
  

  'ועד ת' ם מאמשחקי

  

  'א

נוגע להם , חניך אחד מסתובב בין כל החניכים. כל החניכים יושבים במעגל -ארנבת שחורה

ארנבת , ארנבת אדומה, ארנבת לבנה", לדוגמא. ושם של צבע..." ארנבת"בראש ואומר 

החניך שנבחר מתחיל לרוץ אחריו מסביב " ארנבת שחורה"כשהוא אומר למישהו ..." ירוקה

ואז צוחקים (במעגל " גולם"החניך שנתפס הופך ל, אם תפס אותו. למעגל ומנסה לתפוס אותו

החניך , ואם הוא לא תפס...) הוא יוצא מהמעגל רק כשחניך אחר נתפס ומחליף אותו.. עליו

  ...שבורח יושב במקומו והחניך השני מתחיל את הסבב מחדש

הוא . קבוצת איקס וקבוצת עיגול: קבוצות 2-המדריך מחלק את החניכים ל -איקס עיגול

כל קבוצה בתורה בוחרת ). 3X3(משבצות  9-ק לחושף בפניהם את לוח המשחק שמחול

, אנכי(קבוצה ראשונה שיצרה רצף עם הצורה שלה . משבצת ומסמנת אותו בצורה שלה

  . היא המנצחת) אלכסוני, אופקי

אם הקבוצה ענתה . אפשר לשחק את המשחק כך שמאחורי כל משבצת יש שאלה -

  בלת אותהואם טעתה הקבוצה השנייה מק, נכון היא מקבלת את המשבצת

 משימותמאחורי המשבצות יכולות להיות גם  -

בכל פעם ששניים נפגשים הם מתחרים . כל החניכים מסתובבים בחדר -אבן נייר ומספריים

בסופו .. המפסיד צריך להסתובב אחרי המנצח ולעודד אותו". אבן נייר ומספרים"זה נגד זה ב

המנצח . שמתחרים זה בזהחניכים עם עדר של מעריצים אחריהם  2של דבר יוצא שיש 

  "...האלוף"מבניהם זוכה בתואר 

 5לכל החניכים האחרים יש . הוא אומר שם של צבע. נציג אחד הוא התופס - ?איזה צבע

הוא יכול . הוא מתחיל לרדוף אחריהם. שניות לנסות למצוא חפץ עם הצבע שהחניך אמר

  ".גןמו"מי שנוגע בצבע .. לתפוס כל חניך שלא נוגע בצבע שבו נקב

  

  'ב

כשהמדריך מזניק . חניכים 2-3ממולם עומדים . כל החניכים עומדים בשורה -בריטיש בולדוג

על החניכים התופסים . על החניכים לרוץ מצד אחד לצד השני של הרחבה בקו ישר, אותם

מרימים אותו וצריכים להשאיר אותו , הם תופסים אותו. לנסות לתפוס מישהו מהחניכים

כל חניך שנתפס עובר . מבלי שיצליח לברוח" בריטיש בולדוג 1,2,3"לצעוד באוויר ולהספיק 

  ..לתופסים



לפי (המדריך מתחיל להגיד ". קצב"ועושים , כל החניכים יושבים במעגל -..בואו נדבר על

, ספרים, שמות, מכוניות, חיות, צבעים(ומשלים את זה לפי רצונו ..." בואו נדבר על..): "הקצב

  ..) לפי הקצב, שוב(יך בתורו צריך להגיד שם של משהו שמתאים לנושא כל חנ...) סרטים

  :אפשר להיפסל אם

  ..לא היה לחניך מה להגיד והוא נתקע .1

 ..חניך חזר על משהו שמישהו אחר כבר אמר .2

 ...חניך אמר משהו לא לפי הקצב .3

  

