
 

 בס"ד

 יסטיהומורמשחק  –קבוצות צחוק 

פונים אלי לרעיונות  ונים המנהלים ישיבות לנוער מתמודדחברים שמשפט פתיחה: 

עם הרבה אנרגיה וצחוק, "תן לשעות הפנאי או לשבתות גיבוש למשחקים לא שגרתיים 

"עת  ן אבל עם מצוי יםאז הנה אחד מהמשחקים שעובד " הם אומרים,טוב לנו רעיון

ואת התזמון )עולם שנה נפש( המיקום צריכים להתאים את הקבוצה, את ... רצון"

 .בהצלחה

 צחוק )נקרא גם הפועלים מסיביר, שם מסתבר החל המשחק(.  קבוצות:  שם המשחק

 מתי להפסיק. זה יכול להמשך גם חצי שעה.  המנחה יוכל להחליט: אורך 

חברי הקבוצה כל עומדות זו מול זו , מטרת המשחק להצחיק את  שני קבוצות:  הסבר כללי

 . השניה

 ומעלה.  20יף , עד 8: מינימום  מספר משתתפים

 . אין חומרים נדרשים:

 הסבר מפורט בשלבים:

זה מול זה. ) ניתן לשים חבל  םלק את המשתתפים לשתי קבוצות. ויעמידחהמנחה י .1

 על הרצפה בכדי להפרידם פיזית(.
                 ."האדם המצחיק ביותר בקבוצה אתכל קבוצה תבחר יאמר, "המנחה  .2

 לראש הקבוצה.  נחה יהפוך אותוהמ,  בחרוברגע ש
מצד  עברוהקבוצה נשאר תמיד בצד שלו. אך שאר המשתתפים יראש "המנחה יאמר:  .3

 . "לצד
 "איך זה עובד?"ישאלו המשתתפים  .4

 –חיקוי  – אומר בדיחההתור, י לפ –כל צד מישהו מ”המנחה מסביר את הכללים.  .5

מספיק( עובר קל חיוך גם ה )מהקבוצה השני שצחקכל מי . מעלה חיוךווארט ואפי' 

בדיחה ויעביר אליו את  מישהו מהקבוצה המגבילה יאמר עכשיו, לקבוצה שלו

 ".הצוחקים
  . "שיצליח להעביר אליו את כל המשתתפים הוא המנצחהראשון " –מסכם  המנחה .6
 בכדי להצחיק את הצד השני. כל צד בתורו יעשה הכל הקבוצה יוצאת לדרך.  .7

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הערות : 

נותן בכל פעם למישהו אחר לומר בדיחה.  ראש הקבוצהתי אפשרויות , א. שישנם ש .1

שראש הקבוצה עצמו אומר את . ה טוב ולכל אחד יש הזדמנות. בזה אחרי זה. ככה ז

ל האווירה קבוצה פחות מקבלת הזדמנות אביחידים בפה ה כל הבדיחות. 

 .השמחה עושה את שלה

 רייווצת כללי השפה, ומידת האמת )שלא צריכים להגדיר מראש א מסוימותבקבוצות  .2

 צחקו או לא(.האם  –ניטשים וויכוחים  ומצב שב
חלק לא יצחקו וכדו'. במקרה הזה הקבוצה הגדולה א יסתיים. יתכן והמשחק ל .3

 תנצח. 

 ה קבלנו אחרי התרגיל ?מ

 הים שובר קרח מד 

 אפשרות ביטוי ובמה ליכולות של המשתתפים 

  ולברר איזה אסטרטגיות נקטו המנצחים/המפסידים.  נוכל לדבראחרי המשחק 

 

 

 

 בהצלחה!נוער וילדים הפעילות מוצלחת מאוד וניסיתי אותה בקבוצות , מניסיון 

 תעשו את הפעילות ותספרו איך היה. ותשתפו הלאה.

  קרדיטלא לשכח לתת . תודה ידידים

 חיים כ"ץ 

 

 

 

 


