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משחקי הכרות, חברה וגיבוש הקבוצה

משחקי הכרות וגיבוש הקבוצה לחלק ה״חימום״ במפגש 

 משחק הריאיון )מפגש 11	10(	 אתה תהיה הכתב! הושב את חבריה קבוצה והמתנדבים במעגל. שאל שאלה . 1
או כמה שאלות כדי לעזור לכולם להכיר אחד את השני בצורה טובה יותר ולעזור לך ללמוד על תחומי העניין 

ורמת הידע שלהם. עבור סביב המעגל ושמע את התשובות של כולם. לאחר מכן בחר אדם אחר כראשון 
שעונה על כל שאלה. מצ"ב כמה דוגמאות לשאלות:

מה אתה הכי אוהב לעשות?	 
אם תוכל להמציא משהו, מה זה יהיה? מה זה יעשה?	 
ש לך בעל חיים? איזה? מה השם שלו/ה? ספר לנו סיפור עליו )אם לילד אין חיה, שאל איזה סוג הוא	 
היה רוצה, איך היה קורא לה ולמה הוא רוצה דווקא את החיה הזו(.	 
מה המקצוע האהוב עליך בביה"ס? למה?	 
מה הצבע האהוב עליך? ציין משהו שזה הצבע שלו.	 
כמה אנשים אתם במשפחה? אתה הצעיר? הבכור? באמצע?	 
מה מדענים ומהנדסים עושים?	 
מה הדבר הכי טוב שקרה לך היום?	 
 מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול? )תהנה מהצחקוקים כשאתה שואל את המבוגרים(	 

הצעה: שקול אפשרות להוסיף שאלות על האתגר השנתי. זכור, זה משחק – אין תשובות שגויות.   
   הערה: אפשר לשחק משחק זה כחלק מהמפגש השמיני )כחלק מאיסוף מידע אודות חברי הקבוצה להכנת

           פוסטר "הציגו אותי"(.

 אימון "הכר את האחר" )מפגש 1(	 ילדים צעירים מלאי אנרגיה; שוברי הקרח מאפשרים לך להכיר את . 2
הקבוצה ומאפשרים הנאה. אסוף את הקבוצה והמתנדבים במעגל, כשהידיים שלהם מתוחות אך האצבעות לא 

נוגעות באף אחד. הסבר את המשחק: “אני הולך לספר לכם מה השם שלי ואז לעשות משהו. אתם תקשיבו 
לשמי ותשימו לב למה שאני עושה. כשאפסיק לזוז, כולכם תגידו "הי, >שם<!” ותעשו מה שעשיתי. אח"כ 

האדם שלידי )הצבע על האדם לימינך( יאמר לנו את שמו ויעשו את מה שאני עשיתי וכולנו נגיד לו "הי". בכל 
 פעם שנסיים סבב נלמד משהו חדש על כל אחד מאתנו, אז שימו לב.”

 “היי, שמי יוסי!” יוסי מוחא כף פעמיים

 “היי, יוסי!” כולם מוחאים כף פעמיים

 “היי, שמי דנה!” דנה מוחאת כף פעמיים

 “היי, דנה!” כולם מוחאים כף פעמיים

 המשך את הסבב עד שכולם יציגו את עצמם.

כשהסבב חוזר לאדם הראשון, התחל שוב, אבל הוסף פיסת מידע נוספת ומהלך חדש. רוץ במקום, קפוץ 
 למעלה ולמטה, רקוד, הסתובב, מצמץ. הדמיון, האנרגיה והגמישות שלך הם הגבולות היחידים.

 “היי, אני יוסי ואני אוהב כלבים!” יוסי רץ במקום

 “היי, יוסי. אתה אוהב כלבים!” כולם רצים במקום

 “היי, אני דנה ואני אוהבת סוכריות גומי!” דנה רצה במקום
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 “היי, דנה. את אוהבת סוכריות גומי!” כולם רצים במקום

אולי תצטרך לעודד את הקבוצה או חברים מסוימים בה בפעם הראשונה בה תשחקו את המשחק, אבל כולם 
יצטרפו במהירות. המשך את הסבב שלוש או ארבע פעמים. שנה את הפעולה והוסף עובדה, דבר מועדף או 

 שנוא שכולם יחלקו עם הקבוצה בכל פעם.