  'ג

ועד מעכשיו .. כל חניך בקבוצה מגריל פתק עם שם של חניך אחר בקבוצה - גמדים ענקים

ככה יוצא שכל .. והוא צריך להכין לו הפתעות ומושמושים, שלו" גמד"להודעה חדשה הוא ה

דרך נחמדה לגבש ולהכיר בין חניכים שלא כל כך . אחד הוא גם גמד וגם ענק של מישהו

  ...קשורים זה לזה

כל קבוצה עומדת בצד אחר של . קבוצות 2-המדריך מחלק את החניכים ל - ציד -ארנבת -גדר

תמציאו סימן (המדריך מציב בפני החניכים את הסימנים של כל דמות , בתחילה. חבההר

  ..)אפשר ומומלץ שיהיו מביכים. ארנבת וציד, לגדר

כל קבוצה מתכננת איזה סימן היא תעשה וברגע שהמדריך מזניק את החניכים שתי הקבוצות 

הארנבת קופצת מעל (ארנבת מנצחת גדר : החוקים הם. צריכות לעשות את הסימן בו זמנית

הוא לא יכול (והגדר מנצחת את הציד ..) הוא הורג אותה(הציד מנצח את הארנבת , )הגדר

  ...)לעבור אותה

כל מי שנתפס עובר לקבוצה . קבוצה שנצחה במשחק צריכה לרדוף אחרי הקבוצה שהפסידה

  ... השנייה

חניכים מתחילים ה. כל חניך עומד על כיסא. יוצרים מעגל עם הכיסאות - גשר תנינים

. בכל שלב של המשחק המדריך מוציא כיסא אחד החוצה. להסתובב על גבי הכיסאות

  ...חניך שנפל מכיסא יוצא מהמשחק. החניכים צריכים להצטופף על הכיסאות שנותרו להם

המטרה של כל קבוצה תהיה להגיע מנקודה אחת . אפשר גם לחלק את החניכים לקבוצות -

הם יצטרכו להעביר את הכיסאות בכל . עומדים אך ורק על הכיסאותלנקודה השנייה כשהם 

. קבוצה שחניך שלה יפול מכיסא תחזור לנקודת ההתחלה. פעם אל ההתחלה ולהתקדם

  .הקבוצה הראשונה שתסיים תהיה המנצחת

  

  

  

  

  



  'ד

  דגל

  .דגל: ציוד

  .מגרש מסומן :שטח

מהלך " בתי סוהר"שני  –בשתי פינות מרוחקות ', מ X 60 30לבן שממדיו  –המגרש  :מבנה

תוקפת ; המשחקים נחלקים לשתי קבוצות. מקו רוחב אחד פנימה תקוע דגל' מ 8 – 10

אחד המתקיפים . על זה שממולו –המגינים מסתדרים על קו קרוב לדגל והמתקיפים . ומגינה

  .נושא עליו סימן בולט" פרש"

  .לשבות את הדגל ולהביאו לגבול התוקפים :המטרה

  .בהינתן האות רצות שתי הקבוצות לעבר הדגל :מהלך המשחק

  :כללים

, אך נתפס. שאף הוא תופס ואינו נתפס" פרש"פרט ל, המגינים תופסים ואינם נתפסים. 1

  .אסור לו לשבות את הדגל

  .הנתפס מובא לבית הסוהר. 2

  .תהיה נגיעה בלבד" הפרש"תפיסת . 3

  .פשיניטל הדגל ממנו הוא חו –מתקיף שנתפס והדגל בידו . 4

  .התוקפים רשאים להעביר את הדגל מיד ליד. 5

אלא שאינם רשאים להתחיל או , התוקפים יכולים למצוא מקלט מעבר לקווי הגבול. 6

  .להמשיך כל עוד לא שבו לגבולם

  ..)עוד אחד( דגל

  .'מטפחת וכו, כובע, דגל :ציוד

  .מגרש :שטח

במרכז . מטר 60 –חק של כ שתי קבוצות נערכות בשורות חזיתיות זו מול זו במר: מבנה

  .המגרש תקוע מוט ועליו דגל

בהינתן האות רץ נציג מכל קבוצה במטרה לכבוש את הדגל אך עליו להיזהר  :מהלך המשחק

  .לבל ייתפס עם הדגל בידו

  :כללים

  .הצליח לכבוש את הדגל מזכה את קבוצתו בנקודה. 1

  .הפסיד נקודה –נתפס עם הדגל . 2

  .כשאין בידו דגל אין לתפוס את היריב. 3

  .נציג שכבש את הדגל צריך להגיע אתו עד גבול הקבוצה. 4

  

  

  



  'ה

... רץ כל אחרון ועומד בראש השורה, "רוץ"בפקודה , הקבוצות בשורות ערפיות -הזנב בראש

העומד כעת . החדש וחוזרים למקומם" הראשון"זה שהיה ראשון והשורה כולה סובבים סביב 

עד חזור השורה למצבה , וכן הלאה, השורה סובבת סביבו. הרץ ועומד בראש השור, אחרון

  .הראשון

רץ כל ראשון "! רוץ"לפקודה . בידי כל ראשון כובע, הקבוצות עומדות במעגל -העבר כובע

  .וכן הלאה, הרץ כמותו, 2' חוזר ומוסר את הכובע למס, מסביב למעגל

הרוח נושבת "אחר אומר  בכל פעם נציג. כל החניכים יושבים במעגל -...הרוח נושבת על

, "הרוח נושבת על כל מי שנועל נעליים סגורות"לדוגמא . ומשלים את המשפט לפי רצונו.." על

  .."הרוח נושבת על כל מי שבן בכור במשפחה", .."הרוח נושבת על כל מי שלובש חאקי

ט כל מי שהמשפט נכון לגביו צריך לקום ולהחליף מקום במהירות עם חניכים אחרים שהמשפ

  ..מי שנשאר ללא מקום צריך לקום ולהיות זה שאומר את המשפט. נכון לגביהם

אחרת יתקע לעמוד , גם החניך שאומר את המשפט צריך לחפש מקום לשבת בו במהירות(

  ..)כל המשחק

עם חניכים גדולים יותר אפשר שכל מי שהמשפט נכון לגביו יעבור לשבת על החניך  -

  ...וזה יותר מצחיק, שים שעוברת ממקום למקוםשיושב לידו וככה נוצרת ערמת אנ

ממתי אני , כמה אחים יש בבית(כדאי לנצל את המשחק להכרות עם חברי הקבוצה  -

  ...)המקצוע האהוב עלי, במכבי

  

