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 השלכות, אתגרים והזדמנויות    - STEEPמגמות   1.2

שנבחר בכלל המגמות  בה  חיים  שאנו  המציאות  על  גבוהה  השפעה  להן  ויש  בצמיחה,  נמצאות  ו 

 והחינוך בפרט

 מגמות חברתיות  

מגמות חברתיות מהדהדות את הכוחות חברתיים תרבותיים, עובדות וחוויות המשפיעים על עמדות,  

וה  הפרט  של  ואינטרסים  חיים  אורח  במגמות דעות,  יש  התנהגותם.  אופן  את  המכתיבים  ארגון 

להתמודד   צריכים  רכיבי המפתח שארגונים  ואת  כולה  החברה  את  היבטים המתארים  החברתיות 

 עימם. 

, לעומת העשורים הקודמים   2050- ו  2020  השנים   אוכלוסיית העולם צפויה לצמוח בקצב איטי יותר בין

האו"ם פי התחזיות של  גורמים:  על  ידי שני  על  מונעת  העולם  אוכלוסיית  שיעורי . האבולוציה של 

עד   2020בשנת בממוצע לידות  2.5-. שיעורי הפריון העולמיים צפויים לרדת מהחיים  תוחלת הפריון ו

את שיעור צמיחת האוכלוסין. אמנם תוחלת   חית הפ, מה שעתיד ל2050בשנת  בממוצע  לידות  2.2

אינה היא  , אך  2050שנים בשנת    76.8  -ל  2020שנים בשנת    72.3  -החיים הממוצעת צפויה לגדול מ

קרב אוכלוסיות בכל  ירידה בפוריות. מציאות זו תניע שינויים מרחיקי לכת בהיכולה לפצות לגמרי על  

היבט על כל  יטביעו חותם  ואלו  במבני הגיל,  ו מיחה שלהן  ביבשות ובמדינות, בשיעורי הצ  :רחבי העולם 

 .בחיי האדם אפשרי 

יחיו על כדור הארץ    2050, לקראת שנת  בשיעור הגידול של אוכלוסיית העולם   למרות הירידה היחסית 

נוספים   1.9 אנשים  תמנה  מיליארד  העולם  אוכלוסיית  שסך  כך  החברה   9.7-ו  ,  נפש.   מיליארד 

 205014ת שינויים דמוגרפיים עולמיים לקרא 4תרשים 
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בין אנשים , וויותר  בני מאהתוכה יהיו אנשים  מ(  ארד מילי  3.2כמעט שליש )  ,מבוגרת הגלובלית תהיה  

. 14( 4בתרשים  יחסי תמיכה בזקנה )מיפוי  בהבדלים  עצומים בגיל החציוני ו מאזורים שונים בעולם יהיו  

 תתרכז . רוב אוכלוסיית העולם  2027הודו תהיה המדינה המאוכלסת ביותר ותעקוף את סין בסביבות  

 70  תנוע ביןותוחלת החיים     ,שנים   64עד    15  ם יהיהגילאיטווח הדינות מתפתחות, תתגורר בעיר,  מב

להסב   יאלצו מדינות שי נן שלההשלכות של הזדקנות האוכלוסייה עלולות לפגוע בביטחו שנה.  80-ל

עגל לא יישארו במ  65בריאות וחברה במקום לביטחון, זאת בהנחה שאנשים מעל גיל  צורכי  תקציבים ל

 העבודה. 

זו ן לשינויים דמוגרפיים. מהגרים מוגדרים כמי שחיים במדינה אחרת מההגירה וניידות תורמות גם  

על כל מורכבותה, מונעת   ,אזורית -הגירה ביןארץ האזרחות שלהם.  מאו במדינה אחרת   שאליה נולדו  

כלכלי. לשיפור  מחתירה  הוא    בעיקר  המניע  שבו  אחר,  הגירה  סיפור  קיים  מעימות אמנם  בריחה 

. רוב המהגרים סיפור מינורי יחסית   ו, אך זהשל מדינות בתחומיהן   אסונות  מאלימות ו/או  ממקומי,  

או אחרים.    בעולם   חינוכיים  כלכליים,  נוודים  , הצפי הוא ששינויי אקלים ואולם  אינם פליטים אלא 

אסיה  ת סביבתי הו  ת עולמיה  ברמה מדרום  לסהרה,  שמדרום  מאפריקה  אקלים,  הגירת  יעודדו   ,

נדידה המונית זו תביא עימה שלל בעיות שקשורות בהגירה גם אל ארץ היעד, ומאמריקה הלטינית.  

ש אף  הם  השכן  תרבותית,  וחדשנות  עובדות  ידיים  עימם  מביאים  תקציבים  גם  מהגרים   דורשים 

ועוד.   רווחה  יהיה אפשרי בה במידה  הנד ם  וצמצלטיפול, חינוך,  לצמצם את   יימצאו דרכים  ש  ידה 

 השלכות שינויי האקלים.  

ל זכאים  כולם,  כולל  כולם,  העולמי,  והקונצנזוס  האו"ם  ו  מלואלפי  האדם  אישיות, לזכויות  חירויות 

, זכויות אלו אינן נחלת הכלל והמציאות מציגה תמונה מעורבת. מפת  פועלאזרחיות וכלכליות, אך ב

כשמנגד ניכרה    ,רמת החופש האישיחלה ירידה ב,  2008נושית העולמית מראה שמאז  החירות הא

זכויות אדם אישיות, אזרחיות הנוגע לעלייה משמעותית בחופש הכלכלי. נראה שהקונצנזוס העולמי   

ותפיסות יסוד הולכות אף הן ומאבדות  וכלכליות משתנה לצד השינויים במאזן הכוח העולמי, ואמונות  

בזירה העולמית הכוחות  מאבק השליטה בין  להעריך כי    אפשרשינויים גיאופוליטיים.  וכח  נ   מתוקפן

של   מלחצו  הן  הביניים  יושפע   עצמית לקבלת  מעמד  והגדרה  דמוקרטיה  זכויות,  והן    ,יותר 

הן  אך  ,  חירות ה   פעול להגדלת שיעורי  לשימוש בהן עשוי  ש    ,טכנולוגיות הדומיננטיות הגוברת של ה מ

 . הצרת צעדיולואחר הפרט להיות מנוצל למעקב עלולות גם 

לחינוך כי    ,אשר  מלמדים  והשכלה  נתונים  למידה  וגדלה חינוך,  הולכת  שחשיבותם  משאבים   הם 

ו הלאומית,  ה  ברמה למוש  כאחד,  גלובלית האישית  הביקוש  עולמדדי  אלה  בהתאמה,   ים שאבים 

המדדים העולמיים בתחום זה שגשוג כלכלי. כיום  מתאם חיובי בין חינוך ושנמצא    הטעם לכך הוא  ו

העולם יאוכלס על ידי יותר ויותר אנשים   2050ההערכה היא שעד  ו,  עדיין מצביעים על מגמת צמיחה

נשים  בעוד  משכילים   של  ירד.    מחוסרי  חלקם  משכילה    20%השכלה  הלא  בעולם  מהאוכלוסייה 

הביקוש הצומח להשכלה ולחינוך  , מאלי וניז'ר.  : בורקינה פאסו, אתיופיה, גינאהיתרכזו בחמש מדינות 

 

 

14 https://www.rolandberger.com/en/Insights/Global-Topics/Trend-Compendium/#!#&gid=1&pid=2 
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בשינוי    בישר חינוךגם  כלפי  הלאומית:  גישות  ברמת  ציבוריות    והוראה  השקעות  זה  יותר  בתחום 

 .  ועוד  קורסים מקוונים ללא דרישת נוכחות פיזית  גוןושיטות חדשות כ

 

 מגמות חברתיות  5תרשים 

 בעולם חברתיות מגמות 

 בריאות ואיכות חיים   - אשכול

קובעי מדיניות ומומחי   אין המדובר במגפות בלבד.השלומות האנושית תלויה מאוד בהיבט הבריאותי, ו

 ;משבר האקלים דוגמת  בריאות מבינים שיש למצוא פתרונות לאתגרים בריאותיים הנגזרים מגורמים 

פוגעים ה  קיצוניים ויר  ושינויי מזג א  ;מיליון איש  7-כבשנה חיים של  מדי שנה    גובה  ,למשל  ,ירוזיהום או

מאכל   היקפי  בצמחי  את  התפתחות   ;תזונהה-תת מרחיבים  בשל  זיהומיות  מחלות  התפשטות 

פוגעת ביכולת    ,הנגזרת משימוש לא מבוקר ו/או שימוש יתר בתרופות   ,בקטריאלית-העמידות האנטי

שענות על טכנולוגיות חדשות כמו מיפוי ילרפא מחלות ודורשת פיתוח סוגי אנטיביוטיקה חדשים וה

יבים ו/או מערכות ביולוגיות שאינן קיימות  המתכננת ומייצרת רכ  –ביולוגיה סינתטית  או כמו    גנום 

ומתכננת/מייצרת   קיימת אותן  בטבע  ביולוגית  בסיס מערכת  על  בריאות   ;מחדש  צורך לקדם  קיים 

דיגיטלית הנשענת על טכנולוגיות כגון בינה מלאכותית המאפשרת למנוע, לאבחן ולטפל במחלות 

ריאות באמצעות מתן גישה גלובלית  יש לוודא את סגירת פער הב;  הדורשות מעקב ומשנה זהירות 

לאנשים   שגורם  מה  אותם,  החסרה  העולם  מאוכלוסיית  לכשליש  אבחון  וכלי  חיסונים  לתרופות, 

כדי לנהל אתגרים   מאשר אנשים במדינות עשירות.בממוצע,  שנים פחות    18במדינות אלו לחיות  

להגדיל את הפער בין מדינות   עלול, דבר שאלה, הוצאות הבריאות העתידיות בעולם כולו צפויות לגדול 

 .  עשירות למדינות עניות 
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  2045  שנת   עד ו  ,מכלל מקרי המוות ברחבי העולם   53%  -גורמים עיקריים האחראים לכ  10קיימים  

איסכמיה    :כל שאר הגורמים הן מחלות   ,. למעט פציעות ומוות בכבישים 59% -צפוי להגיע ל  ם שיעור

  . ריאות חסימתית(, אלצהיימר, דמנציה, סוכרת וסרטן )מחלת    COPD)סתימת כלי דם(, מחלות לב,  

 ,מגמות דמוגרפיות בגיל, הן בבחינת תוצרי לוואי של  קשורות בציוויליזציה והקטלניות אלו,  מחלות  

הזדקנות החברה   החיים כגון  החיים כן  ו  ,עם העלייה בתוחלת  באורחות   , המתבטאשינוי מתמשך 

    כיוצא באלה., סטרס ו גופנית הפעילות ההפחתת צריכת בשר, עלייה בב

הם   הבריאות  רמות  שירותי  שבהם  המדינה  חדשות  משירותי  בטכנולוגיות  הנוגע וההשקעה  בכל 

ותרופות,   אולם  לטיפול  ביותר.  מהגבוהות  הגבוהות הן  ההשקעות  עדיין ההצלחות  שיעור    ,למרות 

הקיי  .מוגבל גנטית  בהנדסה  הקשורות  וטכנולוגיות  רפואיות  משיטות  הן  היום,  החידושים  מות 

טיפולים  . בהמאפשרים שיקום התפקוד הביולוגי וטיפול במחלות חשוכות מרפא  המבטיחים ביותר

לצורך החלפת תאים או רקמות פגועות וגם כדי להחליף גנים  עושים שימוש בתאים מהונדסים  אלה  

משות גם כדי לתת משתרופות למחלות נדירות וגישות טיפוליות חדשות  פגומים למי שזקוק לכך.  

 ספיקת לב. -מענה למחלות נפוצות יותר, כמו אונקולוגיה או אי 

משמעותית את העלויות הנדרשות לטיפול באוכלוסייה גדילה  ההתבגרות העולמית מ  ת בנוסף, מגמ

אמנם עתידים לשמור על בריאות טובה, אך סביר להניח שבמקביל  המבוגרת בעולם. מבוגרים רבים  

  רפואי מתאים וזמין. טיפול היעדר מצוקה בה מהם שיסבלו יגדל שיעורם של אל

 מגמות עולמיות 

( המאה  ממחצית  פחות  דמוגרפיות  2050-2000בתוך  מגמות  משתי  העולם  אוכלוסיית  תושפע   )

אוכלוסיית הקשישים במדינות  ועלייה בשיעור  עיקריות: עלייה בשיעור הצעירים בעולם המתפתח 

ם להתחולל הן בתוך תחומי המדינות פנימה והן מעבר להן, כלומר  "העשירות". שינויים אלה עתידי 

סימניה של    15. הם ישפיעו על איזונים גיאופוליטיים, כלכליים, חברתיים וסביבתיים בכל רחבי העולם 

ניכרים כבר    - זקן(  -צעירים( מול העולם הישן )עשיר-העולם החדש )עניים   -הדינמיקה המתפתחת  

  65-מהם בני יותר מ  3%ורק    35-מכלל אוכלוסיית תושבי אפריקה הוא פחות מ  75%בהווה: גילם של  

(. שילוב צעירים בחיים הכלכליים והחברתיים נותר אפוא האתגר העיקרי של מדינות  2019)נתוני  

ובאתגרים   חדשנות(  ניידות,  )דינמיות,  נכסיו  כל  על  בנוער,  יתמקדו  חדשים  פיתוח  דגמי  אפריקה. 

המש בפניו.  חינוך,  שניצבים  )בריאות,  איכותיים  ציבוריים  לשירותים  בגישה  שהשקעה  היא  מעות 

סביבה( ברחבי אפריקה, כמו גם בשוויון בין המינים, תהיה מחויבת המציאות. חרף הדימוי הדומיננטי  

כי  ידוע גם  ו"מבוגרות מול צעירות",  של מדינות המצויות בקצוות הסקלה: "מפותחות מול עניות" 

מדינות יציגו דגמי ביניים מהבחינה הדמוגרפית. בעולם, נכון להיום, חיים כמעט שיעור מסוים של  

. זהו מספר הצעירים  הגדול ביותר שנמדד מאז ומעולם,  24עד    10שני מיליארד בני אדם בגילאי  

 ובמדינות המתפתחות הוא רק הולך וגדל.

 

 

15 https://ideas4development.org/en/demographic-change-horizons-development / 
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  16שינויים דמוגרפיים וחברתיים

ם לגדול בכמיליארד נפש ולמנות כשמונה מיליארד תושבים.  צפויה אוכלוסיית העול  2030עד שנת  

עולמיים מצביעים -מגידול  זה באוכלוסייה מיוחס למדינות מתפתחות. עם זאת, ממוצעים כלל  97%

על כך שאנשים  חיים זמן רב יותר ומספר הילדים הממוצע למשפחה יורד, כך שצפוי כי הפלח הצומח  

  390צפויים להימנות עם אוכלוסייה זו    2030פלוס. בשנת    65-הביותר באוכלוסייה יהיה זה של בני  

בשנת   יותר מאשר  אדם  בני  אפריקה  2015מיליון  אוכלוסיית  שונים.  באזורים  שונה  השינוי  קצב   .

שנת   עד  עצמה  את  להכפיל  אמורה  והיא  ביותר  המהירה  הצמיחה  את  אוכלוסיית 2050מפגינה   ,

הלטינית יישאר גבוה מהתמותה. הגיל הממוצע ביפן בשנת אירופה צפויה להתכווץ והפריון באמריקה  

 .  23לעומת ניגריה, שם הוא יהיה  53יהיה  2050

מגפת הקורונה גורמת לשיעורי הילודה ברחבי העולם לצנוח. מגמות הילודה בעולם   -   Baby Bust  -ה

תר בבחינה של  אלו הנצפות כרגע ואלו החזויות בעקבות משבר הקורונה, המסתייעות בין הי  17,ובארץ

דפוסים היסטוריים, מלמדות  שמגפת הקורונה עשויה להביא עמה שינויים דמוגרפיים מרחיקי לכת,  

להאיץ מגמות של נסיגה בילודה ברוב העולם, ולהשפיע בכך לטווח הארוך על הכלכלה העולמית.  

