
תכולת המשחק
48 כרטיסי אתגר
4 לוחות משחק

מומלץ להיכנס ולראות את סרטון ההסברה 
GEONIGAMES של Youtube –בערוץ ה

מבוא
האם אי פעם הרגשת שהראש שלך מסוחרר?

לפעמים המנוע שמניע אותך יכול להתבלבל ולהסתחרר.
תרגל את המוח שלך והחזר אותו למסלול בקרב המוחות 

המהיר הזה!
חשוב ופעל במהירות כדי 
שתאי המוח יוכלו לפעול 

בחזרה במלוא הכח.

מטרת המשחק
לוח המשחק=פאזל מוח, הלוח מייצג את המוח שלך. הריבועים 

הלבנים מסביב ללוח הם תאי המוח שלך. שחקן אחר הולך להחליט 
בשבילך איזה 2 תאי מוח ירוקים אתה צריך לחבר בפאזל מוח שלך. 
ברגע שתשלים את החיבור הנכון בעזרת קו אדום רציף )אורך הקו 

לא משנה( תחקה את פרצופמוח=הפרצוף הטיפשי שבכרטיס בכדי 
לזכות בקלף! הראשון שאוסף 10 כרטיסים מנצח!

כרטיסי האתגר הם דו צדדיים:
בצד אחד מוצג פרצופמוח=הפרצוף הטיפשי שצריך להציג לפני 

הזכייה בסיבוב.
בצד השני מוצגים האתגרים שמשמשים לגרסה השנייה במשחק.

דוגמאות לפרצופמוח:

גרסה 1: בחירת היריב

הכנה למשחק
⋅ כל שחקן לוקח לוח משחק כאשר כל הכפתורים הלבנים מכסים 

את הצבע הירוק )הצבע האדום גלוי(.
⋅ ערבב את כרטיסי האתגר והנח את הערימה במרכז השולחן 

כשפרצופי המוחות כלפי מעלה.
בגרסה זו לא משתמשים בצד הקלף עם משימות האתגר.

העמד פנים שאתה 
מסתכל על משהו חשוב!

העמד פנים שאתה 
רקדן בלט!

כסה את העיניים
 ותראה מפוחד!

סבב המשחק
⋅ הזז 2 כפתורים לבנים לבחירתך מתוך ה-16 בלוח המשחק וחשוף 

2 ריבועים ירוקים.
• 2 נקודות ירוקות אלו מציינות את 2 תאי המוח שצריך לחבר באתגר.

⋅ העבר את לוח המשחק לשחקן שמשמאלך.
כעת המשחק יכול להתחיל: כל השחקנים משחקים יחד!

⋅ החלק את האריחים וחשוב במהירות כדי למצוא דרך לחבר את תאי 
המוח הירוקים בעזרת קו אדום רציף בלוח המשחק.

⋅ ברגע שחיברת בהצלחה את תאי המוח הירוקים באמצעות קו אדום, 
עליך לחקות את הפרצופמוח הטיפשי שעל גבי הכרטיס שבראש 

ערימת הקלפים.  
הראשון שמסיים את המסלול ואת חיקוי הפרצופמוח מקבל 3 קלפים.

השני מקבל 2 קלפים.
השלישי מקבל קלף אחד.

ממשיכים בסבבים עד סיום המשחק.

סיום המשחק
השחקן הראשון שאוסף 10 
כרטיסי אתגר הוא המנצח!

מצא דרך לחבר את 
2 תאי המוח הירוקים

ברגע שהצלחת
בחיבור, צור חיקוי 

של פרצופמוח

גרסה 2: אתגרי פרצופמוח

מטרת המשחק
הפעם כרטיסי האתגר יראו לכל השחקנים איזה תאי מוח צריך 

לחבר ביחד. אבל, זה תלוי ברמה של כרטיס האתגר שנבחר, יכול 
להיות יותר מ-2 תאי מוח ירוקים שצריך לחבר!!! 

יש לחבר באותה הדרך כמו בגרסה 1. 
חשוב: על חלק מכרטיסי האתגר מופיעים אחד/שני גלגלי שיניים 

ו/או שלושה/ארבעה תאי מוח ירוקים שצריך לחבר.
בכדי לזכות בסיבוב עליך ליצור לא רק קו אדום רציף בין כל תאי 

המוח הירוקים אלא גם לוודא שגלגלי השיניים במיקום הנכון בלוח 
המשחק.

הכנה למשחק
• כל שחקן לוקח את פאזל המוח שלו.

⋅ בוחרים את רמת המשחק שרוצים לשחק
)ירוק=קל, כתום=בינוני, אדום=קשה, שחור=קשה מאוד(

⋅ לוקחים רק את כרטיסי האתגר בצבע של רמת הקושי שבחרת 
ומסדרים את הכרטיסים בערימה כשצד הפרצופמוח כלפי מעלה.

• עכשיו אפשר להתחיל בקרב המוחות...

סבב המשחק  - כל השחקנים משחקים יחד!
⋅ השחקן הצעיר ביותר חושף את כרטיס האתגר ומניח אותו ליד 
ערימת הקלפים. קלפי האתגר מראים את המוח שלך ואיך צריך 

לחבר בין תאי המוח. 
•  קודם כל, חשוף את תאי המוח הירוקים בהתאמה לכרטיס האתגר.

הערה: לוח המשחק מרובע, לכן לא משנה כיוון הלוח. כל שחקן 
מסדר את לוח המשחק לפי הכיוון שהוא רואה את כרטיס האתגר.

• החלק את האריחים וחשוב במהירות כדי למצוא דרך לחבר את תאי 
המוח הירוקים יחד בעזרת קו אדום רציף.

• ברגע שביצעת את האתגר בשלמותו, עליך לחקות את הפרצופמוח 
הטיפשי שעל גבי הכרטיס שבראש ערימת הקלפים.  

הראשון שמסיים את המסלול ואת חיקוי הפרצופמוח מקבל 3 קלפים, 
השני מקבל 2 קלפים, השלישי מקבל קלף אחד.

ממשיכים בסבבים עד סיום המשחק.

סיום המשחק                              
השחקן הראשון שאוסף 10 כרטיסי אתגר הוא המנצח!

עוד בסדרה:

הכפתורים הירוקים חשופים 
בהתאמה לכרטיס האתגר

האתגר שצריך לפתור

הפרצופמוח שצריך לחקות

מצא דרך לחבר
בין 3 תאי המוח הירוקים 

ולמקם את גלגל השיניים 
הכתום בהתאמה למוצג

בכרטיס

ברגע שהצלחת 
באתגר, עשה חיקוי 

של פרצופמוח


