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כשירות עתיד



כשירות
חשיבת  

עתיד

במציאות משתנהדמות הבוגר 



מרכיבי כשירות חשיבת עתיד



מבנה תשעת הנדבכים
נפשיחוסן

על אמונות מגבילות  להתגבר
העומדות בדרך של חקר העתיד

עתידחשיבת
העתידעלבהירהבצורהלחשוב

פעלנות
ביעילות להגשמת עתיד רצוי  לפעול

על סמך חשיבת העתיד  

כשירות 
:  חשיבת עתיד
ערכים



מבנה תשעת הנדבכים

כשירות 
:  חשיבת עתיד
ערכים



מבנה תשעת הנדבכים

אי יציבות

אי ודאות

מסוגלות

חוסן נפשי
חוסן אל מול אי יציבות

מאפשר להכיר ולהתמודד עם ארעיות של  
המציאות המשתנה בהווה

ודאותאימולאלחוסן
מאפשר להכיר ולהתמודד עם הנעלמים  

הרבים שכרוכים בהבנת העתיד
מסוגלות

ביסוס האמונה כי ניתן לעצב ולממש  
עתיד רצוי

כשירות 
:  חשיבת עתיד
ערכים



מבנה תשעת הנדבכים
חשיבת עתיד

סקרנות
.  הנכונות לחשוב עתיד
.תנאי הכרחי לקיומה

כנות
.  היכולת למצות את הפוטנציאל שבחשיבת עתיד

.  תנאי ליעילותה
אומץ

.  המסוגלות לעבור מחשיבה לפעולה
סקרנות.תנאי ליישומה

כנות

אומץ

כשירות 
:  חשיבת עתיד
ערכים



מבנה תשעת הנדבכים

פעלנות
תכנון

בניין תוכניות לפעולה על בסיס מסקנות  
חשיבת העתיד  

הגשמה
נקיטת פעולות בהתבסס על התוכניות  

עד להוצאתן המיטבית לפועל  
התמדה

שמירה על הישגים והתעלות עליהם  
תכנוןבמהלך מציאות משתנה  

הגשמה

התמדה

כשירות 
:  חשיבת עתיד
ערכים



חשיבותה של הסקרנות-חשיבת עתיד 

,  אין בי כישרון מיוחד
אבל יש בי תשוקה סקרנית

אלברט איינשטיין~ 



לדעתעזרצוןהינהסקרנות▪
עתידלחשיבתהכרחיתנאיהינההסקרנות▪
להיותוהרצוןהעתידצופןמהלדעתהרצון▪

להפנותנטייתנועללגבורצריךלבאותמוכנים
בולהתמקדולמאןמהעתידמבט

:בסקרנותמחבלותשונותואמירותאמונות▪
,תחקוראלממךובמכוסהתדרושאלממךבמופלא"

(סירהבןספר)"בנסתרותעסקלךאין,התבונןשהורשיתבמה

סקרנותחשיבותה של : חשיבת עתיד



חשיבותה של הכנות-חשיבת עתיד 



אתליפותנטייהישהאדםבנילמרבית▪
:המציאות

ברגשותלהתחשבמנתעללהחריש▪
:לטובתאותנטישיחעללוותר▪

oארגוניתמקובלתשפה
oפוליטיתתקינותשלמשיקולים

כנותחשיבותה של : חשיבת עתיד



חשיבותו של האומץ-חשיבת עתיד 



חוקר.ארצותכגילויכמוהעתידחשיבת▪
לגלותבמטרהבאפילהמגששהעתידים

מוכריםולאחדשיםעתידים
וממלאיםמרגשים,משמחיםמהמקומותחלק▪

מסויימיםעתידיםואולם,תקווהשלבתחושות
פחדבנוומעורריםמאיימיםהםלנוהנגלים

אומץחשיבותו של : חשיבת עתיד



מסגרת תפיסתית



הינה (  (Frameworkמסגרת תפיסתית▪
רעיוני המציג את כל חלקיו של  -מבנה סכמטי

המודל החינוכי ואת יחסי הגומלין שביניהם
הקשר למציאות והצרכים העולים ממנה▪

מסגרת תפיסתית



מסגרת 
תפיסתית

:השינוי כגל צונאמי
?האם אנו מוכנים



מסגרת תפיסתית יסודשאלותשלוש
?מהלשם

קייםהמודל
?איך

במטרותיונעמוד
?נעשהמה
מולהגשימנתעל



מסגרת 
תפיסתית



יכולתוהינהAgency))פעלנות
,עצמאיבאופןלפעולהאדםשל

להשגתןולפעולמטרותלקבוע
ויצירתחייואיכותשיפורלמען
אתמעצב,הפעלןהפרט.שינוי

באופןהחלטותומקבלהמציאות
מופעללהיותבמקוםעצמאי
שנקבעוהחלטותידיעלומעוצב

.אחריםידיעל

פעלנות-מסגרת תפיסתית 



:Agency))פעלנות
(PBL1)למידה מבוססת בעיות ▪
(PBL2)למידה מבוססת פרויקטים ▪
יזמות צעירה▪
עבודת צוות▪
הפלת המחיצות בין בית הספר לסביבתו  ▪

(היכרות ורלוונטיות)
מודלים לחיקוי▪

קידום פעלנות–מסגרת תפיסתית 



מייצגים עקרונות עוגנים פדגוגיים ▪
פעולה שמהותם קידום עשייה 

חינוכית  
י כחוסר שביעות רצון מהקיים"רלוונטיות ע▪
חשיבה על העצמי, פומביות: ביטוי עצמי▪
ביקורתיתחשיבה,דיוןמיומנות,הדדיתהפרייה▪
מוכנות לשוק העבודה העתידי▪
גלובלי ואקולוגי, לאומי, בטחון אישי▪

