
קלפים לראש השנה





היית רוצה להשקיע יותר  במה 

?זמן השנה

איזה תחום בחיים היית  על 

?ה לשים דגש/שמח

אילו יכולת לבחור שיר שייצג את 

,  ת לעצמך/ה מאחל/השנה שאת

?ת/איזה שיר היית בוחר

לדעתך יכול לעשות את מה 

?השנה הזו כיפית עבורך





?י לפנק את עצמך השנה/איך לדעתך תוכל1.

?י לפנק את עצמך השנה/איך לדעתך תוכל2.

י לפנק /איך לדעתך תוכל

?את עצמך השנה

תחום היית  רוצה לדהור באיזה 

?קדימה השנה

ה רוצה להעניק /מקום אתבאיזה 

?לעצמך פסק זמן 

דבר היית רוצה לשנות איזה 

?בחייך השנה/בעצמך





ת  /איזה שינוי היית מאחל

?לעצמך לשנה הקרובה

?איזה חלום היית רוצה להגשים השנה

ת /ה מייחל/רגע אתאיזה 

?להנציח בשנה הקרובה

תחום היית רוצה באיזה 

?להתחזק השנה





התנהגות היית  /תכונהאיזו 

רוצה לחדד בעצמך 

?השנה

?ה רוצה לכבוש השנה/איזה יעד את

?ממה היית רוצה להתנקות השנה?מה היית רוצה ליצור השנה 





רעיון היית רוצה להשקיע באיזה 

?יותר השנה

או  )מה היית רוצה למחוק 

?מעצמך השנה( להוריד

באיזה מקום היית רוצה 

?לגלות יותר גמישות השנה

באיזה תחום היית רוצה להשאיר  

?את חותמך השנה





ת ב על השנה  /כשאתה חוש

מה מטעין אותך , הקרובה

?בכוחות 

?מה יכול לשמח אותך השנה

מה יכול לגרום לך 

להיפתח לאפשרויות  

?חדשות בשנה הקרובה

מה יכול להיות הכוכב שיאיר  /מי

?לך את הדרך בשנה הקרובה



איחולים לשנה הקרובה25–סדר אלטרנטיבי 

?ה לשים דגש/על איזה תחום בחיים היית שמח: מרקר1.

איזה שיר היית  , ת לעצמך/ה מאחל/אילו יכולת לבחור שיר שייצג את השנה שאת:פסנתר2.

?ת/בוחר

?במה היית רוצה להשקיע יותר זמן השנה:שעון3.

?מה לדעתך יכול לעשות את השנה הזו כיפית עבורך:שמפו כיף4.

?י לפנק את עצמך השנה/איך לדעתך תוכל:שמפו פינוק5.

?באיזה תחום היית  רוצה לדהור קדימה השנה:סוס6.



?בחייך השנה/איזה דבר היית רוצה לשנות בעצמך:טויטס

?ה רוצה להעניק לעצמך פסק זמן /באיזה מקום את:פסק זמן

?איזה חלום היית רוצה להגשים השנה":מר חלמן"

?ת להנציח בשנה הקרובה/ה מייחל/איזה רגע את:מסגרת

?באיזה תחום היית רוצה להתחזק השנה:ברזל

?ת לעצמך לשנה הקרובה/איזה שינוי היית מאחל:ספינר

?התנהגות היית רוצה לחדד בעצמך השנה/איזו תכונה:מחדד



?ה רוצה לכבוש השנה/איזה יעד את:אלעלכרטיס 

?מה היית רוצה ליצור השנה : בצק

?ממה היית רוצה להתנקות השנה: שאוב פטריה

?מעצמך השנה( או להוריד)מה היית רוצה למחוק : מחק

?באיזה מקום היית רוצה לגלות יותר גמישות השנה:פלסטלינה

?באיזה תחום היית רוצה להשאיר את חותמך השנה:חותמת

?באיזה רעיון היית רוצה להשקיע יותר השנה:נורה



?מה מטעין אותך בכוחות , ת ב על השנה הקרובה/כשאתה חוש:בטרייה

?מה יכול לשמח אותך השנה: בועות סבון

?מה יכול לגרום לך להיפתח לאפשרויות חדשות בשנה הקרובה: פותחן

?מה יכול להיות הכוכב שיאיר לך את הדרך בשנה הקרובה/מי: כוכב

?מה הדבר שהיית רוצה לתקן כדי לגרום לשנה הקרובה להיות מוצלחת יותר:כלי עבודה