  'ו

. לחניך אחר במעגל" וואה"המדריך מתחיל להעביר את ה. כל החניכים עומדים במעגל - וואה

החניך שקיבל את הוואה ..) ועושה תנועה בידיים" וואה"הוא עושה את זה כשהוא צועק (

ושני החניכים העומדים מצידו צריכים לכוון את הידיים אליו " וואה"צריך להרים ידיים ולצעוק 

מעביר אותו לחניך אחר במעגל " וואה"החניך שקיבל את ה... גם הם" וואה"ולצעוק 

תנועות ידיים וזה מעולה בגדול במשחק הזה יש הרבה צעקות מוזרות ו.. וממשיכים הלאה

  ...לשבירת קרח או הפגתיות

  ...חניך שהתבלבל יוצא מהמשחק

  

  'ז

כל הרצפה מונחות כרטיסיות . המדריך מחלק את החניכים למספר קבוצות - זיכרון

רשק /אותה מילה/אותה תמונה(כל זוג קשור אחד לשני בצורה כלשהי . שמורכבות מזוגות

  ..).רעיוני או כל דבר שנכון לפעולה

היא , במידה והיא מצאה את הזוג הנכון. כרטיסיות והופכת אותן 2כל קבוצה בתורה בוחרת 

  . היא הופכת בחזרה את הכרטיסיות שהוציאה, במידה ולא. מקבלת אותו



  .הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שמוצאת את מספר הזוגות הרב ביותר

. חלק האחורי של המכנס שלואותה ישים כמו זנב ב" קרפ"כל חניך מקבלת חתיכת  -זנבות

של " זנבות"המטרה היא להשיג כמה שיותר . במשחק הזה כולם התופסים וכולם הנתפסים

המנצח הוא זה . אתה פסול, במידה ונלקח לך הזנב. ולשמור על הזנב שלך, חניכים אחרים

  ...שנשאר עם הזנב שלו ולקח הכי הרבה זבנות של אחרים

" זיפ"כשהמדריך אומר . מעגל כשהם מחזקים בידיהם כיסאכל החניכים עומדים ב - זיפ זאפ

" זאפ"כשהמדריך אומר . על החניכים לזוז במהירות ולתפוס את הכיסא של החניך שמימינם

החניך , במידה והכיסא נפל. על החניכים לתפוס בזריזות את הכיסא של החניך שמשמאלם

  . שלא תפס אותו נפסל

המילים יכולות לסמל . ד מילים שיבלבלו את החניכיםאפשר לשדרג את המשחק ולהוסיף עו -

  ...'סיבוב במקום וכו, מחיאת כף

  

  'ח

חניך אחד עומד . כשהידיים שלהם מאחורי הגב, כל החניכים עומדים במעגל צפוף - חפץ

המדריך מניח חפץ . במרכז המעגל כך שהוא לא יכול לראות את הידיים של שאר החניכים

הם מתחילים להעביר בניהם את החפץ מבלי . כים במעגלכלשהו בידיים של אחד החני

הזדמנויות  3יש לו . החניך צריך לנסות לנחש אצל מי נמצא החפץ. שהחניך במרכז ישים לב

  ... לנחש

כל החניכים ישבו במעגל ". ארנבת שחורה"אפשר לשחק את המשחק גם בצורת  -

יניח בידיו את  חניך אחד יסתובב מסביבם וחניך שהוא. כשראשיהם מכוון למטה

  ...החפץ יצטרך לרוץ אחריו ולנסות לתפוס אותו

כל גודל קבוצה שתרצו ליצור מבלי (המשחק הזה מעולה לחלוקה לקבוצות  -חלוקה לקבוצות

  ..)להתבחבש ולבזבז זמן

החניכים צריכים להסתדר ..." מולקולות של"כשהמדריך אומר . כל החניכים מסתובבים בחדר

מי  ,החניכים מתחלקים לזוגות, 2מולקולות של , לדוגמא. שאמרת במהירות על פי המספר

  ... וכן הלאה, שמצא את עצמו בלי זוג נפסל

מספרים סיפור ובכל פעם שאומרים : אפשר להעביר את זה גם באמצעות סיפור -

 .החניכים צריכים להתחלק לפי המספר שנקבע, מספר מסוים

במידה וחניך לא תפס . גל ומתמסרים בניהםכל החניכים עומדים במע - מת, גוסס, חולה, חי

במידה . ולכן עליו להמשיך את המשחק כשהוא עומד על רגל אחד, "חולה"הוא , את הכדור

. ולכן ישמשיך את המשחק כשהוא יושב על ברכיו, "גוסס"ושוב לא תפס את הכדור הוא 

  ...ויוצא מהמשחק" מת"במידה ושוב לא תפס את הכדור הוא 

המטרה של כל חניך היא ". חיי שרה"ך זורק את הכדור לאוויר וצועק המדרי -חיי שרה

במידה וזרקו עליך את הכדור ? איך נפסלים. להפסיל כמה שיותר אנשים ולשמור על עצמו



אתה  -במידה וזרקת את הכדור אל מישהו והוא תפס לך אותו. אתה פסול, והוא פגע בך

רק ברגע שמי . של החניך שהפסיל אותו "שבוי"ברגע שחניך נפסל הוא הופך להיות . פסול

  .החניך משתחרר וחוזר למשחק, שהפסיל אותו נפסל בעצמו

  