עוגנים פדגוגיים–מסגרת תפיסתית 



פרקטיקותמייצגים מוקדי יישום 
.  של התנהלות חינוכית יומיומית
פרקטיקות אלה משקפות את  

העוגנים  )יישום עקרונות הפעולה 
(פדגוגיים

מוקדי יישום–מסגרת תפיסתית 



:פרקטיקות הוראה ולמידה▪
תכנון ויזמות, כלי חשיבת עתיד▪
כותרי צפייה▪
(חלל)תיתפרוזה וגרייה סביב, מיצגי אומנות▪

:פיתוח גמישות וחוסן נפשי▪
כשלון, אי ודאות, פיתוח חוסן מול חוסר יציבות▪
יצירתיות וגמישות מחשבתית, פיתוח פתיחות▪

עיצוב עתיד אישי▪

פרקטיקות  –מסגרת תפיסתית 
במוקדי יישום



לימוד חשיבת עתיד 
בבית הספר



חשיבת עתיד  
כתחום עצמאי

וככול,עצמאידעתתחוםהינועתידחשיבת
,מושגים,רעיונות:כוללאחרדעתתחום
.לוהייחודייםושיטותתכנים

השקהליצורניתןעתידלחשיבתאמנם
רביםדעתתחומיעםאינטרדיסציפלינרית

עתידחשיבתכשירותלהבנותמנתעלאולם
מובחןבאופןעתידחשיבתללמדתחילהיש

.ונפרד



למידה משולבת  
בתחומי דעת אחרים

הגעהלאחרהמתאפשרמתקדםשלב
ומיומנות,גבוההעתידחשיבתלכשירות
שמעמידהיחודיהכליםבארגזבשימוש
.זהתחוםלרשותנו

חשיבתשלשנהלפחותבתלמידהמצריך
והצוותהלומדיםידיעלעצמאיכתחוםעתיד

.כאחדהמלמד



מסגרת הזמן הנדרשת

הלימודבמערכתלכלולהמבקשספרבית
שעותלהקדישצריךעתידחשיבתלימודי

"עתידחשיבת"ללימודבמערכתייעודיות
.לפחותאחתלימודיםשנתלמשך

לפחותעליעמודבמערכתהזמןפרק
ניכרוחלקהיות,עוקבותשבועיותשעתיים

עבודתעלנסמכותעתידחשיבתמפעילויות
.וחצישעהלפחותשלרציפהופעילותצוות



גילאי הלומדים  
חשיבת עתיד

מגילאיהחל,גילבכלללמדניתןעתידחשיבת
שונותהתאמותעם,השלישיבגילוכלהגן

.הלימודבאופן

לאמידהעלנסמכתעתידוחשיבתהיות
,עולםידע,מופשטתחשיבהשלמבוטלת

,בצוותעבודהויכולתנפשיחוסן
הינועתידחשיבתללמודהמיטביהגיל

.כוללהתיכוןעד,ואילך'דמכיתות



מסלול למידה•
עוגני כשירות חשיבת עתיד•
טריאדות חינוכיות•
סינתזת נושאים•
סינתזת שיטות•

:חשיבת עתיד
מושגים פדגוגיים



מסלול למידה

יותרהינוהלמידהמסלול
הדרךזוהי,לימודיםמתוכנית

עובדאותהורעיוניתהלימודית
כשירותביסוסעדהלומדים
.שלהםהעתידחשיבת



עוגני כשירות 
חשיבת עתיד

מפגשים שבהם מונחים  •
היסודות ההכרחיים ללמידת  

.חשיבת עתיד
,  מושגיים, רעיונות יסוד•

וכן  , עובדתיים או ערכיים
.  מיומנויות בסיסיות

ראוי להקדיש למפגשים  •
שעות  8-10אלו לפחות 

(שיעורים כפולים4-5)



?מהי טריאדה חינוכית

שלחדשניפדגוגימבנההינוחינוכיתטריאדה•
עתידחשיבתבנושאלימודיחידת

גבעת"היסודיהספרבביתבהצלחהויושםפותח•
יוצרים"תוכניתבמסגרתאתאבקריית"רם

פ"המואגףשלארציתתחרותזוכת,"עתיד



משמעותיתיחידותמהוותהחינוכיותהטריאדות•
אתלהעמיקיעודן.הלמידהמסלולנבנהועליהן

.העתידחשיבתכשירות

שוניםתכניםשניעםהיכרותליצורמטרתן•
:במקביל

עתידנינושא•
עתידחשיבתשיטת•

מהי טריאדה 
?חינוכית



עםראשונההיכרותהינוהטריאדהנושא•
לעתידהנוגענושא

,אדםבנישיבוטשלאתייםהיבטים:למשל•
אבטלה,לחללמעליות,אוטונומייםרכבים

'וכדנאנוטכנולוגייםנשקים,טכנולוגית

נושא הטריאדה



הינההעתידחשיבתשיטתעםההיכרות•
חוזרתהיכרותלחלופיןאוראשוניתהיכרות

ומעמיקה

ריבוע,עתידיםגלגל,עתידמניפת:למשל•
'וכדכפח"טססיעור,התרחישים

שיטת חשיבת  
העתיד



חשיבתכשירותאתמעמיקהחינוכיתטריאדהכל•
הלומדיםשלהעתיד

התוצרהינוהחינוכיתהטריאדהשלהכשירותיעוד•
שבהםהאופניםשלפירוטומהווהשלההפדגוגי

חשיבתכשירותמקדמתהחינוכיתהטריאדה
וערכיםמיומנות,ידע:העתיד

קידום  -מטרת הטריאדה 
כשירות חשיבת העתיד



,כשמהבנויההחינוכיתהטריאדה
:עוקביםחלקיםמשלושה

oהחשיפהשלב
oעתידחשיבתשיטתשלב
oהתוצרשלב.

