
 

 בס"ד

 קל ופשוט להפעלה הכרות משחק

 

לתת לחבר וחודי בפעילות פשוטה שיכולה לקרב, יש משהו יימשפט פתיחה : 

ת זו נותנת לכם אפשרות לתמרן ע"פ הצרכים והמקום פעילומקום לכל אחד. 

  הקבוצה שלכם.של 

 .: טפסי הכרות המשחקשם 

 דקות בגרסה הרגילה.  10: כאורך 

: על כל משתתף למלאות טופס עם פרטיו האישיים, המנחה מקריא  הסבר כללי

 חלקים מהפתק כשהקבוצה מנסה לנחש במי מדובר. 

 עט לכל משתתף, ודף ריק למילוי.  חומרים נדרשים:

 הסבר מפורט בשלבים:

 המנחה מושיב את הקבוצה ליד שולחנות ומחלק לכל אחד דף ועט.  .1
כעת המנחה אומר לכולם " כל אחד ממלא את הדפים לפי ההוראות  .2

אף אחד לא יראה את מה שאתה החשוב ביותר הוא שהדבר שאתן, 

 .ממלא", כמו כן יוסיף "בזמן הכתיבה על כולם לשמור על השקט"

כל אחד יכתוב את שמו ושם " :לאחר שכולם מוכנים, המנחה אומר .3

משפחתו בראש הדף", לאחר שכולם רשמו המנחה יוסיף "כעת תרשמו 

יבקש המנחה מהקבוצה להוסיף את החודש בו נולדתם", כשכולם סיימו 

למשל "באיזה ישיבה ניתן להוסיף פרטים נוספים, בקבוצת מבוגרים 

יך", , עיר לידתך, ספר אהוב, חלום ילדות, שמו של חמ16למדת בגיל 

בכל פעם המנחה נותן פרט נוסף , כולם ממלאים ועוברים לפרט הבא. 

המנחה יחליט לפי הזמן והעניין במה להתמקד. אצל ילדים ניתן למלאות 

פרטים רלוונטים כמו "האוכל האהוב עלי הוא... המשחק האהוב עלי, 

 השיר האהוב עלי וכו' " .

את הפתקים  לאחר שכולם סיימו למלאות את הפרטים המנחה אוסף .4

 והעטים.

 

 

 



 

 

 

בשלב זה המנחה לוקח פתק אחד ואומר : "בואו ונראה באם אתם מגלים  .5

כהן...   חלום ילדות להיות קטר.... " וכך  –את הכותב "שם חמיו הוא 

עד וכו' " הקהל זורק שמות "אה, זה בנימין, לא זה יוסף, הוא ממשיך 

הבא. וכך הוא עובר על  לפתק יעבור מנחהאז הבעל הפתק. שמתגלה 

 מגיע המשחק לסיומו. כל הפתקים, וכשכולם נחשפים

 באם לאחר קריאת שורה או שניים מהפתק מתגלה הפתק, המנחה יאמר .6

"טוב יפה, גיליתם שזה אלי, כעת בא נראה, מי  יודע באיזה חודש נולד 

כך שאפילו שגילו במי מדובר ניתן   אלי? מהו הספר האהוב על אלי?"

עים ודק ולגלות פרטים על אלי שלא היו יולהתמודד עם הפת להמשיך

 קודם. 

 הערות : 

למלאות רק צריך  משתתףניתן להכין מראש פתקים עם פרמטרים, ואז ה .א

 הפרטים , ומנחה לא צריך להקריא את הפרטים הנדרשים למילוי.את 

המנחה יכול לומר למשתתפים " ספר לנו קצת על הספר האהוב עליך,  .ב

 . ם?" או " לילד מתי שמעת לראשונה את השיר"מה אהבת ש

ניתן לקחת את כל הפרטים אחרי המילוי ומידי פעם )נגיד כל סוף שיעור(  .ג

 להוציא פתק ולראות באם יודעים במי מדובר. 

 ניתן להכין את הפתקים בערב שבת ולעשות בהם שימוש בשבת. .ד
 

 מה קבלנו אחרי כזה תרגיל ?

 הכרות 

  שותף לפעילותכל אחד מהקבוצה היה 

 התרגיל פותח ומאפשר במהירות שיחה יותר מעמיקה 

 מביע את עצמו כל אחד 

  הופך את האווירה המעיקה למשוחררתהתרגיל 

  אצל ילדים ונערים, זה פשוט מדהים איך שכל אחד מקבל את התשומת

 לב שלו. 

 

 


