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 לותמטרת המשחקים וההפע

  להכניס לגייס קשב ובמשחק פתיחה כדי שימוש  –הקייטנה לעולם שבחוץ יצירת הפרדה בין

 .כים לענייניםאת החני

  כשחברי במיוחד . מועיל קבוצהכוד הוללי משמש לשבירת הקרחהמשחק  –יצירת אווירה

 ממסגרות קודמות. הקבוצה לא מכירים זה את זה

 לקראת פעולה  להרגיע קבוצה אנרגטית ביים יכוליםקטימשחקים א –א לאנרגיות ולמרץ מוצ

 בישיבה.שקטה שנערכת 

  בין בנים לבנותהפחתת מתח ויצירת תקשורת לדוגמא:  –כלי לפתרון בעיות חברתיות בקבוצה , 

 שילוב חניכים פחות מקובלים וכד.

  מובנה מההפעלה.שימוש במשחק כחלק  –אמצעי להעברת מסר 

 

 טיפים להנחיית משחק

 תחילים בהסבר על מטרת המשחק.: מהסבר המשחק 

   .מסבירים את החוקים ומוודאים שכולם הבינו אותם 

  .התחלת המשחק: תמיד ע"י הדגמה 

  קהחוצה מבלי שידע את כללי המשח חניךאין להוציא.  

 ההפסקת משחק בשיאו תנאי להצלח. 

 יעלבו כי לא נבחרו.  כדי שחניכים לא וחלט על ידי המדריכים,יקבוצות רכב הה 

 ק.חלחוויות המש פיםשות כיםהמדרי  

 משחק המפעיל רבים קודם למשחק המבליט יחידים.  

 ך.לעיתים עדיף משחק פשוט על מסוב  

 ערובה להצלחה. –מספר גדול של משחקים  ה מראש שלהכנ  

  טוב.גם משחק ישן ומוכר הוא  

 משתתפים מזג אויר, מקום ,אביזרים, מספר נון הפעילות המשחקית יש לקחת בחשבון:בתכ. 

 



 

 שחק זיכרון אנושימ

 '.דלדוגמא: מחיאות כפיים, משיכה באוזן וכ. שעל כל אחד מהם רשום סוג של תנועהפתקים  2מכינים 
 וללא דיבורים. ל ידי ביצוע ההוראה בלבדעפתק ועליו למצוא את בן זוגו  לכל חניך מקב

 

 הפסיכולוג

  .בוחרים חוק כלשהו שעל כולם לעמוד בו החניכיםיוצאים החוצה, בינתיים  חניכים 3
י חייהם של עונים על התשובות על פי פרט ,לדוגמא: כל התשובות לשאלות שישאלו יתחילו באות א'

  וכד.אלה שיצאו החוצה 
 הקבוצהילדים שיצאו חוזרים לכיתה, שואלים שאלות ולפי התשובות הם צריכים לנחש מהו החוק שה

 בחרה.

 

 קורי עכביש

של הילד  זקהוחובים במעגל. המדריך זורק כדור צמר אל חניך מסוים ואומר את שמו יושהחניכים 
 . המדריך ממשיך להחזיק בקצה החוט.ץלדוגמא: חרו

 החוזקהושמו שלו של המדריך,  החוזקהו החניך זורק את הכדור לחניך אחר, תוך קריאת שם המדריך
 קור עכביש).  , כך שנוצרוכך הלאה ( כל חניך ממשיך לאחוז בכדור הצמר שלו 

 אחרי שכולם אוחזים בצמר, מנסים להתיר את הקשר ע"י החזרת הצמר אחורה.

 



 

  חליבת בוקר

, סוגר מכניס את אגודל יד ימינו לכף ידו הסגורה של זה שיושב לימינו חניךכל החניכים יושבים במעגל. 
 החניך שמשמאלו מכניס את אגודלו ליד זו. ו את יד שמאל שלו

ל בכל פעם שנאמרת מילה מוסכמת מראש, כל אחד צריך לתפוס את אגודלו שוהמדריך מספר סיפור 
 מכף ידו של שכנו משמאל.ובו בזמן לברוח  מימין שכנו

 

  מה נשתנה

  ועליהם להתבונן בו.  החניכים עומדים מול המדריך
דברים  שלושהמשנה המדריך . אליו את גבםניכים מפנים , וכל החאחורה פנה"" המדריך אומר:

 את השינויים. גלותללהסתובב אליו ו) ועל החניכים  וכד.בהופעתו ( כפתור פתוח, שרוך 

 

 העיוורים והפיקח

 קית. פרט לאחד פיקח, שלו יש משרו עיניים ומצוידים במטפחת, מכוסיכל המשתתפים 
 מפעם לפעם עליו לשרוק. ו כרצונו העיוורים"בעל המשרוקית יכול להסתובב בין החניכים "