הטריאדהחלקימשלושתאחדכל
עוקבותאקדמיותשעתייםאורך

מבנה הטריאדה
החינוכית



הראשוןחלקה,החשיפהשלב.1
האופןהינו,החינוכיתהטריאדהשל
חדשלנושאהלומדיםמתוודעיםבו

.לעתידהנוגע

צפיה,אורחמומחההרצאת:למשל
עםמפגש,במפעלביקור,בסרט

מקווןעצמאימחקר,מקצועאיש
.'וכד

שלב החשיפה



,עתידחשיבתשיטתשלב.2
,החינוכיתהטריאדהשלהשניחלקה

אשרעתידחשיבתשיטתהינו
.תלמידיםשלנוחלשימושהותאמה

ניתןבהפלטפורמההינההשיטה
רבותעתידיםחקרשאלותליישם

.ומגוונות

הנושאהינובשיטההנחקרהנושא
החשיפהבשלבשהוצג

שלב שיטת  
חשיבת העתיד



השלישיחלקה,התוצרשלב.3
,החינוכיתהטריאדהשלוהמסיים

הידעהבנייתהינו

פועליםהלומדיםבויצירתישלב
ביטויונותניםקבוצתיאואישיבאופן
ללמידתםפומבי

להתבטאעשויהלומדיםתוצרי
בניין:ומהניםמגווניםבאמצעים

מייצגי,חוקהצעותחיבור,דגמים
הטמנת,פרוזהחיבור,אומנות

.'וכדזמןקפסולת

שלב בניית תוצר



מתאפיינותחינוכיותטריאדות
גמישותהמקנהרבהמודולריותב

המלמדלצוות

:כפולהמודולריות
מאפשרתפנימיתמודולריות•

מחלקיהאחדכלבקלותלהחליף
אחרבחלק

מאפשרתחיצוניתמודולריות•
הטריאדותסדראתלהחליף

מודולריות וגמישות  
הטריאדה החינוכית



ומהווים הצוות המוביל את לימודי  , בעין גדי" אילן רמון"אתם מורות ומורים בבית הספר היסודי 
.  חינוכית הראשונה שלכםהטריאדהצרו את . בבית ספרכם' חשיבת העתיד של שכבת ה

:לבחור מה ללמד וכיצדמירביתיש לכם גמישות 
"*מאגר אפשרויות נושאים"בחרו נושא עתידני מתוך : נושאים•
:עבור תלמידיכם, אתרו ברשת חומר רקע בנושא הנבחר: חשיפה•

oלפחות תמונה מייצגת אחת
o קישורים לחומר קריאה מעניין ברמת מבוא ובשפה העברית3לפחות
o סרטון עיוני או קטע השראה מסרט(. 'דק10עד )לפחות סרטון קצר אחד בנושא

"*שיטות חשיבת עתיד"בחרו שיטת חשיבת עתיד מתוך :שיטה•
oעבור השיטות גלגל עתידים ותסריט עתיד צרפו גם תרחיש עתיד רלוונטי
o כפח  "ון עתידים וסיעור טס, עוגת העתיד שלי: בתרגיל זה לא נבחר בשיטות-הערה

"*מאגר אפשרויות תוצרים"בחרו תוצר מ: תוצר•
*את כשירות העתיד של תלמידיכםהטריאדהציינו איך מקדמת : כשירות עתיד•
*דיגיטלי מעודכןהטריאדהגליון( 2), חומר רקע(1: )קובץ הכוללהגישו: לסיום•

מתוך החומר לתרגיל שנמסר לכם * 

('דק45)יצירת טריאדה חינוכית : 1תרגיל 



".אילן רמון"בבית הספר היסודי 'תלמידי שכבה האתם 
שיעור העתידנות החל והיום תתחילו ללמוד את  

:החינוכית הראשונה שלכםהטריאדה
בשר מתורבת: נושא

.עצמאית מקוונתלמידה (: 'דק15זמן מומלץ )חשיפה 
למדו את הנושא באמצעות המאמר שנמסר לכם ובאופן עצמאי

:יישמו הנושא בשיטות בסדר הבא(: 'דק45זמן מומלץ )שיטה 
*ריבוע התרחישים•
(תרחישים שונים מאלו שבריבוע התרחישים* )מניפת עתיד•
(1$ג בשר מתורבת עולה "ק:עתיד רצוי* )תסריט עתיד•

(:  'דק15זמן מומלץ )תוצר 
( מלל, ומי שרוצה)אומנותי שיתופי של תמונות ' הכינו קולאז

שמייצג את הנושא העתידני אליו נחשפתם
(שתפו מסך, אם המפגש בזום)פתרו כקבוצה , קבצי שיטות ימסרו לכם* 

('דק90)הפעלת טריאדה חינוכית : 2תרגיל 



מסלול למידה•
טריאדות חינוכיות•
עוגני כשירות חשיבת עתיד•
סינתזת נושאים•
סינתזת שיטות•

