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 השאלות 7כלי 

 מטרות:  

  בתכנית  אליהן להתייחס שכדאי  אסטרטגיות  סוגיות  לזהות -

   לעתיד העבודה

 הארגוןלזהות השקפות סותרות על עתיד  -

 גישה:  

אנשים,   שניבאופן אידיאלי מבוצעים על ידי  הדדיים.ראיונות 

 את התשובות. לרשום  חשוב

שנן שתי גרסאות נפוצות של השאלון. שתי הגרסאות מוצגות 

. מומלץ לתת לכל מרואיין את שתי הגירסאות ולתת לו בדף הבא

ברצונו לענות. העיקר שיענה על כל   ל איזו גירסהלהחליט ע

 השאלות. 
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 גרסה א -שבע השאלות

 כלי למיפוי חשיבת עתיד 

 

אם היית יכול לדבר עם מישהו מהעתיד מה היית רוצה    .1

  רלוונטי ארגוןלשאול אותו לגבי המודל הרצוי לך ל

 מה ייחשב בעיניך הצלחה? .2

 מה יחשב בעיניך כשלון? .3

 מה צריך לשנות כדי להצליח?   .4

)מערכות, מערכות יחסים, תהליכי קבלת החלטות, תרבות  

 (... ארגונית 

 תובנות עבר:   .5

 מה הן ההצלחות עליהן ניתן לבנות לעתיד? 

 ?מה הם הכישלונות מהם ניתן ללמוד

 מה צריך לעשות עכשיו כדי לעצב את המודל הרצוי?  .6

 זה הזמן להתפרע!!! מה עוד היית עושה? .7
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 גרסה ב -שבע השאלות

 כלי למיפוי חשיבת עתיד 

 

 ?בית הספר את הנושא הקריטי לעתידכיצד הייתם מגדירים . 1

, בהיותכם  בהטמעת הנושא עברו כשורהיאם הדברים  .2

 ?אופטימיים אך מציאותיים, מה תראו כתוצאה רצויה

, מאילו גורמים הייתם  בהטמעת הנושא שתבשויאם הדברים  .3

 דואגים?

כדי לקדם  מה הייתם משנים במערכות הפנים בית ספריות  .4

 את התוצאה הרצויה? 

אירועים המשמעותיים כ  מגדירים םמה היית , במבט לאחור .5

 הנוכחי? ולמצבאת בית הספר שהביאו 

כפעולות עדיפות שצריכות  יםרוא םבמבט קדימה, מה את  .6

 להתבצע בקרוב? 

לכוון את   ותינתן לכם האפשרות אם כל האילוצים היו מוסרים  ז.

 לכלול?  ו, מה עוד תרצהדרך אל העתיד
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 כתיבת נייר מסכם 

 מטרות:  

 ראיונותב שזוהו  העיקריות   והסוגיות   הרעיונות  את  לפרט

 ם אית  להתמודד שצריך  נושאים את  לזהות 

   עתיד  לגבי סותרות וציפיות  השקפות  להדגיש

בית   מדיניותב לשלב שכדאי הפוטנציאלייםהנושאים   את  להדגיש

 הספר 

 תוצאה:  

 . הבית ספרייםניתוח איכותי של נקודות מבט ושל האתגרים -

   הסכמה ואי הסכמה תחומי  הדגשת -

   רגישות  סוגיות   הדגשת -

 עשויים  הראיונות  בתוכנית  המועלים מסוימים נושאים: סיכון

 בזהירות בהם  לטפל צורך שיהיה וייתכן רגישים להיות 

   :גישה

 . הראיונות  מתוך  איספו את התשובות של כל שאלה .א

ציטוטים שנראים החשובים ביותר בכל   10הדגישו עד  .ב

 ראיון

 . תשובות חוזרות הדגישו  .ג

אלו הרעיונות  [ 10- ]כ "עשרת הרעיונות המובילים" זהו את  .ד

 . החשובים ביותר לעתיד בית הספר

הנושאים לפי סדר חשיבות. נסו  בקשו מההנהלה לדרג את  .ה

להגיע להסכמה מהו הנושא האסטרטגי ביותר שיקדם את  

   בית הספר.

 שאלות שיובילו את הדיון:

 למה זה חשוב לעתיד בית הספר? -

 למה דחוף לטפל דווקא בנושא זה? -