 שמות עם דף נייר- משחקי חברה לזכירת שמות. משתתף אחד עומד על כיסא עם דף נייר בידו. כשהוא . 3
מכריז על שם של משתתף אחר הוא עוזב את הנייר. על המשתתף שקראו בשמו לתפוס את הנייר בטרם נגע 
ברצפה. אם הוא לא תפס את הנייר, קורעים את הנייר לשניים וממשיכים עם חצי דף. וכך ממשיכים במשחק 

 עד שחתיכת הנייר קטנה מידי.

 שמות עם כדור- עומדים במעגל, אחד המשתתפים זורק כדור לגובה ומכריז על שם של משתתף אחר. על . 4
המשתתף שהכריזו את שמו לתפוס את הכדור בטרם ייגע ברצפה. אם הצליח לתפוס את הכדור, ממשיך את 

המשחק, זורק את הכדור לגובה ומכריז שם אחר. אם לא תפס את הכדור צובר המשתתף נקודה לחובתו. 
כשמשתתף צובר 3 נקודות לחובתו ממציאים לו שם חדש ומצחיק, בשם זה ישתמשו להמשך המשחק. אם 

 צבר עוד שלוש נקודות לחובתו, יקבל גם שם משפחה מחבריו. אם צבר לחובתו 9 נקודות, יצא מהמשחק.

 שלפלף/קזבובו- המנחה מצביע על אחד המשתתפים ואומר לו קזבובו, על המשתתף לענות את שמו. אם . 5
המנחה הצביע ואמר את שם המשתתף על המשתתף לענות, קזבובו. ניתן להוסיף את מוטיב השלפלף. 

כשהמנחה אומר למשתתף שלפלף עליו לענות את שם משפחתו. אם המנחה מצביע ואומר את שם המשפחה 
על המשתתף לענות שלפלף. כשהמשחק נקלט ניתן להפכו למורכב יותר, המשתתף הטועה מחליף את 

המנחה, ניתן להוסיף מילה כדי שהמשתתף יאמר את שם היושב לצידו, ניתן להצביע על אחד ולומר שם של 
 אחר וכן הלאה.

 שירי ילדים- מחלקים שיר לשניים, כותבים אותו על כרטיסיה. כל ילד מקבל את השיר שלו, הולכים בחדר . 6
 ושרים, מחפשים את בן הזוג.

הצעה: השתמש בזוגות שנוצרו על מנת לקיים פעילות באותו המפגש. 

משחקי חברה וגיבוש הקבוצה

 משחקי תופסת- משחקי חברה פעילים בהם המשימה של אחד לגעת באחר ובכך להוציאו/להפכו לתופס . 1
במקומו/להקפיא אותו/ לעכב אותו ועוד. כמובן רצוי לעשותם מורכבים או מעניינים יותר על ידי הוספת חוקים, 

כללים וגורמי הנאה:
תופסת עכברים- הנתפס נעמד כשידיו פשוטות לצדדים ורגליו בפיסוק רחב, ניתן "להציל" משתתף שנתפס	 
על ידי מעבר בין רגליו, אין לתפוס מישהו במהלך היותו על ברכיו בזמן ההצלה.	 
 תופסת שמות- כאשר התופס מצליח לתפוס משתתף על התופס לומר את שמו של הנתפס, אם טעה או 	 

שכח את השם אין התפיסה נחשבת וממשיכים לשחק. אם תפס ואמר את השם נכון, המשתתף הנתפס 
הופך להיות התופס.

 תופסת זוגות- המשתתפים מחולקים לזוגות ולאורך כל המשחק עליהם לאחוז בידו של בן הזוג, כשהתופס 	 
נוגע באחד מבני הזוג הוא מחליפו והבודד הופך לתופס.