:חשיבת עתיד
מושגים פדגוגיים



שתיבאמצעותשוניםנושאיםבשניהעמקהלאחר•
לבחינתשיעורמערךלהקדישניתן,ייעודיותטריאדות
הנושאיםשביןהממשק

לקטעיוחשיפהדיוןבאמצעותזאתלעשותניתן•
הנושאיםלשניהמתייחסיםומצולמיםכתוביםהשראה

יחד
באמצעותלמחקרמושאלהיותיכולהנושאיםסינתזת•

שונותעתידחשיבתשיטות



(Venn)דיאגרמת ון 



שיטותסינתזת 

אתזהלהשליםעשויותמסוימותעתידחשיבתשיטות•
משמשותאחתשיטהשלהמסקנותשבובאופן,זה

הבאההשיטהלהפעלתהפתיחכנקודת
יכולהצוותעתידחשיבתלמידתשלמתקדםבשלב•

בהםהתנסוהלומדיםאשרשיטותשתילבחור
במשולבזואחרבזוולהפעילןנפרדותבטריאדות

חדשנושאעבורגםזושיטותסינתזתליישםניתן•
מוכרובלתי



('דק45)התנסות בסינתזות נושאים ושיטות : 2תרגיל 
מפגשי חשיבת  20בעתלית וסיימתם " אהוד מנור"ב "תלמידי חטאתם
התבשרתם שעקב שינוי מועד הטיול השנתי יתקיימו שני מפגשים  . עתיד

.  נוספים

במפגש הראשון התבקשתם לבצע באמצעות שיטת חשיבת העתיד  •
"חקלאות המחר"ו" הנדסה גנטית: "סינתזה בין הנושאים" ון עתידים"

"ון העתידים"נא הציגו את תשובותיכם על גיליון 

"  ון העתידים"במפגש השני התבקשתם לבצע סינתזה בין אחד מתרחישי •
"גלגל עתידים"אשר יהיה הבסיס ל, לבחירתכם

"העתידיםגלגל"נא הציגו את תשובותיכם על גיליון 



:3תרגיל
('ד20)פלינריתmדיסי-אינטרלמידה

ןבקצרי"זמהנוף"ביסודיך"לתנמוריםצוותאתם
תלמידיכםלמדושעברהל"בשנה.'ושכבהאתומלמדים
ידעתחשיבתכשירותוביססושנהלמשךעתידחשיבת

ויהי כשמע כל מלכי האמרי אשר בעבר הירדן ימה וכל מלכי  "
את מי הירדן מפני ' הכנעני אשר על הים את אשר הוביש ה

וימס לבבם ולא היה בם עוד רוח מפני  , בני ישראל עד עברם
(1',יהושוע ה")בני ישראל

.נוןבןיהושועבידיכנעןארץכיבושעלמלמדיםאתם
המציאויותמןבאחתלבחורמתלמידיכםבקשו

בניעבורבמקראשמתוארתלזוהבאותהאלטרנטיביות
:"התרחישיםריבוע"באמצעותולתארהישראל

בני ישראל בחרו שלא לצאת ממצרים•
בני ישראל בחרו שלא להיכנס לארץ כנען•
בני ישראל בחרו שלא להחריב את עמי כנען•

"ריבוע התרחישים"נא הציגו את תשובתם על גיליון 



חשיבת עתיד אישי

פדגוגיה של חשיבת  
עתיד אישי שמה את 

סיפור חייהם של  
התלמידים במרכז  

מחקרם



חשיבת עתיד אישי
פדגוגיה של חשיבת עתיד אישי שמה את 

סיפור חייהם של התלמידים במרכז מחקרם

:לתלמידיםקרובותחייםתחנות
?יבחרומגמהבאיזו•
?אקדמיתלעתודהאושירותשנת•
?בצבאלשרתיחידהבאיזו•

:יותררחוקותחייםתחנות
?יסודית-עלההשכלהואיזוהיכן•
?לעסוקמקצועזהבאי•
?גודלהיהיהומהמשפחהלהקיםמתי•
?לגורהיכן•



ההבדלים שבין חשיבת עתיד אישי  
לחשיבת עתיד כללי

:תחומיםשניבתוךהמוכלתחוםהינואישיעתידחשיבת
העתידחשיבתתחום•
אישיתצמיחהמסלולי•

אותההמייחדיםמאפייניםבעלתאישיעתידחשיבת
כלליעתידמחשיבת

מסלולי צמיחה  
אישית



מידת ההשפעה על העתיד מצד החוקר  

עצמואתלזהותעשויהעתידיםחוקר,כלליעתידחשיבתבעת
ההשפעהיכולתאך,הנחקריםהשוניםהעתידתרחישיבתוך

.זניחהלרבהתממשותםעלכאינדיבידואלשלוהאישית
לעתידמודעות,מוכנותלפתחהינהכלליעתידחשיבתמטרת
.יתממשושוניםלכשתרחישיםתוכניותותכנון
תרחישיאתמנתחהעתידיםחוקר,אישיעתידחשיבתקיוםבעת
עלמשמעותיתהשפעהיכולתבעלוהינוהעתידייםחייו

.היתכנותםעצםועלהתממשותם
עתידחשיבתכןועל,הרצויעתידואתמעצבהאישיהעתידחוקר
אסטרטגיתכנוןשללמיומנויותיותרנוטהאישי



טווחי זמן למחקר

רחוקיםזמןלטווחיבחשיבהלהתאפייןעשויהכלליעתידחשיבת
במבטנחוויםאשרבתרחישיםוכן(וארוכיםבינונייםזמןטווחילרב)

