
 

 בס"ד

 משהו טוב באוויר

צוות \כיתה\בפעילות "פשוטה" זו תוכלו לקחת את הקבוצהמשפט פתיחה : 

 שלכם קדימה. 

 משהו טוב באוויר:  שם המשחק

 משתתפים. 20- 15דקות , לקבוצה של  15כ: אורך 

עומדים במעגל, כל אחד בתורו לוקח כדור , אומר מחמאה על :  הסבר כללי

חבר זורק את הכדור כלפי מעלה, החבר תופס את הכדור, אומר מחמאה על 

 הבא בתור זורק, השלישי תופס וחוזר חלילה. 

 , באם הפעילות מתקיימת בתוך כיתהכדור )קל לתפיסה( חומרים נדרשים:

 ניתן להשתמש בבלון. 

 בשלבים:הסבר מפורט 

 הקבוצה נעמדת במעגל, פנים אל פנים, כשכולם רואים את כולם. .1

משהו טוב על מישהו מבלי להגיד על \"אני אומר מחמאההמנחה מסביר:  .2

את השם של המישהו הזה  צועקאני זורק את הכדור למעלה באוויר, מי, 

 . "המישהו הזה יתפוס את הכדור

 המנחה מברר שכולם הבינו.  .3

, ואז אני בחור שתמיד מסכים לעזורהמנחה מוסיף, "למשל אני יאמר,  .4

 . אבי ישר תופס את הכדור". אביזורק את הכדור וצועק, 

 המנחה אומר : "בואו ננסה, לראות שזה מובן".  .5

 המנחה אומר את המחמאה, זורק את הכדור, צועק "אבי", אבי תופס.  .6

עשה את אותו הדבר למי עכשיו המנחה, מסביר את כל העניין, "אבי , י .7

שהוא יבחר, ומי שיתפוס יעשה את אותו הדבר, עד שכל אחד מהקבוצה 

יקבל מחמאה יתפוס את הכדור, יתן מחמאה ויזרוק את הכדור. כמובן 

אנו לא רוצים להקשות על אף אחד. ולכן זורקים אותו בצורה שיהיה נח 

 לתפוס. 

 כשכולם קיבלו את הכדור. המשחק הסתיים.  .8

 

 

 

 



 

 הערות : 

 .22מקסימום  7גודל הקבוצה האידאלי למשחק הוא מינימום  .א

שימו לב שחשוב מאוד לזרוק את הכדור לגובה כדי שהתופס הבא יוכל  .ב

 את הכדור. בקלות לגשת למרכז המעגל ולתפוס 

 ס"מ בין אחד לשני. 50בין עומדים במעגל הוא  המרחק הנכון .ג

ם.  כל אחד פעם לשים לב שאף משתתף לא מקבל את הכדור פעמיי .ד

 אחת. ומעביר הלאה. 

 עד לסוף הסבב. ישארו עומדיםהקבוצה חברי כמובן שחשוב שכל  .ה

לעודד את המשתתפים לתת מחמאות עם עומק  במידה ואפשר, חשוב .ו

 ותוכן, ולא רק "אחלה בחור". 

הו קיבל לאתגר את התרגיל, ולקבע שבאם מישניתן במידת הצורך  .ז

צפה, הסבב מתחיל שוב מההתחלה. פעמיים, או כשהכדור נפל על הר

ובשימת לב שזה לא יגרום לירידה במצב רוח של הקבוצה ובגורם מבטל 

 מוטיבציה. 

 חשוב להקפיד על שמות פרטיים.  .ח

 מה קבלנו אחרי כזה תרגיל ?

  פעילות הכרות 

  משהו טוב.  על כל אחדאמרו 

  .אווירה מעולה בקבוצה 

 המחמאה, וחשיבותה.  מקום טוב לפתיחת דיון אודות כח דיון 

 ע"פ רוב בקבוצה בריאה וטובה, נאמרים דברים שהמנחה לא גילויים ,

 ידע עליהם קודם. 

 

 מניסיון הפעילות מוצלחת מאוד וניסיתי אותה בקבוצות מבוגרים, נוער וילדים.

 תעשו את הפעילות ותספרו איך היה. ותשתפו הלאה. בהצלחה!

 תודה ידידים. 

 חיים כ"ץ 

 

 


