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(test case)תעשיית הרכב 
מהרובוטים בתעשייה נמצאים בתעשיית הרכב  40%•

ורוב היצור המכני נעשה על ידי רובוטים

בשלושים  קטנהכמות העובדים בתעשייה כמעט שלא •

השנים האחרונות

(2030-ב50%, כיום30%, 1980-10%)בחלקים דיגיטאליים גידול •

"מהנדס מערכות קוגניטיביות"חדשים כגון מקצועות •

הוחלפו עובדי מיומנות נמוכה במיומנות גבוהה  •



?מקצוע לאן

מדליק פנסים•

מחלק תה•

מחלק קרח•

סנדלר•

קלדן•

מרכזן •

חייט•

מתקן שעונים•

פועל יצור•

99%-מרקטינג -טלה•

98%–נהג •

98%–איש מכירות •

97%–טכנאי שינים •

96%-פקיד •

95%–פקיד קבלה •

91%–נגינהמתקן כלי •

90%–מדריך תיירים •

90%–טכנאי מעבדה •

>1%-מורה •

>1%–עובד סוציאלי •

>1%–פסיכולוג •

>1%–רופא שינים •

>1%-מנהל בכיר •

>1%–מעצב בגדים •

>1%–מנתח מערכות •

>1%–אח בית חולים •

>1%–משאבי אנוש •

www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf: מקור

לא יעלם בקרובעבר יעלם בקרוב



הטכנולוגיה משתנה

רובוטים
מפעל•

רכב, בית•

בילויים  •

צבא•

בינה  

מלאכותית
עוזר אישי•

לימוד מכונה•

כריית נתונים•

רפואיאבחון •

יישומים
מחשוב לביש•

מציאות מדומה•

מחשב-מוחקשר •

הכול מחובר לכול•

https://www.youtube.com/watch?v=mThmeC_K6Vo#t=55
https://www.youtube.com/watch?v=tIIJME8-au8
https://www.youtube.com/watch?v=LJZQ3n-iQYE


הנוער משתנה

(מוח)השפעה פיזית •

קישוריות דיגיטאלית•

אלימות ברשת/ רשת חברתית•

קשר למשפחה•

פרטיות•



תבוני  

לימוד חומר חדש  •

לערכיםחינוך •

טיפול בתלמידים•

שיעורמערכי הכנת •

הכיתה  ניהול •

ההוראהמקצוע 

מכאני

וחזרה על חומרשינון •

סדר וניקיון, משמעת•

בדיקת חומרים•

וטפסיםדוחות מילוי •

תורנויות•

התלמידים  הערכת •

Source: edr.sagepub.com/content/ 38/2/85lmth+fdp.lluf.



תבוני  

לימוד חומר חדש  •

לערכיםחינוך •

טיפול בתלמידים•

שיעורמערכי הכנת •

הכיתה  ניהול •

ומקצוע ההוראה

מכאני

וחזרה על חומרשינון •

סדר וניקיון, משמעת•

בדיקת חומרים•

וטפסיםדוחות מילוי •

תורנויות•

התלמידים  הערכת •

Source: edr.sagepub.com/content/ 38/2/85lmth+fdp.lluf.
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*21-מיומנות המאה ה