תוחלתהארכת,סטנדרטיתאוטונומיתתחבורה)כפנטסטייםראשון
('וכדבחללקבעישוב,תבוניתמלאכותיתבינה,אנושיתחיים

זמןלטווחי,בחייםהבאלשלבמכוונתלרבאישיעתידחשיבת
,(וקצרמיידיזמןטווחי)קדימהעשורשלבטווחלרביותרקרובים

תכנון,תעסוקתיתכנון)מעשיתויותרבתרחישיהפרועהפחותוהיא
('וכדמגוריםתכנון,משפחתי



האופי האישי של המחקר

מעבודהנתרמתלרבכלליעתידחשיבת
העמדת,דעותריבוימאפשרתאשרקבוצתית

ליצירתיותותורמתבספקשונותפרדיגמות

,עצמאיתפעילותלרבהינהאישיעתידחשיבת
אינורבפיעלכןועלאישיתוכןבעלאףלעיתים

בחירהלפיאלאהזולתעםנחלק



גילאים-חשיבת עתיד אישי בבית הספר 

הבוגרתהחטיבהמגילאיהחלמומלצתכלליעתידחשיבת
(ואילך'דמכיתות,ההתבגרותגיל)יסודייםספרבבתי

יותרמעשיתבחשיבהמתאפיינתאישיעתידחשיבת
מתאיםזהתחוםכןועלואחריותבגרותיותרומצריכה

בהםאשר(הנעוריםגיל)ותיכוןב"בחטגילאיבללימוד
בחייהםהבאיםהפרקיםעללחשובהתלמידיםמתחילים



נושאים-חשיבת עתיד אישי בבית הספר 

שאלותארבעשואליםלרבותיכוןב"חטבגילאיתלמידים
:האישיעתידםבתכנון

(ב"חטתלמיד)?בתיכוןלבחורמגמהאיזו.1
?שליהצבאיהשירותיראהכיצד.2
?האקדמייםלימודיבמסגרתאלמדוהיכןמה.3
?הבוגריםבחייאעסוקבמה(3משאלהוכתוצאה).4



-חשיבת עתיד אישי בבית הספר 
תהליכים

עוקביםתהליכיםבמספרמיושמתאישיעתידחשיבת
:ומשלימים

החייםשלביוהכרתרחבהחייםפרספקטיבת:מקדיםשלב•
סביבה,שאיפות,יכולות,ערכים:וסביבתיאישימחקר•
(מקצועייםלרב)אפשרייםעתידיםחקר•
(מקצועילרב)אישיעתידעיצוב•
התוכניותוביצועאסטרטגיחייםתכנון•





שלבי החיים

חקר עתיד אפשרי–סיפור חיים פוטנציאלי 



רכישת פרספקטיבת חיים רחבה

אישימחקרלבצעמנתועלאישיענייןהינה,כשמה,אישיעתידחשיבת•
לנושארגשיחיבורליצורראשיתישמשמעותי

מלאהפרספקטיבהלסגלהינואישיעתידחשיבתהמאפשרהראשוןהמהלך•
החייםשלביכלאתאלאההווהאתרקלאהרואהכזה,החייםמהלךשל

מוותועדמלידה



אתגרים בשלבי החיים

משפיעגורםמהווההעתידיםחוקרישלגילם,כלליעתידחשיבתמלהבדיל•
אישיעתידחשיבתבמסגרתהנחקריםהנושאיםעלומשמעותי

אתרבהבמידההמשקפותותהיותבאתגריםמתאפיין,החייםמשלבישלבכל•
זהחייםשלבשלהרוחהלך

,לדוגמא
מקצועיותכנוןאקדמייםלימודיםשלשאלות:20-30בגיל
ילדיהםוחינוךפרנסה,דיורשלשאלות:30-40בגיל
ובבריאותבגמלאותחייהםאורחשלשאלות:65-75בגיל
וצוואההמוות,בדידותוכןבריאותשלשאלות:70-80בגיל



כוחות מניעים בשלבי החיים



,האישיהעתידחושבי,אישילעתידמודעתלפתחמנתעל
קצראפשריחייםסיפורלחברמתבקשים

(הומוריסטיאופנטסטילא)האפשרככולריאלי
השוניםהחייםלשלבינחלק
כמישיפוטיבלתיובאופן,בכנותלכתובמהכותביםנבקש

תיעודיסרטוידאובמצלמתחייהםסיפוראתשמתעדים
נטייהלמשל)ההוריםשלהחייםמסיפורלהגיעיכולהלסיפורהשראה

דומהמציאותלנבאעשויסרטניתממחלההחלמהאוראייהלקוצר
לתקופהל"בחולחייםמעבר)מכריםשלמסיפוריהםוכן(לכותבים
.('וכדשניהכקריירהפרטיעסקהקמת,מוגבלת

סיפור חיים אפשרי



,אחתכלשורותמספרבנותמפיסקאותמורכבהסיפור
נכתבהסיפור.החייםמשלביאחדאתאחתכלהמתארות

:בשורהמתחילהפסקהוכלראשוןבגוף
"..הגילאיםבת/בןאני"

בתותחניםהצבאישירותיאתסיימתי.21-30הגילאיםבןאני",לדוגמא
.דיןעריכתללימודינרשמתיכשחזרתי.בהודושנהבןלטיולויצאתי
"הפליליבתחוםדיןעורכיבמשרדלעבורהתחלתישניםשלושלאחר

