
 משחקֹונה
 אוסף משחקים ליום הולדת בימי הקורונה אוסף משחקים ליום הולדת בימי הקורונה
כי שום בידוד לא יהרוס לנו את המסיבה!!!כי שום בידוד לא יהרוס לנו את המסיבה!!!

 משחקֹונה



יש לילד.ה יום הולדת? מזל טוב!
אז נכון, בימים אלה, חגיגות ימי הולדת עברו למתכונת שונה, הן מצומצמות יותר, רבות מהן מתקיימות בקרב 

המשפחה הקרובה, חלקן מתקיימות בפלטפורמות וירטואליות, ובהעדר האפשרות להזמין מפעיל חיצוני - 
תפעול עצמי הוא להיט המסיבות הנוכחי...

ן את ה- משחקֹונה  זה הזמן להכיר לכם.
אוסף משחקים ליום הולדת בימי הקורונה, כי שום בידוד לא יהרוס לנו את המסיבה!!!

 אז שבו בכיף מול מסך הטלוויזיה הביתי,המחשב או הפלאפון, פיתחו את ״משחקונה״- וההפעלה יוצאת לדרך.
תהנו ו... יום הולדת שמח!

 יוצרות הפעילות
 ויקי גורדון  050-7816278

 מנחה ומפעילה באירועים וערבי גיבוש,
 כותבת ומפתחת תוכן לפעילויות ומשחקים.

 אורי רייס טאיט 050-7709277
 מעצבת גרפית ומאיירת.

עוסקת במיתוג לעסקים ואירועים, לדפוס ולרשת.



 בקובץ זה תמצאו תחרויות, חידונים והמלצות לפעילות יום הולדת, המותאמים כולם להפעלה עצמית
 ולשימוש באמצעות מסכים, בין אם אתם מקיימים מפגש דיגיטלי עם החברים בעזרת "זום״ למשל ובין
אם אתם חוגגים בבית עם בני המשפחה. וכן- אפילו סבא וסבתא יכולים לחגוג ביחד איתכם.. מרחוק :(

לכל משחק מצורפות המלצות כיצד לתפעל את המשחק באופן פשוט, מלהיב וכיפי.
שימו לב !

 על מנת שהפעילות תעבור על הצד הטוב ביותר, עברו על הקובץ לפני האירוע עצמו,
 כך שתוכלו לבחור אילו משחקים מתאימים לכם, להכין את שדרוש ולהתאים לגיל המשתתפים.

קובץ המשחקונה מחולק לשניים: החלק הראשון -״משחקונה למפעיל.ה״ הינו הקדמה המיועדת לכם בלבד 
-מנחי האירוע ,ובו הנחיות , הסברים על המשחקים והמלצות להכנות לקראת הפעילות. החלק השני 

״משחקונה למשתתפים״ מיועד לפעילות עצמה, ובו המשחקים והעזרים להעלאה בזמן האירוע שיוצגו על 
המסך.ים שרואים המשתתפים כולם.



.ה ❢ ל למפעי  ❢

 משחקֹונה



זהו את המפורסם
 לפניכם תמונות ״עין הדג״ של מפורסמים

אותם עליכם לזהות. מוכנים?

 למנחה: התמונות כוללות הן כוכבי ילדים ונוער עכשוויות,
 והן דמויות המוכרות יותר למבוגרים.

 ביחרו את התמונות המתאימות ביותר למשתתפים בחגיגה שלכם.
 על מנת להוסיף פן תחרותי מהנה, ניתן לומר למשתתפים

 כי הראשון שמזהה את הדמות זוכה בנקודות, או לבחור בכל
 פעם שני משתתפים המתחרים ביניהם אשר מייצגים שתי קבוצות
)נציג בנים מול נציגת בנות, נציג המבוגרים ונציג הילדים וכד'(.

 הדמויות לפי הסדר בן מופיעות במשחק:
5. מרגי 4. תובל שפיר  3. עדן בן זקן   1. נועה קירל 2. שימי תבורי 
 6. גל גדות  7. חנן בן ארי 8. ישראל קטורזה 9. ליאור רז 10. צביקה הדר
11. טל מוסרי 12. נטע ברזילי 13. רותם סלע 14. מסי 15. ציפי שביט



המרוץ בדקה
 במשחק הבא יהיה עליכם להביא פריטים

 המתחילים באותיות השם של ילד.ת יום ההולדת!
מהרגע שאתן סימן תהיה לכם דקה להביא את הפריט 

הראשון. מתחילים עם האות הראשונה בשם- מוכנים? 
בהצלחה!

