
מטרת המשחק!
לסלק בעיות רפואיות מצחיקות מלוח המשחק ללא הפעלת הזמזם!

כשמשחקים בפעם הראשונה 
הוציאו מהאריזה את הבעיות הרפואיות, את הגומייה ואת . 1

שקית הניילון.

חלצו בזהירות את החלקים ממסגרת הפלסטיק. לאחר חילוץ . 2
כל הכלים, יש לזרוק את המסגרת לפח בהתאם לכללי המיחזור.

הפרידו את שנים עשר קלפי הבעיות הרפואיות לאורך הקווים . 3
המקווקווים. לאחר הפרדת כל הקלפים יש לזרוק את המסגרת 

לפח בהתאם לכללי המיחזור. 

הכנות
שימו כל בעיה רפואית בחלל המתאים על לוח המשחק.       . 1

מתחו את הגומייה בין שני הזיזים ברגלו הימנית של סם.

הניחו את המלקחיים במקום נגיש לכל המשתתפים.. 2

ערבבו את הקלפים והניחו את החפיסה במרכז השולחן, כשצד . 3
הכסף כלפי מעלה.

בואו נתחיל!
המשתתף הצעיר ביותר מתחיל ראשון. התור נע עם כיוון השעון.

אם אתה הראשון, קח את הקלף העליון בחפיסה והפוך אותו.           
על הקלף יופיע ציור הבעיה הרפואית שאתה צריך לנסות לסלק 

מהלוח. השתמש במלקחיים כדי להסיר את הבעיה הרפואית,   
מבלי לגעת בצדדים המתכתיים.

היזהרו מהזמזם!
אם תיגעו בקצוות המתכתיים, הזמזם יופעל, ואפו של סם 

יידלק! כשזה קורה, יש להשאיר את הבעיה הרפואית במקומה, 
ולהעביר את הקלף שלקחתם למשתתף הבא. עכשיו זה תורו, 

והוא ינסה להסיר את אותה בעיה רפואית שאתם ניסיתם 
לסלק. אם גם הוא יפעיל את הזמזם, הקלף יעבור למשתתף 

הבא, וכן הלאה.

שימו לב: אם אף משתתף לא הצליח לסלק את הבעיה 
הרפואית באותו הסבב, האחרון שמנסה, מחזיר את הקלף 

לתחתית החפיסה, והבא בתור ייקח קלף חדש.

תכולה
לוח משחק ומלקחיים * 12 בעיות רפואיות מצחיקות )כולל 

גומייה( ושקית ניילון לאחסון * 12 קלפים

הניתוח הצליח!
אם במהלך התור שלכם הצלחתם להסיר את הבעיה הרפואית 

מבלי לגעת בצדדי המתכת, הקלף שלכם! הניחו את הקלף 
כשצד הכסף כלפי מעלה. זה הסכום שהרווחתם מהסרת הבעיה 

הרפואית! עבודה טובה, דוקטור!

עכשיו העבירו את המלקחיים למשתתף הבא.

מנצח!
המשחק נגמר כשסם הבריא. כעת, כל המשתתפים סופרים את 

הכסף שהרוויחו.

מי שהרוויח את סכום הכסף הגדול ביותר, הוא המנצח!

שימו לב: לכל בעיה רפואית – השווי הכספי שלה. משתתף שהסיר 
מספר רב של בעיות רפואיות הוא לא בהכרח זה שהרוויח הכי 

הרבה!

משחקים סולו?
התאמנו בכישורי הרפואה שלכם! שחקו לפי ההוראות, ובדקו כמה 

ניסיונות נדרשים לכם על מנת לרפא את כל הבעיות הרפואיות!

יבוא ושיווק: הרצנו בע"מ, בצלאל 27, ערד, 8909355, ישראל.
אזהרה! סכנת חנק: בגלל חלקים קטנים, אינו מיועד לילדים מתחת לגיל 3 שנים.

Cההוראות כתובות בלשון זכר אך מתייחסות לשני המינים כאחד.
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מספר המשתתפים: +1

גילאים: +6

יש להיעזר במבוגר.