אתלהבטיחבכדי.בלבדהמחבריםולעינייאישיהסיפור
,החייםסיפורחיבורבעתההתייחסותוכנותעומק

אישעםהסיפוראתלשתףיתבקשולאהמחברים

סיפור חיים אפשרי



תהליךשלבתחילתמשמשפוטנציאליחייםסיפורחיבור
אותולסייםגםבנוסףיכולואךאישיעתידחשיבת

וחשיבהיעדיםהצבתשלשונותבשיטותשימושלאחר
העתידמחושבילבקשניתןאסטרטגית

לאוהפעם,בשניתחייהםסיפוראתלספר
רצויעתידכאלאפוטנציאליכעתיד

הבטחהכעיןמהווהרצויעתידשלהסיפוריהתיאור
המגדילה"מציאותהיוצרתמחשבה"ובבחינתלמחברים

לעצמםשהתוובעתידאמונםאת

סיפור חיים רצוי



כתבו את סיפור חייכם  •
משלב החיים הנוכחי שלכם , כל פיסקה תוקדש לשלב חיים•

ועד לסוף חייכם
:  הסיפור נכתב בגוף ראשון וכל פסקה מתחילה בשורה•

.."  בת הגילאים/אני בן"
סיימתי את שירותי הצבאי בתותחנים ויצאתי לטיול בן . 21-30אני בן הגילאים ", לדוגמא

לאחר שלוש שנים התחלתי לעבור  . כשחזרתי נרשמתי ללימודי עריכת דין. שנה בהודו
"במשרד עורכי דין בתחום הפלילי

ובאופן בלתי שיפוטי כמי שמתעדים את , כתבו באופן ריאלי•
סיפור חייהם במצלמת וידאו סרט תיעודי

דמיינו את עצמכם וכתבו באופן  . אל תכתבו באופן לאקוני•
מרובה בפרטים  

"כתבו את סיפור חייכם: "1תרגיל 
('דק30)חיבור סיפור חיים פוטנציאלי 



שותפי חיים
חייהםאתלראותעשוייםצעיריםאישיעתידחוקרי

הטיהזוהיאולם,בלבדשלהםמבחירותיהםבמונעים
הצעירמגילםהנובעת

אנשיםשלחייהםבסיפורמשולבלרבחיינוסיפור
ומשפיעיםחיינובסיפורהדוקבאופןהכרוכיםאחרים

בני,הורינו:נמניםלרבועליהםמשמעותיבאופןעליו
וילדינושלנוהזוג

שזוריםשחייהםהאנשים,ונטיותינוהעדפותינומלבד
הבחירותעלמשמעותיבאופןלהשפיעעשוייםבחיינו
התאיראהכיצד,לחיותהיכן,לחיותכיצד:שלנו

למה,נחייהחייםרמתבאיזו,שלנוהמשפחתי
ליבנושימתתוקדש



טבלת שלבי חיים  –שותפי חיים 
משפחתית

שלביכלאתבבהירותלדמייןמצליחלאאדםלרב
יקיריושלהחייםלביאתלאוכמהכמהאחתועל,חייו

בחייוהשזורבאופןהחיים
המאפשרכליהינהמשפחתיתחייםשלביטבלת
זהלצדזהאנשיםמספרשלהחייםשלביאתלהציג
בהירבאופן
:לנבאעשוימשפחתיתחייםשלביטבלתעלמבט
טיפוליתחילמתי?הביתאתהילדיםכליעזבומתי

ראייההסדרייסתיימומתי?בהוריםאפשריסיעודי
אתלראותאראהגילאיזהעד?ה/גרושעםומזונות

'וכד?אמותבטרםגדליםילדיי



טבלת שלבי חיים  –שותפי חיים 
משפחתית



: מלאו את גיליון האקסל על פי ההנחיות שבו •
oשמכם ושמות בני משפחתכם
oגילאים

][  בעת מילוי הנתונים מחקו את הסוגריים : הערה

התבוננו בטבלה הצבעונית שלפניכם ורשמו מסקנות שעולות בכם•
?  מתי יעזבו כל הילדים את הבית

? מתי יתחיל טיפול סיעודי אפשרי בהורים
?  ה/מתי יסתיימו הסדרי ראייה ומזונות עם גרוש

'וכד? עד איזה גיל אראה לראות את ילדיי גדלים בטרם אמות

('דק10" )טבלת שלבי חיים משפחתית: "2תרגיל 



"הוסיפו את סיפור שותפיכם לחיים: "3תרגיל 
('דק20)הרחבת סיפור חיים פוטנציאלי 

בת זוגכם במשולב עם /כתבו את סיפור החיים של אחד מצאצאיכם או של בן•
(  שכבר כתבתם)סיפור חייכם 

משלב החיים הנוכחי של שותף החיים ועד , כל פיסקה תוקדש לשלב חיים•
.לסיום חייו

:  וכל פסקה מתחילה בשורהגוף שני הסיפור נכתב ב•
.."  בת הגילאים/בן[ שם]"

הוא סיים שירות צבאי כתצפיתן בחיל מודיעין ונרשם ללימודי ספרות משווה באוניברסיטה . 21-30מתן בן ", לדוגמא
הזוג חי ביחידת  . הם למדו זה לצד זה והיו בלתי נפרדים וארבע שנים אחרי התחתנו. שם פגש את יסמין, העברית

.."הדיור שלנו במושב בכדי לחסוך כסף

בלתי שיפוטי ומרובה בפרטים  , כתבו באופן ריאלי•
התרגיל הוא תרגיל אישי ולא תציגו אותו בפני איש. כתבו בכנות וללא סייגים•





