
המאגר הלאומי לשעת חינוך

:  בנושאיחידת לימוד 
תמונת עתיד

ב"י-'י: מומלץ לכיתות

מינהל חברה ונוער
והשתלמויותתוכניות הכשרה , אגף תכנים

הכשרה  , תכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

תמונת עתיד

ב"י-'לכיתות ימומלצת יחידה 

(דרוקרפיטר )..." הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו"

לקראת בגרות בעולם משתנה: ציר



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

מבוא למורה

,שפתיתאוריינות:קוגניטיביות
,יצירתיתחשיבה,ביקורתיתחשיבה

דיגיטליתאוריינות
עצמיתמודעות:אישיותתוך
,חברתיתמודעות:אישיותבין

חברתיתהתנהלות

למידהוחדוותדעתאהבת•
והמשפחההאדםכבוד•
כמדינהישראללמדינתמחויבות•

ודמוקרטיתיהודית
הדדיתוערבותחברתיצדק•

דיון דילמה1.

חיבור נושאים אקטואליים לחומר הנלמד2.

ביצועי הבנה3.

פיתוח נקודות מבט מגוונות4.

הכרת השונה5.

עידוד מעורבות חברתית6.

תרגילי עמדות7.

3שיעור 1שיעור  2שיעור 

ערכיםמיומנויותידע

פרקטיקות

תמונת עתיד: נושא היחידה

עתידתמונתשבעיצובבחשיבותעוסקתהיחידה
לחייםהספרביתממסגרתליציאהמההכנהכחלק

לתהליך,עתידתמונתשללחשיבותהומתייחסת
חסמיםועםאתגריםעםולהתמודדותעיצובה
בתוכניתמשתלבתהיחידה.למימושהשבדרך

.ב"י-א"ילכיתות"לחייםמכינה"
שיעורכל,שיעוריםשלושהכוללתהיחידה
.דקות45-למותאם
?מי צריך את זה בכלל–תמונת עתיד –1שיעור 
בונים תמונת עתיד–יוצאים לדרך –2שיעור 
מחשבים מסלול מחדש–3שיעור 

י

https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/dilemma-discussion/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/connecting-current-topics-to-the-material-being-studied/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/comprehension-performance/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/developing-diverse-perspectives/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-the-different-recognition/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/practices-for-personal-encouragement-for-social-and-civic-engagement/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/position-exercises/https:/pop.education.gov.il/teaching-practices/search-teaching-practices/position-exercises/
https://pop.education.gov.il/teaching-practices/


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

?עתידתמונתמהי
?חשיבותהבמה?עתידתמונתצריךבכללמי

.(דקות0:58,קצרים)עתידתמונתכשאיןהסרטוןאתנציג

שאלות לדיון

?בסרטוןהדמויותשלההתנהלותעלדעתכםמה•

?בסרטוןהמתוארלמצבגרםמה,לדעתכם•

.wordcloudsכדוגמתמיליםבענןתשובותיכםאתשתפו?לדעתכםעתידתמונתמהי•

https://www.youtube.com/watch?v=Fu7bBSrfAn8
https://www.wordclouds.com/


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

להמשךבעיצובההטמוןהערךואתהעתידתמונתשלחשיבותהאתנבחןזהבשיעור
.לימודיהםחוקאתשיסיימולאחרהתלמידיםשלהאישיתההתפתחות

