כלים יצירתיים להתפתחות אישית ועסקית
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מה החלום שלי?

בואו נשחק
תמונה ,מילה
ושאלה
איך משחקים עם המשפחה?
בארוחת ערב ,ערב חג ,זמן איכות משותף ,חופשה...
מטרה  -לעשות משהו מיוחד ואחר ביחד .ליהנות אחד מהשני,
להתחבר ,ליצור שיחה ולשתף .כל אחד בתורו בוחר אקראית קלף
מחפיסת קלפי המילה .זוהי המילה שלו .או לחילופין ,בוחרים קלף
מחפיסת קלפי השאלה וזו השאלה עליה עונים.
 .1פורשים את קלפי התמונה כשהם גלויים.
המשתתפים ,בתורם ,בוחרים את התמונה שמייצגת
עבורם את המילה או את התשובה לשאלה שנשאלה.
 .2מזמינים כל אחד לשתף בבחירת הקלף ובמחשבות שלו.

איך משחקים במפגש חברתי?
במסיבת יומולדת ,מסיבת רווקות ,ערב עם חברים,
ערב נשים ,ערב זוגות...
מטרה  -בילוי המשלב כיף ועומק ,שחרור ומחשבה,
כזה שישאיר חוויה משמעותית.
עד  20משתתפים.
 .1בוחרים שאלה או נושא משותף שאותו רוצים להעלות ,לפתוח,
לחלוק ,כמו למשל:
במסיבת יום הולדת  -מה היינו רוצים לאחל לבעל/ת השמחה?
במסיבת רווקות (או מסיבת רווקים)...
במה חשוב לנו לצייד את הכלה? ואת החתן?

ערב זוגות
מה אנחנו מאד אוהבים ומעריכים בבן/בת הזוג שלנו?
 .2פורשים את קלפי התמונות ,המילה והשאלה באופן גלוי או סמוי
ומזמינים כל אחד מהמשתתפים לבחור מכל חפיסה את הקלפים
המשקפים עבורו את המסר או הברכה שהוא רוצה להעניק.

איך משחקים בעבודה?
בישיבת צוות ,סיעור מוחות ,מפגש מנהלים ,פיתוח צוות ,גיבוש ועוד.
מטרה  -לעורר השראה ,לפתח את התקשורת ולחזק את שיתוף
הפעולה בין חברי הצוות .את המפגש יכול להנחות כל אחד ,מנהל
או חבר צוות .עד  15משתתפים.
 .1פורשים את קלפי התמונה והמילה כשהם גלויים.
 .2בוחרים נושא שבו רוצים למקד את התהליך,
לדוגמא :שיתוף פעולה ,מנהיגות ,מוטיבציה ,פיתוח מוצר ,השגיות,
שירות או כל נושא אחר.
 .3אחד המשתתפים בוחר קלף מילה שמתאר מנקודת מבטו את
הנושא.
 .4מנחים את שאר המשתתפים למצוא בין קלפי התמונות קלף
המייצג את המילה שנבחרה.
 .5מזמינים אותם לשתף.
 .6בסבב הבא בוחר כל אחד באופן אקראי קלף שאלה ועונה עליה
בהקשר לנושא המדובר.

איך משחקים בזוג?
במפגש אינטימי עם בן או בת זוג ,עם חבר או חברה ,עם ילד או
ילדה ,בדייט ,או עם כל אדם אחר
מטרה  -להתקרב ,לשתף ,להשתתף ,להתחבר ,לאהוב.
 .1בוחרים מי מתחיל.
הוא מערבב את קלפי השאלות באופן חופשי עד שהשחקן השני
עוצר אותו ב( STOP-ממש כמו במשחק "ארץ עיר").
 .2מתבוננים בשאלה שנבחרה.
 .3כל משתתף בוחר קלף תמונה וקלף מילה המשקפים את
תשובתו עליה .ומשתפים.
אם יש לכם את משחק האימון של ™ ,Points of Youתוכלו לפנות
אל הספר שבמשחק ולמצוא שם עוד נקודות מבט טקסטואליות
וויזואליות על המילה שבחרתם (המספר המופיע בצידו השמאלי
של קלף המילה יכוון אתכם אל העמוד הרלוונטי בספר)
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