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משחק ל: 4-2 שחקנים
גיל: 4 ומעלה 

זמן משחק: 15 דקות

תכולה
44 קלפים ב-5 צבעים )ירוק, כחול, אדום, ורוד וצהוב( עם 

8 צורות )כוכב, ריבוע עם עיגול, לב, שני קווים מקבילים 
]סימן "שווה"[, איקס, משולש, עיגול, ריבוע(, וכן 4 קלפי 

ג’וקר.

מטרת המשחק 
להיפטר ראשונים מכל הקלפים.

הכנת המשחק
חלקו 6 קלפים לכל שחקן, שאר הקלפים מהווים קופה.

מהלך המשחק
השחקן הראשון שולף קלף מהקלפים שבידו ומניח אותו 

בצורה גלויה במרכז השולחן. השחקן הבא אחריו צריך 
להניח קלף באותו צבע או באותה צורה. אם אין לו קלף 

מתאים, הוא לוקח קלף מהקופה. אם יצא לו קלף מתאים 
מהקופה הוא יכול להניח אותו מיד בערימה.

קלף ג’וקר מאפשר לשנות צבע או צורה בכל תור, וניתן 
להניח אותו על כל קלף; השחקן שהניח את הג’וקר מכריז 

מה הצבע והצורה שבהם בחר.
השחקן הראשון שנפטר מכל הקלפים שבידו הוא 

המנצח!

הוראות המשחק

 



OBJECT OF THE GAME

Get rid of all your cards.

PREPARATION

Deal 6 cards to each player, the rest are used as the  
stock pile.

HOW TO PLAY

The first player places a card face up in the centre of the 
table. The next player must play a card of the same colour 
or shape. If this player cannot play a card, he or she takes 
a new one. In the event of a “good draw”, the player plays 
his or her card right away.

The JOKER card can take any shape or colour at any time 
and can be placed on any card; the player announces the 
colour and shape he or she wishes to play.

The first player who no longer has any cards left in his or 
her hand has won the game.

NUMBER OF CARDS

44 cards

NUMBER OF PLAYERS

2 to 4 players

CARD DETAILS

Cards with 8 shapes (star, square with circle, heart, 
trapezium, cross, triangle, circle, square) in 5 different 
colours (green, blue, red, yellow and pink) and 4 Joker 
cards.

AGE

4 years and up

DURATION

15 minutes
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