  

  'ט

בכל פעם מפנים שאלת טרוויה לקבוצה . המדריך מחלק את החניכים לקבוצות -טרוויה

  .. אחרת והיא צריכה לענות עליה

ת והשני אחד מהם הוא הנציג שעונה על השאלו, חניכים מכל קבוצה 2אפשר למנות  -

אחרי , קבוצה שהנציג שלה. המדריך שואל שאלה את כל הקבוצות. אנושי" זמזם"

" זמזם"וה, האנושי הראשון" הזמזם"לחץ ראשון על ראשו של , התייעצות על הקבוצה

  זימזם בצורה יצירתית יותר יכולה לענות על השאלה ראשונה

היא להפריד את  1' צה מסהמטרה של קבו. קבוצות 2- המדריך מחלק את החניכים ל -טופי

להתפס ' דק 5יש  2לחברי קבוצה . אחת מהשנייה במהירות הגבוהה ביותר 2חברי קבוצה 

ולאחר ) מה שרק ירצו.. החולצה, הרגליים, בעזרת הידיים(אחד בשני בצורה החזקה ביותר 

עד , מכן השעון מתחיל לפעול והקבוצה הראשונה צריכה להפריד את החניכים אחד אחד

  ...חניך שהופרד מהקבוצה יוצא מהמשחק ולא יכול לחזור לקבוצה. ם יפרדו זה מזהשכול

  ...לאחר שנגמר הזמן הקבוצות מתחלפות והנקמה מתחילה

  

  'י

" פיסוק"כל חניך יוצר . כל החניכים יושבים במעגל כשהידיים שלהם בתוך המעגל -ידיים

המדריך מתחיל את . הדיים שלוכך שהידיים של שני החניכים שמצידו נמצאות בין , בידיים

) הקבוצה ליד המדריך(ולאחר מכן החניך שלידו מכה בידו , הוא מכה על הרצפה בידו. הסבב

חניך שמתבלבל . חניך שמתבלבל מוציא יד אחת.. המטרה היא לא להתבלבל.. וכן הלאה

  ...בפעם השנייה יוצא מהמשחק

ושאחרי כמה סיבובים , וןאפשר לסבך את המשחק כך ששתי נקישות יהיו שינוי כיו -

  ...מה שיוצר בלבול נוסף, החניכים צריכים להצליב את ידיהם

  

  'כ

  :אפשר לשדרג אותו בדרכים הבאות".. כדור רגל"המשחק המסורתי  -כדור רגל

המדריך מגלגל . כל החניכים עומדים במעגל כשרגלייהם מפוסקות - כדור רגל סיני .1

חניך שהבקיעו לו גול ...) ר הוא הרגלייםהשע(של חניך אחר " שער"את הכדור לעבר 

במידה והבקיעו לו שוב .. הוא משחק כשהישבן שלו לכיוון המעגל, כלומר, מתהפך

  ...הוא יוצא מהמשחק



חניכים מהקבוצה  3-4כל . קבוצות 2-המדריך מחלק את החניכים ל -כדור רגל שולחן .2

משחקים את הם ..). אפשר גם עם סנדה, באמצעות כופת(מחוברים אחד לשני 

רק שכל שלשה יכולה לנוע רק על כו המשורטט וכשהם מחוברים זה , המשחק כרגיל

 ...לזה

  :אפשר לשדרג אותו בדרכים הבאות"... כדור סל"המזחק המסורתי  - כדור סל

כל המשתתפים פרט לנציג מכל קבוצה מכוסי עיניים והם צריכים  -בכיסוי עיניים .1

  ...להתמודד עם זה

הוא מחזיק דלי שאליו חברי ". סל"אחד מכל קבוצה מתפקד כ נציג -הסל הנודד .2

הוא יכול לנוע בתוך שטח מוגדר וכך לעזור . הקבוצה שלו יצטרכו לקלוע את הכדורים

 ...לקבוצתו לקלוע את הסלים

  

  'ל

בכל פעם הקבוצות יתחרו אחת . המדריך מחלק את החניכים לקבוצות -לא נפסיק לשיר

  :לדוגמא. התחרויות קשורות לשיריםכל . בשנייה באופנים שונים

  ). להשלים... (קבוצה ששרה ראשונה שיר שיש בו את המילה -

 .... קבוצה ששרה ראשונה שיר שמתחיל באות -

 ...קבוצה ששרה ראשונה שיר שקשור לנושא -

כל החניכים עומדים ). מקל מטאטא, סנדה" (לימבו"המדריך ועוזרו מחזיקים את ה -לימבו

אחרי כל סיבוב מורידים את . רו צריך לעבור מתחת למקל מבלי לגעת בווכל חניך בתו, בטור

