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 סדנת חשיבת עתיד 
 5.8.2021לכנס מליאת הפיקוח במחוז הצפון  

 מה הסיפור?

עלינו? בעצם,   ובהשפעותיהם שחלים   בשינויים   בהתבוננותחשיבת עתיד מתחילה 

מדובר בחקר עתידים שאנחנו עורכים בסביבתנו הקרובה. חשיבת עתידים כי בעצם,  

העתיד לא באמת ידוע ואנחנו לא ממש נביאים. לכן, יש אינספור עתידים בפתח  

ואנחנו מנסים ללמוד מה הם יכולים להביא באמתחתם וכיצד הם עשויים או עלולים  

 . האם זה יכול להיות בידיים שלנו?  )זה תמיד ביחד( להשפיע על חיינו

   - תבוננותהה
מתחילה בסביבה הקרובה לנו: משפחה, חברים, רחוב, שכונה, חנויות, מגרשי  

 משחקים, תרבות, תקשורת, כלי עבודה, טכנולוגיה. 
 לשינויים האלה אנחנו קוראים מגמות עתיד שנוכחות בחיינו. 

   –  נוכחות בחיינו

 כיצד הן הפכו ממגמות עתיד למגמות הווה ולא שמנו לב לכך?  

 מגמות שהן כבר מגמות הווה והן משפיעות ומפעילות כל אחד מאיתנו יום יום.  

   – ומפעילות משפיעות

האם שמנו לב למגמות העתיד שנוכחות כבר בחיינו? כיצד הן משפיעות על  
נו עם העולם, על דפוסי  ההתנהגות ועל ההתנהלות שלנו? על דפוסי התקשורת של 

התקשורת הבין אישית, על הרגלי הצריכה, התזונה והקנייה, על קבלת ההחלטות  
שלנו, מה אנחנו מצפים מילדינו  בדרך לטיול, ביציאה לבילוי? כיצד נראים מגרשי  

המשחקים?  כיצד אנחנו מקבלים שרות מספקים, חברות, ארגונים. מה השתנה כיצד  
ום ומה הם השיקולים שלנו בדרך? ומה קורה עם הפרטיות  אנחנו נעים ממקום למק 

 שלנו? לאן הולך המידע שנאסף עלינו בכל פינה?  

   –מגמות עתיד 

(  AIגם להם יש מקום בהתבוננות. יש מגמות עתיד קרובות כמו הבינה המלאכותית )

ויש רחוקות )השתלת שבב רפואי בתוך גופנו( ויש רחוקות מאוד )מושבות אדם על  

 הירח(. יש כאלה שרואים בברור ויש כאלה שהם בבחינת אותות חלשים 

   – עיצוב עתיד רצוי

אם יש אינספור עתידים שטרם הגיעו מה אנחנו יכולים לעשות בהווה כדי להתכונן  

 אליהם? כדי להפיק מהם תועלת עבורנו ועבור הארגון שלנו?  

? או שהכל נקבע על ידי  האם אנחנו בוחרים להיות פעלנים ולנסות לעצב את עתידנו

 אחרים וחבל על הזמן? 
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 אישי  - 1פעילות מס'  

 ערכו רשימה של שינויים ודפוסי התנהגות שעלו בשנים האחרונות. 

 ואילו השפעות היו לשינויים אלה עליכם ועל סביבתכם הקרובה? 

 )חברתי, טכנולוגי, כלכלי, סביבתי, פוליטי(  התייחסו לכל תחומי החיים:

 להתייחס לשינויים בעולם החינוך לא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השפעות  שינויים 
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 בקבוצה   - 2פעילות מס'  

 השוו את הרשימות שערכתם. 

 הכניסו לתוך הטבלה את השינויים המשותפים עליהם הסכמתם. 

 לא להתייחס לשינויים בעולם החינוך 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השפעות  שינויים 
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 בקבוצה   - 3פעילות מס'  

 בחרו שינוי משמעותי מתוך הרשימה עליה הסכמתם.  

 *משמעותי = עוצמה וטווח השפעה על הסביבה שלכם*  

 עכשיו דברו חינוך: 

אלו תועלות יכולות לצמוח משינוי זה על עבודתכם, או על מוסד החינוך אותו  

 ( לשפר, ליעל, לחסוך במשאבי זמן, מקום, כ"א וכו' כיצד זה יכול )אתם מלווים?  

 

 רשימת תועלות והזדמנויות 
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 בקבוצה   – 4פעילות מס'  

  מודל תיבת ההילוכים לתכנון מהלך עתידי

 "תיבת ההילוכים"  באמצעות השבחרתם ונסו למפות אות בתועלת או בהזדמנותהתבוננו 
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  התבוננות מרחבית

מהו הגורם או ההזדמנות 

שבחרנו לקדם? מאיזו 

 מגמת עתיד הם נגזרים?

 

 מבט לאחור

הקיים יכול ידע איזה מה

 משימה?לסייע לנו ב

ניתן עליהן הצלחות 

 להתבסס?

 יציאה לדרך 

 תמונת העתיד הרצוי

 המוצע?  השינוי ומה

 המצופות? מהן התוצאות

פיתוח, תכנון, התנסות, 

  1-שיפור

איך יראה השינוי בטווח 

  (?שנה1זמן קרוב )

 מה ניתן יהיה להשיג?

פיתוח, תכנון, התנסות, 

  2-שיפור

איך יראה השינוי בטווח זמן 

(? מה ניתן שנים 2בינוני )

 יהיה להשיג?

 תמונת ההווה

אלו שותפים ומשאבים 

אנחנו יכולים לגייס 

 לטובת המשימה?

פיתוח, תכנון, התנסות, 

 3-שיפור
איך יראה השינוי בטווח זמן 

 + שנים(? 3ארוך )

 מה ניתן יהיה להשיג?