( באסט  בייבי  המכונה  הש  ,(Baby Bustהתופעה  של  מזו  הפוכה  הומשמעותה  בום,  לכת בייבי 

, שממילא נתוני הילודה שלהן ממוקמים הילודה במחצית ממדינות העולם , עד כדי צמצום  ומחריפה

רב   זמן  הילודה  מזה  )קצב  התחלופה  לשיעור  ממתחת  את    2.1-נמוך  מצמצם  למשפחה  ילדים 

האוכלוסייה(. נסיגת הילודה מסכנת את הצמיחה הכלכלית, מכיוון שבהיעדר אנשים צעירים בגיל 

כלכלי אלא  ו  ,ין מי שיפרנס את המבוגרים שפרשוהעבודה א אינו  כלל  יש הטוענים שהמשבר  לכן 

 דמוגרפי. 

ואירועים מסוג זה  מעבר לכך, הקורונה הובילה למשבר כלכלי מהחמורים ביותר במאה האחרונה,  

. נתונים אמפיריים ראשונים מפריכים את  ילודהוהפריון  התמיד מביאים בעקבותיהם ירידה בשיעורי  

  : בייבי בום בעקבות הסגרים. בסקר שנערך בכמה ממדינות האיחוד האירופי להיתכנות של      הרעיון  

רוב המשתתפים כי הם מתכננים    ציינו,  34-18איטליה, גרמניה, צרפת, ספרד ובריטניה, בקרב בני  

  58%קורונה וסבלה מסגר ארוך במיוחד,  מה  ד  נפגעה מאולדחות או לבטל הולדת ילדים. בבריטניה, ש

ו הולדה,  לדחות  מתכננים  שנבדקו,  המדינות  מבין  הגבוה  השיעור  כליל    19%-מהצעירים,  ביטלו 

ילדים.   ימשיכו לנסות ללדת למרות המגפה.  מהצעירים הבריטים    23%רק  לפיכך,  תוכניות להוליד 

וחצי מהספרדים אמרו    ,להוליד ילדים מהספרדים אמרו כי נטשו תוכניות    29%-מהאיטלקים ו  36%

הוליד  העשור,  תחילת  הקודם, של  במדינות שבהן המשבר  במיוחד  בולטת  המגמה  ילודה.  שידחו 

 והרחיקש  ים הסגר היא  מחברי המחקר מציינים כי אחת הסיבות לכך  . ש  מאוד אבטלת צעירים גבוהה  

כך  ,  ם ה עזרה בטיפול בילדי  ך לצור  מסתמכים הם  הסבים, שעליהם    הוריהם,  לבין    רבים   בין צעירים 

משפחה ובלי להיפגש עם חברים.  מהדדה את העובדה שקשה לגדל ילדים בלי עזרה  יהקורונה חש

 

 

16 https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/demographic-and-social-change.html 
17 https://machon.org.il/%D7%9E%D7%92%D7%A4%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D-

%D7%A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-

%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%91 / 
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מחברי המחקר האירופי ממליצים לממשלות לעודד את הילודה, באופן בהול ומיידי באמצעות תמיכה 

ההתאוששות  לחיזוק  הכרחית  שהיא  תעסוקה,  באמצעות  בנשים,  בפרט  הכלכלית,   בצעירים, 

 להפחתת הסיכון לעוני בקרב משפחות צעירות ולתמיכה בפריון. 

כן על מידע ו  , 2007-2009-ב  אותרומכון המחקר האמריקאי ברוקינגס, המתבסס על מגמות שבגם  

-500,000  גרום להפחתה של  מעריכים כי המשבר י  ,  1918-מגפת השפעת הספרדית במתקופת ל

ב  300,000 הם    2021-לידות  ילדים  למעמסה אמנם  בארה"ב.  גם  אבל  ולאהבה,  לשמחה  מקור 

בריאותי  ולכן  ,  כלכלית  חירום  קשה  או  מצב  הילודה.תמיד  מיתון  על  לרעה  סגר    משפיעים  במצבי 

אנשים לחוצים בזמן, מה גם ש  ,טיפול בילדים עם  קשה מאוד לשלב  עבודה  ובהיעדר עזרה כלשהי,  

ובריאותי, תורמת על כן   חוסר ביטחון כלכלי  האווירה הכללית של  מהמצב הפוליטי ומוטרדים  בכסף,  

לא כל שכן במצבי    לבריאות,, כידוע, אינו מועיל  נפש. סטרסהבריאות    בתחום עלייה בבעיות  לסטרס ול

ש נניח  אם  גם  גרידא,  הגופנית  לרמה  מעבר  גם  אך  ולידה,  בקרוב,  היריון  תסתיים  הרי  המגפה 

, כך  שנים של התאוששות   תדרוש    ,מיתון ואובדן הכנסה  , כגון  ות כלכליה  יההתמודדות עם השלכות

. זאת ועוד, סביר שהקורונה תשפיע גם  טווח-שההשלכות על שיעורי הילודה צפויות להיות ארוכות 

הפחתת מספר הילדים    וגם של שינוי בביקוש למקצועות מסוימים,  על שיקולים של בחירת מקצוע,  

תיצור ביקש מופ ולמורים באזורים מסוימים  גם על הכיוון  .  חת לבתי ספר  ישפיע  אין ספק שהדבר 

בהשפעת  ,  60-בשנות השאירע  שמגמות מסוימות בו עשויות להיות דומיננטיות יותר, כפי  הפוליטי,  

 .  ייטו השינויים  לא ניתן להעריך לאיזה כיווןעדיין  דור הבייבי בום, אם כי 

כי עלייה של אחוז  החוקרות דטלינג גורמת לירידה של  1%)  אחד   וקירני חישבו  ( בשיעור האבטלה 

מקומית )מדינות בארה"ב( הבאבטלה    1%הראה כי עלייה של    2016-בשיעור הילודה. מחקר מ  1.4%

מ  0.9%- 2.2%  - ב  פחיתה  מ לפי מחקר  הילודה.  פוטרו במהלך  2010-את שיעור  זוגן  נשים שבני   ,

הפיכה בילודה נגרמת בשל הזמן הרב הנדרש להתאוששות  -לדים. ירידה לאילדו פחות י  ,הנישואים 

  הוא מוביל לירידה ממושכת  , כךלאחר תקופת מיתון, ועובדה היא שככל שהמיתון עמוק וממושך יותר

הנפלטים ממעגל העבודה לו  א, שנמשכת לעיתים לאורך כל החיים, משום שבהכנסה של משקי בית 

 מצליחים לחזור אליו.אינם 

יותר   .בשל הקורונה  בשיעור הילודה  10%ירידה של כמעט  פויה  החישוב של דטלינג וקירני, צעל פי  

יחזרו לחיות עם הורי וידחו החלטות להקים משפחה,  ה צעירים ימשיכו או  יאיץ את הדיכוי  מה שם 

נה  עוד בטרם הקורוהפגינו  Y-הדמוגרפי בכל המדינות המערביות. המילניאלס, ילדיהם של בני דור ה

הקמת  ולדחות  ההורים  בבתי  להישאר  פחות,  להתחתן  נטייה  מאוחרת,  התבגרות  של  דפוסים 

לרבות  מה שמתחשק להם,  כל  נסעו לחו"ל ולמדו  וכשבגרו  רווחה,  תנאי  משפחה. אותם ילדים שגדלו ב

עם כל זאת,  מצוקה חומרית.  תנאי  עצם הרעיון לגדל ילד בכעת מ לא מעשיים, מאוימים  מקצועות  

 לפיהן תקופותקורונה, נשמעות עדויות לא מעטות ש עימה השהביאה   בעיות  ין כי לצד החשוב לצי

התנסות בחוויות ובסיטואציות מהנות  הודות ללכידות ולקשר המשפחתי,  השהות בבית תרמו גם ל 

  בחיק המשפחה, שלא היו אפשריות עד כה. 

.  אחד הגורמים הקובעים את זרמי ההגירה   יאה  ,קצב גידול האוכלוסייה,  במיקודשהבעיה הדמוגרפית  

יה מתמדת במספר הקשישים, הן במונחים מוחלטים  ילראות על  כומספר גדל והולך של מדינות ימשיב

מכל כאחוז  זמין  והן  והון  טכנולוגיה  להן  שיש  מדינות  האוכלוסייה.  עבודה אך  ל  אוכלוסיות  ללא 
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שיינקטו יצטרכו לאמץ מדיניות ציבורית כדי לפצות על כוח העבודה החסר. סוגי המדיניות  ,דינאמיות 

יכולה לכלול מעין זו  . מדיניות  בחברות השונות מנהגים  דפוסי החיים וביהיו תלויים בקצב ההזדקנות וב

ריצי חיסכון לקידום השקעות יצרניות, השתתפות גדולה יותר של נשים בשוק העבודה, רפורמות תמ

ו החברתית  ההגנה  מערכות  חיזוק  הפנסיה,  גלי  במערכת  של  ושילוב  באוכלוסיית הגירה  קליטה 

 . המקום 

. מדינות יידרשו להתמודד עם אתגרים גלובליזציה דמוגרפית ביחס לגלובליזציה כלכלית ופיננסית

 לגמלאים   כלל-נוספות הניתנות בדרךהולכים וגדלים כדי למצוא איזון בין הפנסיה, הבריאות והטבות  

שיידרשו  ובין   איזון    דורלטובת הההשקעות  בהצעיר.  להתבטא  צריך  למתן  כזה  מבוגרים  תמריצים 

העבודה בשוק  יותר  רב  זמן  ההו  ,להישאר  גלי  מקליטת  תועלת  בהפקת  המדינה,גירה  כן  תוך    אל 

ת לצד תרומואולם,    לתרום לגידול האוכלוסייה במדינות המפותחות.  , כנראה,ימשיכושאלו  חה  בהנ 

. כך לדוגמה, אחד מובילה למתח חברתי ופוליטי מוגברהיא  ,  המדינות המפותחות   ההגירה לכלכלות 

היה  ,  (2016)יוני    האיחוד האירופיפרוש מל  החלטת בריטניההמניעים המרכזיים בדיון הלאומי סביב  

  מאירועי אקלים קיצוניים מלחמות,  , הנמלטים מפליטים אירופה בהמוני  ה"הצפה" של  הגירה.  נושא ה

בו מעוניינים  אלו  גם  האוכלוסיות  חייהם   תנאיאת  לשפר  ש"רק"  רוב  להגירה של  לצד ההתנגדות   ,

ביבשת    ות מוגרפימגמות הד ההמקומיות, מקשה מאוד על יצירת האיזון הרצוי לטובת כל הצדדים.   

יורגשו   יהןמאחר והילדים כבר נולדו, אך תוצאות   ,השנים הבאות   50עד    30  תימשכנה לאורך   האפריק

יהיו להזדקנות העולמית השלכות מרחיקות לכת.   2050בינתיים, עד שנת    יותר.  רק בטווח הארוך

. לשינויים אלה ומעלה  65יהיה    האוכלוסייה מ  20%, הגיל של  מדינות לפחות   82-ההערכה היא כי ב

הקצאת ועל  במבנה הגיל של מדינות יהיו השלכות משמעותיות על מסלוליהם הכלכליים והחברתיים  

 המשאבים והמדיניות הציבורית. 

 

 18היחס שבין העובדים לפורשים 6תרשים 

צעירים   ,שהאוכלוסייה מזדקנת ככל    -   השלכות לפנסיה ולמידה לאורך החיים  :לחיות יותר עולה יותר 

ולחסוך יותר ממשכורתם כדי שיוכלו להרשות לעצמם פרישה תוך   שנים רבות יותרצריכים לעבוד  

 

 

18 https://www.pwc.co.uk/issues/megatrends/demographic-and-social-change.html  
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שמירה על רמת חיים דומה. ככל שהפרופיל הדמוגרפי משתנה, מחזור החיים הליניארי המסורתי של 

ויותר יותר  מופרע  ותעסוקה  עבודה  שחינוך,  שינוי  גם  אחריו  וגורר  לממשלה  ל  ,  עסקיים.  מודלים 

אפשר להניע   .כוח העבודהלהמשיך להשתייך אל  ולעסקים יש תפקיד מרכזי בעידוד עובדים מבוגרים  

כזה   יותר במודל העבודה המסורתי,  תהליך  רבה  גמישות  יצירת  ,  תמריצים כספיים מתן  באמצעות 

  האימה את מפעלישהת   ,BMWרפורמה בכללי הפנסיה, ואפילו עיצוב מחודש של מפעלים דוגמת  

קידום בפיתוח כישורים חדשים ו לשם    לעובדים מבוגרים. כמו כן, נדרשת השקעה בהכשרה מחודשת 

,  "חונכות הפוכה, למשל באמצעות "למידה לאורך החיים שתסייע לאנשים לרכוש מיומנויות חדשות 

 כך שמבוגרים יוכלו ללמוד כישורים דיגיטליים מעמיתיהם הצעירים.  

מגמת הזדקנות האוכלוסייה יבלטו בייחוד  השפעות של  ה  -  לכידת היתרונות של כוח עבודה מבוגר

בוגרים, הרי   9-היה קשיש אחד להממוצע  אירופה, באסיה ובאמריקה הלטינית. אם בעבר היחס  ב

בלבד )במפורט    מבוגרים יעמדו שני    קשישמול כל    2030-בו  ,אחד לקשיש  בוגרים    4הוא  זה  שהיום יחס  

אנשים בגיל העבודה על   1.5 ביפן יהיו 2050עד  :קיימת שונות רבה בין המדינות ואולם (. 6 תרשים ב

בלעומת  ו  קשיש,כל   יהיה  זאת  יחס  בקשיש  לעובדים    15ניגריה  )כמתואר  גידול (.  6  תרשים אחד 

התמודדות מידית   גם עשוי להציע פתרון.הוא  מזדקנת מטיל עומס על הכלכלות, אך  האוכלוסייה  ה

יותר בכוח העבודה של שתי קבוצות: נשים והקשישים   עם המחסור הזה תדרוש השתתפות רבה 

יותר בכוח העבודה של אנשים   רבה  נמצא שהשתתפות  ועד שנות   שנות החמישים בסוף  עצמם. 

  34-להשפיע משמעותית על התוצר, ושהביצועים היחסיים של כעשויה    השישים והשבעים לחייהם,

תורמים לעליית התוצר בטווח   ,הרותמות את כוחם של עובדים מבוגרים   ,OECD-במדינות ה  כלכלות 

ידי התאמת שיעורי  על  יתרון משמעותי  יכולות להשיג  יחסית  נמוכים  ביצועים  מדינות עם  הארוך. 

 התעסוקה באמצעות העסקת מבוגרים.  

נועזת מד  מדיניות  ליישם  יצטרכו  יותר    ינות  רבה  השתתפות  לעודד  וקשישים  כדי  נשים  בכוח של 

את   ולהעצים  יותר  גבוהות  הגירה  רמות  ולקלוט  לעודד  הרבהעבודה,  העבודה  הקיים.   דורי-כוח 

הנוכחית  בתקופה  כמו  מגוונת  הייתה  לא  מעולם  העובדים  הדורהה  19.אוכלוסיית  כוח    ירכב  של 

(; הבייבי בומרס 45-1928נוכחי כולל עד חמישה דורות שונים: הדור השקט )ילידי  ה   עולמיהעבודה ה 

דור ה64-1946)ילידי    ;) -X    ה 1980-1965)ילידי דור   ;)-Y    ודור ה96-1981)ילידי  ;) -  Z    1997)ילידי  

, שהם ייחודיות  הדורות הללו יש ציפיות מחייהם הפרטיים והמקצועיים קרב  מלילידי כל דור    (.  ואילך

להם  שונות רק  מיומנות  וערכות  קולות  חיים,  חוויות  לחברה  מביאים  הם  עימם    .  שמביאים  מאלה 

יכולות של כל דור, והם  ל. חשוב לאנשים בתפקידי מנהיגות להיות מודעים לתכונות והדורות האחרים 

צריכים לזהות את האסטרטגיות השונות המתאימות לכל קבוצה על מנת להפיק ממנה את המיטב. 