,מקורותלהעריך  ,מידעלארגן -מיומנויות מידע •

.אתיקה, מוגנות רשת, נתוניםלנתח 

חשיבה  , פתרון בעיות-גבוהה חשיבה •

.והערכהאנליטית ,ביקורתית

יחסים עם  בניית -תקשורת ושיתוף מיומנויות •

.למידה שיתופית, בצוותעבודה יכולת , אחרים

,  יזמות ,יצירתיות, סקרנות–התפתחות אישית •

,  עצמיתלמידה , הסתגלות מהירה לשינויים

,  משמעת עצמית, ניהול עצמי, הערכה עצמית

.מימוש עצמי

מלמד,  Expert21, NCTE, Martin & Madigan, Mueller: ממקורות שונים כגון* 

,להעריך מקורות ,לארגן מידע-מיומנויות מידע •

.אתיקה, מוגנות רשת, לנתח נתונים

חשיבה  , פתרון בעיות-חשיבה גבוהה •

.אנליטית והערכה,ביקורתית

בניית יחסים עם  -מיומנויות תקשורת ושיתוף •

.למידה שיתופית, יכולת עבודה בצוות, אחרים

,  יזמות ,יצירתיות, סקרנות–התפתחות אישית •

,  עצמיתלמידה , הסתגלות מהירה לשינויים

,  משמעת עצמית, ניהול עצמי, הערכה עצמית

.מימוש עצמי



,  החלום של הורי היה לעבוד קשה במקצוע הגון

.לגדל ילדים ולחיות בנוחות

והשינוי העיקרי הוא להיות  , החלום השתנה

.  בנוסף מאושרים במה שאנחנו עושים

אין לנו מושג מה יהיה החלום של ילדינו

Richard Florida – the flight  of the creative class



ניצוצות  
להתלהב לדעת



עקרונות מנחים–ניצוצות 

המנחים של ניצוצות מדברים על  -ניצוץ בעיניים•
אשר קרובים לליבם ומעבירים את התשוקה שלהם נושאים

.לתלמידים

המנחים מהווים מודל לחיקוי עבור התלמידים -מודל לחיקוי•
מאחר והנושא אותו הם מעבירים משמעותי עבורם ובו הם 

.פועלים מתוך מוטיבציה פנימית

התלמידים בוחרים את הניצוצות בהם הם  -בחירה•
.משתתפים

חלק מהמנחים מגיעים מתוך קהילת בית -שיתוף הקהילה•
(.תושבים/מורים/הורים)הספר 

ניצוצות פועלת בכל בית ספר במדינת  -מתאים לכולם•
.ישראל שמעוניין בכך





אישייםכישורים גלישת גלים–רק אני והגלשן שלי אמנות.קידום אתרים ברשתמדעים וטכנולוגיה

ההתבגרותגיל "פאולה"בשיטת התעמלות הסימנים ומוסיקהשפת על טלוויזיה והגשמת חלומותדאטהביג 

חיוביתחשיבה למבדהזוקכתיבה ושיווק עצמי  על בטלויזיההרפתקאות נגיפים  ומחלות

מול קהלדיבור ספורט אתגרי-גבולות  סרט קולנועכתיבת בחיינוהתקשורת שחקני מחשביצירת 

לומדים לדבר-בלי פחד קהל לחימהאומנויות אופנה סרוגיםאביזרי להגיש תכנית רדיואיך בנה אתר אינטרנט בעצמך

דרך תשבצי הגיוןעברית שייט יאכטות-מסע בים הפתוח ...קצת אחרתצורפות חברתיתעיתונאות לעולם התעופההצצה 

!ולטיסניםהטובים לטיס פונג שולחןפינג שיאצו–מגע וקסם לוחמת  עיתונאות לסוסיםטיפול רפואי 

הטלנובלותשפת -ספרדית ספורט כדרך חייםואומנות שימושית בעץיצירה על ספורט ותקשורתמוח האדם

דמיון מודרך–פורשים כנפיים רק ספורט( לא)זה בימוי ויצירה, תיאטרוןטלוויזיה טלויזיההפקת תכניות .על דף למוצר מדףמרעיון 

סיפור בצילום-סיפור חיי קהילה וסביבהאיפור אפקטים  ילדים יוצרים סרטיםעל מבשלת בירה וחלומות

על מכשולים דרך הגוףלהתגבר העבר כחידה בלשיתשמאחורי קיפולי ניירהסודות וואטסאפ-ואינסטגרםבר  סיפורי חיות 

של הכלבים בעולמנועולמם המציאותבראי עריכת דין .להופיע, להתבטא, לשירסרטונים קצריםעריכת בחדר מיוןרפואה 