תופסת שרשרת- כל מי שנתפס מצטרף לתופס ונותן לו יד עד שנוצרת שרשרת ארוכה של תופסים.	 
 תופסת צבעים- התופס מכריז על צבע )רצוי צבע שאינו נמצא בסביבת המשחק(. מי שאוחז בידו בצבע 	 

 שהכריז התופס- מוגן מפניו.

 כדור ראש- הקבוצה עומדת בטור,על המשתתפים להעביר את הכדור מעל לראשיהם מההתחלה לסוף, . 2
כשהאחרון מקבל את הכדור הוא רץ איתו להתחלה ומעביר שוב אחורה וכך ממשיכים עד שכולם היו 

 בהתחלה. הקבוצה הראשונה שמסיימת מנצחת.

 כדור בין הרגליים- כמו בהפעלה הקודמת, אך הכדור עובר בין הרגליים ולא מעל הראש, או, במקום לרוץ . 3
לראש הטור ניתן להחזיר את הכדור בין הרגלים.
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 ים יבשה- מגדירים מהי יבשה ומהו ים על ידי סימון על המגרש / סימון בגיר על הרצפה / סימון עם חבל או . 4
חישוקים.כשהמנחה מכריז "ים" על המשתתפים לקפוץ לשטח שהוגדר כים וכשהמנחה מכריז על "יבשה" על 

 המשתתפים לקפוץ לשטח שהוגדר כיבשה. משתתף שהתבלבל צובר נקודה "רעה" או יוצא מהמשחק.

 בלבולים- המנחה מכריז על איבר בגוף ומצביע עליו, המשתתפים אמורים להניח את האצבע על האיבר . 5
שהוכרז. המנחה מכריז על איבר, אך מניח את ידו על איבר אחר, לדוגמה: המנחה מכריז "אף" ומניח את 

ידו על האוזן. על המשתתפים לגעת באף מבלי להתבלבל מתנועותיו. מי שהתבלבל יוצא מהמשחק, האחרון 
 מנצח. זהו משחק חברה מצחיק ומבלבל במיוחד!

 גב לגב- המשתתפים יושבים על הרצפה בזוגות, כשגבם צמוד זה לזה. בהינתן האות עליהם להתרומם למצב . 6
 עמידה מבלי להיעזר בידיים. הזוג הראשון שהצליח מנצח.

 טלפון שבור- משתתפים יושבים בשורה ארוכה, המדריך לוחש לאוזנו של הראשון מילה או משפט מסוים. על . 7
המשתתפים להעביר את המילה או המשפט מאחד לשני בלחישה כשמותר לכל אחד ללחוש רק פעם אחת 

 )גם אם הוא לא נשמע ברור או לא היה מובן(.

 להסתדר לפי נושא מסוים- על חברי הקבוצה להסתדר לפי נושא מסויים שהם או המדריך ייקבעו כמו, גובה, . 8
תאריך לידה, אות ראשונה בשם ועוד וזאת מבלי לדבר. או לחילופין לספור מ 1-10 בלי לתכנן ובלי לדבר 

 )אסור להגיד מספרים פעמיים/ ביחד(.
 הצעה: בהתאם לנושא משחק זה יכול לשמש גם כמשחק הכרות

 החלפת מקומות- )הרוח נושבת ל... למי שיש חולצה ירוקה, עיניים כחולות, השם שלו מתחיל ב ק... ועוד( . 9
 הילדים צריכים להחליף מהר מקום.

 הצעה: ניתן להשתמש במשחק זה כחלק ממשחקי הכרות בהתאם לנושא שנבחר.

 הכי טוב/ופחות טוב- העלה טענות וחיוכים בסוף היום. אסוף את הקבוצה והמתנדבים למעגל בסוף הפגישה/ . 10
אירוע/ עונה, ושאל כל אחד מה הדבר הכי טוב ופחות טוב בעיניו. וודא שאתה משתף בטוב ביותר והפחות 
טוב שלך גם! אתה תופתע לראות שהחלק המאתגר ביותר של היום הופך להיות המועדף על כולם! אך אל 

תתאכזב אם ביום קשה, שעת החטיף היא החלק הטוב ביותר; למד מחוויות היום.
 

בהצלחה ותהנו!