אפשר לשדרג את המשחק בדרכים . גובה המקל והחניכים צריכים להתמודד עם הטרוף הזה

  :הבאות

  לעבור בזוגות מתחת למקל .1

 לעבור כשהעיניים מכוסות .2

מבלי  כל חניך יצטרך לעבור ולהוריד מרשמלו. על המקל יהיו קשורים מרשמלואים .3

 ...ליפול

  

  'מ

, כל החניכים מתחבאים ברחבי הסניף". העומד"המדריך בוחר חניך אחד שיהיה  -מחבואים

במילה והוא מצא אותם הוא צריך לרוץ אל נקודת ההתחלה ואז . והעומד צריך לחפש אותם

  ". העומד"החניך שהוא מצא הופך להיות 

המדריך ממספר את . 4- נגיד ל, ותהמדריך מחלק את החניכים לקבוצות קטנ -מרוץ שליחים

עומדים בנקודה אחת אחרי  1כל החניכים בעלי מספרי . 1-4-כל החניכים בכל הקבוצות מ

כל החניכים הראשונים מתחילים לרוץ שבידיהם .. וכן הלאה 2כמה מטרים עומדים מספרי 



 .הם מעבירים להם את החפץ וכן הלאה 2כשהם מגיעים לחניכים ממספרי . חפץ כלשהו

  ...שלה הגיע ראשון לנקודת הסיום היא המנצחת 4הקבוצה שהחניך ממספר 

ובהגיע " מריצה ומריץ"כל שניים בקוצה מהווים . בשורות ערפיות –הקבוצות  - מרוץ מריצות

  .מתחלפים בתפקידים וחוזרים על המשחק. תורם הם רצים עד מטרה מסוימת וחוזרים

המדריך מציג בפני החניכים את . קבוצות 2-המדריך מחלק את החניכים ל - משיכה בחבל

כל קבוצה עומדת בצד אחד של . החבל מסומן במרכזו באמצעות בד שקשור אליו. החבל

קבוצה שמרכז החבל . הקבוצות מתחרות אחת בשנייה במשיכה. החבל ומסתדרת למשיכה

  . היא המנצחת, מגיע אל הצד המוגדר כשלה

כשהמדראיך מזניק אותם עליהם להתסובב . הכל החניכים עומדים בשור -מרוץ שיכורים

ואז ..) אבל לא התעלפות, מספר פעמים שיצור אצלם סחרחורת(במקום מספר פעמים 

  . להתחיל לרוץ אל נקודת הסיום של המרוץ

  

  'נ

, "נסיכה"כשהמדריך אומר את המילה . כל החניכים מסתובבים בחדר -סוס, מריצה, נסיכה

, ..)כמו נסיכה(חניך אחד מרים על ידיו את החניך האחר החניכים מתחלקים לזוגות כך שה

החניכים שוב מתחלקים לזוגות ואחד מהם מחזיק את " מריצה"כשהוא אומר את המילה 

  .אחד החניכים קופץ על גבו של החניך האחר" סוס"וכשהמדריך אומר , רגליו של האחר

וצא יותר עניין זה י.. מומלץ להגיד לחניכים שעליהם להיות כל פעם עם זוג אחר -

 . וגיבוש, במשחק

  'ס

חניך אחד מתחבא בעוד שאר . רק הפוך" מחבואים"משחק זה הוא כמו המשחק  -סרדינים

ברגע שאחד החניכים מצא את החניך שהתחבא הוא מצטרף אליו . החניכים מחפשים אותו

  ...החניך האחרון שנשאר הוא המפסיד. למחבוא

כל קבוצה בתורה צריכה ). אפשר גם יותר(קבוצות  2-המדריך מחלק את החניכים ל - סיכון

כל עמודה בטבלה מייצגת . לוח המשחק הוא למעשה טבלה. לבחור משבצת מלוח המשחק

וכל שורה בטבלה מייצגת את סכום הנקודות שאפשר להרוויח במידה , נושא אחר של שאלות

זה . ולהפך, ה יותרסכום הנקודות גבוה, ככל שהשאלה קשה יותר. ועונים נכונה על השאלה

  ...הסיכון

הלוח יהיה מחולק להמון . המדריך מציג בפני החניכים לוח משחק -סולמות ונחשים

כל קבוצה בתורה תטיל קובייה ותתקדם על גבי לוח המשחק על פי המספר שיצא . משבצות

עליו " לעלות"היא יכולה , במילה והקבוצה נחתה על משבצת שעליה יש ציור של סולם. לה

במידה והם נפלו על ). משבצות שונות 2הסולם מחבר בין (הגיע למשבצת גבוהה יותר ול

  ...החניכים נופלים אל משבצת נמוכה יותר, משבצת שמצוייר לידה נחש

  ...שהחניכים יהיו החיילים, כלומר, מומלץ לשחק את המשחק בגדול -



  

