
 

 .קשישים וצעירה אחת, ולא נבהלת  14נשים מתוכם  11גברים  4לקחת על עצמך חבורה של 

 

 לדברי הפסיכולוג הווארד גארדנר לכל אדם, במידה זו או אחרת, יש שבע אינטליגנציות בסיסיות. כולן  
 .תלויות אחת בשנייה ולכל אחת יש את המקורות הייחודיים לה -שובות במידה שווה,בלתי 

 

 .האינטליגנציות 7בחון אותך על פי אמות המידה של ל   בחרנו

 

 .כובע לכל אינטליגנציה -כובעים  7קבל מאיתנו 

 

 שבע האינטליגנציות 
היכולת להבין את הצרכים, המוטיבציה, הכוונות והתשוקות של האחר,   - אינטליגנציה בין אישית  .1

 .ולהיות מסוגל להגיב אליהם באופן אפקטיבי

 

יהינו סבלנות אין סופית, יכולת הכלה , נסיון להשביע את רצון כל אחד מאיתנו עד  בזה אתה מצטיין. ז

 כמה שניתן. הצלחת לשים את האצבע על הנקודה שבה הפסקנו להקשיב 
 .ודאגת לשקט. הרגשת מתי אנחנו צריכים קפה, שירותים או אבטיח 

 

מנת לפתור בעיות או על  -על היכולת להשתמש בגוף או חלק ממנו  - תנועתית -אינטליגנציה גופנית .2

 .מנת ליצור מוצר

 

 .די לראות אותך מבקע אבטיח על מנת להבין על יכולותיך בתחום זה

את צעדיך המושלמים בריקוד, את צעדיך הבטוחים בחצית כביש עמוס אופנועים, ושדה אורז  

 .מבוצבץ

 .כדי לתפוס פוזה התרשמנו גם מהשחייה המקצועית, ומההשתטחויות על הרצפה

 

 .היכולת, להבין, לבצע, ולהלחין דפוסי מוזיקה - אינטליגנציה מוזיקלית  .3

 

אומנם לא זכינו לשמוע מוזיקה שהלחנת, אבל נהנינו לשמוע אותך קורא את ביאליק בהטעמה. ניכר  

עליך שאתה מבין ונהנה מאומנות ואנחנו נהנינו מהטעם המשובח שלך בבחירת המוזיקה בנסיעות  

 .השבתהארוכות ובקבלת 

 

 .היכולת לזהות דפוסים ויזואליים גדולים וקטנים - אינטליגנציה מרחבית  .4

 

נהנינו מההסברים המפורטים דרך המפות ששלחת והגדלת עשות כשטרחת לעבור מאחד לשני  

 .ולהראות במפה את מיקומנו ואת תוואי הדרך

 .ה אלף מיליםכל תמונה שוו  כל הטיול ביימת אותנו בתנוחות שונות במרחבים שונים.

 

 .היכולת ללמוד בעיות ולבצע ניתוח אנליטי, מתמטי ולוגי - אינטליגנציה לוגית/מתמטית  .5

 

שנות היסטוריה של עם ישראל במקביל לאירועים היסטוריים של עמים   6000נהנינו מיכולתך לתמצת 

 .אחרים במרחב הקרוב

 .המיתולוגיה היוונית וההינדואיסטית זכינו לניתוח מושכל של דתות, אירועים אמיתיים ואלה שמתוך

 .בדבר אחד לא הצלחת, אבל מודים, הרבה בגללינו. אנחנו עדיין מתקשים בחישובי הכסף הוויטנאמי

 

יכולת לכתוב ולדבר שפה, היכולת להשתמש בשפה באופן מכוון מטרה   - אינטליגנציה לשונית  .6

 .והיכולת ללמוד שפה חדשה

 



ה ומדיבורך הרהוט מחידודי הלשון שהכנת עבורנו ומיכולתך לספר  זכינו ונהנינו משפתך העשיר

 .סיפור. אפילו למדנו ממך מילה שטרם הכרנו

 .ממליצים על קורס התאמה של מספרים לזכר ולנקבה

 

היכולת להבין ולהיות מודע לפחדיך ויכולותיך, ולהשתמש במידע זה כדי    -אינטליגנציה תוך אישית   .7

 .לקבל החלטות בחיים

 

מדנו שהתנסית במגוון רחב של נושאים ותפקידים, ולדעתנו הגעת למקצוע הנכון, בו אתה מביא את  ל

 .כישוריך לידי ביטוי ואנחנו זכינו

 .כבקרת רועה עדרו, דאגת לנו. דאגת שנבריא, שנהנה, שנלמד ונפיק את המירב והמיטב מהטיול

 .אי אפשר להתעלם מהיכולת שלך לזכור כל כך הרבה פרטים

פחדינו    בכל חציית כביש סואן במיוחד בהנוי או בסייגון , הצלחת לאתר את - כרותך את עצמך מהי

 .מסכנה מוחשית ומיידית , ונתת לנו כלים להתמודד עם מצבים דומים, כולל שיעורים פרטיים

וההנסויות האפשריות. יצר ההרפתקנות שלך     הסקרנות שלך והרצון להעניק לנו את כל הידע, 

 .נשיםוהאהבה לא

 

 .אותנו להארה. כולנו בודהה   כמואר הצלחת לקדם גם 

 

 .כל אלה עושים אותך למיוחד כל כך

 

יום בלתי נשכחים. על כך שהצלחת לחבר בינינו, להכיר לנו את וויטנאם    17רוצים להודות על 

 .וקמבודיה ולחבב אותן עלינו
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