 למנחה: על המשתתפים יהיה לרוץ ולהביא מהבית בו הם נמצאים
 פריטים על פי אותיות שמו של הילד.ה. פריט אחד בכל פעם- דקה לכל פריט. 

בכל סבב הראשון שחוזר כשהחפץ בידו- הוא המנצח.
לגילאים גדולים )7 והלאה(: ניתן להסתפק בלומר להם להביא פריט כלשהו 

לבחירתם בהתאם לאות בכל סבב. לגילאים קטנים יותר מומלץ להגיד במפורש 
איזה חפצים עליהם להביא בכל אות. לדוגמה, אם שם הילד.ה הוא נועם,

הם יכולים להביא: נייר, ופלים, עציץ, מגבת.

שימו לב- בכל פעם תוזנקו להביא פריט אחד בלבד לפי סדר 
 האותיות. תהיה לכם דקה בדיוק. מתחילים רק כשאשרוק.

הפריט הראשון אותו תתבקשו להביא יהיה...



מלך הפנטומימה

 יש בעלי כישרון משחק בקהל?
במשחק הבא נחפש מתמודדים שיציגו בפנטומימה מושגים 

 שונים. זיהיתם את המושג? -הצלחתם במשימה!
אז בואו נבחר את השחקנים הראשונים.

למנחה: במשחק זה ילד יום ההולדת בוחר בכל פעם מתמודד, ומזמין אותו 
 לעצום עיניים/להסתובב עם הגב למסך. עד שיקראו לו בחזרה.

 לאחר שנבחר המתמודד, הקרינו על המסך את אחד המושגים המצורפים.
לאחר שכולם ראו את המושג- יבחר החוגג ילד נוסף שיהיה עליו להעביר 

 לחברו בפנטומימה את מה שראו כולם, ויזמין את המתמודד לחזור למקומו.
 גם כאן מומלץ להקציב זמן של עד דקה לכל ניסיון. אם הצליח לזהות

 - הביא נקודה לקבוצתו. )בנים/בנות, מבוגרים מול ילדים וכו(.
 לכל מושג בוחרים מחדש נציג שיוצא ונציג שמעביר בפנטומימה.

)לדוגמה- אם הראשון שנבחר ייצג את הבנים, הנציגה הבאה תהיה מהבנות(.
אפשרות נוספת היא לשחק את המשחק כך שכולם פרט לאחד מסתובבים עם 

הגב למסך- והיחידי שראה את המושג מציג לכל השאר בפנטומימה -הראשון 
שמזהה זוכה. למתמודדים נספר רק את הקטגוריה אליה שייך המושג ומספר 

המילים.  לדוגמה: מאכל - שתי מילים.

המושגים

מאכלים
ביצת עין | מלפפון חמוץ
דג מלוח | שוקולד פרה
 פלפל חריף | קורלפלקס

מקצועות
כבאי.ת | שוטר.ת תנועה
מוכר.ת נעליים | דוגמן.ית
רופא.ה | מנהל.ת בית ספר

בעלי חיים
קנגורו | קרנף | תמנון
ג׳ירפה | כלב ים | אריה



שאלות לדוגמה
היכן הוא נולד?  מה הוא רוצה להיות כשיהיה גדול?

מהי החיה האהובה עליו? אילו שמות חיבה יש לו?
חיות מחמד אם יש- איך קוראים לכלב/חתול.. וכו'
מה הכי מעצבן אותו / מצחיק אותו / מפחיד אותו?

איזה זמר.ת / להקה הוא הכי אוהב?
איזה תוכנית טלוויזיה הוא אוהב במיוחד?

 מה התמונה האחרונה / הסרטון האחרון
שהעלה לאינסטוש/טיק טוק? )אם רלוונטי(

אלוף הטריוויה
 למנחה: הזמינו את המשתתפים להביא דף ועט,
ותנו דף ועט גם לילד יום ההולדת.

