בס"ד

מצא את ההבדלים
משפט פתיחה  :משחק שפשוט עושה טוב ,תמיד ישים ,תמיד זמין.
שם המשחק  :מצא את ההבדלים
אורך  :מינימום שלש דקות עם אפשרות לשחק אותו אפילו חצי שעה..
הסבר כללי  :מתחלקים לזוגות  .כל אחד משנה מעט את מראהו ובן הזוג ינסה
לגלות מה השתנה. .
חומרים נדרשים :כלום.
הסבר מפורט בשלבים:
.1
.2
.3
.4

המנחה יבקש מכל אחד מהקבוצה למצא בן זוג (או שהוא עצמו יחלק את
הקבוצה לזוגות).
המנחה יכריז "כל אחד יעמוד פנים אל פנים עם בן זוגו".
המנחה יוסיף " :כל אחד יסתובב כך שיעמדו גב אל גב ".
כעת המנחה מודיע" :בעוד הגב מופנה אל הגב של בן הזוג על כל אחד
לעשות שלשה שינויים במראהו.

לדוגמא .להפוך צד של הכיפה ,להחליף שעון מיד ימין לשמאל ,להתיר
שרוך...
 .5הזוגות מבצעים את המטלה.
 .6המנחה מוודא שכולם סיימו את השינויים .ואז מכריז "להסתובב".
 .7הם חוזרים למצב של פנים אל פנים.
 .8המנחה מאתגר " :תראו אם אתם מוצאים את השינויים".
 .9השינויים נמצאו ...או שלא....
המנחה מכריז" :למצא בן זוג חדש"  ,עכשיו חוזרים על התרגיל
.10
עם הבן זוג החדש.
התרגיל חוזר על עצמו מספר פעמים ומפסיקים אותו לפני שמיצה
.11
את עצמו.....

הערות :

א .ניתן לעשות את המשחק כך :כל פעם מישהו אחד יוצא מן החדר וחוזר
עם שלשה שינויים .והקבוצה כולה צריכה למצא את השינוי.
ב .על המנחים להיות ערים לקודים החברתיים של הקבוצה( .למשל האם
ראוי לפתח כפתור בחולצה? לקפל שרוולים? שימו לב לכך ושימרו על
הקודים).
ג .אם הקבוצה היא אי זוגית על המנחה להיות לבן זוג למישהו .אנו
רוצים שכולם יהיו שם( .כולנו מכירים את הסיטואציה שאחד המשתתפים
פתאום נשכח בצד .והוא פורש ואת השפעת הדבר על הקבוצה).

מה קבלנו אחרי כזה תרגיל ?






שובר קרח ואווירה משוחררת
משחק שבו כל אחד יכול
פיתוח יצירתיות של המשתתפים
משהו שהמשתתפים יכולים לקחת לבית ולשחק עם בני משפחתם.
עבודה בזוגות עם אפשרות להתנסות מול כל מיני חברים( .תהליך
החלוקה לזוגות הוא נושא בפני עצמו).

מניסיון הפעילות מוצלחת מאוד וניסיתי אותה בקבוצות מבוגרים ,נוער וילדים.
בהצלחה! תעשו את הפעילות ותספרו איך היה .ותשתפו הלאה.
תודה ידידים.
חיים כ"ץ

