
 

 בס"ד

 שני צדדים למטבע

היא זמין מאוד, שהאינטואיציה  יותרמשחק פשוט ב חשבתי עלמשפט פתיחה : 

 חלק מרכזי בו.

 שני צדדים למטבע:  שם המשחק

 .דקות 5כ: אורך 

 אין הגבלה, לפחות זוג.:  גודל קבוצה

המנחה נותן , כל אחד מחזיק בידו מטבע, מתחלקים לזוגות : הסבר כללי

 . שלשה סבבים יש מנצחלאחר כל אחד מושיט מטבע , )חצי או שלם( עקרונות 

  לכל משתמש. מעולה(  -אגורות  10)מטבע  חומרים נדרשים:

 בשלבים:הסבר מפורט 

 . "כל אחד ימצא בן זוג"שהמנחה מבקש :  .1
, באם  בן זוגכולם יש לשולם התחלקו לזוגות, המנחה בודק שכלאחר  .2

 .מישהו נותר ללא בן זוג המנחה יתנדב להיות בן זוגו

המנחה יבקש  מראש ןמקרה ולא הכימחלק לכל אחד מטבע )בהמנחה  .3

 . (מהכיס מטבעמכל אחד להוציא 

 . "שלםהואחד חצי האחד שהוא  כעת בכל זוג יהיה":מסבירהמנחה  .4
 ". האם כל אחד יודע האם הוא החצי או השלם?: " שואלהמנחה  .5

יעמוד מול בן זוגו כעת כל " :ימשיך המנחה ,לאחר שכולם יודעים מה הם .6

ם א ,יפתחו את הידבני הזוג ברגע שאני אומר 'פתח' יסגור את היד שלו, ו

ניצח, אם כל מטבע היה בצד אחר,  שלםהמטבעות היו אותו צד, השני 

עץ ועץ, פלי ופלי השלם מנצח אם זה )ניתן להסביר גם כך  "החצי מנצח

 . (.היה עץ ופלי החצי מנצח

הזוגות ו המנחה צועק "מוכנים?" ואז " אחד שתים שלש פתח" .7

 מתמודדים.
פעמים )כמו באבן נייר ח שלש ד מנצמנחה מבקש שימשיכו עד שאחה .8

 ומספריים(.

 

 

 



 

 

כשיש מנצח המנחה מבקש מכל אחד למצא בן זוג אחר ואז מתנסים עם  .9

 .אותם הוראות , עםדשבן זוג ח

 . עם אותם ההוראות זוג חדשעם בן אחר מכן עושים עוד סבב ל .10
את  ירימו ?" המנצחיםסבביםה תצח בשלשי"מי נ ישאלהמנחה  .11

 ..ידם. "מי ניצח בשני הסבבים?" וגם כאן המנצחים ירימו את ידם.

 ערות : ה

הזוגות, מתמודד יתן להפוך את המשחק למעין טורניר שבו המנצח מבין נ .א

 עם מנצח אחר, וכך מוצאים בסוף המשחק את אלוף המטבעות.

אך של עמידה. יש בה יותר אנרגיה. עדיף לעשות את המשחק במצב  .ב

 כמובן הוא מתאים גם לנסיעה באוטובוס, ובכל מצב.

 ניתן להשתמש בקלפים.  שבתבאם אין מטבעות, או ב .ג

 ".ממלא זמן"המשחק כל כך קל וקליט שניתן להשתמש בו גם כ .ד

 מה קבלנו אחרי כזה תרגיל ?

 סבב עושים זאת עם מישהו אחרכל  – הכרות . 

 משהו שכל אחד יכול. 

  .אווירה מעולה בקבוצה 

 ניתן לשמע מהמנצחים על האסטרטגיות שלהם לניצחון )ויש דיון ,

 . הרבה(

  

 

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

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

 תודה ידידים. 

 חיים כ"ץ 

 

 