 תו.מתחלף א - פיקח. מי שפוגע בבמטפחתלהצליף בו  - שאר החניכיםמטרת 

 

 



 

 משחק השוקולד

חולצה, צעיף, -במרכז המעגל חפיסת שוקולד, סכין, מזלג, וכמה בגדים מכל מיני סוגים (לדוג` מניחים
, לובש את כל הבגדים ומתחיל לאכול 6שיוצא לו  י. מוביית משחקקכובע וכפפות). כל אחד בתורו זורק 

 ה (בעזרת סכין ומזלג). יקובי-היאת השוקולד, קובי
ל ויש לעשות הכ, לובש ומתחיל לאכול. במהירות הבגדים תלוקח א, הוא 6שיוצא לעוד מישהו ברגע 

  השוקולד.במהירות כדי להספיק לאכול מ

 

 חפצים במעגל

 . דוכ נעל, מטפחת :השייך לו כל חניך מניח במרכז המעגל חפץ .כל החניכים עומדים במעגל
מסתובבת במעגל,  וצההקב ממספר החניכים.החפצים קטן  שמספרהמדריך מוציא חפץ אחד, כך 

 . דללכת אחורה וכ ת הוראות המדריך; לקפוץ, להתקדם,בכיוון השעון ומבצעת א
חפץ כלשהו (לאו דווקא שלו), מי  כל חניך לרוץ למרכז המעגל ולקחת בהינתן אות שסוכם מראש, על

  .ומוציא מן המעגל חפץ אחד המשחקשנשאר ללא חפץ עוזב את 
 שנותן את ההוראות בסבב הבא. הוא זה

 

 כרון חפציםיז

 השולחן. עומדים סביבהחניכים  .קטנים ומכסה אותם בשמיכהחפצים  20-מניח על שולחן כהמדריך 
  .השולחן את החפצים למשך דקה ומכסה שוב אתהמדריך חושף 

 החניך שזכר הכי הרבה חפצים. -כה החניכים צריכים לרשום את כל החפצים שזכרו. זו

מסתובבים  םמכן כול על החניכים להסתובב ביניהם, לאחר .רחבי החדרניתן גם לפזר את החפצים ב
  את מיקומם של מספר חפצים. עם הפנים לקיר והמדריך משנה

שענה  ביותר? מי הוחלף? מה הוצא? מהו החפץ הארוך מה :לענות על שאלות שהוא שואלהחניכים ל ע
 הוא הזוכה. הכי הרבה שאלותנכון על 



 

 בדפיקות "הזרם"

שיד ימין שלו נמצאת מימין ליד שמאל כעל הרצפה  ידיואת  מניחיושבים במעגל על הרצפה, כל אחד 
ש שלכל אחד י כך, ד ימין של היושב משמאלושל החבר היושב מימינו ויד שמאל שלו נמצאת משמאל לי

 ים שלו.ים (של היושבים מצדדיו) בין הידיידי שתי

 דופקים על הרצפה לפי סדר הידיים כל פעם דפיקה אחת. -מעבירים "זרם" בדפיקות
 תורוכש לא בתורו, או לא דופקשכאשר מישהו דופק שתי דפיקות, כיוון הזרם משתנה. אם מישהו דופק 

 שלו יוצאת מהמשחק. . הידמגיע

 

  גשרים

רגליהם מפוסקות כ"גשרים", בשני טורים כשוהקבוצות מסתדרות   שתייםל וצהמחלקים את הקב
בהינתן האות, מגלגל הראשון את הכדור בין רגליו אל האחרון בטור, והוא  בכל טור יש כדור. לראשון

. ועד שהראשון שב למקומיו רץ והופך להיות ראשון ושוב מעביר את הכדור, אל גיעברגע שהכדור מ
 שמסיימת ראשונה את כל הסבב.וצה מנצחת הקב

 

 סוכרייה

 וסה עיניים עם משרוקית. החניכים עומדים או יושבים במעגל, במרכזו חניך מכ
שקית מיד ליד בין החניכים עטופות. בהינתן האות, עוברת ההחניכים שקית עם סוכריות  בידי אחד

 ה ולהוריד את עטיפתה.עם הישמע שריקה, חייב זה שהשקית אצלו להוציא בזהירות סוכריי במעגל.
שלו. לא  הסוכרייה -א מחזיק השקית. הצליח ה"עיוור" צריך לציין לפי רעש הרשרוש את הכיוון בו נמצ

 קית.זוכה זה שהוציאה מהש - הצליח

 



 

 ששת

 ות. דרכים שונ 6-בכל משתתף מקבל דף עליו ירשום את שמו 
 , ולקפל את החתיכות. כל שם על חתיכה אחרתכך ש עליו לחתוך את הדף

