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!שנה טובה

חוברת זו כוללת בתוכה הצעות ורעיונות לפתיחות קלפים
.חגיגיות בהקשר לתחילת השנה החדשה

?מה הם קלפי אפשרויות נפתחות
קלפים עם חוברת הסברים לשימוש  48קלפי אפשרויות נפתחות הם חבילה של 

שנועדה לתת לך אפשרות להתחבר לעצמך, והסבר מפורט על כל קלף
.בצורה קלה נעימה ומחזקת, ולמקום בתוכך שיודע מה נכון

?למי מתאימים קלפי אפשרויות נפתחות
.למי שההתפתחות שלה חשובה לה ושרוצה לחזק את ההקשבה לעצמה ולאמת שלה•
.וההנחייההייעוץ , לאנשי מקצוע בתחומי הטיפול•
.למנהלים שרוצים לעבוד באופן מעמיק יותר עם הצוותים שלהם•

?לקלפים אחרים" אפשרויות נפתחות"מה ההבדל בין קלפי 
לכל קלף באפשרויות נפתחות טקסט מפורט ועמוק שמחבר אותך גם למהות העמוקה של הדילמה  •

.שלך וגם לפרקטיקה
.לרשות כל רוכשות הקלפים עומד אתר הדרכות ענק עם רעיונות לפריסות ומענה לכל השאלות•

.ויטנברגכל הזכויות שמורות לטלי  © www.taliwittenberg.com 3



פריסת סיכום שנה אישית

פריסה זו . יש לך הרבה ללמוד ולקחת איתך, מכל מה שחווית השנה
תעזור לך לתפוס את המהות של הלמידה שלך מהשנה שזה עתה 

.הסתיימה

לי   שהיתהמה הלמידה המשמעותית 
?השנה
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?מה אני לוקחת לקראת השנה הבאה?מה המתנה הסמויה שקיבלתי השנה



פריסת התכווננות לשנה החדשה

,  וכשאת מתכווננת למה שאת רוצה שיקרה בה, שנה חדשה בפתח
:כדאי לך לשים את תשומת הלב בשלוש השאלות הבאות

מה יכול לעכב אותי מלממש את  
?ההתכווננות שלי
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איך אוכל לקדם את המימוש של  
?ההתכווננות שלי

?מה יעזור לקסם להתרחש



פריסת פתיחת שנה זוגית

?במה גדלנו השנה כזוג
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מה יעזור לנו להתחבר עוד בשנה 
?הקרובה

☺ושנה חדשה היא הזדמנות להכיר בזה , תמיד אנחנו גדלים יחד



צוותיתפריסת פתיחת שנה 

בחרו יחד קלפים אקראית או  . צוות חזק הוא צוות לומדת ומתפתח
.ונתחו את ההתפתחות שלכם כצוות בשנה שחלפה, לא אקראית

מה הלמידה המשמעותית שלנו כצוות  
?מהשנה שחלפה
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מה הכוחות שאנחנו לוקחים מהשנה 
?שחלפה

מה יעזור לנו לממש את המטרות שלנו  
?לשנה הבאה
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–נספח 
קלפי אפשרויות נפתחות 

על שולחן החג



פעילויות לערב החג

:בחרו אחת או יותר מהפעילויות הבאות

קלפים נפלאים עם משמעויות אופטימיות והניחו קלף אחד  ביחרו
.מתחת לכל צלחת

פרסו את הקלפים ובקשו מכל אחד לבחור קלף שאומר מה הוא מאחל  
.לעצמו לשנה הקרובה

פרסו את הקלפים ובקשו מכל אחד לבחור קלף שאומר על מה הוא  
.מודה בשנה שחלפה

.ברכה למי שלימינואיתובקשו מכל אחד לבחור קלף ולאחל 

מה המתנה  -בקשו מכל אחד לבחור אקראית קלף ולשאול בלב
.שקיבלתי השנה
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לפניך מספר רעיונות לפעילויות לערב החג עם  
קלפי אפשרויות נפתחות