.ניצול היתרון שבהפרעת קשבאת זה הלאהלהעביר,התנדבותאמנות רחוב, גרפיטיקולעיצוב פס ?מה יהיה בעתיד-עתידנות 

מסעות רחוקים והגשמה עצמיתחיים במקומות נידחים-נפאל ראפ בקצבעושים בימוי אולפן רשת-טלוויזיה המחשבלדבר עם 

על הבדל ודמיון בין גברים ונשיםעל שוטרים ומעשים טוביםמדברים ישניםאומנות מסחר וכלכלהאסתטיקהואדריכלותעל 

סטייל זה לא עניין של כסףהברית החדשה והקוראן, ך"התנהנעימיםהזכרונותשחזור הקמת עסק מצליח במו ידייך?איך מצילים חיים-רפואה 

.הדבר האמיתי–הישרדות ירוקהאדריכלות פנימיבשקט יצירה -מנדלות עם עולם הכסףלהתיידד למקרוסקופמננוטכנולוגיה 

?שלא תכתבו על זה שירלמה יצירה והובלת קמפיין חברתירעיון לתוצאה הסופיתבין ?הפרסומותמאחורי ואלקטרוניקהחשמל 

פתוחחכמת ההמונים וקוד אוכל בישול ואפיהאיך שיר נולדלמציאותמרעיון אפ -סטארטעזרה ראשונה  

חירוםרפואת החיים הטובים בישראלאיך יוצרים שיר-יוצר -זמרזבל לכסףהופכים בשירות התעופהטאבלטים

!?מה הסיפור שלךשוקולד בטעמים של אהבהאיטואיטיביציור בעולם העסקיםאסטרטגיה יוצרים משחקיםככה 

לשמוח ולחשוב חיובי, לצחוקבישול איטלקי–לה פסטה ויוהבגבספיסול ותיירותיזמות בעלי החיים מתחת למים

הראיוןאמנות מדעי התזונה-טעים ובריא פנימה דרך אומנותמסתכלים מותג חזק  בונים טייסים ומטוסים, טיסה

אקרות'וצהילינג , מדיטציהקונדיטוריה–ניצוץ מתוק המנדלותקסם עולם האבנים היקרות.טעמים ומחקר, חושים

מפות ומיפויעוגות בזילוףקישוט דקומנטריקולנוע בינלאומיותעסקאות הארומתרפיה–על ריח ומגע 

לפתרון סכסוכיםגישור אפיה בקלי קלותספורט וריקוד!סטארט אפ–היכון ? מוכניםאנרגיה חליפית

אושר אמיתי=התנדבות+הצלחהחלומות מעולם האוכל והמסעדנותאפשר גם בשורותריקודים לעתידאיך שר האוצר מתכנן מדיה

ל"הבא בחואת הטיול מתכננים .קונדיטוריה ושוקולד–חלום מתוק ?באולימפיאדההקלעים מאחורי ?איך עושים כסף בבורסה טלויזיהסנדלר של ערוצי 

בארץ אחרתלגדול איטי בעולם מהיראוכל כדורסל ומה שמאחוריהם, סנוקראיך מוכרים לנו ביוקר  עתיד, הווה, עבר: טלוויזיה

לחיזוק הביטחון העצמידרכים יצירתיות בבישולאומנויות לחימה-שיטת עוצמה העולםהכסף מסובב את בסרטים! אקשן
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קפוארה–ניצוץ 



גרפיטי-ניצוץ 



שיאצו–ניצוץ 



בעלי חיים–ניצוץ 



2013-14

בפועל

2014-15

בפועל

2016-17

צפי
2015-16

בפועל

1

160

90

בתי ספר

מנחים

תלמידים

8

1200

450

פריסה  

ארצית

פריסה  

ארצית

פריסה  

ארצית

30

5000

1600

14

2300

900

2018...
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