 אנחנו יוצאים לאליפות מיוחדת- תיכף נגלה מי מכיר את )שם החוגג.ת( הכי טוב!
בכל פעם אשאל שאלה, ילד.ת יום ההולדת יענו על השאלה בדף שלהם, וכל אחד מכם 
 יכתוב מה לדעתו התשובה ויסתיר אותה. רק כשאתן סימן- נחשוף כולנו את התשובות.
אלה שתשובתם תהיה זהה לתשובה שכתב הילד.ה החוגג.ת- יהיו המנצחים בסיבוב זה.



הרקדן האוטומטי

 במשחק זה ספרו למשתתפים כי בכל פעם תשמיעו להם קטע משיר,
 למשך כחצי דקה )או בית ופזמון(. עם סיום הקטע תעצור המוסיקה.

 כל אחד יוזמן לרקוד עד להפסקת המוסיקה ובסיום כל סבב יכריז החוגג.ת
 מי הילד.ים שניצח.ו בסבב. כמובן שאם הוא רוצה להשתתף בעצמו-

ניתן לבחור ילדים אחרים שיהיו ה"שופטים".
 * אפשרות נוספת לשחק עם המוסיקה המתחלפת- בכל שיר ייבחר אחד שהוא

 המוביל וכולם ייתבקשו לחזור אחריו ולבצע בדיוק את אותן התנועות שהוא מבצע.
 עם כל שיר יוחלף המוביל. גם כאן כמובן ניתן להחליט

כי ילד יום ההולדת הוא שמוביל את כל המשימה וכולם חוזרים אחריו.

 רעיונות לשירים מומלצים למשחק זה על מנת שיהיה מגוון קצבי והיתולי,
 כמובן שאפשרות מומלצת יותר היא לבחור מראש ביחד עם ילד.ת יום ההולדת שירים אהובים במיוחד.
Wakka wakka - שאקירה | שרית חדד -Do you love me | פאוץ'- נועה קירל | ריקוד הציפורים
נה נה נה- סטטיק בן אל ופיטבול | מסע- אליעד | מלך האריות- טראנס | איתי לוי- הולכת יחפה
להקת עדן -Happy birthday to you | שיר הנושא של פליי פסטיגל/ריקוד הטיק טוק- *בהתאם לגיל

 בכל פעם נשמע קטע שיר למשך כחצי דקה וכולם מוזמנים לרקוד!
בסיום כל קטע, )שם החוגג.ת( ת.יבחר מנצח.ת!



כוכב המסך
 כעת עליכם להביט היטב ולהקשיב טוב טוב לכל פרט.

מי שיענה נכונה על השאלה שתישאל בסוף הסרטון/אחרי הקרנת התמונה- יזכה!!

לטובת משחק זה, יהיה עליכם להכין מראש כ-חמישה סרטונים קצרים/תמונות בהן מצולם כוכב.ת האירוע- 
 ילד.ת יום ההולדת. בסיום כל סרטון/ הקרנת תמונה לשלוש שניות תשאלו שאלה את המשתתפים

- מי שענה נכון- זכה.

 שאלות לדוגמה
מה היה צבע הנעליים של הילד בתמונה?

האם נכון או לא נכון שהיה חתול בתמונה?
 מה המילה הראשונה שנאמרה בסרטון? וכו' 

)כמובן שמומלץ להתאים את קושי השאלות לגיל המשתתפים.(



מוזמנים לבקש מהמשתתפים לברך את החוגג בכיתוב שייראה על המסך או בעל פה.
כמו כן במידה שמדובר בהפעלת "זום" ניתן להפתיע את הילד ולבקש מכל הילדים מראש להכין נר/זיקוק, 
להביא בסיום הפעילות את עוגת יום ההולדת אל המסך, ובזמן טקס כיבוי הנרות להזמין את כל המשתתפים 

 להדליק אצלם את הזיקוקים כל אחד בביתו הוא, ולשיר לו.ה ביחד "היום יום הולדת" 
– כך נסיים בהפתעה נעימה ובמלוא תשומת הלב לחוגג.ת.

