
המאגר הלאומי לשעת חינוך

:  בנושאיחידת לימוד 
תמונת עתיד

ב"י-'י: מומלץ לכיתות

מינהל חברה ונוער
והשתלמויותתוכניות הכשרה , אגף תכנים

ד"חמד "מה

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

תמונת עתיד

ב"י-'לכיתות ימומלצת יחידה 

(ה אמונת"ד, א"תוספות לשבת לא ע)" שמאמין בחי העולמים וזורע"

לקראת בגרות בעולם משתנה: ציר



הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

מבוא למורה

,שפתיתאוריינות:קוגניטיביות
,יצירתיתחשיבה,ביקורתיתחשיבה

דיגיטליתאוריינות
עצמיתמודעות:אישיותתוך
,חברתיתמודעות:אישיותבין

חברתיתהתנהלות

למידהוחדוותדעתאהבת•
והתרבותהמורשתערכיכיבוד•

ישראלבמדינת
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

."חזוןוהצבתלמסגרתמחויבות"השיעורמתוך,ויצמןיהושעהרבשלמדבריוקטעבעיינו

לדיון במליאהשאלות 

.הסבירו.במיוחדאליכםשדיברמהקטעבמשפטבחרו•

.GPSתוכנתכמואתכםניווטווהןמטרותלעצמכםהצבתםשבהםבמקריםשתפו•

?כיצד?אתכםלקדםעשויהחזוןהצבתהאם,לדעתכם•

.החלוםגובה–אסיףכהןשלומיתשלהשיראתקראו•

?אישיתעתידתמונתלעיצובמתקשרזהאיך?השירקריאתלכםהוסיפהמחשבהאיזו



?אותםלהובילרוצהאנילאן?שלימהחייםרוצהאנימה–בתוכןאלא,במסגרותעוסקתאינההחזוןבניית

איפה?זקוקהעולםלמה–ביניהםהיחסיםואתהעולםואתעצמואתבוחןהוא,חזוןלעצמובונהאדםכאשר

?לכךביחסנמצאאני

.החזוןבבסיסהעומדהרצוןאלמכווניםהחייםכלכזובצורה

יעדאתבמכשירמזיןוהוא,מסויםלמקוםלהגיערוצהאדם.GPSלמכשיר?דומההדברלמה,משלמשלו

המכשיר.הנכונההדרךאלאותוומחזיר"מחדשמסלולמחשב"המכשיר,מהמסלולסוטההואאם.הנסיעה

סוטהוכשהוא,היעדמהויודעהוא–חזוןלאדםישכאשר.הדרךאלשיחזורעדמנוחהלאדםנותןאינו

.היעדאל,הדרךאללשובאותומעוררהחזון,מהדרך

.עםייפרע–חזוןבאין

.אחדלכיווןהחייםחלקיכלאתלקשורשאחראימנגנוןאיןחזוןבלי.יעדאיןאםהיעדאללהגיעאפשראי

.האדםשללרצונוביטויהואהחזון

מעלותישיבת,ויצמןיהושעהרב,"חזוןוהצבתלמסגרתמחויבות"השיעורמתוךמעובד



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

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

".אורות הקודש"מתוך הספר , דברי הרב קוקקראו את 

לדיוןשאלות 

?אלהבדבריוקוקהרבשלכוונתולדעתכםמהי•

?אישיתולהתפתחותלצמיחהמחתירההמתקבליםהרווחיםמהם•

?לכךלהיותשעשוייםהמחיריםמהם•

שלכםהעתידתמונתלמימוששבדרךהמחיריםעםלהתמודדאפשר,לדעתכם,כיצד•

?במימושהועיכוביםאכזבותעםאו

?שלכםהעתידתמונתבקידוםלכםלסייעיכוליםמהאומי•



איננו סובל הריסות  , מי שאינו דורש את אור האמת והטוב בכל לבבו, מי שאין נפשו משוטטת במרחבים

כמו השפנים שהסלעים , הוא חוסה בצלם של הבניינים הטבעיים. אבל אין לו גם כן בנינים עצמיים, רוחניות

מי שנשמת אדם בקרבו נשמתו לא תוכל לחסות כי אם בבניינים שהוא בונה  , אבל האדם. הם מחסה להם

.שאיננו פוסק תמיד עבודתו הזריזה, בעמלו הרוחני

שיד, ב, "אורות הקודש", הרב קוק



1שיעור 

פתיחה

סיום

–גוף 
מהלך

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות

3שיעור 

האישיותהתוכניותלמימושבתהליךאתגריםועםקשייםעםלהתמודדותדרכיםנבחן
.העתידותמונת

.מפורסמיםכישלונות נצפה בסרטון 

שאלות לדיון

?העתידתמונתבמימושלהיתקלעלוליםאתםואתגריםחסמיםבאילו,הסרטוןפיעל•

.שתפו?אלהחסמיםעםלהתמודדותהספרוביתהביתלכםהעניקוכליםאילו•

י• ַבעכִּ יקיִּּפֹולשֶׁ םעהיטבלהתמודדלכםיאפשרלדעתכםמה–(טז,כדמשלי)"ָוָקםַצדִּ

?הקשייםאףעלשעיצבתםהעתידתמונתלמימושלחתורולהמשיךכישלונות

?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

מעלההסיפורנוספותמחשבותאילו.לגשרשמתחתהאוצרהסיפוראתנקרא,לסיום•

?ולמימושההעתידלתמונתביחס

https://www.wordclouds.com/
https://www.zusha.org.il/story/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%AA-%D7%9C%D7%92%D7%A9%D7%A8/


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



ערכים

פירוטערכים

אהבת דעת וחדוות למידה
עידוד סקרנות ועניין1.
שאיפה למצוינות ולמיצוי יכולות2.
מחשבה עצמאית ויוזמה3.

מחויבות לערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית  
ודמוקרטית

הכרת ערכים יהודיים ודמוקרטיים ומחויבות להם1.

כיבוד סמלי המדינה ושמירת החוק2.

שירות משמעותי3.

השתתפות בתהליכים דמוקרטיים בחברה4.

כיבוד ערכי המורשת והתרבות במדינת ישראל
מחויבות לערכי המורשת והתרבות הייחודיים לכל קבוצה1.
הכרה מכבדת של תרבויות ושל מורשות שונות במדינה2.

כבוד האדם והמשפחה
להשקפותיו ולחירויות היסוד, לתרבותו, לזכויותיו, כבוד לאדם1.
שמירה על קדושת החיים2.
כיבוד ההורים והמעגל המשפחתי3.

צדק חברתי וערבות הדדית

סולידריות ועזרה לזולת1.

מעורבות חברתית ואזרחית  2.

מחויבות לטבע וקידום צדק סביבתי3.

הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים
והשתלמויות



סרטים
הכשרה  , תוכניות, אגף תכנים

והשתלמויות

https://pop.education.gov.il/sherutey-tiksuv-bachinuch/maagar-sratim/