 פתקים אקראיים.  6אוסף את הפתקים, מערבבם ואז כל אחד מוציא  מדריךה
כולם פותחים ביחד את הפתקים, ועל כל אחד לנסות ולהשיג את ששת שחק בהינתן האות לתחילת המ

 משא ומתן עם מי שמחזיק בהם.  יהפתקים שלו ע"
 שלו ראשון. " ששת"פתק מבלי לקבל תמורתו פתק אחר. מנצח מי שמצא את ה  אין לתת

 

 פקודה כנגד פקודה

 מטר זו מזו.  10העומדות במרחק של  מתחלקים לשתי קבוצות
 ,אתם עמדו עמידה ישרה" המדריך עומד במרכז הרווח ומכריז בקולו על שתי פקודות מנוגדות. למשל:

לא לתת  -ואתם, הנגדיאתם צריכים לעבור לצד " ", יה לשבתיחברי הקבוצה השנ הכריחו את -ואתם 
 . דוכ "לאיש לעבור

 דקות). 2 -בהינתן האות, מנסה כל קבוצה לבצע את ההוראה שניתנה לה, בזמן שנקבע מראש ( כ
שהצליחה  הקבוצה אשר הצליחה במשימתה, אובתום הזמן מפסיק המדריך את הפעילות ומזכה את 

 למקומם ומחכים לפקודות חדשות. כולםמיד אח"כ חוזרים יותר מיריבתה 

 

 משחק המטאטא

הראשון קורא בשם של תלמיד מהכיתה ואותו החניכים יושבים במעגל ובאמצע מעמידים מטאטא. 
 תלמיד צריך לתפוס את המטאטא לפני שהוא נופל לרצפה. 

 על אותו תלמיד לספר משהו מצחיק. -א נפל המטאט

 



 

NEVER  

 . שהוא לא עשה אף פעםעגל , כל ילד בתורו מספר משהו יושבים במ
 כל מי שעשה את אותו הדבר שהילד סיפר, מרים אצבע. 

 לו. שקרהאצבעות צריך לספר מקרה מצחיק  3-מי שהגיע ל

 

 מעבר מכשולים

 יש שני נציגים: סומא ומוביל.  קבוצהכשלכל  מתחלקים לשתי קבוצות,
 וונים. על רצפת החדר ישנם מכשולים רבים ומג

 בהינתן האות כל זוג יוצא לדרך אל קו הסיום. 
 להוביל את הסומא מבלי שזה יגע בשום מכשול.  המוביל צריך 

 יחזור לקו הזינוק. מנצח הזוג שמגיע ראשון לקו הסיום. -אם נגע במכשול 

 

 זה תלוי

 מסודרת בטור מאחורי קו הזינוק, בצד אחד של החדר.  כל קבוצה מתחלקים לשתי קבוצות,
דו השני של החדר תלוי בריסטול גבוה על הקיר, מתחתיו יש כיסא, ולכל ראשון בטור יש מול כל טור בצ

סא ורושם את שמו בכתב ראי. יהאות, רץ הראשון בכל טור אל הבריסטול, עולה על הכ בהינתןטוש. 
 . שסיימה ראשונהלבא אחריו וכך הלאה, מנצחת הקבוצה הוא חוזר ומעביר את הטוש 

 



 

 אמת ושקר

במעגל. כל תלמיד אומר בתורו שני משפטים אשר קשורים אליו (למשל, חוויות  החניכיםמושיבים את 
 לנחש מהו המשפט הנכון. צהקבושעבר), כשהאחד אמת והשני שקר ועל ה

 

 םאסירי

 . בידי קבוצה אחת חבלים. מתחלקים לשתי קבוצות
ה. זמן הקשירה מוגבל. ימהקבוצה האחת את חברו מן הקבוצה השני בהינתן האות, קושר כל חניך

 מרפים הקושרים מאסיריהם.  בהישמע שריקת המדריך
 .מנסה כל אסיר לשחרר את עצמו בזמן מוגבל, בהינתן אות שני 

 סופר המדריך את מספר המשוחררים. לאחר מתן אות שלישי, 
 אין לאסיר להפריע לקושר, 

 אך לא לעצמים). לקשור אסיר בכל דרך ( מותר
 משוחררים. "אסירים"הקבוצה שיש בה יותר לאחר מכן הקבוצות מחליפות תפקידים זוכה 

 

 פתקים על הגב

  ידועה. ם שם של אישיותעעל גבו פתק אחד קים לכל מדבי
 .האישיות שעל גבו בעזרת שאלות של כן ולא לזוגות וכל אחד צריך לגלות מי מחלקים את הקבוצה

 



 

 

 

 

 

 

 