  'ע

") עכבר"הוא ה(ך המעגל אחד החניכים נמצא בתו. כל החניכים עומדים במעגל -עכבר וחתול

והמטרה , המטרה של החתול היא לתפוס את העכבר". חתול"והחניך שמחוץ למעגל הוא ה

  ). ?מפתיע(של העכבר היא לברוח מהחתול 

הם ". בלתי חדירה"כל החניכים במעגל מחזיקים את הידיים אחד של השני בצורה שתהיה 

  ...ומונעים מהחתול לתפוס אותו, עוזרים לעכבר

המדריך והחניכים . כל החניכים עומדים במעגל ומחזיקים ידיים -..עוגה, עוגה, עוגה

הם " לשבת לקום"ברגע שהם שרים ". עוגה, עוגה, עוגה"מתחילים לשיר את השיר הנודע 

אחרי סוף השיר העניינים מתחילים להסתבך כשכל חניך נותן את היד לחניך . יושבים וקמים

כל חניך נותן ידיים לחניך שנמצא , סיום הסיבוב הזהלאחר . שנמצא במרחב חניך ממנו

  ...המשחק מסתבך ונהיה קשה לשבת ולקום ואז כולם נופלים.. חניכים ממנו 2במרחק 

. פעמים 21כל החניכים עומדים במעגל וצריכים להתמסר אחד עם השני  -עשרים ואחת

  . 21- אר יגיעו ללפני שהש, במרכז המעגל עומד חניך שהמטרה שלו היא לתפוס את הכדור

  

  'פ

הוא חושף בפניהם לוח שמורכב . קבוצות 2-המדריך מחלק את החניכים ל - פיצוחים

  . משושים לאורך 5-משושים לרוחב ו 5, כלומר, 5x5הלוח הוא . ממשושים

היא ליצור  2' ושל קבוצה מס, היא ליצור רצף אנכי של משושים 1' המטרה של קבוצה מס

לקבל את המשושים כל קבוצה צריכה לבחור משושה ולענות על כדי . רצף אנכי של משושים

  ...על החניכים ליצור רצף וגם לחסום רצפים של הקבוצה הנגדית. השאלה שהוא מייצג

  ...שקבוצה שתעמוד בה תזכה במשושה, אפשר שכל משושה יהיה משימה -

בי והחניכים יקבלו רמזים לג, תיבות של אדם מפורסם -אפשר שכל משושה יהיה רשי -

 .קבוצה שתגלה מי האדם המפורסם ראשונה תהיה המנצחת. אותו האדם

  :שידרוגים... החניכים ירכיבו פאזל -פאזל

על . חלקי הפאזל יהיו מוחבאים בחרבי הסניף. קבוצות 2-מחלקים את החניכים ל .1

  הקבוצה יהיה למצוא את החלקים ולהרכיב את הפאזל

יהיה נציג אחד שיכול לראות אבל לא בכל קבוצה . קבוצות 2-מחלקים את החניכים ל .2

החניך שיכול לראות צריך לכוון את החניכים . ושאר החניכים מכוסי עיניים, יכול לגעת

הקבוצה הראשונה שמסיימת ... כיצד לפתור את הפאזל מבלי לגעת בהם או בחלקים

 . היא המנצחת

שבצידו כל קבוצה תצטרך לעבור מסלול מכשולים . מחלקים את החניכים לקבוצות .3

כל חניך בתורו צריך לעבור את המסלול ולקחת חתיכה אחת . השני יהיו חלקי הפאזל



קבוצה ראשונה . קבוצה שתשיג את כל החלקים תוכל לעבור לשלב ההרכבה. בלבד

 .שתרכיב את הפאזל תהיה המנצחת

  

