
הפעלות  לקלפי אניבי – הערכה הדיגיטלית 
ולקלפי ערכת אניבי הרגילה

1. כוחן של מילים 
בחר עד 3 קלפי מילה באופן גלוי או אקראי, בחן את משמעות 
המילה עבורך, כיצד אתה מצליח לקשר אותה לחוויות הילדות 
שלך. לדוגמא: )המילה-תנאים( תוכל לבחור לאחר מכן תמונה אשר 
תקושר למילה תנאים. שתף בקשר שבין המילה לתמונה עבורך.

לסיום, תוכל לבחור קלף מילה באופן גלוי שייצג מתנה אותה אתה 
רוצה להעניק לילד שבך.

2. דברים שרציתי לומר לך
בחר באופן גלוי תמונה המעוררת בך זיכרון ילדות, התבונן בתמונה, 
אפשר לתחושות רגשות ומחשבות להעלות – ראה את המשמעויות 
של הדמויות עבורך, צור דו-שיח בינך לבין הדמויות, התחל בדברים 

שאני רוצה להגיד לך. 
נסה לדמיין מה הדמות היתה עונה לך. זו הזדמנות לשתף דברים 

שברצונך להוציא לאור ולשחרר. 
בסיום תן לעצמך קלף מילה שתעצים אותך.

3. התמונות של חיי
תאר את הילדות שלך בשלושה קלפי תמונה. הקלף המרכזי 
שעמדו  כוחות  הוא  השני  הקלף  אותך.  המתאר  הקלף  הוא 
 לרשותך בילדות. הקלף השלישי הוא קשיים ואתגרים שאיתם 
התמודדת. תוכל לדמיין סולם בין 1 ל-10 לכוחות ולאתגרים ותמקם 

את עצמך בסולם.
מהי התובנה שעולה בכך.
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4. מי אני לא בעיניים שלי
בחר קלף תמונה שאביך היה בוחר דרכו לתאר אותך. בחר קלף 
תמונה שאמך  הייתה דרכו בוחרת לתאר אותך. בחר קלף שמורה 
מבית הספר היה מתאר אותך )ניתן לבחור אח, אחות, חבר קרוב 
– מה שרוצים(. ראה כיצד כל אחד מהם מתאר אותך. מה החוויה 

הזו מעוררת בך. 

5. שומר מסך לטלפון
בחר קלף תמונה או מילה שיהיה כשומר מסך לטלפון המתאר 
אותך בילדות שאם הטלפון ילך לאיבוד והוריך או אנשים קרובים 
לך בילדות היו מוצאים אותו ישר היו יודעים שהטלפון הוא שלך.

6. חוסן פנימי
בחר בגלוי כמה קלפי תמונה ומילים אשר קשורים בחוויות ילדות 
אשר העצימו את החוסן הפנימי שלך והעצימו את תחושת הביטחון 

בחיים ובעצמך.

7. הילד שמעולם לא הייתי ולהחזיר הבייתה
בחר קלף תמונה אשר ייצג את הילד שמעולם לא היית. מנה את 
תכונותיו, כוחותיו, אמונותיו, התנהלותו בחיים. ראה למי בעולמך 
הוא דומה, איזה כוח של הילד הזה היית רוצה להפנים בעולמך 
ולאפשר לו לצמוח בחייך. לדוגמא: הילד האמיץ, הילד החופשי...

8.  אז והיום
בחר 2 קלפים אשר באמצעותם תוכל לתאר את הוריך. 

תאר באופן כללי ובחר נקודה אחת בקשר אשר העצימה אותך 
ונקודה אחת אשר הקשתה עליך. ראה האם דפוסים אלה מתקיימים 
היום בחייך כהורה, או בתחומי חיים אחרים. בחר לך מילה אשר 

תאזן את דרכי התנהלותך.



9. התגלות
בחר תמונה שמייצגת את מה שהילד שהייתי הציג את עצמו 
לעולם. בחר תמונה או מילה אשר מייצגת את מה שהוא הסתיר 
מהעולם. ראה האם הגילוי וההסתרה מתקיימים בצורה כלשהי גם

 היום בחייך. 
בחר לך מילה או שתיים שיעזרו להביא אור לחלקים המוסתרים.

10. מנהרת הזמן
שבעיניך  תמונה  קלף  בחר  כיום,  אותך  שמעסיק  נושא  בחר 
קשורה בנושא, נסה לדמיין שאתה חוזר לאותה תמונה שבקלף 
ויש באפשרותך ליצור בה שינוי )להוציא דמויות מהקלף, להביא 
דמויות חדשות, לשנות מיקומים וכל דבר שתרצה(. ראה כיצד 
שינוי זה שבקלף מבטא צורך שלך שקשור לסיטואציה העכשווית 

שמעסיקה אותך.

11. שיעורי חיים
בחר באופן גלוי 3 קלפים ניתן לשלב בין מילים ותמונות.

1. מה למדתי מאבא שלי על החיים. 2. מה למדתי מאימא שלי על 
החיים ו-3. מה החיים רוצים ללמד אותי על עצמם. 

תן כותרת לכל שיעור, ראה מה האמונה הרגש וסגנון התקשורת 
שנוכח בו. מה מאפיין את התנהלותך בתחומי חייך השונים: זוגיות, 

קריירה והורות.

12. הילד שהייתי – הילד שלי
בחר קלף תמונה המייצגת את הילד שהיית. בחר תמונה המתארת 
את הילד שלך. ראה את הדומה ואת השונה, ראה את הנקודות 
המעוררת קונפליקטים. ראה את הנקודות המייצרות חיבור והרמוניה. 

בחר קלף מילה אשר לדעת יהיה קשר של חיבור בין העולמות.
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מצאו כל דרך יצירתית ליהנות מהערכה הדיגיטלית                                                          

באהבה איציק שמולביץ

1.    מה הילד מרגיש?

2.    על מה הילד חושב?

3.    מה הילד רוצה לבטא?

4.    מה הילד מתקשה לבטא?

5.    מה הילד היה רוצה לשמוע ומימי?

6.    מה הילד אינו מעז/להגיד לעשות?

7.    למה הילד זקוק?

8.    מה ההורה אומר?

9.    מה ההורה אינו אומר?

10.  באיזה סגנון הוא משתמש?

11.  מהי נקודת החיבור בין ההורה לילד ומהו הקושי?

12.  אילו פרט כלשהו בתמונה או הרקע היו מדברים מה הם 

       היו אומרים?

13.  איזה שיר מתנגן ברקע שמתאר את החוויה?

14.  איזה שיר היית רוצה שיתנגן שמציע התפתחות או שינוי?

15.  מהי האווירה שבקלף –נעימה, קודרת, מתוחה, לחוצה, שמחה?

שאלות והתייחסויות פתוחות
ניתן להיעזר בשאלות בכל סוג של הפעלה או התייחסות לקלפים
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