.ודונוהקטעיםבאחדבחרואועיינו

לדיון במליאהשאלות 

.הסבירו.במיוחדאליכםשדיברהקטעיםמאחדבמשפטבחרו•

לכםהיהאםגם,אתכםניווטווהןמטרותלעצמכםהצבתםשבהםבמקריםשתפו•

.קשה

?כיצד?אתכםלקדםעשויהחזוןהצבתהאם,לדעתכם•

.החלוםגובה–אסיףכהןשלומיתשלהשיראתקראו•

?אישיתעתידתמונתלעיצובמתקשרזהאיך?השירקריאתלכםהוסיפהמחשבהאיזו



מהחייםרוצהאנימה–בתוכןאלא,במסגרותעוסקתאינההחזוןבניית

?אותםלהובילרוצהאנילאן?שלי

היחסיםואתהעולםואתעצמואתבוחןהוא,חזוןלעצמובונהאדםכאשר

?לכךביחסנמצאאניאיפה?זקוקהעולםלמה–ביניהם

.החזוןבבסיסהעומדהרצוןאלמכווניםהחייםכלכזובצורה

למקוםלהגיערוצהאדם.GPSלמכשיר?דומההדברלמה,משלמשלו

,מהמסלולסוטההואאם.הנסיעהיעדאתבמכשירמזיןוהוא,מסוים

המכשיר.הנכונההדרךאלאותוומחזיר"מחדשמסלולמחשב"המכשיר

הוא–חזוןלאדםישכאשר.הדרךאלשיחזורעדמנוחהלאדםנותןאינו

,הדרךאללשובאותומעוררהחזון,מהדרךסוטהוכשהוא,היעדמהויודע

.היעדאל

.עםייפרע–חזוןבאין

לקשורשאחראימנגנוןאיןחזוןבלי.יעדאיןאםהיעדאללהגיעאפשראי

.האדםשללרצונוביטויהואהחזון.אחדלכיווןהחייםחלקיכלאת

מעלותישיבת,ויצמןיהושעהרב

להגשמהניתניםחלומותינוכל,מבטנקודתאףעללפסוחולא,שונות,חלום:היאשלישהנוסחהמעריךאני"

.חלומותיהםמעלשמתעליםאלההםהגדוליםהחולמים,בהתמדהאליהםלשאוףהאומץלנויהיהרקאם

.למציאותהחלוםאתלהפוךכדיאנשיםנדרשיםאך,בעולםביותרהיפההמקוםאתולעצבלחלוםיכולאתה

דיסניוולט

להגשים חלום אחד ישןכדי 

יש צורך במיליון חולמים

.שלא עוצמים את עיניהם

כדי להגשים חלום אחד ישן

יש צורך במיליון חולמים

.שלא אוטמים את אזניהם

,שמוכנים אל החלום להתקרב

.שעוד זוכרים איך להקל את הכאב

להתחייב, שיכולים להתאהב

.ולגלות שעוד נשאר להם מקום בלב

.מקום בלב

.מקום בלב

.מנוראהוד:מילים.בלבמקוםהשירמילות

משל כוכב הים
זקן הולך על החוף ורואה שהואאיש 

מכוסה בעשרות אלפי כוכבי ים
.שפרוסים למרחק על כל החוף

הרחק מהחוף הוא רואה נערה צעירה
שמרימה את כוכבי הים בזה אחר זה

.ומשליכה אותם חזרה לים
.הוא הולך לדבר עם הילדה, משועשע

שואל הזקן" ?מה אתה עושה"
אומרת  , "אני מצילה את כוכבי הים האלה"

.הילדה
.הם ימותו, אם אני לא אחזיר אותם למים"

.הם זקוקים למים כדי לחיות
.הוא חושב, ילדה נאיבית. הזקן צוחק לעצמו

אבל את רק אחת ויש עשרות אלפי כוכבי ים "
.בחוף הזה

"? איך אפשר לחולל שינוי
מרימה כוכב ים ומסתכלת  , הילדה מתכופפת

,עליו
,מרימה את ראשה אל האיש הזקן
,ואז עונה. וזורקת את כוכב הים בחזרה לים
.עשיתי הבדל עבור אותו כוכב ים

"?באיזו דרך עלי ללכת מכאן, בבקשה, להגיד ליהתואיל"
.אמר החתול, "זה תלוי במידה רבה לאן את רוצה להגיע"
.אמרה אליס"–כך לאן -לי כלאיכפתלא "
.אמר החתול, "לא משנה באיזו דרך תלכי, אם כך"
.הוסיפה אליס כהסבר, "לאנשהובתנאי שאגיע–"
".אם רק תתמידי בהליכה", אמר החתול, "בטוח שתגיעי"

לואיס קרול/ אליס בארץ הפלאות : מתוך



אסיף-שלומית כהן/ גובה החלום 

פרפר בן יום
:פרפר בן יומייםשאל 

עד איזה גובה“
?הכנפייםעפות 

יומייםפרפר בן ענה 
:בין יוםלפרפר 

הכנפייםגובה “
"גובה החלוםהוא 



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

1שיעור 

בדברבדיוןנסכם.האישיתלהתפתחותעתידתמונתשלחשיבותהעלעמדנוזהבשיעור
.היומיוםבעניינילשקועהאנושיתהנטייהלמרותהעתידבתמונתלהחזיקהצורך