  'צ

כב כל חניך יושב על כיסא ונש. יוצרים מעגל כיסאות. את השם המקורי צנזרנו - רקסית'צ

בכל כמה רגעים . לאחור כך שפלג גופו העליון יהיה מונח על רגליו של החניך שמימינו

החניכים יצטרכו לשמור על . המדריך ויציא כיסא אחד מתחת לישבנו של אחד החניכים

  ...יציבות ולא ליפול

לוח אחד . כל קבוצה מקבלת לוח עם משבצות. קבוצות 2-מחלקים את החניכים ל - צוללות

על כל קבוצה . ולוח אחר מייצד את הלוח של הקבוצה השנייה, ח הצוללות לשההוא לו

כל קבוצה בתורה , לאחר מכן. להתייעץ ולהחליט איפה הם רוצים למקם את הצוללות שלהם

במידה והם זיהו את הצוללת . יכולה לנסות ולנחש מיקום של צוללות של הקבוצה השניה

  :שדרוגים למשחק. רת ללא צוללות מפסידהקבוצה שנשא. אותה" מטביעים"הם , שלהם

קבוצה שתנצח במשימה יהיה לה אפשרות לנחש . אפשר להציג משימות לקבוצות -

  .  משבצת ולנסות להטביע צוללת של הקבוצה השנייה

 . במידה והיא צדקה היא יכולה לנחש משבצת. כל קבוצה בתורה מקבלת שאלה -

על השאלה יכולים לקבל את  החניכים שעונים נכון. כל משבצת מייצגת שאלה -

 ...אם בכלל.. המשבצת ולגלות מה מסתתר מאחוריה

וביד השנייה הם , כל החניכים ישבו במעגל כשביד ימין הם עושים אגרוף חלול - צפרדע

. המדריך יספר לחניכים סיפור. מכניסים את האצבע שלהם לאגרוף של החניך שמשמאלם

החניכים יצטרכו לתפוס ביד ימין ..) ל מילה אחרתאו כ" (צפרדע"ברגע שהוא יגיד את המילה 

זה . ולהריח את האצבע שלהם מהיד של החניך שלשמאלם, את האצבע של החניך שלידם

 .מאוד קשה מבחינת קורדינציה ולכן גם מאוד מצחיק

  

  'ק

הם . חניכים עומדים בצד השני של הרחבה 2-3. כל החניכים עומדים בשורה -קדרים באים

ברגע זה הם ". לא מפחדים"כל החניכים משיבים להם ". הקדרים באים"ים צועקים לחניכ

במידה והקדרים תפסו חניך הוא הופך להיות חלק ". הקדרים"מתחילים לרוץ בקו ישר לכיוון 

  .החניך האחרון שמצליח לא להתפס הוא המנצח...מהם

" שק קמח"זיק באחד מהחניכים מח, בכל זוג. כל החניכים מתחלקים לזוגות -קרב תרנגולים

  ...השניים" תרנגולות"החניכים צריכים לנסות להפיל את ה. את החניך השני

כשהם מחולקים , כל החניכים עומדים במעגל: דרך נוספת לשחק את המשחק -

והפייה שלו מייצגת " תופס"הבסיס שלו מייצג . במרכז המעגל ישנו בקבוק. לזוגות

הזוגות שהבקבוק כיוון  2, וא נעצרברגע שה. המדריך מסובב את הבקבוק". נתפס"



, ולרדוף אחרי הזוג האחר" שק קמח"עליהם לעבור במהירות ל. אליהם מתחרות

  . לפחות סיבוב אחד מסביב למעגל

ככל שהחניך פגע . המטרה של כל חניך היא לקלוע את החץ בלוח המטרה -קליעה למטרה

אפשרויות . ותר של נקודותבנקודה הקבוצה יותר למרכז המטרה הוא זוכה בכמות גדולה י

  :לשדרוג

לכל קבוצה יש נציג אחד . קבוצות 2-מחלקים את החניכים ל -להתאים את הזנב .1

. עליו להתאים את הזנב שהוא קיבל במקום הנכון על הציור. שהוא מכוסה עיניים

  .שאר חברי הקבוצה צריכים לכוון אותו למקום הנכון

הפח . פחים 3-4מול כל קבוצה יש . ותקבוצ 2- המדריך מחלק את החניכים ל - הפחים .2

הקרוב ביותר הוא בעל כמות הנקודות הנמוכה ביותר והרחוק ביותר מעניק לקולע 

לנסות לקלוע כמה שיותר נקודות ' דק 5לכל קבוצה יש . מספר רב ביותר של נקודות

 . באמצעות קליעה לסלים

  

  'ר

החניכים מסתכלים " רגליים"מר כשהמדריך או. כל החניכים עומדים במעגל -עיניים, רגליים

על החניך להסתכל על , עיניים"כשהמדריך אומר . על רגליים של אחד החניכים בקבוצה

במידה ועיניים של שני חניכים נפגשות . העיניים של אותו חניך שהסתכל על רגליו קודם לכן

  ...אפשר לתת להם לבצע משימה כל שהיא או להוציא אותם מהמשחק... הם נפסלים

). כמספר החניכים(המדריך משרטט על הרצפה ריבועים ענקיים הצמודים זה לזה  -יבועיםר

המטרה של כל חניך היא לנסות לאסוף כמה שיותר . בכל פינה של ריבוע ישנה סוכרייה

את כל הסוכריות שחניך אוןסף הוא צריך להשאיר אך . ולשמור על הסוכריות שלו, סוכריות

לכל חניך מותר להשאר בתוך הגבולות של הריבוע שלו . שלו ורק באחת הפינות של הריבוע

  ..לשאר החניכים את הסוכריות" לגנוב"בלבד ולנסות 

  