מחקר אישי

אישייםערכים•
האישיותיכולות•
ותקוותשאיפות•



מחקר אישי

התלויהסובייקטיביתפעילותהינהאישיעתידעיצוב
האישיהעתידחוקרשלואמונותיושאיפותיו,מערכיו

לעצבעשוייםדומיםנתוניםבעליאישיעתידחוקרישני
האישייםלמאפייניהםבהתאםשונהבאופןאישייםעתידים

מתוודעבואישימחקרהינואישיעתידבעיצובהכרחישלב
לעצמוהאישיהעתידחוקר

:ממפהאישימחקר
אישייםערכים•
האישיותיכולות•
ותקוותשאיפות•



ערכים אישיים–מחקר אישי 

ושאיפותיובחירותיואתמעצביםאדםשלהערכים
היגדיםשלמוגבלמספרלבחורהאישיהעתידמחוקרנבקש

נרחבתערכיםרשימתמתוךאותומייצגיםאשרערכיים
וההעדפותהערכיםסולםעלהחשיבהאתלמקדבכדי

מכללעשיריתיהיוהנבחריםהערכיםמספרהסובייקטיביות
ברשימההערכים

לפישנבחרוהערכיםאתלדרגהאישיהעתידמחוקרינבקש
מדועמשפטיםבשניאחדכללגביולהסבירהחשיבותסדר

נבחר



והגדרותערכים10בחרו•
אתכםשמייצגיםאישיותם
במיוחד

חשיבותסדרלפיאותםדרגו•
חשוביםהשלושתאתהסבירו•

ידכםעלנבחרומדועלכםביותר
חייכםאתחייםבפועלאתםהאם•

?הללווההגדרותהערכיםלפי

('דק15)ערכים והגדרות אישיות : 4תרגיל 



יכולות אישיות–מחקר אישי 

אשר,האישיותיכולותידיעלרבהבמידהמעוצבאישיעתיד
והכישרונותהחוזקותמהווה

ליכולותיומודעאדםכללאואולם,אישיותיכולותישאדםלכל
עשרהלפחותשלרשימהלפרטיתבקשוהאישיהעתידחוקרי

"בה\טובאני"בהמתחיליםהיגדים
ומאפשרמאומצתחשיבהיצריךנדרשיםהיגדיםשלהריבוי
טריוויאליותבלתיאישיותלאמירותלהגיע

הסביבהבעיניכרצוישנחשבלמהמכווניםבהכרחלאהללוהכשרונות
היגדיםוגם(הרומנטיבתחוםאוספורטיביות,אקדמיותהצלחותכדוגמת)

הינם"חייםבעליבגידולטובאני"או"לצחוקלאנשיםבלגרוםטובאני"כגון
רצוייםהיגדים



יכולות אישיות–מחקר אישי 

לצייןחשובאולם,היגדיםרשימתהתלמידיםבפנילהציגניתן
יכוליםהםוכילרשימהמוגבליםאינםשההיגדיםבפניהם
עיניהםכראותנוספותאישיותיכולותלהוסיף
חיוניתהינההחוזקותומיפויאישיותיכולותעלחשיבה
עלוהןשלהםמודעתהכרהמתוךהן,אישיעתידלעיצוב

רצויאישיעתידלעיצובהחיוניהרוחהלךאתלקדםמנת
רצויעתידלעצמםלעצביעזואישיעתידשחוקרימנתעל

תחושתאתלהעציםישוכישוריהםשאיפותיהםאתהתואם
שלהםוהמסוגלותהעצמיהערך



יכולות אישיות–מחקר אישי 

חיובימשובסמךעלכישרונותינומהםלצייןנדעשלרבבעוד
עשויותעצמולגביאדםשיצייןשחולשותהרי,הסביבהמן

לגביוהאמתולאבלבדמגבילותאמונותלהיות
ישואולם,להצלחותינוהסיבותידועותלרב,דומהבאופן

סיבותלהםשיתכנוכיווןכישלונותינולגבייותררבהודאות-אי
ולאעצמיערךחיזוקהיאשמטרתנוומכיווןאלהמסיבות
החולשותאתסימטריבאופןנמפהלא,החלשתוחלילה

אפשריותמגבילותאמונותנעמיקולאהאישיות



שאיפות ותקוות–מחקר אישי 

,ותקוותשאיפותעםקשרביצירתמתחילרצויעתידעיצוב
אדםשלהעצמיתמהתפישהוהןהערכיםמןהןנובעותאשר

מעיזיםשלאאלוויש,לשאיפותיהםשמודעיםאנשיםיש
תחילהישכןועלהכמוסותתקוותיהםאתולהביטלחלום

חיוביתלהשראהגורמיםבאמצעותלעוררם
:באמצעותנעוררושאיפותהשראה

להשראהדמויות•
בדרכםוהעומדחלומותמיפוי•



:כתבו•
?זאתה(ת)עשוכיצד,חייךעלחיוביחותםהשאירמי

:  כתבו•
עם מי , חי או מת, ה להיפגש לארוחת צהרים עם כל אדם/אם היית יכול

?ולמה, ת/היית נפגש

ה  /איזו תכונה או יכולת בה את. בחרו את אחד משתי הדמויות•
?ה והיית רוצה שיאפיין אותך/מעריך

דמויות להשראה: 5תרגיל 



להגמשתםבדרךראשוןצעדהינובהירבאופןחלומותתמלול

עשרבעודלעצמכםמאחליםשאתםהיגדיםחמישהלפחותחברו.1
יותראושנים

אותומייחליםאתםמדועהיגדכלעבורכתבו.2
שלכםההצלחהסיכוייאת(גבוהסיכוי)5ועד(נמוךסיכוי)1-מדרגו.3

