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מה שחשוב ...משחק ערכים
משחק החרוזים – משחק משפחתי
www.values-games.equity-mds.com

הרעיון והכתיבה לחלקו הראשון של המשחק :ענת גרתי ושלוש בנותיה המקסימות

מטרת המשחק
שלב א' -בחירת הערכים המשפחתיים המשותפים כיום
(המצויים)
בשלב א' ,המהווה משחק המשכי למשחק הראשון (המשחק הבסיסי)-
המטרה הינה לבחור את  5הערכים המשפחתיים המשותפים הנוכחיים.
 .1כל המשתתפים סיימו למלא את הטבלה של מסייע מס'  1במלואה (טבלת הערכים
האישיים).
 .2כל משתתף משאיר לפניו את  5הקלפים שבחר בכיוון אל פני המרכז כך שלכולם יהיה נוח
לראות.
 .3מתחיל תהליך של דיאלוג משותף מהם הערכים המשפחתיים החשובים כיום.
תהליך הבחירה יכול להיעשות במגוון דרכים (נא ראו  -המשחק הבסיסי).
 .4המשתתפים בוחרים את  5הערכים המשפחתיים המשותפים כיום ומניחים את  5הקלפים
במרכז ומותירים את יתרת הקלפים שלהם במקומם.
 .5כל משתתף מקבל  11חרוזים בצבע שונה וצריך להחליט כיצד לחלק את החרוזים ולהניחם על
גבי הקלפים בהם הוא בוחר .
 .6דנים לגבי כל בן משפחה בנפרד עד כמה הוא מחויב לכל ערך מהערכים שהמשפחה בחרה
בהתנהלותו היום יומית ומסדרים לו את הקלפים כך שהקלף הגבוה ביותר הינו הקלף בו הוא
מיישם את הערך טוב יותר מאשר האחרים ,וכן הלאה.
 .7מורידים את מסייע מספר  8לכל המשתתפים ,ורושמים אצל כל משתתף את הציון לגבי כל ערך
( -)4-9ציון המשקף את הערכת המשפחה עד כמה ערך זה באמת מיושם בחייו.
 .8תהליך דומה עושים לגבי כל אחד ואחד מהמשחקים,
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מסייע מספר  :8טבלת דירוג הערכים המשפחתיים
המשותפים כיום (המצוי)
משחק החרוזים – משחק משפחתי

מסייע מספר 8

טבלת דירוג
הערכים
המשפחתיים
המצויים (כיום)

מה
שחשוב...
משחק
ערכים

שם הערך
החשוב ביותר
למשפחה

כמה חרוזים
הונחו על
הערך

משוב
מהמשפחה
עד כמה
משתתף א'
מיישם ערך
זה

סולם4-9 :

הגבוה 9-
ביותר

שלב ב' -בחירת הערכים המשפחתיים המשותפים בעתיד
(הרצויים)
בשלב ב' ,המטרה הינה לבחור את  5הערכים המשפחתיים המשותפים בעתיד (הרצויים).
 .1מתחיל תהליך של דיאלוג משותף מהם הערכים המשפחתיים החשובים בעתיד.
תהליך הבחירה יכול להיעשות במגוון דרכים (נא ראו  -המשחק הבסיסי).
 .2המשתתפים בוחרים את  5הערכים המשפחתיים המשותפים הרצויים ומניחים את  5הקלפים
במרכז ומותירים את יתרת הקלפים שלהם במקומם.
 .3כל משתתף מקבל  11חרוזים בצבע שונה וצריך להחליט כיצד לחלק את החרוזים ולהניחם על
גבי הקלפים בהם הוא בוחר .
 .6דנים לגבי כל בן משפחה בנפרד עד כמה הוא רוצה שכל ערך מהערכים שהמשפחה בחרה יהיו
במשפחה בעתיד.
 .7מורידים את מסייע מספר  9ורושמים את כמות החרוזים לגבי כל ערך.
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מסייע מספר  :9טבלת דירוג הערכים המשפחתיים
משחק החרוזים – משחק משפחתי

מסייע מספר 9

טבלת דירוג
הערכים
המשפחתיים
הרצויים
(בעתיד)

שם הערך
החשוב ביותר
למשפחה

כמה חרוזים
הונחו על
הערך

סולם4-9 :

הגבוה 9-
ביותר

מה
שחשוב...
משחק
ערכים

שלב ג'' -התבוננות בערכים המשפחתיים המשותפים כיום
(שלב א'  -המצוי) ובערכים המשפחתיים המשותפים
בעתיד (שלב ב'  -הרצוי)  -בדיקת השוני ודיאלוג

www.values-games.equity-mds.com
® כל הזכויות שמורות למרכז לניהול ואימון על פי ערכים ולאבישי לנדאו
מודל ניהול על פי ערכים תשוקתיים/רגשיים ,אתיים ,כלכליים ®
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