רק הטלה של 1 מאפשרת כניסה של חייל. ורק לאחר שכל חיילי המשחק נכנסו ניתן להתחיל להתקדם לכיוון ראש הנחש.

כאשר חייל משחק מגיע אל ראש הנחש יש להפוך אותו ולהתחיל את מסעו לכיוון הזנב. כאשר החייל הראשון מגיע אל הזנב מכניסים את האריה.
האריה נע בדומה לשאר חיילי המשחק, אולם כאשר הוא מגיע אל ראש הנחש הופכים אותו ובדרכו חזרה הוא "טורף" את חיילי היריב עליהם הוא דורך.

המנצח הוא השחקן אשר טרף יותר מחיילי היריב

Each of the two players has 6 counters and a lion of the same colors. Each player throws the die at his turn. You need to throw a ‘1’ to start each counter off.
You must start each of your counters on the board before moving any of the others. Once you have reached the snakes head with 1 of your counters you should 
turn it over to start the return journey back to the tail. When you have made it back to the tail with 1 of your counters you can start your lion counter.
Move your lion counter around the snake towards the head like the other counters, but on the way back your lion can eat up any of your opponents counters 
that get in its way. The winner of the game is the person whose lion has eaten the largest number of counters

Mehen The snake game, was played in ancient Egypt even before 3000BC. The idea of the game is to move your 
six counters around the snake towards its head and get them back safely to the tail before your opponent’s lion eats them.



סיגה משחק לוח מצרי עתיק המיועד לשני שחקנים ועדיין משוחק בימינו על-ידי ילדי מצרים.
לכל שחקן שלושה כלי משחק בצבע אחיד.

סדרו את כלי המשחק באופן הבא:

Each player has three identical 
pieces. Set the board as show at 
the picture:

Seega An ancient Egyptian two player game that is still played by young Egyptians today. 

Player take it in turns to move 1 of their pieces 1 or 2 squares on the board.
Players can move in any direction but cannot move over another piece.
The winner of the game is the first player to get 3 pieces in a straight line (diagonal included) 
other than the starting line

מהלך המשחק: כל שחקן בתורו יכול להזיז חייל אחד בריבוע אחד או שניים לכל כיוון מבלי לעבור מעל 
חייל אחר.

המנצח הוא הראשון אשר מצליח להציב את שלושת חייליו בקו ישר (כולל אלכסון) אשר אינו שורת הפתיחה.


