
מטרת המשחק
בסלאפזי משחקים במהירות! היפטרו מחמשת קלפי התמונות שלכם לפני כולם, ותנצחו.

הכנת המשחק
חלקו לכל שחקן חמישה קלפי תמונות, והניחו אותם לפניכם. הניחו את ערימת קלפי הרמזים הפוכים 

במרכז השולחן.

מהלך המשחק
1. כל שחקן בתורו הופך את קלף הרמז העליון ומניח אותו במרכז.

2. התבוננו בקלפי התמונות שלכם (משני הצדדים) וִמצאו תמונה שמתאימה לרמז. 
לדוגמה: אם הרמז הוא "זה צומח", תוכלו להיפטר למשל מתמונות כמו: אננס, בננות, עגבנייה ועוד.

3. השחקן הראשון שמוצא תמונה שמתאימה לרמז שנפתח, יכול להיפטר מקלף התמונה הזה.
4. כעת פתחו קלף רמז חדש והמשיכו לשחק באותו אופן.

5. אם תיפטרו ראשונים מכל התמונות שלכם, ניצחתם במשחק!
*חשפתם קלף רמז ולאף אחד מהשחקנים אין תמונה מתאימה? לא נורא, הפכו קלף רמז נוסף.

אלה בעצם כל הכללים החשובים. אפשר להתחיל לשחק בזריזות. בהמשך יש פרטים נוספים שכדאי 
לדעת. 

ודרך אגב... 
אם שייכתם תמונה לקלף רמז, אבל שאר השחקנים לא מסכימים שהיא מתאימה, עליכם להשאיר 

את התמונה אצלכם, ובנוסף עליכם לקחת תמונה נוספת מהערימה כקנס. 
לדוגמה: אם שייכתם תמונה של ארנב לרמז "אפשר להכניס חמישה כאלה לכיס", זאת לא התאמה 

טובה. 

בין קלפי הרמז ישנם שני קלפי סלאפזי שמשמשים כג'וקר. אם הופכים קלף סלאפזי, תוכלו להניח 
עליו בזריזות את אחד מקלפי התמונה שלכם ולהיפטר ממנו. השחקן שמניח ראשון זוכה להיפטר 

מהקלף שלו.

יש להתאים תמיד לתמונות שבקלפים! 
לדוגמה: נניח שנשלף הרמז "ברובו כחול". אם הנחתם עליו תמונה של מזוודה אדומה, וטענתם 

שראיתם פעם מזוודה כחולה, תצטרכו להשאיר את התמונה אצלכם ולקחת קלף תמונה נוסף כקנס.

גרסאות  נוספות למשחק סלאפזי

גרסת השולף הגדול
במקום שכל שחקן ישלוף בתורו קלף רמז, ממנים לתפקיד את השולף הגדול, והוא מקריא הרמזים 

והשופט (במקרה של חוסר הסכמה בין השחקנים). תפקיד השולף הגדול הוא בעל מעמד, כבוד, 
והרבה צחוקים.

גרסה זו מתאימה גם למשחק עם ילדים וילדות צעירים שאינם יודעים לקרוא.

®סלאפזי

מצמצת? פספסת!
15 דקות 8+2-8

מיומנות הבחנה
מהירות תגובה



סלאפזי זה או זה
משחקים כמו בגרסה המקורית, אבל בכל תור הופכים שני קלפי רמז. השחקנים מתבוננים בזריזות 

בקלפי התמונות שלהם ומנסים למצוא לאחד מהרמזים קלף תמונה מתאים - לפני כולם.
שימו לב: אפשר להסתפק בהתאמת תמונה לקלף רמז אחד או לדרוש התאמת תמונות לשני קלפי 

הרמז (תמונה אחת לכל קלף רמז).

סלאפזי מתעתע
גם בגרסה זו הופכים בכל תור שני קלפי רמז, אבל השחקנים צריכים למצוא תמונה שמתאימה לרמז 

אחד בלבד ולא לשניהם.
לדוגמה: אם ברמז הראשון כתוב "ברובו אדום" וברמז השני כתוב "זקוק למים", ויש לכם תמונה של 

מזוודה אדומה, אתם יכולים להיפטר ממנה מכיוון שהמזוודה אדומה אבל לא זקוקה למים. פשוט, 
נכון? אבל לא תוכלו להניח תמונה של עגבנייה, כי היא ברובה אדומה וגם זקוקה למים.

סוּפר סלאפזי
כל קלפי הרמזים מפוזרים הפוכים במרכז השולחן. כל שחקן מקבל חמישה קלפי תמונות. אחד 

השחקנים מכריז "מתחילים!" וכל שחקן מנסה להפוך במהירות קלפי רמז עד שהוא מוצא התאמות 
לתמונות שלו. השחקן הראשון שמצליח להיפטר מכל חמשת קלפי התמונות - מנצח במשחק.

אם הפכתם קלף רמז, אך לא מצאתם תמונה מתאימה, החזירו אותו לשולחן וקחו קלף רמז חדש.

סלאפזי כפול
משחקים כמו בגרסה המקורית, אבל הופכים בכל תור שני קלפי רמז, והשחקנים צריכים למצוא 

תמונה אחת שמתאימה לשני הרמזים.
לדוגמה: אם רמז אחד הוא "זקוק למים" והרמז השני הוא "ברובו אדום", ויש לכם קלף תמונה של 

עגבנייה, תוכלו להיפטר מהתמונה מכיוון שהיא מתאימה לשני הרמזים.

סלאפזי לא מתאים
משחקים כמו בגרסה המקורית, אך השחקנים צריכים למצוא דווקא תמונה שאינה מתאימה לרמז. 
לדוגמה: אם כתוב בקלף הרמז "רובו צהוב ואכיל", תוכלו להיפטר למשל מתמונות כמו דובי, נעלי 

ספורט או מצנם.

סלאפזי לא מתאים כפול
הופכים בכל תור שני קלפי רמז, והשחקנים צריכים להיפטר רק מתמונה שאינה מתאימה לשני קלפי 

הרמז.

סלאפזי הפוך
השחקנים מקבלים חמישה קלפי רמז ומניחים אותם גלויים לפניהם, ואילו ערימת קלפי התמונות 
מונחת במרכז. כל שחקן בתורו הופך את קלף התמונה העליון ומניח אותו במרכז. כל השחקנים 

בודקים את הרמזים שלהם ומוצאים רמז שמתאים לקלף התמונה שנפתח.
לדוגמה: אם הפכתם קלף ובו תמונה של גורילה, תוכלו להיפטר מרמזים כמו "נגמר באות אהו"י" או 

"יש לזה שיניים" או "זקוק למים".




