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 תרחישים| 2פרק 

הנוגעים   והתרחישים  משוערת,  עתידית  התרחשות  המגוללים  נרטיביים  סיפורים,  הם  תרחישים 

לתחומי   לארגונים,  הקשור  בכל  להתפתח  עשויה  העתידית  הסביבה  שבו  באופן  עוסקים  לענייננו 

תרחישים אינם תחזיות, אלא תיאורים סבירים של מה שיכול לקרות,   521העיסוק, למדינה ולעולם כולו. 

הבנויים סביב עלילות שנבנו בקפידה, בהתבסס על מנהגים, אירועים ומגמות. הם מסייעים בבחירת  

ודאות, מפתחים חשיבה רוחבית ויוזמים תהליכי למידה. בכך הם  -אסטרטגיות עתידיות, חושפים אי

לחלק מתהליך התכנון ליצירת הופכים  גישות שונות  קיימות  חלק מהמכלול.  לראות בהם  וחשוב   ,

 תרחישים המתאימות למטרות שונות. 

גם תהליך וגם מצג. כתהליך, זו הדרך שבאמצעותה מפתחים את התרחיש    חשיבה תרחישית היא

התומך ביצירת אסטרטגיה. ולאחר שהתהליך מופנם, חשיבה תרחישית הופכת למצג כלפי העולם, 

ב על ניהול שינויים, על חקר העתיד ועל ההיערכות לקראתו. הכרה בסבירות להתרחשות דרך לחשו

האפשרית  הפעילות  טווח  לגבי  קיימות  והנחות  הטיות  ר  לאתג  מסייעת  בעתיד  מסוימים  תנאים 

ומגייסת סקרנות ודמיון. בניית תרחישים בצוותא מאפשרת יצירה משותפת של תסריטים צופי פני 

 וד להתכונן לקראתו.שכדאי מא -עתיד 

פרק זה יציג ארבעה תרחישים; שני הראשונים בהם מתארים את עתיד האנושות וכדור הארץ בשנת  

, תוך  הדגשת היבט הקיימות. השניים האחרים עוסקים בהיבט החינוכי, עם מיקוד במבנה בית  2050

 הספר ובלמידה כולה. 

   2050שנת  -תרחישים 

אבל ניתוח   522,2050אין בידינו ידע של ממש שממנו נוכל להסיק במדויק כיצד ייראה העולם בשנת  

יכולה לסייע  ונושאים,  והבנת מניעי השינוי במגוון תעשיות, מגזרים, קטגוריות  המגמות הנוכחיות 

בה לאפיין כמה ערוצי התפתחות אפשריים. עיצוב תרחישים מעין אלה מעורר את הדמיון ומפתח חשי

 על אודות התפקיד שיכול למלא כל יחיד בעיצוב הקהילתי של החיים בעתיד. 

החיים  בתוחלת  עלייה  לרבות  החברתית,  ברווחה  שיפור  על  מצביעות  העולמיות  המגמות  רוב 

בייחוד  מסוכן,  עתיד  מתארות  אחרות  מגמות  ואולם  ההשכלה.  וברמות  הלאומי  בתוצר  העולמית, 

ולות ועליית מפלס הים, עלייה באירועי מזג אוויר קיצוניים, ירידה בהיבט הסביבתי: הטמפרטורות הע

הביולוגי   הגשם, ואובדןבמגוון  מורכבות באינטראק פועלות  אלה מגמות  יערות  בדרכים  ציה 

 המשפיעות בצורה ישירה ועקיפה על העולם בכל היבט אפשרי. 

בשנת   החיים  את  מציירים  לפנינו  התרחישים  ל2050ארבעת  בהתייחס  העולמי  ,  הבריאות  מצב 

, בשיתוף מגוון אנשי מקצוע מרחבי  Arupוהתנאים החברתיים. את תרחישים אלו פיתחו בחברת  

 

 

521 https://learningforsustainability.net/scenarios/  
522 2050 Scenarios, AURP   
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העולם מתחומים כגון גיאוטכניקה ותכנון עירוני ועד להנדסת מבנים ואקולוגיה. כאמור, התרחישים 

 אינם תחזיות אלא סיפורים על עולמות עתידיים. 

ים סרקו וקטלגו מגמות עולמיות מרכזיות בתחומים רלוונטיים. בעוד  טרם כתיבת התרחישים, הכותב

מגמות מסוימות, כגון עליית תוחלת החיים, הרחבת טביעת הרגל העירונית ועליית כמות האוכלוסייה  

מוצגות   נמנעות העולמית,  ביטחון כבלתי  קיצוניים,  אוויר  מזג  אירועי  תדירות  כגון  אחרות,  , מגמות 

וניתן להעריכן באופן שונה. המגמות שאותרו מופו למטריצה בעלת   אינן ודאיות   תזונתי ופערי הכנסה

מודד את מצב   -  בריאות עולמית   -(. הציר האחד  60תרשים  שני צירים, הכוללת ארבעה ריבועים ) 

המערכות הטבעיות של כדור הארץ, מחזורי מים, יערות, אוקיינוסים, מגוון ביולוגי ושינויי אקלים. הציר  

מתאר את מצב האנושות, והוא מקיף גורמים כגון איכות חיים, בריאות הציבור,    -  מצב חברתי  -השני  

 מבנה חברתי, מערכות ממשל, חינוך ועבודה. 

 

 523(X)( ותנאים חברתיים Yארבעת התרחישים על הציר של בריאות עולמית ) 60 תרשים 

 

 

523 https://hwzdigital.ch/strategic-foresight-die-zukunft-antizipieren-und-gestalten / 



 

 

252 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

שישפיעו על העתיד הגלובלי,    עשרים גורמים קריטיים מערך ההחלטות והמטריצה מביאים בחשבון  

לכל אחד מהם מספר מסלולים אפשריים. התרחישים פותחו למערך של ארבעה נרטיבים, סיפורים, 

נרטיב הליבה של כל תרחיש מל ווה בסיפור המסופר מנקודת מבטו של אדם  נתונים ולוחות זמנים.  

ועד לשנת    2022המתואר, בהתייחס לציר הזמן של האירועים הנע בין ההווה, שנת    עולם בתוך ה

 .524( של האו"םSDGקיימא )-יעדי פיתוח בני 17-ולמידת המענה ל 2050

 התרחישים שעוצבו הם:  

אנתרופוקן )מיוונית פירושו אדם חדש:   -  (POST ANTHROPOCENE)  אחרי אנטרופוק  (1

דש(.  משמעו העידן הגיאולוגי הנוכחי, הנתפס כתקופה ח  -אדם, "קן"    -"אנתרופוס"  

שבה הפעילות האנושית השפיעה על האקלים והסביבה. התרחיש מראה כיצד תנאים 

לקדם   לחזק,  הרמונית,  יחסים  במערכת  להתקיים  עשויים  עולמית  ובריאות  חברתיים 

את מקומו  ולהיטיב זה עם זה. תמאן, מנהל פרויקטים של ביוטכנולוגיה בג'קרטה, מוצא 

 .)מוצג בהרחבה בהמשך פרק זה(בעולם המאוזן הזה 

האקלים   -   (GREENTOCRACY)גרינטוקרטיה  (2 תנאי  שבו  לעולם  מתייחס  המונח 

כדור הארץ,  בבריאותו של  מנהיגי העולם להתמקד  את  הנוכחיים מאלצים  הקיצוניים 

 שיפור  בהנחה שכוכב לכת "מאושר" מלמד על אושרם של האנשים החיים בו. במצב זה

העולמית מתאפשרת על ידי מגבלות חמורות על החברה האנושית: תנאי חיים   בבריאות 

הפשרות  את  מתאר  הסיפור  סמכותיים.  ומשטרים  רבים  קונפליקטים  מגבילים, 

 היומיומיות שעושה מוסא שהוא יוצא לעבודתו במזרח סנגל.

הן בירידה בבריאות תרחיש זה מתאפיין    -    (EXTINCTION EXPRESS)  הכחדה מהירה  (3

העולמית והן בתנאים החברתיים, והוא בוחן כמה זמן האנושות יכולה לשרוד. קייטלין, 

)מוצג בהרחבה   ו סוחרת מאוסלו, נאלצת להתמודד עם מעמדה המיוחס נוכח מציאות ז

   .בהמשך הפרק(

בע"מ (4 שלנ   -  (HUMANS INC) אנושיות  הנוכחי  המסלול  את  שבו מייצגת  עולם  ו. 

התנאים החברתיים מתקדמים על חשבון הבריאות העולמית. הסיפור מתאר את יוקה 

 האסקימואית, ילידת נונבות, הנאבקת בשינויים שסחפו את ביתה המרוחק. 
 

 

  

 

 

524 https://sdgs.un.org/goals 
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 אחרי אנטרופוקן  |1תרחיש  

הצירים   שני  על  גבוה  ממוקמים  החברתי  והמצב  העולמית  הבריאות  ולפיו  המיטבי,  התרחיש  זהו 

מתהדר בביוספרה מאוזנת: האנושות ו"ספינת החלל   2050העולם של שנת  )ממוקם מימין למעלה(.  

כדור הארץ" משגשגים בהרמוניה. האנושות וגם כוכב הלכת בדרך לעולם של התחדשות. החברה 

 בקצב המאפשר לחדשם, אוכלוסיות מגוונות ומבנים חברתיים מאוזנים.  צורכת משאבים 

 

 אנטרופוקן תרחיש אחרי   5תמונה 
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 תרחיש אחרי אנטרופוק )המשך( 6תמונה 
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 ( Jakarta, ג'קרטה, אינדונזיה )2050

 

 הכירו את תמאן  7תמונה 

הבוקר חם, ותמאן רוכב באוויר הפתוח ונהנה מהרוח הקלה ומהתחושה הקרירה שעוטפת אותו עם  

התאדות הזיעה מזרועותיו וממצחו. הוא מחייך, נשען קדימה ומדווש חזק יותר. האוזנייה שלו מנגנת  

 ברכות ולחישות עידוד חוגגות את הקלוריות ששרף ואת הפחמן שנשמר. 

מנוקדו לפניו  הביצות  של שפיריות  פני  רובוטי  והבהוב  ושקופים,  כחולים  ופרחים  ירוקות  באצות  ת 

לפני  מתחת  קורה  מה  יודע  תמאן  אך  בנוף.  לכאורה  היחידה  התנועה  הוא  המים  מעל  המרחפות 

השטח. טריליון יצורים המהונדסים מדנ"א של מדוזה, מסננים ומנקים את המים מרעלים וממולקולות 

ומפרידים תרכובות או חיים. תמאן מכיר  פלסטיק,  ובעלי  וחומרים מזינים מפסולת בני אדם  רגניות 

הכול מפני שבעבודתו היה שותף להכנת המצגות הארגוניות ופגישות השיווק עם נציגי הלקוחות. 

הוא אפילו חווה את פעולת היצורים הללו, במסגרת הדמיה בטכנולוגיה של מציאות רבודה, שבה הוא 

 ת פלסטיק וצלל בביצות. עצמו הצטמק לגודל של מולקול

צוות  הניסיונות של  על  דיווח  ביקש  הבוס שלו  נושא.  באותו  פגישת אסטרטגיה  לו  צפויה  היום  גם 

מסוימת  בעיה  שקיימת  נראה  באמסטרדם.  טכנולוגיה  באותה  שימוש  לעשות  האירופי  המכירות 

לצפו הטכנולוגיה  של  ההתאמה  וסיכויי  בתעלות,  הסחף  של  יחסית  הנמוכה  אירופה  בחומציות  ן 

הקרות   לטמפרטורות  המלאכותית  האקולוגית  המערכת  של  ההתאמה  חוסר  בשל  כנמוך  מסתמן 

ברחבי אירופה, שחזרו אל הממוצעים ההיסטוריים שלהן. הטכנולוגיה תוכננה לאקלים חם ולא יציב, 

 מעלות צלזיוס.   24-ותמאן מהרהר בברלין, שבמשך כל אוגוסט הטמפרטורה בה צנחה אל מתחת ל

ר הוא קיבל את התפקיד הזה לראשונה, אביו כעס עליו במשך שנה שלמה כמעט. כעס אולי כאש

אינה המילה הנכונה, הוא היה מאוכזב. מעסיקיו של תמאן היו בעבר חלק מ"הרעים החמים", חברות 
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 32  בן ,זכר

 עסקים במנהל ראשון תואר

 הביוטכנולוגיה בתעשיית פרויקט מנהל

  ההורים עם גר

 הדבר את ומחפש להתפתח שואף

  הבא

  כדורגל ,וידאו משחקי  :עניין תחומי
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 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

הנפט הענקיות שהשקיעו כמעט מאתיים שנה בניצול רשלני של העבר הגיאולוגי על חשבון עתידו 

רץ. בשלב מסוים הלקוחות ובעלי המניות התמרדו נגדם והם נאלצו לשנות את דרכם,  של הכוכב א

להיפרד, לשנות את השם ולמתג עצמם מחדש. כעת, כפי שהוא סיפר לאביו פעם אחר פעם, הם 

מנסים לתקן. הם מצאו דרכים חדשניות לייצר אנרגיה ולתקן את הנזקים שיצרו. הם אפילו נמנו עם  

. תמאן הציג לאביו את המצגות  SBTברשת הקואליציה של יעדים מבוססי מדע  השותפים המקוריים  

התאגידיות ואת הדמיות המציאות הרבודה, ועם הזמן אביו החל להקשיב, למרות שנותרה בו מרירות 

 שאפיינה את בני הדור הקודם, שחשדו שהחברות עדיין חברות בקואליציה רק בשביל הרווחים. 

דרך התנועה החשמלית ופנה שמאלה בצומת, שעה שהטמפרטורה ירדה  תמאן תמרן את האופניים 

 ( הארקולוגיה  הארי של  חלקה  מאחורי  נעלמה  "אדריכלות" arcologyוהשמש  של  מילים  )שילוב   )

מאוד   צפופות  לאוכלוסיות  אדריכליים  עיצוב  עקרונות  יצירת  של  לתחום  המתייחסת  ו"אקולוגיה", 

מצטיירת בבירור צורת המנופים המיתמרים מתוך צורה הדומה  ואקולוגיות בנייה(. מחשיך אך עדיין  

ירוק  בצבע  אנכיות  וחוות  בחלקם,  תפוסים  כבר  המשרדים  וחללי  הדירות  סדוקה,  ביצה  לקליפת 

שנים   23אזמרגד שואבות ומסננות חומרים מזינים מהביצות. ג'קרטה משתנה, נבנית מחדש. כמעט  

ול מהאוכלוסייה עדיין כאן, וגם אלו שנטשו מתחילים  חלפו מאז הועברה הבירה מהעיר, אך חלק גד 

לחזור. תמאן צעיר מכדי לזכור זאת, אך סופר לו כי בעבר הייתה העיר צפופה באופן כרוני ושקועה 

בביצות. רוב התושבים לא חשבו שהעיר תשרוד את יציאת הבירה מהעיר, אך בפועל העיר החלה  

והו נאסרה  כניסה מכוניות אליה  חלט להחזיר את הביצות לחיים, הכשירו מחדש את  לנשום שוב. 

הכבישים המתפוררים, בנו מספר בניינים, ויצרו עיר מאווררת עם חלל  פתוח שהכניסה את הטבע 

ועימו המועד לבנות שוב, אך   גם האיזון הפחמני המיוחל,  פנימה. כעבור שני עשורים כאלה הגיע 

 הפעם בזהירות ובאחריות.  

את שמו של תמאן מבעד לאפרכסת. הוא מעיף מבט לשמאלו ורואה קריקטורה  קול עמוק ועליז צועק  

של תמבי, הקרנף הלבן הראשון שחזר לטבע, מנסה לפתות אותו במקום ללכת לעבודה, להצטרף 

יום  וזה במסגרת המבצע המשולב של ארוחת  וכוס תה חלבית,  אליו עם קערת אטריות מהבילות 

ברובע המסחר נמצא כעת  הוא  הכול מכוסה במסכים. האיזון.  הנסיעה שלו.  י, החלק האחרון של 

חדשות, ספורט, פרסום, לוגו ארגוני אנימציה, החוזרים על עצמם שוב ושוב, ובראש כל אלה מתנוסס 

ביעדי   פוגעים  הגדולים  אך המותגים  כמעט,  חודש  לפני  חל  האיזון  יום  האו"ם.  דגל הפרלמנט של 

 מכור חטיפים ותכשיטים.  הצריכה הניטרליים של כדור הארץ כדי ל

יודע שאביו לא היה מאשר, הוא לא סומך על התאגידים, חרד על  תמאן מחייך, מניד בראשו. הוא 

הפרטיות שלו וחושש ממה שהם עלולים לעשות עם הנתונים שלו, אבל זה לא מדאיג אותו, הדברים  

חר כל מנת קלוריות ואנרגיה  נראים די טוב. נכון, העיר צופה בו בכל מקום שאליו הוא הולך, עוקבת א

שהוא שורף, אבל זה נראה כמו מחיר הוגן אם זה תורם לשמירה על איזון. וחוץ מזה, כרגע אין לו זמן  

לדאוג לגבי הנתונים שלו, הוא מודאג יותר ממצב הרוח של הבוס שלו. הוא מאחר, והאוזנייה שלו  

 ון הרוח ומדווש חזק יותר.לוחשת טמפרטורות קרירות יותר באמסטרדם. הוא נשען על כיו

היעדים   17-מציג את האופן שבו נמדדה ההתנהלות האנושית בתרחיש, לפי כל אחד מ  ,61  תרשים 

(. הסולם מציין את הרמה שאליה הושג כל יעד לעומת הרמה שחושבה SDGקיימא של האו"ם  )-בני



 

 

257 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

האופקי הבהיר יותר מציין  . העיגול בצבע הכהה הוא רמת ההישג הממוצעת בעוד הטווח  2019בשנת  

 את השונות. 

 

של האו"ם, לעומת  SDGשל האו"ם בתרחיש זה. הסולם מציין את  עליית הרמה שעליה הוחלטו  כל    SDGערכי    17מערך    61תרשים  

ר  . מימין שיפור, ומשמאל דחייה. העיגול הצבע הכהה הוא רמת ההישג הממוצעת בעוד הטווח האופקי הצבעוני הבהי 2019-רמתו ב

 525יותר מציין את השונות 

  

 

 

525 https://www.arup.com/es-es/perspectives/publications/research/section/2050-scenarios-four-plausible-

futures 



 

 

258 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 ( EXTINCTION EXPRESSהכחדה מהירה  )|  2תרחיש  

זהו התסריט הגרוע ביותר, הן מבחינת המצב החברתי והן מבחינת הבריאות עולמית )ממוקם משמאל 

מאופיינת בהידרדרות נרחבת של התנאים הפלנטריים והאנושיים. שינויי    21-אמצע המאה ה  למטה(.

לאי גורמים  כדור הארץ  מוגבלת של משאבי  והצריכה הבלתי  יציבות של מערכות הטבע  -האקלים 

ולערעור יסודותיהם. העולם סובל ממחסור במשאבים של אנרגיה, מים ומזון ומהיעדר כמעט מוחלט 

 בתית. של תודעה סבי

 

  (EXTINCTION EXPRESS)   הכחדה מהירהתרחיש  8תמונה 
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 ( המשך (EXTINCTION EXPRESS התרחיש הכחדה מהיר 9תמונה 
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 (Oslo, אוסלו, נורבגיה ) 2050

 

 הכירו את קייטלין  10תמונה 

אור יום מסתנן ונופל בעדינות מבעד לשמשות העשויות צורת משושה. ציפורים עפות מעל ומייצרות 

צלליות עצלות. זו הפעם הראשונה שקייטלין עוזבת את הבניין מזה כשבוע, והיא נשבעת לעצמה 

משהו משכר, אבל היא לא יכולה להחליט מה, אולי אלו  לעשות זאת לעיתים קרובות יותר. יש בכך  

הרחובות הנראים נקיים ומוארים להפליא, כמו סט מושלם של סרט, או אולי הריקוד העדין של תנועת 

המכוניות האוטומטיות, תחושת הסדר המדויקת והמינימליסטית והשליטה המאופקת. או שאולי זה  

אפה הבוקר לצד האספרסו שלה כדי לעזור לה לעבור את מינון של שביעות רצון שהיא ש-רק המיקרו 

במצחה  הקמטים  השתקפותה.  את  ובודקת  בראשה  מנידה  בשקט,  לעצמה  צוחקת  היא  היום. 

וירוס שהוזרק לפניה במרפאה במאלמו, אפילו עכשיו -מתחילים להשתטח באטיות, בהשפעת הרטרו

ל התוצאות שוות את זה. היא שווה הוא מחדש לאט את עורה ומעלים את הקמטים. זה היה יקר, אב

 את זה.

היא מעבירה את תשומת ליבה אל הטאבלט הפרוש בחיקה. המסך מלא בתמונות מונוכרום של שדות 

מכתשים ונתיבי מסלולים, אינפוגרפיקות של צפיפות מינרלים צפויה וההשפעה המחושבת על מחירי 

אם קריאות הבדיקה הן נכונות, הרי הסחורות העולמיות הנדירות. היא מחייכת לעצמה וחושבת ש

בסלע שנבדק יש ניאודימיום )יסוד כימי נדיר( בכמות שדי בה כדי לערער את כלכלות הכרייה של שתי 

מדינות אפריקאיות לפחות. ברור לה שזה עומד להיות יקר, והיא מחליקה את הלוח כדי לחשוף את 

יכולה לשחרר קצת הון. אי שם, עמוק   תיק העבודות שלה, מקישה על סמלים כדי לראות היכן היא

בתוך הבריכות האפלות )בורסות פרטיות למסחר בניירות ערך שאינן נגישות לציבור המשקיעים( בניו  

מסתערים על מיליון עסקאות בשנייה כדי -יורק ושנחאי, סוכני בינה מלאכותית בלתי נראים סורקים 

 למצוא דפוסים בשוק. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  קייטלין 

 

 

 

 61  בת נקבה,
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זכוכית געשית הנוצרת בהתקררות מהירה של במכונית, לוח המחוונים האובסי דיאני השחור )סוג 

קסם כי הם  -לבה פלסית(, שהוא נטול תצוגות או פקדים גלויים, מצלצל בעדינות, ומודיע באיפוק רב

דרך   גולשים  לחלון כשהם  היא מביטה שוב מבעד  הכיפה.  עוברים באחד ממחסומי האבטחה של 

כל כך. אמנם כאן בהיר יותר ובטוח יותר בהיעדר כיפה השער וחושבת לעצמה שהמראה אינו שונה  

בניינים   אותם  כחולים,  שמים  אותם  אלו  אבל  המזיקה,  סגולה  האולטרה  הקרינה  את  שתחסום 

 אלגנטיים, אותו ריקוד של תנועה אוטומטית. היא באמת צריכה לצאת יותר.

שכיל להשתלט  כשהיא מחזירה מבט אל הטאבלט שבחיקה, היא מוצאת שאחד הסוכנים שלה ה

האסטרואיד   של  ההסטה  מסלול  את  להפוך  שאמור  מה  בלגית,  הובלות  חברת  על  אנונימי  באופן 

 לחסכוני יותר. עכשיו נותר רק לראות אם אפשר למצוא דלק זול יותר.

דממת המכונית מופרעת. משהו פוגע בחלון לידה. חזק; היא צורחת ומפילה עצמה הצידה אל מושב 

היא מבינה שהמכונית נייחת. כעת החלון נראה כרשת קורי עכביש של קווים העור. בפעם הראשונה  

מתנפצים, המטילה על המושב שלידה רסיסים של גביש נוזלי. רעש ממלא את המכונית השקטה  

והעולם שבחוץ נראה כמו שידור של טלוויזיה שעברה לערוץ אחר. חשוך, כאילו השמש כבתה לפתע. 

שרת לאט כדי להציץ החוצה. החום פוגע בפניה, והיא רואה מולה אישה, ידיה רועדות, וקייטלין מתיי

צורחת ומלוכלכת, זרועותיה מושטות אליה מתוך ייאוש, כששוטר חסר פנים בשריון פוליקרבונט גורר  

אותה הרחק מהמכונית. הוא מטיל אותה למדרכה, נובח פקודות מעוותות מאחורי המצחייה שלו, 

כת אלה בגולגולת. מאחוריהם שוטרים נוספים, מחוזקים על ידי נחיל  בעוד שותפו משתק אותה במ

מל"טים, קורעים באלימות את האוהלים הנטועים בשיפולי הכביש המהיר ומטילים אימה -של מיקרו

 על תושביהם. 

קייטלין נאבקת לנשום, מנסה להתעלם מהצעקות ומהצפירות. מעבר לעיר האוהלים המתפוררת,  

לגובה, והיא מופתעת לראות עד כמה היא נראית מוזנחת כשהמשטח נטול   ביתה מתנשאת  -הכיפה

החלונות שלה מרוח בלכלוך ואבק שחור. מהזווית הזאת היא נראית נואשת ועלובה כמעט כמו העיר 

השבורה המקיפה אותה, כמו כלא אטום הרמטית. קייטלין נאלצת להתעמת עם העובדה שהשמים  

די בוקר הם שקר, סימולציה שנועדה לנחם אותה ולהסיח את הכחולים שאליהם היא מתעוררת מי

דעתה. הם נעלמו עכשיו, יחד עם הציפורים שמעולם לא היו שם, ועתה התחלפה מול עיניה הפנטזיה  

אל  שפורץ  החריף  העשן  טעם  עם  יחד  לעומתה  במהירות  המתגלגלים  שחורים  בעננים  התכולה 

לדמעות היא מבחינה שהגבעות סביב העיר זוהרות  חושיה. עיניה מתחילות לעקצץ ולמצמץ, ומבעד  

 באדום עמוק מול השמים הכהים. 

ידיה עדיין רועדות כשהן מחפשות בפראות בארנקה ומנסות למצוא את השאיפון שלה. היא שולפת 

. היא ממתינה לסיום הטעינה  CalmMeאותו החוצה מקישה על מסך המגע שלו, ומחייבת מנה של  

גרירה ארוכה, ואז נשיפה, האדים הדקים יוצאים מריאותיה ונעלמים לתוך של המכשיר, ואז לוקחת  

מסנני האוויר המוסתרים של המכונית. היא לוקחת עוד גרירה, ואז שלישית, עד שהיא מרגישה שהיא  

 מתחילה להירגע, נשימתה שבה להיות סדורה. תחושת שלווה ושביעות רצון יורדת עליה בעדינות. 

הכול נגמר. המכונית מציתה עצמה בעדינות בעת שהמגינים עולים מהדלתות ואז, תוך כמה שניות,  

ושוב  החוצה,  שוב  מציצה  הזעירים  הרמקולים  שורת  זה שהתנפץ.  כולל  החלונות,  כל  את  לכסות 



 

 

262 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

מציפים הקולות הנעימים את החלל הפנימי ומבטלים כל אפשרות של רעש מן החוץ. האוויר סביב  

 מית חוזרת לתפקד. היא מרגישה שהמכונית מתחילה לנוע. מתקרר בעת שבקרת האקלים הפני

וידיה מחליקות עליו, כפי שליטפו לפני זמן מה את פניה שהוחלקו -מבטה נופל שוב על הטאבלט, 

נגיף. וכתזכורת לקמטים הישנים על עורה המתבגר כך ניבטים מהמסך עתה שדות -בסיוע המיקרו

פיקות של צפיפות מינרלים צפויה. היא מקישה על של מכתשים ונתיבי מסלולים חרושים, אינפוגר

המסך, וממוקדת משימה, כרגיל, היא שולחת נחיל סוכנים נוסף החוצה כדי למצוא לה מקור לדלק 

 טילים זול. 

של האו"ם באים לידי ביטוי בתרחיש שהובא לעיל. הסולם מציין    SDGערכי    17מציג כיצד    62תרשים  

. העיגול בצבע הכהה הוא רמת ההישג  2019של האו"ם, לעומת    SDGאת הרמה שאליה הושג כל  

 הממוצעת בעוד שהטווח האופקי הבהיר יותר מציין את השונות. 
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-של האו"ם, לעומת רמתו ב  SDGהרמה שאליה הוסג כל  של האו"ם בתרחיש זה. הסולם מציין את    SDGערכי    17מערך     62תרשים  

 526. העיגול בצבע הכהה הוא רמת ההישג הממוצעת בעוד שהטווח האופקי הבהיר יותר מציין את השונות. 0192

ארבעת התרחישים שהוצעו במסמך מתייחסים לעתיד העולם כולו, והם מציגים את שני קצות הרצף  

של ההתמודדות האפשרית עם משבר האקלים:  עולם המכיר בצורך בשינוי המשקם את הנזקים  

 

 

526 https://www.arup.com/es-es/perspectives/publications/research/section/2050-scenarios-four-plausible-

futures 
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שני התרחישים הנוספים שגרם להם, לעומת עולם הממשיך לנהוג בחוסר אחריות ושפניו לכליה.  

 ספו בהמשך. מסדרה זו יתוו

החינוך חייב להתפתח כדי להמשיך ולממש את ייעודו לתמוך בפיתוח האנושות: ואשר לחינוך...  

ילדים, אנשים, אזרחים ואנשי מקצוע. בעולם מורכב שמשתנה במהירות, הדבר עשוי לדרוש ארגון 

ך שימוש מחדש של סביבות למידה פורמליות ובלתי פורמליות ועיצוב והנגשה של תוכני החינוך תו

בדמיון ויצירתיות.  בעולם המזדקן, שינויים אלה אינם חלים על החינוך הבסיסי בלבד, אלא גם על 

 למידה לכל החיים. 

ואולם נשאלת השאלה: מהי הדרך הטובה ביותר להשגת היעדים הללו? התשובה עליה אינה פשוטה,  

לפלס בה את עתיד החינוך. ואכן,  שהרי כשם שאין עתיד "אחד" ברור לעין, כך אין גם דרך אחת נכונה  

והכנה אנו יכולים להגיב לאתגרים   העתיד אינו מקום שבו בעיות ייעלמו כבמטה קסם. אף על ידי חקר

תרשים קשים ביעילות רבה יותר, תוך התייחסות למתחים מובנים שיש להביא בחשבון בתהליך זה )

(: מודרניזציה מול שיבוש; יעדים חדשים מול מטרות ישנות; עולמי מול מקומי; חדשנות מול חשש  63

 פנים; ולמידה מול חינוך. -אל-מסיכונים; פוטנציאל מול מציאות; מקוון לעומת פנים 

 

 527שבעת המתחים המובנים בתהליכי פיתוח החינוך ויצירת מוכנות לעולם העתידי  63תרשים 

אים יתייחסו לעולם החינוך ויספקו )או שלא יספקו(, מענה למתחים המתוארים לעיל.  התרחישים הב

ה ע"י  המוצעים  )  OECD,527- התרחישים,  הספר  בית  למבנה  ולהשכלה  schoolמתייחסים   )

 

 

527 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/178ef527-en/index.html?itemId=/content/publication/178ef527-en  
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(schooling   :ומתנהלים על שני הצירים הבאים )  ברצף שבין המשכיות המבנה הנוכחי ועד    –מבנה

ברצף שבין המשכיות של   -ובציר האחר: תהליכי השכלה   בפועל. מותושיבושו המוחלט, קרי היעל

(. בין שני הצירים הללו מצטיירים ארבעה  64תרשים  )ההתנהלות הקיימת ועד שיבושה המקסימלי  

הראשון,   אפשריים:  מאסיביתרחישים  ותהליכי  לימוד  הספר  בתי  מבנה  של  המשכיות  על  מרמז   ,

הת  אותם.  מכירים  כפי שאנו  השני,  הלימודים  וירטואלירחיש  ללמידה לימוד  להגבלה  הכוונה  אין   :

דיגיטלית בלבד, אלא לכך שחל שיבוש במבנה המסורתי של בית הספר, באופן המאפשר ללומדים 

של   במסגרת  למידה   ולקיים  הספר,  בתי  של  המקובלים  הפיזיים  למרחבים  מחוץ  ללמוד  ולמורים 

לימודים דה, מטרות למידה וכו'. בתרחיש השלישי,  קשרים גמישים ובחירה רבה יותר של מקורות למי

, בתי הספר ממשיכים להתקיים פיזית, אך הלימודים משתנים. השגת ידע וכישורים במסגרת  מחדש

לימודים אקדמיים משותפים עשויה להימשך, אך לא בהכרח באמצעות תהליכים משותפים. בתרחיש 

כים הן של החינוך והן של בתי הספר מופרעים. לימוד(, המבנים והתהלי-)דה  שלילת הלמידההרביעי,  

עתיד זה משנה לחלוטין את ההוראה והלמידה כפי שאנו מכירים אותם, והתפיסות המסורתיות של  

 תשתית פיזית, תוכנית לימודים וכישורים מתבטלות כולן. 

  .לימודים בסביבה  בית ספרית וחינוך פורמלי ממשיכים להתרחב )בהרחבה בהמשך( :1תרחיש 

במיקור   :2תרחיש   המעורבות    -  חוץ-חינוך  שגוברת  ככל  מתפרקות  המסורתיות  הלימוד  מערכות 

מופרטים  מגוונים,  הסדרים  באמצעות  מתבצעת  הלמידה  אזרחיה.  בחינוך  החברה  של  הישירה 

 וגמישים יותר,  כשהטכנולוגיה הדיגיטלית היא הכוח המניע העיקרי שלה.

 

 527לימוד-חינוך חדש ודההתרחישים כוללים: השכלה מסיבית, השכלה וירטואלית,  64תרשים 
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בתי ספר נשארים לעמוד על תילם, אך גיוון וניסויים הם הנורמה.   -בתי ספר כמוקדי למידה    :3תרחיש  

המגמה של פתיחת "קירות בית הספר" מסייעת לחבר בתי ספר לקהילותיהם,  יש בה העדפה של 

 חברתית.  צורות למידה המשתנות ללא הרף, והיא מקדמת מעורבות אזרחית וחדשנות 

 . חינוך ולמידה מתקיימים תוך כדי תנועה בכל מקום ובכל זמן )בהרחבה בהמשך( :4תרחיש 

 לימודים בסביבה בית ספרית וחינוך פורמלי ממשיכים להתרחב 

תרחיש זה מתייחס ללמידה המקוונת כשהיא מתווספת ללמידה המסורתית. למידה כזו מציעה למידה 

לאומי והתקדמות -בריבוע הימני העליון(. שיתוף פעולה בין  64  שים תרמיטבית ושיבוש זניח )ממוקם ב

 טכנולוגית תומכים בלמידה פרטנית יותר, ועם זאת נותרו לא מעט מבנים ותהליכי לימוד מסורתיים. 

בתרחיש זה רוב האנשים ממשיכים לקחת חלק בחינוך הפורמלי בשנים הראשונות לחייהם. קיימת  

גישה הכרה רחבה בחינוך   ליצור  ומרבית המדינות מגבירות מאמצים  כבסיס לכלכלה התחרותיות 

רשמיות  תעודות  בהמשך.  גבוהה  השכלה  ולספק  הראשונות  החיים  משנות  כבר  פורמלי  ללימוד 

ממשיכות להיות דרכונים עיקריים להצלחה כלכלית וחברתית, אף שנראה שתעודות אלטרנטיביות 

יים ובהתנדבות תורמים לאטרקטיביות רבה יותר של הלומד בשוק וניסיון מגוון בתחומים בלתי פורמל

 העבודה. 

  תוכנית לימודים וכלי הערכה משותפים יוצרים לחץ לאחידות ולאכיפת סטנדרטים בין מדינות. זאת

למרות אפשרויות בחירה רבות יותר שעומדות לרשות הלומדים ביחס לתוכן הלמידה שלהם, כל עוד 

 דרות. מושגות יכולות ליבה מוג

פרטי הדוק ואיתן מפעיל מערכות למידה דיגיטליות, המוזנות במשאבי -לאומי ציבורי-שיתוף פעולה בין

למידה ונתונים המשותפים בין מדינות. רשויות החינוך הממשלתיות נותרות המקום העיקרי לקבלת 

 לאומיים מחזקים את אחיזתם בתחום. -החלטות, אך השפעתן פוחתת ככל שהספקים הבין

 חידושים מוצלחים מהמגזר הפרטי מאומצים במהירות על ידי המערכות הלאומיות.  

לשינויים, אם כי יש מקום    להתנגד בבתי הספר, ארגון ההוראה ויחסי התלמידים והמורים נותרים לרוב  

בתי הספר ממשיכים לפעול על פי מודל כיתתי/ פרטני, אך לוחות הזמנים גמישים והאימוץ לחדשנות.  

 ת הוראה מעורבות גורמים לריכוך הגבולות הנוקשים בין מקצועות אקדמיים מסורתיים. של שיטו 

ניתוח רציף של דינמיקות הוראה והערכת מאמץ ומשמעת של   -זמנית  -הערכה והדרכה מתקיימות בו

התלמידים מתאפשרים באמצעות ניתוח למידה וטכנולוגיית זיהוי פנים. המשוב לתלמידים, למורים  

מיידי, ובמסגרתו מתקיים דיווח שוטף על התקדמות התלמידים ואזהרות מפני התנהגות    ולהורים הוא

 לא רצויה שלהם.

בית הספר  לצוות  אף מאפשרת  יותר,  אוטונומי  באופן  לעבוד  הדיגיטליזציה המאפשרת לתלמידים 

.  להתמקד בצורה אינטנסיבית יותר בתמיכה בצרכים הרגשיים של הלומדים ולקדם מוטיבציה ללמידה

יחוו   ואנשי מקצוע עלולים לחוש תסכול אם  הכלים הדיגיטליים משפיעים על ההוראה המסורתית 

 ניתוק בין התפתחותם המקצועית ובין המשימות החדשות.
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  חינוך ולמידה מתקיימים תוך כדי תנועה בכל מקום ובכל זמן
הספר. התסריט עוסק  המבנים והתהליכים הן של החינוך והן של בתי   התרחיש מתייחס ל"שלילת" 

וכישורים   לימודים  תוכנית  פיזית,  תשתית  של  המסורתיות  והתפיסות  הלמידה  ההוראה,  בשיבוש 

מימין למטה(. הבחנות בין למידה פורמלית ובלתי פורמלית כבר אינן תקפות   64  תרשים )ממוקם ב

זה מתבסס על ההתקדמות ה לכיוון הטכנולוגי. תרחיש  מהירה של מכיוון שהחברה פונה לחלוטין 

בינה מלאכותית, מציאות מדומה ומועצמת ואינטרנט של הדברים. קישוריות עצומה המופעלת על ידי 

תשתית דיגיטלית ענפה ועשירה ושפע נתונים שינו לחלוטין את תפיסתנו בתחום החינוך והלמידה. 

ו מערכות  של  דעיכתם  את  מסמנות  והן   ב"חינם",  נרחב  באופן  זמינות  למידה  מבנים הזדמנויות 

 מסורתיים. 

מינוף  באמצעות  נעשה  האנשים  וחינוך  ל"לגיטימיים",  הופכים  הלמידה  מקורות  כל  זה  בעולם 

אינטליגנציה קולקטיבית לפתרון בעיות אמיתיות. עוזרים אישיים מבוססי בינה מלאכותית מציעים 

והמסייעים    פתרונות למידה מותאמים אישית, הבנויים לעקוב אחר סקרנותם וצורכיהם של הלומדים 

בזיהוי פערי ידע ומיומנויות. עידוד יצירתיות וביטוי עצמי וחיבור לומדים זה לזה נעשה בקהילות בעלות  

ושיתופי פעולה הודות לתרגום מדויק  אין מחסומי שפה המעכבים למידה  מטרה משותפת, שבהן 

 אוטומטי המופעל בזמן אמת. 

מטושטשות.   ופנאי  עבודה  חינוך,  בין  ביישומי  חברוההבחנות  שימוש  עושות  גיוס,   AIת  לתהליכי 

. חלק  כמו גם אפשרות להמשיך ללמוד תוך כדי עבודה ועובדים משיגים מידע על הזדמנויות וגישה,  

מתשתיות מערכת בתי הספר הישנה עשויות להישאר, אך הן יתפקדו באופן פתוח וגמיש הרבה יותר.  

זמנים קבועים. מקומות   וכך גם קהילות אין דרישות חובה או לוחות  ילדים בברכה,  לימוד מקבלים 

 פנים . -אל-למידה פתוחות ופרטיות, המתנהלות באופן דיגיטלי או פנים 

הפיזיים  העידן  של בתי הספר  בחלוף  בילדים"  "טיפול  חלופיים של  צורך בהסדרים  . ייתכן שיהיה 

ועשירים,   בטוחים  למידה  מרחבי  ביצירת  תומכים  "חכמה"  ותשתית  והן דיגיטליזציה  ציבוריים  הן 

פרטיים. מערכות מעקב, תשתית אינטראקטיבית מחוברת דיגיטלית, כמו מגרשי משחקים חכמים, 

ישמרו על הילדים, תוך שהם מציעים להם פעילויות, למידה וטיפוח התנהגויות רצויות דוגמת אורח  

 חיים בריא.

ל בהפעלת מערכות למידה. תאגידים דיגיטליים גלובליים עשויים למלא תפקיד מפתח בחינוך, למש

יידרשו להבטחת שקיפות ולשמירה על האתיקה של האלגוריתמים.    מכונה-ממשקים חדשים של אדם 

מקומיות,  ציבוריות,  רשויות  בחסות  שיופעלו  פלטפורמות  באמצעות  תכנון  ידי  על  ייעשה  הדבר 

 לאומיות או כאלה שיופעלו על ידן ישירות. -לאומיות או בין

ה ילך וייעלם בחברה שתציע הזדמנויות למידה עשירות שיהיו זמינות בכל עת איש המקצוע בהורא

מקום   זאת,  ובכל  יחד עם  למידה משלהם.  )צרכנים מקצועיים( של  אנשים הפכו למעבדים  ושבה 

שיעורים, הרצאות וצורות שונות של שיעורי עזר עשויים להיות מקובלים גם במצב לא מקוון, ועתיד  

 בהמשך, בין שינוסחו על ידי בני אדם, ובין שיהיו תוצר של מכונה.להיות להם ביקוש גם 

  