לחלוםבאתי–גושןנתןלשירהאזינו

מילים

השיעורשאלות לדיון ולסיכום 

?לחלוםבשירלדוברמפריעמה•

.שתפו?מחייכםדומיםמצביםמכיריםאתםהאם•

?הקושילמרותבחלומותלאחוזחשובלמה,לדעתכם•

?המפריעיםהגורמיםלמרותבחלומותלאחוזאפשרלדעתכםאיך•

?הזהבהקשרלסייעיכולהעתידתמונתכתיבתכיצד•

https://www.youtube.com/watch?v=JjKsHEWiu_4
https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=12579&wrkid=48293


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

? ממה היא מורכבת? איך בונים תמונת עתיד

קהילה  , משפחה, עבודה–התייחסו לתחומי חיים שונים . כתבו תמונת עתיד אישית, בדף שלפניכם
.ופנאי

: לדוגמה)אפשר להשתמש במתודה של דמיון מודרך לכתיבת תמונת העתיד האישית :למנחה
(. בניית תמונת עתיד–ח "בפעילות של מט

שאלות לדיון

.ועודתובנות,מחשבות,תחושות–הכתיבהבעתשעברתםהתהליךאתתארו•

.הסבירו?שלכםהעתידתמונתבכתיבתקושיחוויתםהאם•

.שתפו?שכתבתםבמשהועצמכםאתהפתעתםהאם•

?שלכםהעתידבתמונתהשונותבקטגוריותמופיעיםפרטיםאילו•

https://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/future_picture/story_html5.html


עבודה

משפחה

חברים/קהילה 

פנאי



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

המוביליםלערכים–לתלמידיםהתאמתןאתונבחןהאישיותהעתידבתמונותנתבונן
.שלהםהענייןולתחומישלהםולכישוריםלתכונות,אותם

:בזוגות
.  כרטיס המשימה האישיתמלאו את . 1
.הפעם בהתייחסות לבן הזוג שלכם, הכרטיסמלאו את . 2

.הוסיפו לכרטיס המשימה האישית את הדברים שבן הזוג כתב עליכם. 3

במליאהלדיון שאלות 

לכךהסיבהמהי?קשההכיהיהמה?האישיבכרטיסלמלאקלהכילכםהיהמה•

?לדעתכם

.הסבירו?אתכםהפתיעעליכםשכתבומשהוהאם•

.הסבירו?עליכםשנכתבמהעםמסכימיםאתםהאם•

?שלכםהעתידתמונתאתלדייקלכםסייעההזוגבןעםהשיחהכיצד•

.שתפו?שלוהעתידמתמונתרעיונותאימצתםהאם•

מהואתכתבתםשאתםמהאתשכולל)הסופיבכרטיסשמופיעיםהדבריםהאם•

.כיצדשתפו?שכתבתםהעתידבתמונתביטוילידיבאים(הזוגבןעליכםשכתב



היכולות  , הכישורים
שביוהחוזקות

הערכים שחשובים לי  
בחיים

תחומי עניין  
ותחביבים שלי

כרטיס משימה אישית



היכולות  , הכישורים
שבךוהחוזקות

הערכים שמובילים  
אותך בחיים

תחומי עניין  
ותחביבים שלך

כרטיס משימה על בן הזוג



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

2שיעור 

.לקהילהובהתייחסותאישיתבהתייחסותהעתידתמונתאתלכתובהתחלנו,זהבשיעור
.ואפשרויותגווניםרבת,רחבהתמונהליצורבמטרההשוניםלרכיביההתייחסנו

?ומי יכולים לסייע לכם בפיתוח תמונת העתיד שלכם ובשכלולהמה 
.שתפו. חשבו על מקורות השראה מתאימים

לוח השראה לתמונת העתיד שלהם כך שיוכלו  התלמידים ייצרו: משימה לסיכום
רעיונות ותובנות כמו גם משימות  , ולהוסיף לה מחשבותבה לשנות , לראות אותה תדיר

.ותוכניות לקידום מימושה

אפשר ליצור לוח פיזי לתלייה בחדר או ליצור לוח השראה דיגיטלי באמצעות  :למנחה
.jamboardאו padletהכלים המקוונים 

https://he.padlet.com/
https://jamboard.google.com/


הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

–זמןלאורךהעתידתמונתשלמתמשךלעיצובהנדרשותלמיומנויותנתייחס,זהבשיעור

למימושבחתירהבהתמדההצורךאתנדגיש.ועודקשיים,עיכובים,שינויים,הצלחות
.העתידתמונת

ר של כבוד  "בטקס קבלת ד( appleמייסד חברת )ובס'גנאומו של סטיב את הפסקה מתוך קראו 
.בדרך להצלחהבכשלונתיובוחר להתמקד דווקא ובס'ג. 2005באוניברסיטת סטנפורד בשנת 

