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משחק מאת: גלי שמעוני וצבי שלם
משתתפים: 4-2 שחקנים, מומלץ לגילאי: 5 ומעלה

משך המשחק: כ-15 דקות

תכולת המשחק
⋅ 4 סטים של 12 אריחי דמויות 

דו-צדדיים, כל סט עם מסגרת בצבע 
אחר.

⋅ 6 לוחות דו-צדדיים של דמויות
מטרת המשחק

לצבור את סכום הנקודות הקטן ביותר במהלך חמשת 
הסיבובים של המשחק. סדרו כמה שיותר מהר את אריחי 

הדמויות שלכם בהתאם ללוח. כאן אין כמעט זמן לחשוב - 
המהירות מנצחת!

הכנת המשחק
כל שחקן מקבל 12 אריחים בעלי מסגרת באותו צבע ומניח 
אותם לידו על השולחן. לפני תחילת המשחק המשתתפים 
מחליטים האם הם משחקים כך שיש להניח את האריחים 

על גבי הלוח (אופציה קלה יחסית), או לצד הלוח (אופציה 
יותר מאתגרת), או לשחק עם לוח אחד משותף עבור כל 
המשתתפים (זו האופציה המאתגרת ביותר). אם בחרתם 
באפשרות שלכל משתתף יש לוח משלו, חלקו לוח לכל 

שחקן והניחו אותם הפוכים כשפניהם מטה.

איך משחקים (לוח משחק אישי)
סופרים 1, 2, 3, ואז הופכים את לוח המשחק וכל משתתף 
מנסה לסדר את האריחים שלו כמה שיותר מהר, כל דמות 

במיקום שלה. אל תשכחו, האריחים הם דו-צדדיים!
את האריחים הניחו על לוח המשחק או לצדו, לפי מה 

שהחלטתם מראש. 

בסוף כל סבב, 
השחקן 

שמסיים ראשון 
מקבל נקודה 
אחת, השני 2 

נקודות, השלישי 3 
נקודות וכן הלאה - 

ככל שיש פחות 
נקודות, כך טוב יותר. 

כדאי לרשום על דף את 
התוצאות של כל סבב. 
לאחר חמישה סבבים 

המשחק נגמר. המנצח הוא השחקן שצבר את סכום 
הנקודות הקטן ביותר בחמשת הסבבים של המשחק.

משחק לקטנטנים (גילאי 4-3)
ניתן לשחק כמשחק ליחיד באופן לא תחרותי. מניחים על 

השולחן את אחד מלוחות המשחק ו-12 אריחים מאותו 
הצבע.

מטרת המשחק היא להניח את 12 האריחים על גבי לוח 
המשחק, כך שכל דמות על הלוח תהיה מכוסה על ידי 

אריח עם אותה הדמות. 
הורים שימו לב! במהלך המשחק כדאי לעודד את הילדים 
לחפש דמויות משני צדי האריחים. כמו כן, במקרים רבים 

הילדים יגיעו למצב בו האריח האחרון אינו מתאים 
למקום האחרון שנותר על הלוח, ולכן עליהם להחליף 

אותו עם אריח אחר שהונח קודם לכן. 
בהתחלה אולי יזדקקו לעזרה, 

אך לאחר מספר משחקים 
יוכלו לעשות זאת בעצמם.

הפכת, התאמת, ניצחת!
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Game by: Gali Shimoni & Zvi Shalem.
2-4 players, ages 5+, 15 min.

Contents
⋅ 4 sets of 12 character tiles, 
each set has a different color.
⋅ 6 double sided game boards.

Aim of the game
Match your character tiles to 
the board as fast as you can. 
The player with the least points at 
the end of 5 rounds - wins!

Game setup
Each player receives 12 tiles in a different 
colored frame and 1 random board. He places 
them beside him. 
Before starting the game, players should decide 
whether to place their tiles on their boards (easy 
version), beside their boards (more difficult), 
or play with 1 board in the center (the most 
challenging option).

How to play
On the count of 3 all the players simultaneously 
flip their game board to the other side and try to 
arrange all their tiles according to the board as 
fast as they can. Place each character in its 
designated spot. 
The tiles should be placed on the board or next 
to it, depending on what you agreed on at the 
beginning of the game. Don’t forget! The tiles are 
double sided! 

At the end of 
each round, the 
player who 
finishes first 
receives 1 point. 
The second 
player to finish 
receives 2 points 
and so on. The 
less points you 
accumulate- the 
better! It’s 
recommended to 
write down the score of each round.
After 5 rounds the game ends. The winner is the 
player with the least points.

Easier version 
(for 3-4 year old players)
A game for a single player. In this case we 
recommend grownups to encourage the player 
to pay attention to the character on the other 
side of the tiles. In many cases the player will 
be left with only one card not matching the last 
vacant spot on the board. In this case he must 
try to maneuver the tiles already placed and 
replace it with a different tile.

The frantic flip game
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