ההיגדיםמןאחדכללממש
ומה,זובסבירותהצלחתכםאתמעריכיםאתםאתםמדועכתבו.4

אתלממשהצלחתכםסיכוייאתהמקטיניםאוהמגדיליםהגורמים
חלומותיכם

חלומות והעומד בדרך אליהם: 6תרגיל 



מחקר עתיד אישי מקצועי

מגמות  העולם
פוליטיות

מגמות  
סביבתיות

מגמות  
כלכליות

מגמות 
טכנולוגיות

מגמות 
חברתיות מגמות  אני

פוליטיות

מגמות  
סביבתיות

מגמות  
כלכליות

מגמות 
טכנולוגיות

מגמות 
חברתיות

:  שינוי פרספקטיבה
במרכז המחקראני

STEEP

כפח "טס



מחקר עתיד אישי מקצועי

מה אני רוצה להיות  
?ה/כשהיה גדול



חשיפה למקצועות מתפתחים ועתידיים

חשיפה לאפשרויות מקצועיות חדשות הינה חיונית  
לעיצוב עתיד אישי מקצועי

ללא היכרות לא תתאפשר בחירה



חשיפה למקצועות מתפתחים ועתידיים

האפשרויותמרחבחקר
:שלביםבשנימתקיימתחשיפה

כתוביםמקורותידיעלומקצועותתחומיםמיפוי:מחקר1.

:אישימפגש2.
העבודהלשטחהגעהידיעלהתרשמות•
,העבודהבמקוםסיור)מקצועאנשיעםשיח•

(דיגיטליתהרצאה,הספרבביתהמקצועת/בעלעםשיח
המקצועותלכללהיחשףניתןלא

ביקושלפיאלאמראשוהמפגשיםהסיוריםאתלתאםשלארצוי
ענייןהביעותלמידים20',טכיתותתלמידישלשכבהמתוך,לדוגמא
מחקרלמעבדתסיוריצאזאתובעקבות,רקמותהנדסתשלבתחום





חקר עתידים מקצועיים אפשריים  

לרבנסוב,הנעוריםבגילאיביחוד,אישיעתידמחקר
מקצועיתהתפתחותנושאסביב

התלמידיםיעברומקצועיאישיעתידלעצבמנתעל
:שלביםמספר

ועתידייםמתפתחיםלמקצועותחשיפה1.

אפשרייםמקצועייםתרחישיםהכנת2.

מקצועיחזוןיצירת3.

החזוןלהגשמתעבודהתוכנית4.



הכנת תרחישים אפשריים

מתוךהתחוםשלמחקרעלמתבססאפשריתרחישהכנת
לתחוםרלוונטייםמבוגריםעםושיחקריאה

למשל)עתידיתמציאותומתארראשוןבגוףנכתבהתרחיש
(שנה15עוד

?נתוניםמדעןשלבחייויוםנראהכיצד•
?שלהבקליניקהמדומהבמציאותתרפיסטיתעושהמה•

לתחומיםשוניםתרחישים3-5בוניםהתלמידים
אותםשמעניינים



בחרו את אחד מהעתידים  . 1
:המקצועיים האפשריים הבאים

ת/ביוכימאי•
ית/שף•
נתוניםית/מדען•
ת/ת אולימפי/ספורטאי•
ת בחברת תעופה/טייס•

חקרו את תרחיש מקצועי  . 2
פתית שלג "אפשרי באמצעות 

רשמו בקצרה לצד כל ". מקצועי
עיגול בצבע תכלת כיצד יראו  
חייכם בהקשר הכתוב בעיגול

('דק30" )פתית שלג מקצועי: "1תרגיל 





יצירת חזון מקצועי

במיוחדשרצויאחדאפשריתרחישבחירת
נוסףמחקרידיעלפרטיםוהוספתהתרחישהעמקת
עםושיחזמיניםממקורותקריאההכולליותרומעמיק

לתחוםרלוונטייםמבוגרים
סוגיםישהאם:התחוםבתוךמשנהחלוקותעםהיכרות

בתחוםהמקצועאנשיביןהמבדילותפעילויותשלשונים
?זה



תוכנית עבודה להגשמת חזון
?בעתידהזהבמקצועלעסוקבכדיהיוםללמודה/צריךאנימה•
?האקדמייםבלימודייללמודעליימה•
החזוןמימושאלאותייביאומקצועיתוהכשרהנסיוןאיזה•

?שליהמקצועי
אנסהושאליהםבתחוםהיוםפועליםוגופיםחברותאילו•

?להשתלב





אסטרטגיות להגשמת חזון

מה עליי 
לעשות בכדי  

לעסוק במקצוע  
?הזה בעתיד



.המקצועיעתידכםבתכנוןומתנסיםבינייםחטיבתתלמידיאתם
מקצועאנשיעםושוחחתםועיסוקיםתחומיםשללמבחרשנחשפתםלאחר

:הבאהמקצועאתלבחורהחלטתם

:שלכםהמקצועיהחזוןבתורהבאיםהמקצועותמןאחדבחרו.1
ת/ביוכימאי•
ית/שף•
נתוניםית/מדען•
ת/אולימפית/ספורטאי•
תעופהבחברתת/טייס•
העליוןבמלבןהמקצועיהחזוןאתרשמו.2
חזונכםבמימוששיתמכוהצעדיםאתהניתןככולרבבפירוטמלאו.3

('דק20" )כשאגדל אהיה: "2תרגיל 



!!תודה 
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