
 

  

 לתלמידיםמערך סדנה מוצע 

 

 דקות 30-45אורך מומלץ: 

 במעגל:משחקי חימום  -חלק א'

 

o מתמסרים בכדור, כל אחד  במעגל בעמידה, :שמותהכרות  –כדור התמסרות ב

 שתופס את הכדור אומר את שמו.

o :"ממשיכים להתמסר בכדור. המוסר שואל את התופס שאלה.  "אחד פלוס אחד

 בה שקיבל.לאחר מכן, הוא שואל שאלה נוספת בהתאם לתשו

: לאיזה סרט 2: מה עשית אתמול? תשובה : הלכתי לסרט . שאלה 1)למשל: שאלה 

 הלכת? / איזה סרט אתה הכי אוהב?(

o  :באות שבה  את התופס שאלה מתמסרים בכדור. על המוסר לשאולאות ראשונה

 .התופסהשם של  מתחיל

 ה המאכל האהוב עליך?מיכאל:  מלמשל: 

o  ל הניתן בחדר. המטרה שכל ומדים מעגל גדול ככע :זוגות במעגל 21החלפה של

פעמים במעגל מבלי ששני אנשים יעברו בו זמנית יחד.  21הקבצה ככלל תעבור 

 )מעבר במעגל= חציית המעגל ומעבר למקום שממול(. 

את הספירה מתחילים  –אם מישהו יוצא ומתחיל לחצות כשמישהו כבר החל 

 .מהתחלה

o במעגל בעמידה: כל אחד  :נאום הפוליטיקאי:  "אות ראשונה"יה במקום אופצ

 על מה הוא עשה היום ובסוף כל משפט הקבוצה מוחאת כפיים.  "נאום"נושא  בתורו

 ...מחיאות כפיים - "היום צחצחתי שינייםדוגמא: "

 סמול טוק: -'לק בח

o ונטניים או מובנים )אפשר להכין רשימה מראש ולרשום ישיבה בזוגות. שיח בנושאים ספ

 –מה עשיתי בחופש הגדול  -תחביבים   –המשפחה שלי  -אותה על הלוח, לעזר. דוגמאות: 

 מקום מיוחד שהייתי בו 

 .דקות מתחלפים בזוגות  3לאחר 

 שלושה סבבי סמול טוק.-מומלץ לבצע עד שניים

 

 משחקים מרכזיים )בחרו שני משחקים(: -'חלק ג

 

o :"מי כמוני" 

: "מי כמוני..." )למשל: אוהב משתתף אחד עומד באמצע ושואל בישיבה על כסאות: במעגל 

מי כיסא חדש.  צריך לקום ולמצוא כל מי שעונה על ההגדרה שוקולד/לובש חולצה לבנה וכו'(

 הוא שואל השאלה הבאה. –שלא מצא 

 

o בתא תרזה" :ס 

מתנדבים )המשחק מתנהל בסבבים, כך שניתן להחליף מתנדבים  4למשחק זה דרושים 

 במהלך המשחק(:

 ארבעת המתנדבים עומדים בשורה מול הקבוצה, הראשון מתחיל: 

"סבתא תרזה החליקה על בננה צהובה", השני ממשיך: "מי החליקה", השלישי: "על מה 

 החליקה" הרביעי: החליקה על בננה צהובה".

אומרים את ר תרגול המשפטים, הראשון מתחיל בסגנון ותנועה מסוימים, והשאר לאח



 

  

 על הטון והתנועה .  זרהחהמשפטים שלהם תוך 

 למשל: טון כועס + רקיעת רגל, טון עצוב+ כיפוף וכו'.

בכל  הראשון עובר לסוף השורה, כך שכל הארבעה מתנסים , המשתתףלאחר כל סבב

 בבחירת טון ותנועה.ו משפט

 לאחר שהארבעה התנסו ניתן לקרוא למתנדבים חדשים.

 

o קהל מראיין:  

בר רפאלי, דונאלד טראמפ, יאיר למשל: מתנדבים. בוחרים דמות )ארבעה  בוחרים

מול  בשורה ראשים", ועומדים 4מגלמים את הדמות בעלת " ארבעת המתנדביםנתניהו...(. 

 "הקהל"

על ארבעת המתנדבים לענות את התשובה המשותפת,  –הקהל שואל אל הדמות שאלה 

  כאשר לכל אחד מותר להגיד מילה אחת בלבד בתורו.

 רצוי לאפשר למתנדבים נוספים להשתתף.

 