האוכלוסייה העולמית צומחת במהירות,   - צעירים קריטית להתמודדות עם אתגרים חברתיים    העצמת 

מיליון עובדים חדשים לכוח העבודה שלה עד שנת    850בעיקר באזורים מתפתחים. אפריקה תוסיף  

דיבידנד דמוגרפי, אך צעירים הם יתרון רק אם יוכלו לייצר  היא  האוכלוסייה הצעירה מאפריקה  .  2050

 ספיק מקומות עבודה. עבורם מ

 

 

19 https://blog.vantagecircle.com/diversity-and-inclusion-trends/  
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בתנועה  עבודה  )ילידי    -   כוח  המילניום  בליותר  גבוהות  ציפיות    (1995-1980לבני  עבודה  השתלב 

 81%באפריקה,    93%  -במחקר שנעשה בנושא ציינו צעירים    מאשר לעמיתיהם המבוגרים.  בחו"ל  

ו   הלטינית  התיכון    74%-באמריקה  היו    -במזרח  ל  כי  מחוץ  לעבוד  כלשהו רוצים  בשלב  מולדתם 

שוק   ,כיום הרי  כישרונות צעירים לנדוד ממזרח למערב,  נטו  . אם בעבר  שלהם   בקריירה המקצועית 

אמצעים עבודה וירטואלית בכגון  מציע מעברים לכל הכיוונים ופעילות בסגנון חדש,    מרושת וגלובלי  

 ממוקדות פרויקט. , עצמאיים נותני שירות, נסיעות עסקיות ממושכות ותקופות עבודה מקוונים 

 בריאות ורפואה מותאמת אישית 

מושכים השקעות מאסיביות,   20הם תחומים המקיימים ביניהם קשר הדוק, שירותי בריאות וטכנולוגיה  

העולם.   ברחבי  הבריאותי  ההון  את  לשפר  לתעשייה  היעדים  ומסייעים  שירותי הראשיים  אחד  של 

יוגשו לכול יותר ו  ייעשו נגישים בריאות  , החתירה לכך ששירותי  שוויון הבריאותיהבריאות לאומיים הוא  

התכנסות חסרת תקדים מגמות בריאות דיגיטליות הן הכוח המניע לקידום יעד זה, ואכן    ר.סבי  במחיר  

היכולות הקיימות בתחום    21, של ידע רפואי, טכנולוגיה ומדעי נתונים מחוללת מהפכה בטיפול בחולים 

להבטיח את הטיפול הנכון למטופל  יל ולהנגיש ביתר קלות שירותי רפואה ו"זה כיום מסוגלות להוז

  הנכון בזמן הנכון". 

התאמת הטיפולים הרפואיים גישה של  ( דוגלת בPersonalized medicineרפואה מותאמת אישית )

קונבנציונלית של "מידה אחת מתאימה לכול". גישה זו פועלת למניעת  גישה ה ה, העדיפה על  לפרט

הטכנולוגיה בשירות    .ות ולטיפול ממוקד במחלות קיימות בהתבסס על ההתקדמות הטכנולוגית מחל

האנושי  הרפואה   הגנום  של  ריצוף  הגנום,    לצד מאפשרת  של  הפענוח  בעלויות  מתמשכת  ירידה 

כמות אדירה של נתוני עתק, קרי  לנתחבמקביל להתפתחות יכולות מחשוב מתקדמות המאפשרות ו

. יכולות מחשוב אלו תורמות ליצירת כלים טכנולוגיים המאפשרים להפיק תועלת  Big Data))  נתונים 

משמעותית מהמידע הרפואי הקיים במערכת הבריאות ולרתום אותו לטובת מחקר רפואי. ניתוח נתוני  

עתק, לרבות נתונים קליניים, גנטיים והתנהגותיים, מאפשר את ההתאמה של הטיפול הרפואי היעיל 

סיכויי הצלחת הטיפול ושיעורי ההישרדות, עשוי לשפר באופן ניכר את  רט, מה שביותר בעבור הפ

אליהן נתייחס בהמשך קיימות מזה שהטיפולים שאינם חיוניים. הטכנולוגיות  כמות  ם  וצמצלתרום לו

ואינן ייחודיות לתחום הרפואה, אך נדרשה מגפה כדי להבין את חשיבותן ואת הפוטנציאל רבות,  שנים  

 בריאותו.     לקידום  -וכפועל יוצא  שיפור השירותים לאזרחל  ,קידום הרפואהלהגלום בהן 

טכנולוגיות  רפואיים ב  נתונים ולנתח  כאמור, כיום ניתן לאסוף    -  המהפכה הדיגיטלית בשרות הרפואה 

הרי שמאז   הגנום האנושי,  מיפוי  אם בתחילת המילניום הקהילה הרפואית סערה עם  מתקדמות. 

(,  NGSמהדור החדש, הנקראות גם "רצף הדור הבא" )גנטי  ריצוף  מתקדמות להתפתחו טכנולוגיות  

המשפרות מאוד את יעילות האבחון, כיוון שהן ממפות את המבנה הגנטי המלא של הפרט בבדיקה 

ריצוף   מכונות  באמצעות  אחרות  מולקולריות  ותכונות  מוטציות  גידולים,  לאבחן  מסוגלות  הן  אחת. 

אלה מיפוי  שיטות  תגליות    מתקדמות.  תקדים  חסר  באופן  הגנטי איתור  שאפשרו  האיצו  המקור 

 

 

20 https://masschallenge.org/article/digital-health-trends  
21 https://www.roche.com/about/priorities/personalised_healthcare.htm  
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, וכל אלה סייעו להתאמה מדויקת לתסמונות ולמחלות גנטיות, איתור מחלות סרטן משפחתיות ועוד 

הטיפ ולשל  הטיפול  להצלחת  וסייעו  הספציפי,  ולמטופל  המחלה  לשלב  המיטבי  נתונים    מניעה.ול 

גם   לבישים מופקים  ו מ  ,ממכשירים  מובייל  חדשים  מאפליקציות  קליניים  על  ניסויים  מגוון  שנערכו 

להבנה  להגיע  כדי  מלאכותית,  בינה  בעזרת  ולנתח  להשוות  ניתן  והנתונים  המידע  את  מטופלים. 

חוד של הפרט, לתרגם זאת לטיפול מותאם אישית ובכך לספק שירות משופר לכל  עמוקה לגבי היי

, מהלכן, היתכנותן, הן  מחלות גם להרי  במובנים רבים,    הוא ייחודיאנוש  -בןכל    בהנחה שאם   ,אדם 

מאגר הנתונים מהעולם האמיתי לא רק עוזר להכיר תרופות קיימות    ייחודי.-משום פוטנציאל אישי

תובנות המגיעות היישר   השימוש בהן, אלא גם מיידע לגבי התפתחות טיפולים עתידיים.אופן  את  ו

שילוב שני המקורות הללו גם  המחקר, ולהיפך, ו  שעלו במעבדות מטופלים מזינות את אלו  הממיטות  

רפואה מדויקת העוזרת למטופלים    ות תרופות מותאמות יוצראת תעשיית התרופות.  קדימה  מניע  יחד  

  .ארוכים וטובים יותר לחיות חיים 

ישנו את הן  בסבירות גבוהה  , ומגפת הקורונה  בשלבריאות הואצו  הדיגיטליות בשירותי המגמות  ה

הרפואה. של  )טלרפוא עתידה  תקשורת המתאר  מושג  הוא  Telehealth) ה  בטכנולוגיות  שימוש 

ריאות. ההתרחקות דיגיטליות כגון מחשבים, טלפונים ניידים וטאבלטים, כדי להקל על מתן שירותי ב

החברתית הפחיתה ביקורים אישיים כך שיותר ויותר ביקורי טיפול ראשוני נערכו באמצעות שירותי 

כך  ,  לשירותים הקשורים לבריאות הגישה  יה של הטלרפואה הם הרחבת  בריאות טלפוניים. יתרונות 

ינם שוהים באזור לא ניידים או כאלה שאכולל אלו הפגיעים מבחינה רפואית ואנשים    ,יותר אנשים ש

שלהם   הקבוע  הבריאות  ספק  נמצא  בריאות   –שבו  שירותי  לצרוך  חולים הכמות  בצמצום  .  יוכלו 

,  התפשטות מחלות , נחוץ כדי למנוע את בין עובדי שירותי בריאות וחולים  מגעברפואיים והבמוסדות 

נעזר בשירותי הטלקומוניקציה איש רפואה. פתרון כזה  -נדרש פתרון הולם חלופי למפגש חולהועל כן  

 במצבים דחופים עם רופא עם חולים כרוניים או  מרחוק  המתקדמים, כדי לזמן באופן מיידי מפגש  

פנים.   אל  פנים  בדיקות  דורשים  לשאינם  גם  לסייע  יכולות  זום  שיחות  או  טלפון  המשכיות  שיחות 

ע:  הטיפול מעקב  מאפשרות  שהן  עקב  קבימשום  אפשריים  נזקים  המונע  של  ד ,  החמצה  או  חייה 

 . פגישות פרונטליות 

מצפים לחוויה דיגיטלית חלקה בעת תזמון פגישות, והם  אנשים למדו שנוח יותר להיעזר בדיגיטציה,  

הרשת צפויה להפוך למרכיב חשוב בתוכנית קבלת תרופות, תקשורת וייעוץ החיוני בנוגע לבריאותם.  

המתקיימות לשם  מהפגישות    40%-רכות, כעל פי ההעבריאות מקיפה המשפרת את חווית המטופל.  

כיקבלת   יכולות להתבצע מרחוק. חברת מקינזי מעריכה   250  שירותים בעלות של  טיפול ראשוני 

ירטואלי בשנים שאחרי המגיפה.  יינתנו באופן ו  ,הוצאות הבריאות בארה"בתוך סך  מיליארד דולר מ

שיש לאמץ במלואה כדי ליצור רווחים  בריאות  דיגיטלית כבר אינה אפשרות ניסיונית אלא חדשנות  

לשפר את הזריזות והיעילות    ם עליה  ,יממשו את  הפוטנציאלאכן  עתידיים. כדי שמוסדות הבריאות  

 תשתיות שלהם.  השל 

כיום מגמות הדיגיטליות הצומחות  האחת מהיא  בריאות  תחומי הרפואה והב   "האינטרנט של הדברים "

טים פיזיים המכילים תוכנות, חיישנים וטכנולוגיות אחרות הרשת ההולכת וגדלה של אובייק  במהירות.

תומכת  האינטרנט,  ברחבי  שונות  ומערכות  מכשירים  עם  נתונים  והחלפת  חיבורים  המאפשרות 

לצ משולבים  ויישומים  צגים  לבישים,  מלאכותית  ובמכשירים  בינה  טכנולוגיית  בעזרת  בריאות.  רכי 

של מכשירים רפואיים מסורתיים, כמו משאף חכם  ולמידת מכונה, ניתן להציע גרסאות משופרות  
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ו  עוד  המסנכרן את השימוש של המטופל באפליקציה לנייד, שעון המנטר את לחץ הדם של בעליו 

באלה.   הן:  היתרונות  כיוצא  הללו  המשולבות  הטכנולוגיות  מרחוקשל  יכולים   -  ניטור  מטופלים 

נשי מקצוע בתחום עוקבים מרחוק להשתמש במכשירים לבישים ולהמשיך בשגרת חייהם, שעה שא

נוחות נתונים בזמן אמת, ומפחיתים תדירות פגישות אישיות.  המשדרות    תוכנות אחר מצבם בעזרת  

וטכנולוגיה חכמה בתחום הבריאות, מאפשרת למטופלים לנהל עצמאית את    5G-עליית ה  -  משופרת 

התנאים והצרכים הבריאותיים שלהם. עטי אינסולין חכמים והתקני ניטור גלוקוז מסייעים לאנשים  

צ אחר  ל ולעקוב  מינימלית  הפרעה  תוך  לחולים  חייהם.  שגרת  רכיהם  יותר  נמוכות  ככל   -עלויות 

מבחינתם רים התומכים זולים יותר ומקרבים את השוויון הבריאותי.  שהטכנולוגיה משתפרת, המכשי

חולים של   כגון מכשירי רנטגן, סורקי    -  בתי  ויקר  רפואי מורכב  והדמיית תהודה מגנטית    CATציוד 

(MRI דורש תחזוקה שוטפת וכל השבתה של המכונה היא יקרה. האינטרנט של הדברים  מאפשר ,)

יקרה. חיישנים גם תורמים למעקב אחר    מעקב והתרעה מוקדמת על בעיות, מה שמונע השבתה 

פעמיים כמסכות, -ייעול השימוש וניטור הוצאות על גזים, כימיקלים ופריטים חד אחר  מלאי האספקה,  

ואבטח הנתונים  אחסון  היתרונות,  לצד  ומזרקים.  או    תם כפפות  פיגור  עליונה,  חשיבות  בעלי  הם 

 יץ מידע קריטי על בריאותו של המטופל. השבתה עלולים לגרום לאנשי מקצוע להחמ

מגפת הקורונה והמגבלות שהביאה עימה גרמו לאנשים רבים בעולם    -יישומים לקידום רווחה נפשית  

יישומים נוספים שעד אותה תקופה רק אוכלוסיות נישה התעניינו  בלהתעניין ביישומי מיינדפולנס ו

אפליקצ לעובדיהם  להציע  נוטים  מעסיקים  כיום,  מאחר  בהן.   בריאות  שהדבר  שיית  תורם נמצא 

תפוקה. השימוש  , התורמים לעלייה בירידה ב"ימי המחלה" של העובדים לו   לסיפוק מוגבר בעבודה

כוללות עוזר  אף  הגובר באפליקציות בריאות   וההערכה היא שהן עשויות    ,להפחית עלויות בריאות 

רבים מאפשרים למשתמשים    . יישומי בריאות בשנה   לחסוך למערכות הבריאות כסף רב מדי שנה

מידע   מפתח כמו משקל, ספירת קלוריות ורמות סוכר בדם.נתוני  פרופיל אישי, העוקב אחר  להגדיר  

לשתף נתוני  יכול  אף  הוא  ו  ,על בריאותולעקוב ולשלוט באופן הדוק יותר  בריאותי אישי מאפשר לפרט  

בכל   ,ימוש ביישומים דיגיטליים בריאות במהירות בעת הצורך. ולבסוף, מגפת הקורונה האיצה את הש

וירוסים, כמו   וניטור  ונקודות הממשק שלהם עם גם להקשור לבדיקות, מעקב  מעקב אחר אנשים 

 . , במטרה לקטוע שרשראות הדבקהחולים 

, ולפי הערכות אנליסטים, היא צפויה לצמוח בקצב שנתי של  הרפואה מרחוק התגלתה כפתרון יעיל

בשש השנים הבאות. הדיגיטליזציה המואצת במערכות הרפואה תאפשר לחולים להישאר   19.3%

והרופאים יעקבו אחריהם באמצעות טכנולוגיות מדידה מרחוק יגיעו אליהם  הו  ,בביתם,  רק  צוותים 

הב עתיד  בצורך.  מקרי  כי    oitteDel  22מבית    הבריאות דו"ח  דיגיטלית נטען  אחת      היא  בריאות 

  2040בשני העשורים הבאים. ההנחה היא שעד שישפיעו על שירותי הבריאות מגמות חשובות בהמ

  יופנו לשיפור הבריאות והרווחה תקציבים  מה  60%  -נראה פחות ופחות תרופות ממוקדות טיפול, וכ

אוכלוסיות קדימו להסדיר את מעמדן של  לא יאם  פגע  י. מגמה זו עלולה להבמסגרת רפואה מונעת 

אלו   והללא ביטוח בריאות מסודר,  מיון  שלרוב  נוטות פחות להיעזר ברפואה מונעת  מגיעות לחדרי 

 

 

22 https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/future-of-health.html  
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במצב שמצריך טיפול ארוך. מציאות זו עלולה לפגוע בכלל מקבלי השירות מאחר והיא    לטיפול ראשוני

 ל. ותייקר את שירותי הרפואה לכ

חיסונים  סלל את הדרך להופעתם של מגפת הקורונה הניסיון להתמודד עם  – דמוכנות לאירועי עתי

 RNA Messengerהחיסון  ל  ץ שהמואפיתוחו  את    ואפשר, היות שגופי הבריאות העולמיים  חדשניים 

(mRNA)  .  להתאמה אישית עם קוד חלבון הממריץ    ת ניתנהחיסונים אלו מתוארים כ"תוכנה ביולוגית

מסתכמת  אינה  החיסון  פיתוח  של  הרבה  החשיבות  אבל  ספציפי".  לפתוגן  חיסונית  תגובה 

רבים אחרים   וטיפולים  ליצור חיסונים  בהתמודדות עם מגפת הקורונה, אלא בכך שהיא מאפשרת 

פתרונות חדשים על  בעלויות נמוכות בהרבה ובפחות זמן מאשר בשיטות מסורתיות. כיום מחפשים  

ותיקות    mRNAבסיס   הפטיטיס    ובהן  למחלות  כן, Bמלריה,  על  יתר  פיברוזיס.  וסיסטיק  שחפת   ,

לטיפול בסרטן.    mRNAחוקרים כבר מבצעים ניסויים קליניים ובוחנים כיצד ניתן להשתמש בתרופות  

עשויים   mRNAסוני  שנים, אך זמני הייצור של חי  10-כ   ארך אמנם תהליך פיתוח החיסונים היה איטי ו

 בינה מלאכותית וניתוחי חיזוי   ,כשלושה עד ארבעה חודשים. מעבר לחיסונים להימשך  להיות קצרים ו

בפיתוח הבנה מדעית טובה יותר של הדגירה וההתפשטות של מחלות   הצפויים לסייע לאנשי רפוא

 זיהומיות.  