לדיוןשאלות 

רקולאבקשייםדווקאלהתמקדבוחרהואמדוע?הנואםשלכוונתולדעתכםמהי•

?בהצלחות

שלכםהעתידתמונתלמימוששבדרךהמחיריםעםלהתמודדאפשר,לדעתכם,כיצד•

?במימושהועיכוביםאכזבותעםאו

?שלכםהעתידתמונתבקידוםלכםלסייעיכוליםמהאומי•



אתםאז.לאחורבמבטרקאותםלחבריכוליםאתם.לעתידקדימהבמבטהנקודותאתלחבריכוליםאינכם

תחושות–משהועללסמוךצריכיםאתם.שלכםבעתידאיכשהויתחברושהנקודותכךעללסמוךצריכים

כלאתעשתהוהיא,אותיאיכזבהלאמעולםזוגישה.יהיהשלאמה,שלכםהקארמה,החיים,הגורל,הבטן

...בחייההבדל

אתם.שעשיתימהאתשאהבתיהעובדההיתהלהמשיךלישגרםהיחידשהדברמשוכנעאני.אמוןתאבדאל

חלקלמלאהולכתשלךהעבודה.לאוהביךכמועבודתךלגבינכוןוזה.אוהביםשאתםמהאתלמצואצריכים

והדרך.נהדרתעבודהשהואמאמיןשאתהמהאתלעשותהיאבאמתמרוצהלהיותהיחידהוהדרך,מחייךגדול

אל.לחפשהמשיכו,מצאתםלאעדייןאם.עושהשאתהמהאתלאהובהיאנהדרתעבודהלעשותהיחידה

הולךרקזה,נהדרתיחסיםמערכתכלוכמו.אותומצאתםמתיתדעו,הלבענייניבכלכמו.ותתפשרותוותרו

.ותתפשרותוותרואל.אותושתמצאועדלחפשתמשיכואז.השניםעםומשתפר

סטנפורדבאוניברסיטתנאום,ובס'גסטיב

יוטיוב-לנאום המלא 

https://www.youtube.com/watch?v=m1vAcjNyJ0U&ab_channel=YehonatanO
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סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

האישיותהתוכניותלמימושבתהליךאתגריםועםקשייםעםלהתמודדותדרכיםנבחן
.העתידותמונת

.מפורסמיםכישלונות נצפה בסרטון 

שאלות לדיון

?העתידתמונתבמימושלהיתקלעלוליםאתםואתגריםחסמיםבאילו,הסרטוןפיעל•

.שתפו?אלהחסמיםעםלהתמודדותהספרוביתהביתלכםהעניקוכליםאילו•

למימושלחתורולהמשיךכישלונותעםהיטבלהתמודדלכםיאפשרלדעתכםמה•

?הקשייםאףעלשעיצבתםהעתידתמונת

?מהסרטוןלקחתםמה–אחתבמילה•

https://www.youtube.com/watch?v=FSDxnGNefNk


1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

העתידתמונתלמימושלדרךצידה

?התחדש לכם בפעילותמה •
?בכםהתעוררו מחשבות או שאלות אילו •

?מה עוד הייתם רוצים לדעת בנושא•

לסיכום  שאלות 

אפשר)?שלנוהעתידתמונתאתלממשכדיצריכיםאנחנומה–אחתבמילה•

.(בתשובותלשיתוףwordcloudsכדוגמתדיגיטליבכלילהשתמש

ההשראהללוחלהוסיףירצהשאותןבעיניוהמשמעותיותבמיליםיבחראחדכל•

.שלוהעתידלתמונת

לתמונתביחסמעלההסיפורנוספותמחשבותאילו.הצפרדעבמשלנצפה,לסיום•

?ולמימושההעתיד

https://www.wordclouds.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tdcq2UpaxLo&ab_channel=%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%9F%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%99%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A8%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%94%D7%A2%D7%9D%D7%9B%D7%AA%D7%95%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA


2030מיומנויות הבוגר 

סוג המיומנויות#כותרות

מיומנויות קוגניטיביות

אוריינות שפתית1

אוריינות מתמטית2

אוריינות מדעית3

חשיבה ביקורתית  4

חשיבה יצירתית5

אוריינות דיגיטלית6

מיומנויות תוך אישיות

מודעות עצמית7

הכוונה עצמית8

מיומנויות בין אישיות

מודעות חברתית9

התנהלות חברתית10

אוריינות גלובלית11

אוריינות גופנית ובריאותית12מיומנויות גופניות

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות


