
2223 חוברת מלווה לערכת המצפן המערכתי, לב לדעת, לקידום ידע, 
מיומנויות וערכים, דמות הבוגר חמ״ד

מסדרים את הקלפים שנבחרו מימין לשמאל בסדר הבא: מגמה, הקשר, אובייקט, הלך רוח.	 

כל משתתף מתאר בכרטיס התרחיש רעיון עתידי על פי המפתח הבא:

 האובייקט                     , במגמת                    , בטווח זמן                     , בהקשר                    , 

מעורר בי:                                                                            .

הקבוצה בוחרת את הרעיון המקורי / המעניין ביותר מבין הרעיונות שהוצגו.	 

הערות:
נראית מתאימה לכתיבה, בתנאי שיהיה  1. אפשר להחליף את הכרטיסים עד שהשורה המלאה 

קלף אחד מכל צבע.

2. יש לשים לב לפרקי הזמן המופיעים בקלף המגמה )קלף ירוק( ולהתייחס לזמן בתיאור.

נקודות לדיון שניתן לפתח בעקבות התרחיש:

1.  מה היו אבני הדרך שהובילו אותנו לתוצאה זו?

2.  לאלו מגמות התרחיש יכול להתקשר?

3.  לאלו אתגרים התרחיש נותן מענה?

4.  אלו הזדמנויות ניתן לזהות בתרחיש זה?

5.  מה יכולות להיות ההשלכות לתרחיש כזה?

6.  אלו מיומנויות, ידע, וערכים נדרשים בכדי לבצע את התרחיש?

7.  איזה שלב ניתן לקדם במציאות הקיימת בהלימה לתרחיש?

רציונאל: 
את  משאיר  המשתנה,  המציאות  סביב  תיאורטי  שיח 

המשתתפים ברמת התיאוריה והחשיבה. התנסות בתחומי 

לזמנים,  לשינויים,  התייחסות  תוך  העתידית  החשיבה 

המשתתפים  את  מביאה  הכוללת,  ולתפיסה  להשלכות 

לחוויה רגשית של שינוי, יצירתיות וחשיבה רחבה.

מטרת הכלי: 
המשתתפים יחוו התנסות של חשיבה עתידנית.

הכלי כולל: 

)קלפים 	  הקשר  ירוקים(,  )קלפים  מגמה  שונות:  קבוצות  לארבע  המתחלקים  קלפים   200 כ- 

כחולים(, אובייקט )קלפים ורודים( והלך רוח )קלפים סגולים(.

כרטיסי תרחיש	 

דרכי פעולה: 

כל אחד מהמשתתפים מקבל 12 קלפים אקראיים וכרטיס תרחיש.	 

יתרת הקלפים משמשת כקופה במרכז השולחן.	 

בוחרים ארבעה משתתפים. כל אחד מהם מניח על השולחן קלף אחד על פי בחירתו, אך אין 	 

לחזור פעמיים על צבע, כך שנוצרת שורה בה יש קלף אחד מכל צבע. 

אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות
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