יותר, מערכת הבריאות העולמית כולה   שרשרות אספקה    רלשפ  חייבת עם זאת, ברמה הבסיסית 

בריאות יעילים  שירותי  חיסונים ולכל מי שזקוק לכך  ניתן יהיה לספק  בעת הצורך  , כך שולוגיסטיקה

( שואף WEFפרויקט הרפואה הכללית העולמית של הפורום הכלכלי העולמי )   23. ובמחירים סבירים 

  , לשם ועמידות  דיגיטליות  לתשתיות  יעילות  ולא אנלוגיות  בריאות להאיץ את המעבר מרשתות אספקת  

לצד הצמצום   והפרטי  הציבורי  המגזר  פעולה  משתפים  בפרויקט  הבריאות.  תוצאות  ושיפור  בזבוז 

כיום הזדמנות אדירה בתחום, הם מאפשרים למנוע  ומל"טים מציעים  רחפנים  החברה האזרחית. 

בש דם  ואובדן  לידה  לאחר  דימום  דנגי,  כגון  ממחלות  כתוצאה  מוות  של  מקרי  במקרים  תאונות.  ל 

 השתלת איברים הם מאפשרים תגובות מהירות יותר, מוצרים איכותיים יותר וזמינות טובה יותר. 

סובלות   וקהילות כפריות מרוחקות  אימוץ מערכות    .ממחסור בתשתיות   במיוחד ארצות מתפתחות 

את בעיית הגישה וגישה רגולטורית מותאמת יכולה לסייע לפתור    בדרך האווירלוגיסטיות מתקדמות  

ה פתיחת  ידי  האוויריעל  בריאות    מרחב  בטיחות.  ממוקדי  אישורים  והבטחת  נוספים  למשתתפים 

העצמת  בפרט.  מתעוררות  כלכלות  ובקרב  בכלל  ויותר משמעותיים  ליותר  הופכים  מונעת  ורפואה 

וגישה דורשים מומחיות, פיקוח    גישה בדרך האוויר אוכלוסיות מקומיות ומתן מענה בשטח באמצעות  

 לטכנולוגיות אלה. 

תכנון כירורגי,  ב מציאות מדומה עוזרת בהכשרה ו  –  בשירות הרפואה   מציאות וירטואלית ומוגברת 

ו יותר עם ההליכים לומאפשרת למנתחים  בנוח  להרגיש  בניתוח  מטופלים  אנשי מקצוע הכרוכים   .

חלות נפש, חרדה, מלרבות  בתחום הבריאות כבר משתמשים במציאות מדומה לטיפול במגוון מצבים,  

פוסט  דחק  והפרעת  מציאות -פוביות  טכנולוגיות  יעילותה.  על  מעידים  רבים  ודיווחים  טראומטית, 

 

 

23 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Medicine_from_the_Sky.pdf  
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אמיתיים  תרחישים  של  סימולציות  יצירת  מאפשרות  ורבודה  אתגר  ש  ,מדומה  חשים  אנשים  בהם 

למרות  חברתית.  חרדה  או  גבהים  פחד  אכילה,  הפרעות  עם  התמודדות  למשל,  כמו   פסיכולוגי, 

ביישום, הסימולציה נותנת להם הזדמנות להתמודד  מודעותם של המטופלים לסביבה המלאכותית  

פחדים   להפחית  עשוי  כזה  טיפול  סגנון  כי  נמצא  תרגול.  בעזרת  הפחד  על  ולהתגבר  אתגרים  עם 

 שעתיים בלבד.  שאורכולאחר טיפול ממוצע  68%-ופוביות ב

ה לבנות מיומנויות. מחקר שעסק בהשפעת הכשראנשי רפואה נעזרים גם הם במציאות מדומה כדי 

השלימו הליכים  דרך זו  מציאות מדומה במערכת הבריאות העלה כי סטודנטים שהוכשרו ב  המערבת 

שקיבלה הכשרה מסורתית מקבילה  , מקבוצה  38%-ברמת דיוק הגבוהה בו  20%-בזמן קצר  רפואיים ב

, אך דו"ח  2019מיליארד דולר בלבד בשנת    2בלבד. שוק המציאות המדומה בתחום הבריאות עמד על  

עד שנת    ,מיליארד דולר  34בסך של    ,מנבא צמיחה עצומה  ,שפורסם לאחרונהממחקר שוק מאומת  

2027 . 

ות בריאות דיגיטליות  רבודה חורגים ממגמבמציאות מציאות מדומה ום חדשים שמשתמשים ביישומי

ולמטופלים    ים מציג  ם השכן    ,גרידא ליישומים אלה   .יתרונות מוחשיים לטווח הארוךלאנשי מקצוע 

טיפול הכללי בחולים. כיום המיקוד הוא בסיוע  בשיפור  הם מציעים  סכון של זמן וכסף ויפוטנציאל ח

ו כרוניים  מכאבים  נפשמלסובלים  טכנול   ,מחלות  של  המוכחות  היכולות  מבשרות אך  זו  וגיה 

 בתחומים כמו  מניעה, שיקום וטיפול בסרטן. פתיעות גם התפתחויות מ

ארה"ב, בריטניה, יפן  , ובכללן  7G-מדינות ה  שליהן  כלכלות   גדלות בהתמדה:ההוצאות על בריאות  

כבר   מוקנדה,  הבריאות,  מושפעות  בהוצאות  ניכר  ולהגידול  להמשיך  של .  תפוחצפויות  היכולת 

רפואיים בעלות נמוכה לשירותים  ביקוש  ות בעליהפריצות הדרך המדעיות לענות על    שלהטכנולוגיה ו

טכנולוגיות רפואיות חדשות עשויות גם להגדיל את הביקוש לבריאות,   ,יותר הופך קריטי. עם זאת 

 ולהוסיף עלויות.  

הקורונה ההערכה הוא שעולם הרפואה עומד בפני זינוק ענק קדימה. אנליסטים מעריכים שמגפת  

עיקריים: תחומים  בשלושה  משמעותיים  שינויים  טיפול  תגרור  הגנומיקה,  בתחום  ופיתוח  מחקר 

  .מותאם לגיל השלישי והאצת הדיגיטליזציה של שירותי הרפואה

  אקטיביים ומגפת קורונה -סמים פסיכו

-בעשורים האחרונים חלה בעולם עלייה מתמדת בשכיחות השימוש וההתמכרות לחומרים פסיכו

מצב זה גורם לכך שמדינות רבות נדרשות לשאת בעלויות גבוהות בתחומי בריאות ורווחה    אקטיביים.

ה  הבריאותיים  הנזקים  בסמים נלווים  בשל  ת   ,לשימוש  ומחלות  כגון  התמכרויות  של  לוואי  ופעות 

בזיהומיות.   מלווה  בסמים  וסחר  סמים  צריכת  לכך,  וכלכלית  מעבר  חברתית  בשל קשה  פגיעה 

 ארגוני פשע ופעולות פוגעניות של המתמכרים הפוגעות בשלומות של החברה כולה.   התפתחות 

פסיכו סמים  מקצועית  בלשון  או  סינתטי, -סמים  או  צמחי  ממקור  כימיים,  חומרים  הם  אקטיביים 

משפיעה   במצב  שצריכתם  זמני  שינוי  באמצעות  האדם  התנהגות  ועל  המנטליים  התהליכים  על 
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)  24ה. התודע (, התמכרויות גופניות  abuseהם קשורים תכופות לתופעות כמו שימוש מופרז לרעה 

רובם תחת "פקודת ביתר. סמים בלתי חוקיים, נמצאים  -ממנת מוות  ונפשיות, תסמונות גמילה וסכנת  

-מהחומרים משני  חלק שבעייתית לעיתים, מאחר    את הגבולות היהסמים המסוכנים", אבל הגדר

כגון   ומורפיןהתודעה,  מתאים  הניתנים    אופיואידים  כבמינון  משמשים  רפואית  תרופות  בהתוויה 

על אף ניסיונות להגביל את  אלכוהול וטבק למשל,  אחרים,  לבריאות הפרט ולרווחתו.  האמורות לתרום  

והגופנית, צריכתם מקובלת   שיווקם ואת השימוש בהם בשל המסוכנות שלהם לבריאות הנפשית 

. ישנן ראיות  תופעה חדשה   ואקטיביים אינ - השימוש בחומרים פסיכווהם חוקיים בארצות רבות.  מאוד  

  5,000ך שנצברו במהלך  לכ  וראיות היסטוריות    השנ   10,000לצריכת סמים כבר לפני  אולוגיות  יארכ

ם בעלי  אקטיביים אינה מנת חלקם של בני האדם בלבד. ישנ -השנים האחרונות. צריכת חומרים פסיכו

שחשיפה לחומרים מסוימים גורמת או כאלה  כרון,  ימגיעות למצב של שופירות שתססו    ים הצורכ  חיים 

פסיכו לתופעות  )חתולים -להן  לדוגמה,אקטיביות  מ  ,  נפית  המושפעים  אגדות צמח  החתולים(. 

לבני  המזכירות  מסורתיות   שהכירו  לחיות  התייחסויות  קרובות  לעיתים  מכילות  מקודשים  צמחים 

 האדם את השימוש בסם. 

ניסו למגר את נגע הסמים בתחומן על ידי הוצאתם מחוץ לחוק,    20-מאה המדינות רבות במהלך ה

עבירה כ  ,ים שהוגדרו כמסוכנים הצריכה, האחזקה והאספקה של סמקרי באמצעות הגדרה בחוק של  

פלילית. בנוסף לאכיפה באמצעות המשטרה, נהוגה גם גישה של מזעור נזקים על ידי שירותי בריאות, 

המספקים לצרכני סמים שירותים ותמיכה כדי למזער את ההשפעות השליליות של צריכת הסמים. 

ידי ס על  מזעור אספקה  ביד עם אסטרטגיות  יד  הולכת  לרוב  זו  חוק. שימוש שיטה  אכיפת  וכנויות 

.  צריכה  תלויעד לניסיוני להרגלי ושימוש  ין  ודפוסי הצריכה נעים בבסמים מקיף מגוון רחב של חומרים,  

אף ששיעורי השימוש בו והזנים הנפוצים ביותר משתנים  ובעולם,  קנאביס הוא הסם הנפוץ ביותר  

. אחרים  מים ס ם בהרבה יחסית לסוגי גדולי בסך הכול בקנאביס השימוש  היקפי הרי במדינות שונות, 

העדפות משתמש, שינויים בייצור   צרכנות הסמים:  מגוון גורמים יכולים להשפיע על מגמות בתחום 

  ובסחר, סדרי עדיפויות של אכיפת חוק, רמות פעילות ויעילות.

הקורונה מגפת  של  המהירה  ומההתפשטות  מההתפרצות  הושפע  כולו  אמצעים העולם  אכיפת   .

לרבות סגירת שירותים שהיא חסרת תקדים בתקופת שלום,    ,מגבילים כדי לבלום את העברת הנגיף

התנועה,  וחופש  להתכנסות  הזכות  על  ומגבלות  גבולות  חיוניים,  מידית   25שאינם  גם   שיבשו 

אספקת סמים, כמו גם שירותי בריאות, שיווק תרופות  להתנהגויות רבות הקשורות לשימוש בסמים ו

 חוק.  האכיפת לשם יישום  ופעילויות 

 

 

ויקיפדיה  24

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%9D_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%90%D7%A7%

 D7%98%D7%99%D7%91%D7%99 
25 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WDR20_BOOKLET_1_0.pdf   
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 26המשבר הכלכלי שאחרי הקורונה ישפיע מאוד על שוק הסמים 7 תרשים 

  ההשפעה של הקורונה על שווקי הסמים,   בדברמכיל הערכה מוקדמת    2021,27דו"ח הסמים העולמי  

פוטנציאלית של המגפה  ההשפעה השל  לצייר תמונה מקיפה של ההשפעות הנראות לעין ושמטרתה  

 . ולהתמודד עימם  האתגרים שבפתחאת כדי לסייע למדינות לצפות בתחום זה, 

 

 

26 https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr-2021_booklet-5.html 
27 https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html  



 

 

33 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 

 28מגפת הקורונה הרחיבה תבניות חדשניות לתעבורת סמים  8תרשים 

של הסמים  היצע הסחר  על  לא השפיעה על הייצור והמגפה  כי  מלמדים    דו”חנתונים שמופיעים ב ה

במהלך  בעקבות   הראשוניים  ו2020השיבושים  השפעה. ,  ללא  ברובו  נמשך  האופיואידים  ייצור 

וניידות   זמינות  ואמנם  מגבלות  האספקה  שרשרות  על  הייצור על  השפיעו  לאזורי  להגיע    , היכולת 

התחדש ביתר עוצמה לאחר  הוא  אך    ,הסחר בסמים הואט משמעותית במהלך הסגרים הראשונים ו

בלות. בכל האזורים כמויות הסמים שנתפסו ירדו באופן משמעותי במהלך הרבעון השני של  תום ההג

 בהמשך. ביתר שאת  ונמשכה חודשה אך גם כאן הפעילות  , 2020

הירידה בכמויות העולמיות של הסמים שנתפסו מצביעה לכאורה על פעילות סחר מופחתת במהלך 

לייחס זאת גם לשינויים באכיפת החוק והצורך למקד  החודשים הראשונים למגיפה, למרות שניתן  

משאבים במגפה. הפגיעה בתעבורת סמים יבשתית ואווירית הושפעה יותר, שעה שנתיבים ימיים 

פחות  פרטיונ ,  הופרעו  במטוסים  ושימוש  ומים  ים  בנתיבי  מוגבר  שימוש  מגמה של  בעוד   ,ים יכרה 

מסחרית   אווירית  בהובלה  שהועברו  הסמים  כןופחת כמויות  כמו  בדואר    ,.  במסחר  עלייה  נצפתה 

)כמפורט   רבים  אלו  8בתרשים  באזורים  כל  והגברת קשורים  (.  נסיעה  למגבלות  גבוהה  בסבירות 