  'ש

, חבילת שוקולד, במרכז המעגל יש תלבושת כל החניכים יושבים במעגל -ששבשוקולד

  . ם"צלחת וסכו

, סביב למעגלעליו לרוץ מ, 6במידה ויצאה לו הספרה . כל חניך בתורו מטיל את הקובייה

עליהם לעשות זאת . להתלבש בתלבושת ולאכול מהשוקולד בעזרת סכין ומזלג בלבד

חניך שאכל את . במהירות הגבוהה ביותר כדי להספיק לאכול כמה שיותר מהשוקולד

  .הקובייה אחרונה של השוקולד הוא המנצח

ת שחניך יכול להיו, כלומר". 6"החניכים מתחלפים הרגע שחניך אחר הטיל את הספרה 

  ...יספיק רק לרוץ או להתלבש



המדריך זורק בצורה ישרה למעלה את הכדור ואומר שם . כל החניכים עומדים במעגל -שמות

חניך שלא .. החניך שקראו לו צריך לתפוס את הכדור והמשך ממשיך. של חניך מהקבוצה

וממציאים  חברי הקבוצה מתכנסים, נקודות רעות 3אחרי . תפס את הכדור מקבל נקודה רעה

דבר , מעכשיו אפשר לקרוא לו רק בכינוי הזה. שילווה אותו לאורך המשחק" כינוי"לחניך הזה 

  ...שסביר להניח יבלבל אותו ויגרום לו להפסל לאורך המשחק

  

  'ת

המדריך מוציא חניך אחד החוצה ואומר לו איזה חיה . כל החניכים נמצאים בחדר -תנין, תנין

הוא מתחיל , כשהוא נכנס לחדר. באמצעות פנטומימה הוא צריך להעביר לחניכים

החניך הראשון . בפנטומימה ושאר החניכים צריכים לנחש מה היא החיה שהוא ניסה להעביר

אבל הפעם המדריך יספר לכל החניכים . שמגלה מהיא החיה הוא זה שכעת יצא החוצה

להגיד הכל . נים ואופןעליהם לא לנחש תנין בשום פ". תנין"שהחניך ינסה להעביר את החיה 

  ...החניך יתחיל להשפיל את עצמו וזה יהיה מצחיק". תנין"חוץ מאשר את המילה 

  !ני –ו ס –תפ 

  .מגרש :שטח

  .מטר 20 - שתי קבוצות בשורות חזיתיות זו מול זו במרחק של כ: מבנה

מכה שלוש מכות בידו לכף ידם , נציג מקבוצה אחת רץ לקבוצה היריבה: מהלך המשחק

כ שולחת "אח. היריב שנפגע במכה השלישית רודף אחרי המכה ומשתדל לתפסו, טותהמוש

  .קבוצה שניה נציג במכה

  כללים

  .עומד מאחורי השובה" שבוי"המכה ה. שנשבה על ידי הרודף, משמע –נתפס המכה . 1

  .הרודף נשבה –לא נתפס המכה . 2

  .ניצל שבויו והוא עצמו נופל בשבי, בהזדמנות שנתפס שובה. 3

שניות ומתחיל לרדוף  15הוא סופר לאחור . המדריך בוחר נציג אחד שיהיה התופס -תופסת

  ..מי שנתפס יכול להיות או תופס בעצמו או פסול מהמשחק.. אחרי שאר החניכים

  :שונים ומשונים" תופסת"סוגי 

המשחק שנפגע מחזיק במקום , התופס רודף אחר המשחקים - "בית חוליםתופסת " .1

 .לתופס מבלי להוריד את היד משם הפגיעה והופך

כל התופסים מחזיקים זה את . כל מי שנתפס הופך להיות תופס -"תופסת שרשרת" .2

  .זה בידיים ויוצרים שרשרת ארוכה של אנשים שאסור לה להפרד

עליו לעמוד בפיסוק רגליים בנקודה בה , במידה ותופס תפס משהו -"תופסת עכברים" .3

חר צריך לעבור בין רגליו של החניך התפוס וכך הוא חניך א, כדי להציל אותו. נתפס

 .ניצל



המקום בו הנתפסים בטוחים הוא מקום שנמצא מעל גובה הרצפה  -"תופסת גובה" .4

כשחניך עומד על מקום גבוה אי אפשר לתפוס אותו והוא ..). מדרגה, ספסל, כיסא(

 . מוגן

של סדרת  כדי לא להיתפס על החניך להתכופף ולהגיד שם -"תופסת טלוזיה" .5

אסור לחניכים לחזור על אותו . ספר או כל דבר אחר שהמדריך יחליט/סרט/טלוזיה

 ...אחרת הם נפסלים, שם פעמיים

כל סוג בנזור (החניכים מתחלקים לזוגות ונשכבים על הרצפה  -"תופסת נקניקיות" .6

, התופס רודף אחרי הנתפס. המדריך בוחר זוג אחד שיהיה התופס והנתפס). אחר

במקום זוג יש , כעת. הנתפס רץ ונשכב ליד אחד הזוגות האחרים, א להתפסוכדי ל

המיותר הופך ... חניך באמצע וחניך מיותר, לנו שלישיה שמורכבת מחניך נתפס

במידה והתופס תפס את הנתפס הם ... להיות הנתפס והוא צריך לברוח מהתופס

 . מתחלפים וכעת התופס הוא הנתפס ולהפך

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