ולסיום

 לרעיונות נוספים, ובקשות ליצירת פעילויות בהתאמה אישית לילד/ילדה, למשפחה או לקונספט ספציפי
דברו איתנו בשמחה :(

 ויקי גורדון
 מפעילה ומפתחת תוכן ומשחקים 

050-7816278

 אורי רייס טאיט
 מעצבת גרפית ומאיירת 

050-7709277 כל הזכויות שמורות  ©



למשתתפים ❢  ❢

 משחקֹונה



 זה הזמן להכיר את ה-

  משחקֹונה

אוסף משחקים ליום הולדת בימי הקורונה, כי שום בידוד לא יהרוס לנו את המסיבה!!!

 אז שבו בכיף מול מסך הטלוויזיה הביתי,המחשב או הפלאפון, פיתחו את ״משחקונה״- וההפעלה יוצאת לדרך.
תהנו ו... יום הולדת שמח!

 ויקי גורדון- מפעילה ומפתחת תוכן ומשחקים 
אורי רייס טאיט- מעצבת גרפית ומאיירת

 חוגגים יום הולדת?

מזל וטב!



 זהו את
המפורסם

 לפניכם תמונות ״עין הדג״ של מפורסמים
 אותם עליכם לזהות.

מוכנים?
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המרוץ בדקה
 במשחק הבא יהיה עליכם להביא פריטים

 המתחילים באותיות השם של ילד.ת יום ההולדת!
מהרגע שאתן סימן תהיה לכם דקה להביא את הפריט 

הראשון. מתחילים עם האות הראשונה בשם- מוכנים? 
בהצלחה!



מלך הפנטומימה
 יש בעלי כישרון משחק בקהל?

 במשחק הבא נחפש מתמודדים
 שיציגו בפנטומימה מושגים שונים.

 זיהיתם את המושג? -הצלחתם במשימה!
אז בואו נבחר את השחקנים הראשונים.



מלך הפנטומימה

ביצת עין



מלך הפנטומימה

מלפפון חמוץ



מלך הפנטומימה

דג מלוח



מלך הפנטומימה

שוקולד פרה



מלך הפנטומימה

פלפל חריף



מלך הפנטומימה

קורנפלקס



מלך הפנטומימה

כבאי.ת



מלך הפנטומימה

שוטר.ת תנועה



מלך הפנטומימה

מוכר.ת נעליים



מלך הפנטומימה

דוגמן.ית



מלך הפנטומימה

רופא.ה



מלך הפנטומימה

מנהל.ת בית ספר



מלך הפנטומימה

קנגורו



מלך הפנטומימה

קרנף



מלך הפנטומימה

תמנון



מלך הפנטומימה

ג'ירף



מלך הפנטומימה

כלב ים



מלך הפנטומימה

אריה



אלוף הטריוויה
 אנחנו יוצאים לאליפות מיוחדת!

 תיכף נגלה מי מכיר את )שם החוגג.ת( הכי טוב!
 בכל פעם אשאל שאלה, ילד.ת יום ההולדת יענו על השאלה בדף שלהם,

 וכל אחד מכם יכתוב מה לדעתו התשובה ויסתיר אותה.
 רק כשאתן סימן- נחשוף כולנו את התשובות.

 אלה שתשובתם תהיה זהה לתשובה שכתב הילד.ה החוגג.ת-
יהיו המנצחים בסיבוב זה.



הרקדן 
האוטומטי

 בכל פעם נשמע קטע שיר למשך כחצי דקה
 וכולם מוזמנים לרקוד!

בסיום כל קטע, )שם החוגג.ת( ת.יבחר מנצח.ת!



כוכב המסך
 כעת עליכם להביט היטב

 ולהקשיב טוב טוב לכל פרט.
 מי שיענה נכונה על השאלה

 אחרי הסרטון/הקרנת התמונה
- יזכה!!



 מוזמנים לברך את החוגג.ת!
בואו נשיר, נרקוד, נמחא כפיים ונשמח :(

ולסיוםולסיום



כל הזכויות שמורות  ©

 יוצרות הפעילות
 ויקי גורדון  050-7816278

 מנחה ומפעילה באירועים וערבי גיבוש,
כותבת ומפתחת תוכן לפעילויות ומשחקים.

 אורי רייס טאיט 050-7709277
 מעצבת גרפית ומאיירת.
מיתוג לעסקים ולאירועים, לדפוס ולרשת.

שמחות שהיה לנו חלק בחגיגה שלכם, 
 לרעיונות נוספים והתאמות אישיות

-דברו איתנו!


