
 משחק מסוכן מחליפים במשחק בטוח

 מטרות:

תרגול שיקולי הדעת בבחירת משחק )מתוך התדריך בחוברת נשבעים  .1

 לחיים(

הצפה והתמודדות משותפת עם הקושי בלעמוד מול קבוצה ולהחליט  .2

 מה משחקים לפי מה בטוח ולא לפי מה שהחניכים בהכרח רוצים

 עזרים:

 )דפים ועטים )לתירס חם 

 דעת )נספח א'( כרטיסיות שיקולי 

  תדריך למשחק בטוח מתוך חוברת נשבעים לחיים )נספח  –להעשרה

 ב'(

 מהלך:

כל המשחקים שאתם מכירים שאפשר לשק בקן)אם לא חם  סתיר .1

. כותבים על הלוח את כל מכירים, להביא להם רשימה מראש(

 דקות( 3)המשחקים שעלו. 

בכרטיסיה.  אמור: במתודה הבאה ננסה לתרגל את שיקול הדעת שתקבלו

הכרטיסייה שתקבלו לא בהכרח מביאה שיקול דעת חשוב במשחק שתקבלו. 

 העניין הוא לתרגל את הפעלת אותו שיקול הדעת.

 דקות( 7) כל זוג מקבל:מתחלקים לזוגות,  .2

   'שיקולים בבחירת משחק –כרטיסיה מתוך נספח א 

 גוש של משחקים ממה שכתבו ברשימה 

קיבל טבלה של עשה ואל תעשה  על כל זוג לכתוב למשחקים שהוא

 דקות( 10)

 דוגמא:

 כרטיסיה:

הפעלת 

 כוח

 אל תעשה עשה

הורדת 

 ידיים

עצור את המשחק  -

במידה והפער בין 

המתמודדים גדול 

מדי/רואים שהחניך 

 סובל

לעודד תחרות טובה  -

 ולא אלימה

לרפד את האיזור  -

אליו מורידים את 

 היד

לשקול לא לשחק אם  -

אי אפשר להשתלט על 

 זה

לא לשים "ילד בלתי  -

 מובס" במרכז העניינים

לא לעודד תחרות בכל  -

 מחיר

לא לשחק על שולחן/משטח  -

 רעוע

לא להעלים עין בשביל  -

 לא להרוס את הכיף

לעודד תחרות טובה  - תופסת

 ולא אלימה

לא להוסיף חוקים כמו  -

 להפיל לקרקע וכדומה

 לא לאפשר אחיזה בחולצה -



קוואה 

 קווואה

הרחק ילד אלים אם  -

 בזה צורךיש 

-  

 

 

בדוגמא טובה מתוך מה שעשה, שממחישה את שיקול כל זוג משתף  .3

 דקות( 7הדעת שקיבלו בכרטיסיה. )

 דקות( 10) דיון: .4

 האם יש שיקול דעת מתוך מה שהעלנו שאתם לא רגילים להשתמש? -

 אתם חושבים שאפשר לזהות משחק מסוכן לפני שמתחילים אותו? -

חניכים כשהם רוצים לשחק מה קשה בזה? איך אתם מתמודדים עם  -

 משחק שאתם יודעים שהוא מסוכן?

 דקות( 3) סיכום: .5

  המדריכים הם אלה שמובילים את הפעילות, אתם מחליטים איזה

 משחק משחקים ואיזה לא

  תמיד צריך לחשוב על כל החניכים בקבוצה, ולא להעיז לפגוע

במישהו בגלל שהדומיננטים/חזקים/אלימים מושכים לכיוון 

 מסוים

 ולא  –יך לשים לב לכל הדברים, גם בדברים הכי קטנים צר

 להתבייש לעצור אם יש צורך.

 