הבקרות על גבולות היבשה ברחבי העולם. בנוסף, בתקופת המגפה יורטו משלוחים גדולים של קוקאין 

בדרום  )הרואין  בעולם  אזורים  במספר  ק-והרואין  אסיה,  בצפון מערב  חומרים  ומגוון  באירופה  וקאין 

 

 

28 https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/WDR21_Booklet_5.pdf 
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ייתכן שהדבר מעיד על  מגמה של גידול בכמויות המשלוח לאור צמצום יכולות התעבורה   .אמריקה(

שבדרך    ,בעקבות המגפה. כמו כן, יירוט משלוחים הכוללים כמויות גדולות של קוקאין, קנאביס והרואין

במכלים,  כלל   בים  למעורר חששות  מועברים  מאורגןהסת בנוגע  פשע  קבוצות  של  לרשתות    ננות 

ויישומי  מעברים בין מדינות.  ו משלוח נתיבית, ללוגיסטיואספקה   עלייה בשימוש במדיה החברתית 

, ועל כן  ממלאים תפקיד בולט יותר בתקופות של ריחוק חברתילצורך סחר בסמים    תקשורת מוצפנים 

הרשת  שווקי  באמצעות  מקוונות  במכירות  מוגבר  עניין  להפחית האפלה,    נצפה  המאפשרים 

הסתמכות על מזומנים כאמצעי תשלום. שינויים התנהגותיים שבסבירות בתקשורת פנים אל פנים וב

היא שמשבר כלכלי עולמי שייגרם עקב המגפה, ירחיב את השימוש נוספת  גבוהה יימשכו. הערכה  

חוסר ביטחון  ש , וגם מפני  משבר כלכלי ממושך מאיץ שימוש בסמים ככלל,  מאחר שבתרופות וסמים,  

   .(8 תרשים בלתי חוקיות )התרופות התזונתי עלול להגביר את הגידול והייצור של 

יותר לבקשת עונה הייתה  מגמה מעניינת שנצפתה בעת הקור  -  תמיכת הקהילה  רבה  זרה פנייה 

בקרב משתמשים בסמים. הדבר הוסיף ללחצים של שירותי הבריאות שעסקו בעיקר בניסיונות למתן  

ו  האוכלוסייה כולה. במהלך תקופות הבידוד  על  את ההשפעה של המגיפה על הצוותים הרפואיים 

מודדו  הת   ,החלופי  תרופתיהטיפול  הלהשגת  נזקים והלהפחתת  הרגילות  הפעילויות  יחד עם  והסגרים,  

, עם קשיים לספק רצף טיפול תוך הפחתת מגע פנים אל פנים  כל החולים האחרים כ  ,צרכני הסמים 

וכיבוד אמצעי ריחוק חברתי. גישות חדשניות והחדרת גמישות רבה יותר במרשמי הטיפול החלופי 

או   התנדבותיות  בקבוצות  היעזרות  לצד  נזקים  להפחתת  חומר  סייעו רגוני  באומתן  אזרחית  חברה 

המצב.  למשתמשים   עם  הצורך  להתמודד  הבנת  הוא  לעתיד  עיקרי  מגירה  ות   ביצירת לקח  כנית 

אלו כוללים, בין היתר, פיתוח גישה פרואקטיבית   להכללת שירותים מבוססי קהילה בתגובה למשבר.

ניידות, תוכנית להכללת שירותי מתנדבים  יותר ליצירת קשר עם לקוחות המתמודדים עם מגבלות 

 בתחומי בריאות אחרים והבטחת זמינות של ציוד מגן אישי.   

ה במערכת פגיעבהחל    צריכת סמים מסבה לבריאות האנושית נזקים קשים, לעיתים בלתי הפיכים,  

מחלות לב וכלי דם. וכלה ב  החיסון, מחלות נשימה כרוניות, הקשורות לעישון טבק ותרופות אחרות 

  ,תים קרובות משתמשים בסמים ילע  מאפיינים  ה  ,בעיות בריאות כרוניות בשילוב עם תנאי חיים ירודים 

ולנגיף הקורונה בפרט יותר בעת לצד השלכות חמו  ,עלולים לגרום יתר רגישות לנגיפים בכלל  רות 

הדבקה. בנוסף, הפרעה לשוק הסמים, עלולה לגרום לכך שמכורים לסמים יפנו לחומרים שונים או 

הפיסית,    פגינוי לפגיעה  מעבר  יותר.  מסוכנות  נרחב  כר    הואבסמים    לאומי-ביןסחר  התנהגויות 

ל הפרעה   תצפיות ונתוני מודיעין לא הצביעו עהפוגעות בחברה.    , התפתחות קבוצות פשע מאורגןל

המנצלות את בהעברות    ייחוד  לא ניכר שיבוש יוצא דופן  בולפעילות  של סחר בסמים,  ניכרת  מידית  

נ לצורך  תנועת הסחורות    נטען שקבוצות פשע מאורגן  צלו את  יהסתרת סמים במכלי הובלה. אך 

, פהמניעת המגהקשורות עם  ת  יופעילוהוסתה לעבר  אכיפת החוק    גורמיתשומת לבם של  העובדה ש 

הפכה תנודתית יותר ויותר סביבה   כך שהל   ה. עם זאת, חוסר היציבות הובילכדי לפעול ביתר קלות 

היא  שונראה    ,באירופה, בייחוד  עסקים פליליים לאורך שרשרת האספקה מבחינתם של    ובלתי צפויה  

   מסדר גודל בינוני.הביאה לעלייה ברמות האלימות בקרב ספקים ומפיצים 

נרשמו ברחבי אירופה מקרים רבים והולכים של התקפי בשנים האחרונות    -  עלייה בסיכונים עתידיים

. של הסם   כמויות גדולות נתפסו  מפתח בציר הקוקאין ובהן  בלגיה, ספרד והולנד הן מדינות    קוקאין.

של סחר בקוקאין  מצביעים על זמינות גבוהה של קוקאין בשוק האירופי וסימנים לצמיחה  אינדיקטורים  
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כמעט מדי   הברמה הקמעונאית גדלהטהור  קוקאין  כמות ההיה נדיר בעבר.  הדבר  במדינות שבהן   גם  

לצד נתונים משירותי טיפול, מצגות חירום ומקרי מוות כתוצאה מסמים,  ונתון זה  ,  2009שנה מאז  

אלימות   גורם  כבין היתר  ,  בבעיית הסמים באירופהחלק גדול יותר  קוקאין  כיום   לעל כך שמצביעים  

, בעיות בריאותיות וחברתיות  בהרואין ממשיך להצביע על הזדקנות מוקדמת . שימוש  הקשורה לסמים 

על בריאות הציבור ממלא כיום תפקיד הקנאביס ועוצמותיו החדשות  של  חמורות. הבנת ההשפעה  

 לה לטיפול תרופתי. מרכזי בקב

יתר של תרופות  נחלתם של מכורים בלבד. תופעת מוות ממנת  אינם  וסמים  סיכונים של תרופות 

  בני  מספר מקרי המוות ממנת יתר של תרופות בקרב    2018-ל  2012בין    ;קשורה לאוכלוסייה מזדקנת 

בתרופות  תמשים  מש מבוגרים המה שמעיד כי בעיה זו קשורה יותר ויותר ל  ,75%-ב  זינק  פלוס    50

זו  מזדקנת      השל קבוצ  מתגברת עם הגיל  לטווח ארוך. הדבר מדגיש את הצורך להכיר בפגיעות ה

החיים   שבה לכל  סמים  בה  ול  ,משתמשי  ולצמצום  ראות  חברתית  להשתלבות  לטיפול,  חשוב  יעד 

בהיבט   כי  ,  אחרנזקים.  נמצא  סמים   באירופה  בנגיף  היא  הזרקת  לזיהומים  מרכזי  הצהבת   גורם 

(HCV.)    של קיומם  חדשניות  למרות  ואסטרטגיות  חדשים  בהפטיטיס  לכלים  באמצעות   Cטיפול 

, ובייחוד  אתגר במדינות רבות הוא  ההגעה לאוכלוסיות היעד   הרי שויראליות מועילות,  -תרופות אנטי

 תהליך יעיל לזיהוי, אבחון ומעקב אחר הנדבקים במחלה זו.  בהם  קיים  במקומות שלא

שימוש בסמים משתנה ככל שהידע על השפעות הסמים ותופעות הלוואי נפוץ  כלפי  יבורי  היחס הצ

המכור נתפס יותר ויותר כמישהו שיש לטפל בו במקום להענישו. המכור עשוי לרכוש יותר    .29יותר

מתברר שסמים ממכרים משפיעים ישירות על אזורי המוח השולטים ברצון ובשליטה. ש  לאחר אהדה  

יצירת מודעות  לשם    נעשים מאמצים רבים    כמי שזקוק לעזרה,    ת להבין את המכורבמקביל לנכונו 

שיקול דעת מחודש לגבי תגובות    ערוצי הסברה ומניעה אלו  דורשים י  נ שימוש בסמים. ש הלסכנות  

כלכלה, מדעי החברה    :הרלוונטיים   ם תחומיה המשלבות מידע מכל  ורגולטוריות המבוססות על ראיות  

 מדעי המוח.  ו

מידע רלוונטי   לאור  וזאת    ,גם הוא בבדיקה  הקשור ביחס כלפי מכורים לסמים מצוי  ההיבט האתי  

 מתחום מדעי המוח מצד אחד, ומודעות ציבורית גוברת ליחס הרשויות למתמכרים, מן הצד השני. 

עלים שאלות אתיות  בנוגע מ  ,סמים חוקים חדשים, למשל אלה המאפשרים בדיקת עצורים לשם זיהוי  

שיפורים במערכות הגילוי יציבו  גם  ליכולת ההתערבות ברמת המדינה בבחירה האישית של הפרט.  

, ? לכל תשובהולא  ם לערוך בדיקות לגילוי סמים  בבתי הספר איש  כגון האם    ,אתגרים אתיים חדשים 

תהיה   שלילית,  ובין  חיובית  הדורשת    בין  לכת  מרחיקת  בשנים  משמעות  מעמיקה.  התייחסות 

  כגון  להגנה מפני התמכרות לסמים,חיסונים  אנו צפויים לחזות בכניסה הולכת וגוברת של הקרובות 

קוקאין, הרואין, ניקוטין, אמפטמינים וקנאביס. הצעת החיסון כטיפול בהתמכרות מעלה מעט דילמות  

בבחירה   העיפגה להיגרם בהם  לולשעקשים  קיימים תרחישים קשים יותר, לדוגמה מקרים    ךאתיות, א

 

 

29 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/300329/05-

1186-drug-futures-horizon.pdf  



 

 

36 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

הפרט.  ה של  בסמים  חופשית  למלחמה  לחיסונים  שיצפויים  חדשים  מצבים  מגוון  את  יצור  אתגרו 

ואתיות: חדשות, משפטיות  מידה  אמות  בבניית  ויחייבו  ל    הרשויות  לאפשר  את  האם  לחסן  הורים 

מניעה כאמצעי  ל  ישה  ;ילדיהם  המשפט  להתיר  כאלטרנטיבהלמערכת  חיסון  לכלציע  או    האיה 

חיסון כתנאי לקבלת פוליסה. טכנולוגיות מתפתחות בתחום הגנום האנושי,  לדרוש    חברות ביטוח  ל

עשויות גם הן, להעריך את רגישותו של אדם לסמים ואת הסבירות להתמכרות. יישום טכנולוגיה כזו 

ה של השימוש  ובכלל. הדיון לגבי האתיקילדים  כבר בילדות עשוי להפחית את הסיכון להתמכרות   

ו והצבא,  הספורט  בתחום  עלה  כבר  קוגניציה  ושיפור  ביצועים  לשיפור  להניח  בסמים  מאוד  סביר 

ומקומות עבודה. סוגיה אתית נוספת   , האוניברסיטהבין כותלי בית הספרהיה רלוונטי גם  י  שבקרוב  

של   פוטנציאלי  לפיתוח  פסיכונוגעת  משפרו  אקטיביים -חומרים  או  מהנות  השפעות  עם  בעלי  ת 

חומרים  השפעות שליליות   כמתאים  מינוריות,  ייתפס  מוגבלים. מה  ואינם  כסמים  שאינם מסווגים 

במקרים כאלה?  המקסימלית  סיכון  הרמת    כיצד תיקבע  ?  יחסית   סמים בטוחים ב  כשמדוברנכון  כו

תוספי תזונה   לגביכמקובל  זה,  בתחום    ןזכאי למערכת בדיקות או בקרות כלשהיהא  האם הציבור  

 ? מענה מסוג אחרוויטמינים או שיהיה צורך ב

הקלה להעצמת ההנאה, להגברת ערנות, לסמים משמשים למגוון רחב של מטרות, לשיפור השינה,  

ואף   להקלה על  מעצורים חברתיים  סיוע לרגיעה וכ  שיפור מצב הרוח,ל   ,חרדות ולשיכוך  על מצוקה  

ביצועים.   האסורים לשיפור  מהסמים  טיפוליים.  לרבים  שימושים  יש  עדיין  או  היו  שנות   כיום  עד 

שעברה  השישים   ב למאה  באמפטמין  שימוש  ממשלה  מסגרת  נעשה  בראשי  לגיטימי  טיפול 

לאורך שעות   שמור על ערנות צוותי הרפואה ללסמים ממריצים עוזרים לעובדי תובלה ו .ופוליטיקאים

גילויארוכות.   של  לתקרה  הגענו  לא  היא שעדיין  חדשים,    ההערכה  להעריך סמים  מאוד  סביר    אך 

מאלה הקיימים   לשימושיותר  אף  ם עשויים להיות  מהנים  י אקטיביים טיפוליים עתידי-שסמים פסיכו

אופנה,  ששיקולים של    נראה  ואולם    רבות מהתרופות של מחר תתבססנה על הסמים של היום,   .היום 

 חדשנות וזמינות ישפיעו על השימוש בהם. 

, רווח מאוד ושיעוריו  מגדר וגזע   יללא הבדל,  האוכלוסייה  לבקרב כל  בסמים שימוש  ואולם כבר היום  

, ושיעור הולך הגיל של תחילת השימוש בסמים הולך ונעשה צעיר יותר עם הזמן.  עולים בהתמדה

צריכת  כוללים בהנאות הפנאי שלהם  ,בסביבה חינוכית ממושך יותר מבלים  זמן ה ,וגדל של צעירים 

מאוחר יותר בחייהם.  שלב  עבודה והקמת משפחה עד  התבססות במשתהים עם  תוך שהם  סמים,  

הפכו לנציגי לחייהם, י  20-שקידמו את תרבות הסמים בשנות ה, אלו  בעשור הקרוב, ילדי הפרחים

ברמה בסמים אסורים  נסו  יו כאלה שהת יהבמרבית המשפחות  שמאחר  ו   ,משפחותיהם בהדור הבוגר  

שכיח לשימוש להיות     , אשר תגרום עשוי הדבר לקדם גישה מקלה לצריכת סמים   ,  זו או אחרת כ

  , במקביל, רבים מהמוצרים על בסיס צמחיבהרבה מהמקובל היום, ודאי בקרב המבוגרים בחבורה.  

פוי להמשיך ולרדת. הם מיוצרים כיום צפויים להישאר זמינים, ומחירם צ  ,כגון הרואין, קוקאין וקנאביס

, , מצבקונפליקטים לקשור לחוסר יציבות ו  ם בהן ייצורשבאמצעות אוכלוסיות עניות ושוליות ובמדינות  

 עתיד להימשך. שקרוב לוודאי, 

דמוגרפי בסמים  יםשינויים  מאחר    צפויהשימוש בתרופות מרשם    -  יקדמו שימוש  שבקרב  לגדול 

גופניות  השפעות ההמקלות על הלתרופות    ים ביקושוהולכת יאמירו האוכלוסיית הקשישים הגדלה  

של ההזדקנות. ליקויים קוגניטיביים עשויים להחליף פגיעה פיזית כסיבה מרכזית למתן    והמנטליות 

 תבעוטיפול רפואי לקשישים ובכלל. שירותי בריאות ארוכי טווח לאוכלוסייה עם לקות קוגניטיבית י
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- תקציבים. כמו כן, סביר שרבים ישתמשו בתרופות עם השפעות פסיכועוד ועוד   ממוסדות הבריאות 

כגון ממריצים ומשפרים צמחיים וקפאין, כדי לשפר את הביצועים בעבודה או ללא מרשם, אקטיביות 

, מוגדרות   למטרות טיפוליות   תפקודים הכרתיים בבית הספר. סביר להניח שיפותחו תרופות לשיפור  

היבטים רבים ן יתחילו לשמש לצורך שיפור  וה ללא פיקוח, אך השימוש בתרופות אלו עשוי להתפשט 

תרופות   מצב רוח, קוגניציה, הנאה וביצועים מיניים. כשם שכבר היום   לרבות  של תפקוד מנטלי,  

ממדי ההפצה והמסחר בפלטפורמה הזו עשויים  סביר להניח ש  ,ותוספים תזונתיים זמינים באינטרנט

 .   להתרחב

הוא מונח שטבע פרננדו בלאונדה, נשיאה לשעבר   -  )30בספרדית  Narcoterrorismo)טרוריזם  -נרקו

התקפות טרוריסטיות באופיין נגד המשטרה הפרואנית למלחמה כאשר תיאר   ,1983של פרו, בשנת 

טרור מתייחס לניסיונות סוחרי הסמים להשפיע על מדיניות הממשלה  -בהקשר המקורי, נרקו  בסמים.

או החברה באמצעי אלימות והפחדה כדי לעכב את אכיפת החוק ולפגוע במערכת המשפט על ידי  

שימוש שיטתי באיומים או באלימות. כך למשל, האלימות האכזרית של פאבלו אסקובר במגעיו עם  

טרור.  -ת הדוגמאות הידועות ביותר שתועדו בהקשר לנרקוממשלות קולומביה ופרו היא כנראה אח

בו בדיונים   למלחמה    שבהם הובעה התנגדות המונח הפך  שנוי במחלוקת, בעיקר בשל השימוש 

ארגוני    כיום משתמשים במונח זה יותר לתיאורהאלימה של ממשלת ארצות הברית בסחר בסמים.  

, אשר נועד של סחר בסמים   ניהול  ב  הידועים  , כגון חמאס, טליבאן, חיזבאללה, דעאש ועוד,  טרור

 צורך גיוס מתנדבים ומומחים בתחום לשורותיהם.  ם וליהתיופעילולמימון 

 31ה, לדוגמ,  מוצאים אל מוץ לחוק, מחזיקים לרוב אגודות צדקה. החיזבאללה  כשהם ארגוני הטרור, גם  

למ או  בלבנון  נזקקים  עבור  לכאורה  ב"דאעוה", המגייסת תרומות,  ילדים  כמטרות  חזיק  גני  הקמת 

בפועל חינוך.  בגרמניה  ,ומוסדות  חקירות  חיזבאללה.  של  פעולותיו  למימון  עובר  בשיתוף    ,הרוב 

רוב אנשי  שמאחר    אולם בסוריה.  של הארגון  גילו שכספים אלו עברו למימון המעורבות    ,האינטרפול

הפו לזרוע  המסונפים  צדקה,  לארגוני  שייכים  באירופה  חיזבאללה  של  של  -ליטיתהשטח  אזרחית 

לגיטימית,   עדיין  אירופה  מדינות  זו שברוב  והעונשים הרי  הארגון,  האישומים  נתפסים,  כשהם  גם 

 והענישה קלה יחסית.  , סחר בסמים ועבירות כלכליות המושתים עליהם הם בגין 

 מגמות בישראל 

אחת.   בולטת  בחריגה  ישראל,  את  גם  מאפיינות  הסמים,  בקטגוריית  העולמיות  המאבק  המגמות 

. בהברחות הסמים, מוגדר כיום כבעיה לאומית, מאחר והוא מכיל מרכיב נפיץ שהוא סוגיית הטרור

מול   אינטרסים  לא מעט התנגשויות  ידי השב"כ, מאירה  על  מובל  זו שהצד המודיעיני שלה  סוגיה 

בנתיבי   קר:  דעת  שיקול  מתוך  שהוא,  כמות  המצב  את  להשאיר  העלולות  המצרי,  בצד  מקורות 

 

 

30 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A8%D7%A7%D7%95-%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A8  
31 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001351797  
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רה, עדיף שסמים שייכנסו לישראל ולא פלוגה של לוחמי דאעש, למסע הרג רצחני, עם טילי נ"ט החדי

 .32ונ"מ, מקלעים טנדרים ורימונים

השני   הגוף  באחריות  נמצאת  סמים  הברחת  של  שהבעיה  והצבא  המשטרה  טענו  שנים  במשך 

, והצבא התעקש לאומי-בין)במשטרה סברו שאין להם סמכות ויכולת לפעול בשטח צבאי כמו גבול  

במחצית   פלילית(,  סוגיה  הם  ולעלות    2019שהסמים  מאחריות,  הבריחה  עם  להפסיק  קולות  עלו 

. הן הצבא והן המשטרה סברו שרק שינוי קיצוני של כללי המשחק, כמו  מדרגה במלחמה בהברחות 

הוראות פתיחה באש שיסכנו את חיי המבריחים, יכול להביא לפתרון. ואכן נתוני ההברחות בגבול  

הברחות  בהיקף  משמעותית  ירידה  על  מצביעים  אדום,  בעוצבת  שהציגו  החולפת,  בשנה  מצרים 

השווי    2019-כך, אם ב  33.אלימות המתפתחת במקרים מעין זהלצד הסלמה דרמטית ב  ,הסמים באזור

,  2020הרי שבשנת    ,המשוער של הברחת הסמים בגבול מצרים עמדה על כארבעה מיליארד שקלים 

עומד הוא  ו  56%- במסגרת היערכות חדשה של צה"ל והמשטרה באזור, השווי המוערך הכולל נמוך בכ

מהן סוכלו.    43-הברחות, ו   116האחרונה נוטרו בדרום  מיליארד שקלים. בסך הכול, בשנה    1.8-על כ

מהן נרשמו מקרי אלימות, לרבות התנגשות כלי רכב, פריצות מחסומים או ירי לעבר שוטרים   18-ב

מצרים. המאבק בסחר בסמים בישראל פורץ את גבולות הארץ, ולאחרונה הודיעו ישראל והאמירויות 

את תלותו בפעילות    חיזק  בר הכלכלי באיראן ובלבנון  המשש  34על פעילות משותפת כנגד החיזבאללה 

 ייצור והברחה של סמים. 

של    ם הקואליציוניים היא נכללת בהסכמילפי הדיווחים,  ו  ,על לגליזציה של קנאביס כבר דובר רבות 

האם הממשלה החדשה תעביר את מיליארדי השקלים שמגלגל   :, אך עדיין לא ברורת השינויממשלמ

ישראל קופה הציבורית? במרתון הבחירות שהתקיים בה  לאאל מהשוק השחור  שוק הקנאביס בישר

האחרונות,  ב הפוליטי   קצוות מכל  נשמעו  שנים  ל  35תהקשת  השימוש ההבטחות  את  בחוק  התיר 

  .קנאביסב

נאמר על "בעד" ו"נגד", אך במצב הנוכחי נראה שהמפסידה העיקרית מהיעדר חקיקה  כבר  הרבה  

גורם שעה שה  ,מאבדת הזדמנויות כלכליות וחברתיות   . המדינהת ישראלהמקדמת לגליזציה היא מדינ 

  2.5-הוא שוק הקנאביס הבלתי חוקי, שעל פי מכון ירושלים לחקר שווקים, מגלגל כשמרוויח  יחידי  ה

מיליארד שקל בשנה. לפי אותו מחקר, לגליזציה והטלת מס על הקנאביס בשיעור דומה לזה המוטל 

וטנציאל כדי להמחיש הפמיליארד שקל בשנה.    1.6-ב הכנסות בהיקף של כעל סיגריות ואלכוהול תני 

בתי חולים או   7- שנים ההכנסות הצפויות ממיסוי יאפשרו להקים כ  האמיתי של לגליזציה: תוך ארבע

 תחנות רכבת חדשות.  90- יותר מבתי ספר או  62

עלייה תלולה שתגיע הצפי הוא לומיליארד דולר,    20.5-שוק הקנאביס העולמי עמד על כ  2020בשנת  

אל עיניהן  את  מדינות העולם  מזה שנים רבות נושאות  .  2030בשנת    לערך  מיליארד דולר  350די  כעד  

 

 

32 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5569234,00.html  
33 https://news.walla.co.il/item/3447295  
34 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001351797  
35 https://finance.walla.co.il/item/3441494  
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המובילות בתחום המחקר הרפואי והתרופות, שעשויות להיות  מחקר והפיתוח ישראליות  החברות  

להיכנס לישראל ולהיות חלק  חנית גם בעניין ייצור הקנאביס הרפואי. חברות זרות רבות שואפות  -ד חו

כל חברה ישראלית כזו   אגרוטק ועוד.המיכשור הרפואי,  המטכנולוגיות ישראליות בתחום הפארמה,  

  את כלכלת ישראל ואת שוק   באופן ניכר שדרג  עשויה לעשרות משרות וייצור של  פוטנציאל  במחזיקה  

 התעסוקה. 

יתרונות מחסרונות כבר הוכחהעמדה שלפיה   יותר  לגליזציה מציע  פדרליים של  בדו"חות    הקידום 

בה התרחשה לגליזציה לפני  ש קודמה לגליזציה מלאה. בקולורדו, למשל,    ןבהאשר  מדינות ארה"ב  

לרכוש כעשור, נצפתה ירידה בשימוש בקרב בני נוער. הסיבה פשוטה, בשוק חוקי קשה יותר לקטין  

עסק שמציע מוצרי קנאביס מחויב ברישיון מטעם המדינה ונמצא תחת בית  בו כל  שקנאביס. מצב  

בשנה  . מידי שנה  ם כירה לקטינים ולשלול את רישיונאפשרים ממגופים  שלנטר ולזהות    ניתןמעקב,  

וכליאה בכל הנוגע לשימושמיליון שקל על אכיפה, שיטור,    700-מדינת ישראל מוציאה כ  שפיטה 

עשרות אלפי תיקים פליליים נגד אזרחים שנתפסו במקום ציבורי עם  ובכל שנה נפתחים  .  בקנאביס

 א הסטטוס קוו והעיקרי של קידום הלגליזציה השהחסם    , אם כך, כמות קטנה של קנאביס. נראה

הכלח,    השמרני, עליהם  וסטראוטיפים שאבד  מיושנות  תפיסות  לשמר  את  המסייע  לאמץ  במקום 

בתחום ולמנף הזדמנויות שיאפשר למדינת ישראל לעשות שינוי משמעותי וארוך   לאומי-ביןהניסיון ה

  .טווח שיועיל לכל הנוגעים בדבר

 בדרך לשלומות ושוויון     - אשכול

השלומ את  מחזירים  הקורונה  מגפת  מומנטום  אירועי  ויוצרים  חיינו  של  הבמה  לקדמת  לעדכון  ות 

ולאיזונה מחדש , הכוללת  . מחקרים מצאו שקיימת חשיבות קריטית לשלומות הוליסטית השלומות 

הגדירה חמישה מרכיבים חיוניים   36. חברת גאלופהיא רק אחד מהם   רווחה גופנית ש,  כמה ממדים 

 לשלומות: 

 

 

 

36 https://news.gallup.com/opinion/gallup/328550/top-wellbeing-resolutions-2021.aspx  
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 מרכיבים חיוניים לשלומות   9 תרשים

על החברה  בפשטות,  ו  ." חברתיים מגוון והכללההוא "חמשת המרכיבים הללו  תנאי הכרחי לקידום  

כל אדם ולהכיר ולקבל את ההבדלים האישיים בכל ממד:  כיר בייחודיותו של  להאו הארגון המסוים  

נטייה  מינית, מעמד חברתי גיל,  -גזע, אתניות, מין,   דתיות, אמונות  כלכלי,  יכולות פיזיות, אמונות 

 פוליטיות או אידיאולוגיות אחרות.

מגוונת  בחברה  והבנה    37חיים  סובלנות  הקהילה  מקדמים  את  מעשירים  הם  שונות.  תרבויות  בין 

באמצעות חוויות משותפות, תורמים לסביבה הכלכלית באמצעות צמיחת עסקים שונים ומקלים על  

ויכו  בכישורים  מקומי  הטרוגנית  לות.  מחסור  בחברה  אף  עם  חיים  מכילה  עולם  מצמצמים תפיסת 

ואפליה כיוון שגזענות  למגוון,  ומודעות  דעות שונות, מפחיתים    התוודעות  לקבלת  נכונות  מקדמים 

  פחדים מפני הבדלים, ובכך הם תורמים לפתיחות אנושית ולבניית עולם מאוזן יותר. 

צוברים תאוצה בעולם כולו בכל תחומי החיים     D&I –inclusion (Diversity and( 38מגוון והכללה 

אך   אינם מתבטאים  ובעולם התאגידים בפרט.  אלו   בתחום העסקייתרונותיהם הרבים של ערכים 

וייחודיות של מגוון העובדים, אך חברות בלבד  יתרון עסקי ישיר הנגזר מיכולות מגוונות  . אמנם יש 

מגוון והכללה הן יצירתיות יותר ותומכות בקולות שונים, וכך מושכות המזוהות עם מדיניות ושיטות של  

כי מגוון והכללה הם שני מונחים  עם זאת  את הכישרונות המובילים בכל ענף.  אליהן   חשוב לזכור 

  והאחד אינו מרמז על השני באופן אוטומטי.אין אלה מילים נרדפות אין לבלבל ביניהם,  ששונים 

  

 

 

37 https://diversity.social/why-is-diversity-important/  
38 https://blog.vantagecircle.com/diversity-and-inclusion/ 
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 מגמות עולמיות 

 מגוון והכללה  

כולל    . ספקטרום זה"ספקטרום ההבדלים האנושי המלא"כ  Gallup  39  2018ו"ח  מוגדר בד   -  מגוון

ייחודיים   גיאוגרפיים,   ובהם מאפיינים  מיקומים  גזעים,  אתניות,  גיל,  דתיות,  אמונות  מינית,  נטייה 

ון: פנימי, חיצוני, ארגוני  במקומות עבודה קיימים מספר סוגי מגותרבויות, מעמד, יכולות פיזיות וכו'.  

עולם.   ווהשקפת  לשליטה  ניתנים  חלקם  פנימיים,  ואחרים  גלויים  קבועים  ל חלקם  וחלקם  שינוי 

 (. 10 תרשים )כמתואר ב

עליהם  הגורמים השונים שאדם נולד אליהם או משתייך אליהם. לרוב, לאדם אין שליטה    -  מגוון פנימי

   .תרבות וואין ביכולתו לשנותם, הכוונה לגזע, גיל, מוצא אתני, מקור לאומי 

חינוך, כישורים :  הוא אינו נולד לתוכם וביכולתו לשנותם שמאפיינים הקשורים לאדם,  ה  -  מגוון חיצוני

 .  אזרחות כלכלי, חוויות ו  –ום גאוגרפי, סטטוס מערכת יחסים, מצב חברתי , מיקדת והתעניינות, 

מקום עבודה, פונקציית ובהם  מקום עבודה,  בהגורמים השונים בארגון או   כולל את   -   מגוון ארגוני 

 , סטטוס ניהול ורמת ותק.  מחלקההתפקיד, 

החוויות    :עולם של אנשים גיוון בתפיסות הל מגוון בהשקפת העולם מתייחס להבדל ו  -  השקפות עולם

והיכול הפוליטיות  הפילוסופיות  האמונות,  ההיסטוריה,  ידיעת  הפרט  ת  והייחודיות,  את  של  לעצב 

 . מו השקפת עול

 

 40סוגי המגוון  10תרשים 

 

 

39 https://www.gallup.com/education/248924/college-admissions-scandal-affects-diversity-inclusion.aspx  
40 https://blog.vantagecircle.com/diversity-and-inclusion 
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תקינות פוליטית, ג'סי ג'קסון, פוליטיקאי ופעיל זכויות אזרח, טען ש"הכללה אינה עניין של   -  הכללה 

מגדיר 'הכללה' כ"הישג של סביבת    41)הארגון לניהול משאבי אנוש(    SHRM".  אלא המפתח לצמיחה

להזדמנויות  שווה  גישה  להם  יש  ומכבדת,  הוגנת  בצורה  מתייחסים  האנשים  כל  שבה  עבודה 

ש כלול " כלומר, להבטיח שכל עובד ירגי,יכולים לתרום באופן מלא להצלחת הארגוןהם  ולמשאבים ו

ל. כתוצאה מכך, תפרח החדשנות, יגבר שיתוף הפעולה  ווחלק מהצוות, מוערך, נראה ונשמע על ידי כ

 .ומעורבות העובדים תצמח

הצעד הראשון ביצירת תרבות מגוונת   42  (Gallup 2018),לפי אותו דו"ח  -   ההבדל בין מגוון להכללה 

מגוון ללא הכללה .  שהם עוסקים בדברים שונים וההכרה בכך  ושגים  ההפרדה בין שני המומכילה הוא  

העובדים. ובניסיון  החברה  בתרבות  משמעותי  בשינוי  יסתכם  מגוונים    לא  צוותים  יצירת  לדוגמה, 

מבחינה אתנית, לא תתרום לארגון אם לא יתייחסו לדעותיהם, לפרספקטיבות ולניסיונות שלהם בעת 

טוען שבהקשר של מקום   Harvard Business Reviewקבלת החלטות ועיצוב מדיניות. מאמר של  

העבודה, מגוון שווה ייצוג, אולם ללא הכללה לא יקרו ההקשרים המכריעים המושכים מגוון כישרונות  

 המעודדים השתתפות, מטפחים חדשנות ומובילים צמיחה עסקית.  

הישל  מדיניות   והכללה  תאוצה,    אמגוון  היום  שתופסת  ובית  חילמעורבות    ם תורואימוצה  מגמה 

   הם: בולטים המיידים השיפורים  הקידום חדשנות. לו

 לאור ההרגשה שהקול האישי נשמע ומוערך.  - מעורבות גבוהה יותר ●

רקע וחוויות חיים מגוונים מאפשרים להציע רעיונות טריים המובילים נתוני    -  חדשנות גבוהה יותר ●

 לפתרונות חדשניים בכל תחום. 

שילוב נקודות מבט בכל שלב משלבי תהליך קבלת החלטות,  לאור    -  קבלת החלטות טובה יותר ●

 מה שמוביל לקבלת החלטות טובות יותר עבור החברה.

בשנים האחרונות, מעסיקים ומנהיגים עסקיים ברחבי העולם מנסים לחזות מה יהיו מאפייני המגוון 

נטית גם  ווושאלה זו רל  43,תהייה הגבוהה ביותר  על תרבויות העבודה שלהם השפעתם  וההכללה ש

דווקא מאוד  פגעה  ש  ,התעצמה עם הופעת מגפת הקורונהזו  שאלה  חשיבותה של  למוסדות חינוך.  

ו האנושי  מהמגוון  חלק  המהוות  חלשות  )הבאוכלוסיות  להכללה  בראו  זקוקות  מגמות "בהרחבה 

 (. המגמות הבולטות הן: "סביבתיות 

בו    הלמידה מרחוקשל  המודל    -  התפתחות למידה מרחוק ברירה,    בלית הואץ, תחילה  שהשימוש 

לא לכולם   :למשתמשים שונים תנאי חיים שונים ואולם  נמצא יעיל ונראה שהוא כאן כדי להישאר.  

   .למידהבלהתמקד בעבודה או המאפשר מקום ייעודי ושקט למחשב, לא לכולם שווה נגישות 

 

 

41 SHRM, the Society for Human Resource Management https://www.shrm.org/about-

shrm/Pages/default.aspx?loc=mena  
42https://www.gallup.com/education/248924/college-admissions-scandal-affects-diversity-inclusion.aspx  
43 https://blog.vantagecircle.com/diversity-and-inclusion-trends/  
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וביטוי מגדרי לזהות מגדרית מגוונת  כוללות אימו  -   מודעות  נייטרלית  גישה  ובהן למשל,    ,ץ שיטות 

וא  , יצירת מודעות סביב השימוש בשפה אחידהלמגדרים שונים   שירותים -תאיל  בינארית,-מגדרית 

טיה לא מודעת לההעלאת המודעות  וכדומה. רנסג'נדרים ט ,בינארי-מגדר לאהמכילה גם אנשים עם 

לו  במערכות  לנ ביטולה.  חתירה  מתייחסת  מודעת  לא  החלטות  יטהטיה  ולקבל  מידע  לעבד  תוך יה 

מודעות   לא  הטיה  סטריאוטיפים  על  התבססות  קבוצה.  או  אדם  כלפי  קדומות  הקיימת זו  כודעות 

והמונעת משיקולים שאינם רציונליים ואינם הוגנים, משפיעה על גורלם של בני אדם  במערכות רבות  

בשלומותם  לכך,  ופוגעת  להנצחת   ומעבר  ומסייעת  הארגוני  ובאקלים  העבודה  ביחסי  פוגעת  היא 

     .פערים כלכליים ומעמדיים בחברה

שהדגישו עוולות    בולטים היו מספר אירועים    2020בשנת    -   קידום שינוי מערכתי מוסדי ליצירת שוויון

. מקרי הרצח של ג'ורג 'פלויד, בריונה טיילור ואנשים תמימים  בממסדים שונים   ים מערכתיופגמים  

. מערכות צריכות  תית חברגזענות  נוספים אשר חטאם היחיד היה צבעם, חשפו מציאות עגומה של  

כולה.   החברה  של  תפקודה  על  שישפיעו  קיצוניים  מערכתיים  שינויים  מובילים  אנ לקדם  חינוך  שי 

נגד קבוצות שאינן מיוצגות  ומ ולהילחם בכל אפליה  יכולתם  צריכים לעשות כמיטב  נהיגים אחרים 

מרחבים ציבוריים  בחברה שלהם, ולקבוע מדיניות ברורה ושקופה על מנת להבטיח כי  באופן הולם  

 .ואשונים, בית הספר, הרחוב, מוסדות מסוגים שונים, יהיו בטוחים לכל אדם באשר ה

כולל בתי הספר וארגונים חינוכיים, צריכים לגייס אנשי   ,מערכות ומוסדות   -  גיוס "מקצועני מגוון"

לעסוקמקצוע   מכילה   כדי  תרבות  יצירת  והכללה,  גיוון  בנושא  חינוך  מפגשי  ארגון  כגון  במשימות 

דחיפה   הלימודים,  במוסד  והכללה  מגוון  לשיפור  חדשים  רעיונות  הצגת  הלמידה,  ימוש  שלבמקום 

 , ניהול תלונות על הטרדות ואפליה וכו'.   והטמעתה בשפה כוללת 

ריבוי הכללה    אין חולק על כך שחברה מגוונת יותר אין משמעותה בהכרח  –   שקיפות מוגברת ביעדים

מגוון והכללה יגבירו אחריות  של  יוזמות  בנוגע לשקיפות  הקפדה על  הצבת יעדים ומשום כך,    והון.  

, יעודדו תקשורת כנה בין  בתחום החינוך ובתחומים נוספים   בתפקידי מנהיגות בקרב אלו המחזיקים  

 פתרונות. בעיונות ובכל הנוגע לחלוקה הוגנת ולשיתוף בריעוררו השראה ולומדים ומורים 

ומורים  לומדים  של  הנפש  בבריאות  ותוצאוהופעתה    –  תמיכה  התקדים  המגפה  תיה  חסרת  של 

. סגירת עסקים ואובדן מקומות עבודה, כולו  פגיעה בבריאות הנפש ברחבי העולם העולמית גרמו ל

הנגיף המשתולל,    נוכחהסתגלות לנורמה החדשה של למידה מהבית, והחשש הבריאותי המתמיד  

יכה מכוונים לתמהחשוב שמוסדות חינוכיים ינקטו בצעדים  בשל מצב זה  בשלומות האנושות.    ופגע

 .  כאחד חינוכי הצוות של הלומדים והבבריאות הנפש של 

ש וההכללה  המגוון  של  המתפתחות  שהעולם  פורטו  המגמות  כך  על  מצביעות  ובשל לעיל  זקוק 

את תרבות החברה שלהם להבין ללא שיהוי ולעצב ארגונים בכל המגזרים על . מרחיקי לכת לשינויים 

 בהתאם.  

   מגדר

תורמות   בעבודה  כלכלינשים  ולרווח  את    -   למגוון  מעלה  המזדקנת  שהאוכלוסייה  לעובדה  מעבר 

גוברת ההכרה   נשים,  כוח מרכזי לעסק.  בכך  הצורך בהעסקת  הוא מקור  יותר  מגוון  עבודה  שכוח 

שבהן ייצוג גבוה יותר של חברות דירקטוריון, הראו עלייה   Fortune  500  חברות ברשימת  לדוגמה,  
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+( ותשואה על מכירות 5%+(, החזר הון )4%לרבות החזר הון מושקע )  ,משמעותית בביצועים מרכזיים 

בחן את    לאומית -ביןמכון פיטרסון לכלכלה    בכירה.הלעומת חברות עם פחות נשים בהנהלה  +(  6%)

  ", הרמה הגבוהה ביותר של מנהיגות בתוך חברה/ארגון Cכלומר "מנהלים ברמת    C-suite-חברי ה

.  (  (CFO( ומנהל כספים )CEOצ'יף" בכותרות תאגידיות, כגון מנכ"ל )את המילה "  ת " מייצגC")האות  

 ותר.  י 15%-כואכן נמצא כי חברות עם יותר נשים בהנהלה בכירה מרוויחות ב

רוב הלידות בצפון   2020נשים יולדות היום פחות ילדים ובגיל מאוחר יותר בחייהן )למשל, עד שנת  

ולכן הן זמינות ומעוניינות יותר להשתתף בכוח   ,(30ל  שגילן מעאמריקה ובאירופה היו בקרב נשים  

אך פער השכר עדיין קיים, מאחר    ,העבודה. נערות ונשים גם זוכות לציונים טובים יותר בבית הספר

ענפי תעשייה עם שכר נמוך יותר, או שאינן מטפסות בסולם הקריירה כמו  במקצועות ובוחרות בהן  ש

 עמיתיהן הגברים. 

רכישות מתבצעות על ידי נשים, והן שולטות  המכלל    85%  -   נשים אחראיות לרוב הצריכה העולמית

. ככל שפערי השכר יצטמצמו, כוח הקנייה שלהן  G7-ה בשני שלישים מתקציב משק הבית במדינות

ממשקי הבית עם ילדים   40%ובקרב    ,נשים נשלטים בידי    7G-מתקציבי משק הבית ב  70%יעלה.  

מהרכישות הגלובליות מבוצעות על ידי נשים. שיפור   85%בארה"ב האישה היא המפרנסת העיקרית.  

מ יותר  הוא  הפער  בהודו  )למשל  מתעוררות  בכלכלות  המינים  בין  השכר  לרמות עד  (  70%- פערי 

 יותר את כוח הקנייה של נשים.   אף( יגדיל 20%של )ממוצע  7G-ממוצעות בה

זו צריך שתכלול    –  נדרשת מדיניות כוללת לתמיכה בחזרה לעבודה של נשים טיפול  מדיניות כגון 

בילדים במחירים סבירים, שיפור תמריצי מס לנשים החוזרות לעבודה, תמריצים משמעותיים לעידוד  

אמצעים  שכר וקידום אפשרויות עבודה גמישות.  נטילת חופשת הורות משותפת, קידום שקיפות ב 

על ידי הקפדה על , הכישרון של עובדותיהם מלוא הזדמנות למנף את אלו יכולים גם לשמש עסקים כ

,  שכר הוגןמקבלים  ם  ה. עסקים צריכים לוודא שכל עובדיןולניסיונ   ןתפקידים המתאימים לכישוריה

 פיתוח לתמוך בכמו כן עליהם  , ושומה ההוגןבאמצעות מדיניות סדורה של חלוקת שכר והבטחת יי 

 לתפקידי מנהיגות.  ובקידומן  הקריירה של נשים 

 תרבות הפנאי תורמת לשלומות 

שמירה על איכות החיים בכל קהילה, לאזורים ירוקים, פארקים וסביבות פעילות פנאי חיוניים לביסוס ו

 44ר. הכלכלית והסביבתית של הקהילה והאזוהם מבטיחים את בריאות האוכלוסייה ותורמים לרווחה 

הקורונה כלל ה  ,מגפת  של  הרגשית  ברווחה  קשות  פוגעת  ובסגרים,  חברתי  בבידוד  מתאפיינת 

ספטמבר   עד  )מאפריל  באמריקה  הנפש  לבריאות  דו"ח  לפי  מהאנשים    70%  ,(2020האוכלוסייה. 

דיווחו   דיכאון,  או  חרדה  של  חמורים  עד  בינוניים  תסמינים  כאחד  שהפגינו  בידוד  או  בדידות  על 

לגורמים  מה כדי  לכך.  על  המשמעותיים  תקינה,  התגבר  ונפשית  רגשית  לבריאות  ולחזור  הבדידות 

 נמצא שאנשים מבלים יותר ויותר בפארקים ובשטחים ירוקים. 
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במסגרתה, בין היתר,  מגמה צומחת ברחבי העולם.    היא התפתחות תרבות הפנאי, הכושר והנופש,  

 .  מגמה זו התורמת אזורים ירוקים ובמרחבי בילויבבפארקים,  בה יותר של הציבור  ניכרת נוכחות ר

זו בתרבות של חדשנות הנשענת על טכנולוגיות חדשות.  גם מעצבת    הוליסטית הרווחה  ל מציאות 

להכיר   הרשויות  חיוניים  נדרשות  כשירותים  הפנאי  העדיפויות בצורכי  בסולם  גבוה  למקמם  , שיש 

  , איכות צורך קריטי.    – אזורי בילוי ופארקים  מתאים של  תקצוב  בוזיהוי  עה בלראות בהשקובתוך כך  

. מרחבים מגוננים ומטופחים בילוי וסביבה ירוקה זוהו כגורמים חשובים בבחירת מקום מגורים חדש

של איכות  ,אורח חיים בריאביטויים של תפסים כשבהם ניתן לבלות בבטחה עם  חברים ומשפחה, נ 

  של יוקרה. בהקשר זה, הולכות ומתגבשות כמה מגמות בולטות;חיים, של מוגנות ו

ופנאי בילוי  כמרחבי  ציבוריים  ואזורים  ל  -  פארקים  יותר  הדואגים  עניין בריאותם אנשים  מגלים   ,

ץ יומיומי,  בלחהנתונה   ,רוב האוכלוסייה העירונית למתקני בילוי.  בו  הליכה  שביליבמחודש בפארקים,  

העלות של שמחלות מסכנות חיים. אך מאחר  , שעלולות להתפתח לכדי  בריאותיות   אורבות בעיות 

פיתוח ותחזוקת פארק גבוהה יותר באזורים עירוניים מאשר באזורים כפריים או בפרברים, הנטייה  

הקצותם לצורכי בילוי. ולא ל  ים היקרים לצרכים מסחריים או לנדל"ןשטחאת ה היא לנצל  של הרשויות  

השלומות של  גשים האינטרסים הכלכליים של הרשויות הגוברים לא פעם על צורכי  בצומת הזו מתנ 

פינוי  ואחזקה נאותה  דשא ועצים, פארקים  בהן  יש  שמחקרים מראים ששכונות "ירוקות"  התושבים.  

של   חברי    ,אשפהמסודר  בקרב  הדיכאון  תחושת  את  מאוד  המפחיתות  טבע,  חוויות  לכול  מזמנים 

ל אותם.  ומעצימות  צפופים קהילה  עירוניים  באזורים  פנוי  כל שטח  להמיר  רשויות  מנסות  כך  שם 

סוגים חדשים של פארקים בעשורים האחרונים אנו עדים להתפתחות  לפארקים ולשטחים פתוחים, ו

ושטחים ירוקים שבהם עם מרחבי ענק להולכי רגל, חניונים, אזורי פעילות התומכים בפעילות גופנית,  

 סביבתי. התומכים בחוסן ונעימים ה אזורים מוצלים 

אזורי טבע פתוחים, מוסכי ענק של קניונים ריקים  בכאשר יש מחסור בקרקעות או    -  ריבוי שימושים

והנאה בילוי  פעילויות  לספק  עשויים  גדולות  אפשר  וחנויות  אלה  מעין  ריקים  במתחמים  לבנות .  

גם מתחת אפשר למקם  גלגיליות וחללי תוכניות בילוי. פארקים ואזורי בילוי  לקרח ו  ת החלקל  משטחים  

אתרי בילוי חדשים.  שאינן בשימוש לקרקעיות  -תשתיות תחבורה תת או  לאדמה על ידי המרת מנהרות  

לשעבר, למרכז בילוי ובריאות. המקום יכלול   FairOaksבעיריית קולומבוס מעצבים מחדש את קניון  

חנויות, משרדים מסעדות,  כ  ה, שטחים לקידום פעילויות ספורט ושירותי קהילהמגרשי ספורט מקור

 פואה ובריאות. ר ושירותי

ופארקים    בילוי  ומקדמים  פארקים    -   תקהילתילפעילות  מרחבים  כאזורי  חיובית  מסייעים לאווירה 

ינעים,  כמקום מפגש    בעלי רקע שונהאנשים  מגוון  יכולים לשמש  תרבות קהילתית. הם   וכלו שבו 

מרחבים עמוקים,    .חזון משותףמטרות שנובעות מהשגת  יצור מגע זה עם זה ולשתף פעולה לשם  ל

פועלים כמרחבים חברתיים נגישים  . הם  פתוחים ומסבירי פנים מספקים תחושת קהילה ושלומות 

רפויל ול,  מטרות  קהילות לטיפוח  בין    חיזוק  למפגש  וכן  שונים  ספציפיות  חיים  מתחומי  אנשים 

זכויות הם משמשים גם בהקשרים של שמירה על  .   ם לאחד כוחות לטובת מטרה מסוימת המבקשי

.  ת יו התנגדולהסכמות או  -פומבי לאי  ועצרות, שבהם ניתןהפגנות  כיוון שאפשר לקיים בהם      ,האזרחים 

בריתות של  מתפתחות    ,אזורי בילוי. ואכןלכיום, השאיפה היא לאפשר לכול גישה שוויונית לפארקים ו

פארקים עירוניים כדי להבטיח צדק לכול, בלא הבדל גזע, דת ומין, לשם יצירת קהילות עמידות ופיתוח 

כדי    ןרשויות עירוניות ומחלקות תכנון מפעילות באופן שגרתי חברים מקהילת   השלומות האנושית.
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בידיעה שהדבר משפר את הקשר ומחזק את המחוברות  לזהות ולתכנן פארקים ושטחים פתוחים,  

אל  ש ב  , למשל,פנסילבניהבקהילותיהם. עיריות  ל התושבים  ופיתוח של  משקיעות  אזורי  פארקים 

לשפרכדי  בילוי   האזרחים,  לרווחת  לאת    לתרום  המקומית,  ההכלכלה  על  בשמירה  סביבה  תמוך 

 הקהילה. את הטבעית ולחזק 

ובאזורי בילוי כגו  -  טכנולוגיה לטובת הנאה בפארקים  ן כיסוח אוטומטי, יישום טכנולוגיות חדשות 

אוטונומיים למשימות  -מתקני שירותים המתחזקים את עצמם, מערכות ניקוי רובוטיות ומל"טים חצי

המעודדים    ,שונות  טכנולוגיים  יישומים  בילוי.  ובאזורי  בפארקים  הטובה  ולתחושה  לנוחות  תורמים 

מסייעים   ,מתקדמים אין, תוכנת הזמנות ומתקני הזמנות  -עסקאות ללא מגע, הזמנות מקוונות וצ'ק

לשמור על ריחוק חברתי תוך הפחתת החשיפה לווירוסים וחיידקים מזיקים. פתרונות תוכנה מעודדים  

ככל תוך הימנעות מצפיפות באזורי קבלה ובבריכות.  מגע אנושי,ומפחיתים תלות ב וירטואליתשלום 

מצפים לגישה לאינטרנט אנשים    ויתר מתקני הבילוי.  שהערים הופכות חכמות יותר, כך גם הפארקים 

ו טעינה  לתחנות  איכותי,  להורדהלאלחוטי  ומוצגים   ,תכנים  משחקים  מוגברת,  מציאות  טיולי   כגון 

הם עדיין  פרטיות  שמירה על  ניהול נתונים ואך    ,הטכנולוגיה אמנם עוזרת לתקשר עם הציבור  .אחרים 

. פארקים מתעדים נתונים מגוונים מלקוחותיהם, כולל פרטי המעורר דאגהעניין לא פתור לחלוטין,  

אתר  היה לי, האתגר  אחד מאתגרי העתיד בהקשר זהכרטיס אשראי, זהות פנים, העדפות וטעמים.  

יהיה אמצעים  ולייצר   שניתן  כך  הנתונים,  במערכות  סוג  מכל  פרצות  למנוע  שיאפשרו  טכנולוגיים 

 . שתמשים ועל בטיחותם לאבטחם באופן מלא, ולשמור על פרטיות המ

סגרים ואיסורים על ספורט מקורה העבירו את הפעילויות לאזורי   -  יביהספורט הרפרטואר  הרחבת  

( באינטרנט  חי  ולשידור  בראו  הפארקים  טכנולוגיות "הרחבה  כי  (.  "מגמות  פרדיגמה נראה  שינוי 

היברידית   הפארקים,  הוא  לתרבות  בגזרת  גם  ומתחמי  האזורים  ההעתיד  לצד  וכך,  נאי.  פהירוקים 

פעילות פרטנית אינטנסיבית מול המחשב, מתפתחים בפארקים אירועים תחרותיים, ליגות ספורט, 

  - הדבר הגדול הבא בתחום הוא החדרי ספורט פתוחים וסגורים ושימוש בתוכנות תומכות ומכוונות.  

eSports,   ו פופולריות שהולך  בטוח    .צובר  מרחב  יוצרים  בילוי  ואזורי  לסוציאליזציה  פארקים  יותר 

, יצירת  הומעניקים לבני נוער הזדמנות לשפר את כישוריהם הפיסיים ולהתרועע עם חבריהם. לדוגמ

חוויות מציאות מדומה מרובות משתתפים בתחום הספורט מצעירות את נקודת המבט על כיף וכושר. 

תפקיד    eSports-ה למלא  מאוד עתיד  לב  חשוב  הנוגע  בריאלתקשור  כל  חיים  עירור  ל,  אורח 

חברתיות,   פיזיות לאינטראקציות  ומוגבלויות  גיל  מחסומי  בתוך  ,שבירת  אלו  ומרחב מ  וכל  עטפת 

עשוי לתת מענה  ספורט וטכנולוגיה בצורה אינטליגנטית,  זה המשלב  . תחום חדש  חווייתיים של בילוי 

 לה בכלל. והן לתעשיית הפנאי והקהילמגוון צרכים, הן אלו הקשורים להקמה ולתכנון של פארקים 
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 45בפארק   ESportיישום של  1תמונה 

והספורט הוא אחת הדרכים הטובות ביותר   ולבסוף, פארקים ואזורי בילוי איכותיים עולים לא מעט,

קהל    המושכים אליהם חסויות באמצעות מרחבים לא מנוצלים  מליצור הכנסות מצטברות מחברות ו

 חדש. 

 בישראל מגמות 

של  לאשר   והכללה  ביטויים  במגוון  למגמות ה תרבות  הקשורים  דומות  בישראל  המגמות  פנאי, 

 שונים ביחס לעולם. גם היבטים דומים ובישראל קיימים , היבט המגדריואולם בהעולמיות, 

נשים על  הקורונה  )במרץ    -  ההשפעה של משבר  יום האישה  ריכז מרכז המחקר  2021לקראת   )

בהן ההשפעה של משבר הקורונה על גברים ועל נשים שסת נתונים מכמה זירות  והמידע של הכנ 

עשויה להיות שונה: בריאות פיזית ונפשית, תעסוקה וביטחון אישי. ראוי לציין שהאתגרים שישראל 

וגם  הזה,  בהקשר  איתן  מתמודדות  אחרות  שמדינות  מהאתגרים  שונים  אינם  איתם  מתמודדת 

 .46שונה על גברים ועל נשים בזירות אלו במדינות אחרות נמצאה השפעה 

היה גבוה    שדיווחו על תחושת בדידות, לחץ וחרדה ועל חשש להידבק בנגיף הקורונההנשים  שיעור  

וכ ביקורים ראשונים של מטופלים חדשים במרפאות בריאות מ  60%-משיעור הגברים שדיווחו כך, 

ים. חשש גובר מהידבקות אינו מפתיע היו של נש 2020-ו  2019שנים הנפש בשל דיכאון או חרדה  ב
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העובדה   הבריאות   הןשנשים  לאור  בתחום  המועסקים  באינטראקציות  וב  רוב  ענפים המתאפיינים 

 סיכון מוגבר להידבקות.  ולכן הן מצויות ב, מרובות עם אנשים 

נשים   של  הגדול  לשיעור  ההסברים  אחד  היא  והמכירות  החינוך  בתחומי  נשים  של  הדומיננטיות 

או הוצאו לחופשה ללא תשלום  אלו במסגרת המאבק    שפוטרו  בעקבות הטלת הגבלות על ענפים 

בהתפשטות הקורונה. קבוצה פגיעה במיוחד בקרב המועסקים היא נשים בהיריון או לאחר הלידה,  

 מספר הפניות לקבלת אישור מיוחד לפטר עובדות אלו.  באופן ניכר  הואכן בתקופת הקורונה על

ומוסדות החינוך והטלת הגבלות על תנועת אנשים, התרחב במידה  בשל סגירת מק ומות העבודה 

. לכאורה, עבודה מהבית מאפשרת גמישות שעשויה להביא לאיזון טוב ניכרת היקף העבודה מהבית

אישיים. עם זאת, הדבר אינו אפשרי לעובדים שחייבים לעבוד מחוץ לביתם, העבודה לחיים  היותר בין  

נשים. לצד זאת, עבודה הן  כאמור,  , שרובם,  יים דוגמת עובדי מערכת הבריאות למשל עובדים חיונ 

מהבית עשויה לגרום לטשטוש גבולות בין זמן המיועד לעבודה בתשלום וזמן שמיועד למטלות הבית 

נושאות בעיקר ההן אלו  לרוב  בפועל,    ,עלול ליפול ברובו על כתפי נשים, שכןאף הוא  וליצור עומס ש

 בית.  היפול בילדים ובעבודות טהנטל הכרוך ב

 ,בהן שני בני הזוג עובדים ש, בשני שלישים מהמשפחות בישראל  2019לפי נתוני הלמ"ס משנת  

בלעדית להכנת האחראית  היא המהמשפחות    60%-האישה אחראית בלעדית למטלות הכביסה, בכ

על פי רוב שני   האוכל, וביותר ממחצית המשפחות היא האחראית הבלעדית למטלות הניקיון. אומנם 

נוגע לטיפול בילדים,  בכל המהנשים אחראיות בלעדית    20%בני הזוג חולקים את הטיפול בילדים, אך  

אחראים בלעדית לטיפול בילדים. השהות הממושכת בבית מגדילה גם את היקף  מהגברים  1%בעוד 

עשוי גם הוא להביא   סיכון מוגבר לקרובי משפחה מבוגרים .  מטלות הבית האחרות דוגמת בישול וניקיון

 לגידול בהיקף המטלות היומיות. 

נשים ולבסוף,   כלפי  אלימות  ובפרט  בתוך המשפחה,  ולחץ.  אלימות  נוטה להחמיר במצבי משבר   ,

בתקופת הקורונה, ההגבלות הפיסיות לצד חוסר הוודאות והחשש מההשלכות הבריאותיות והאחרות  

של ולהתגברות  להתפרצות  מהגורמים  היו  המשבר  בהיקף   של  עלייה  וחלה  נשים  כלפי  אלימות 

 האלימות בין בני זוג. 

רחוק מלהיות אידיאלי, אך לאחרונה משהו השתנה בתפיסת  ייצוגן בענף    -  ייצוג הנשים בענף ההייטק

הייטק  ה חברות  ויותר  היברידי   מבקשות מעסיקים,  עבודה  למודל  המעבר  ייתכן שגם  נשים.  לגייס 

זוהי אכן מגמה בהתהוות. מבט   משחק לטובתן, ומפת השוק מתחילה יגידו אם  ימים  להשתנות... 

ו ההנפקות  בגל  מענייןבמעמיק  אחד  נתון  מחדד  ישראליות,  הזנק  חברות  של  ההון  עלייה    -  גיוסי 

ו ידן. במקביל,  במשמעותית בהנפקות  ומנוהלות על  ידי נשים  יש  גיוסי הון של חברות שהוקמו על 

לאתר נשים לתפקידי מפתח, וזאת בהמשך לעלייה של גוברת הנטייה  מעסיקים  המדווחים כי בקרב  

בשנת    20% בפרט  ניהול  ובתפקידי  בכלל  פיתוח  בתפקידי  לנשים  נשים 2020בביקוש  קהילות   .

  מספקות אף הן אישוש לקיומה של המגמה.  בהייטק

תוקף: משנה  עתה  השינוי הזה נובע מהבנה שהתחילה לחלחל לענף כבר לפני שנים, אך מקבלת  

: העבודה מרחוק חידדה  ך בכך אין דיהגיוון התעסוקתי חשוב, והתרומה שלו לכל חברה היא עצומה. א

ועובדים כאחד,   ולא לפי   עבודה צריכה להימדד על פיאת התובנה שאצל כולם, מעסיקים  תפוקה 
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תובנה   חוקי המשחקזו  שעות.  את  שכןמשנה  נשים,  של  לטובתן  אלו ששמאחר    ,  הן  לרוב נשים 

יתרונן  כאן  ו  ,הן יותר ממוקדות תוצאות אסוף את ילדיהן ממוסדות החינוך,  אלצות לצאת מוקדם כדי לנ 

בא לידי ביטוי. בנוסף, התקופה האחרונה הוכיחה לכול שמודל עבודה היברידי וגמיש הוא אפשרי,  

לצד  החדש,  מהסידור  העובדים  של  הרצון  שביעות  במשרד.  מעבודה  יותר  יעיל  אפילו  ולפעמים 

)ה ההייטק  בשוק  בעיקר  רבים,   ארגונים  הובילה  נפגעה,  לא  התפוקה  כי  בהרחבה  ראו  עובדה 

(, להמשיך לאפשר לעובדים לעבוד מהבית גם לאחר החזרה למשרדים. ארגונים "מגמות כלכליות "ב

 רבים בענף מאפשרים עבודה מהבית מספר ימים בשבוע או אפילו שבוע מלא. 

רבה הן כמובן נשים, שכעת יכולות להשתלב בשוק ההייטק בקלות  המרוויחות הגדולות מהשינוי הזה  

הזדמנויות   לאתר  להן  ומאפשרת  בפניהן  שעמדו  רבים  מחסומים  מנטרלת  מהבית  העבודה  יותר. 

נשים בכוח העבודה שלהם:  גם הארגונים המעסיקים מרוויחים משילוב  חדשות שמתאימות להן. 

גם השכל .  , הרי שנכונותו כבר אינה מוטלת בספקקלישאהל  הפךמגוון אינו סיסמה ריקה, וגם אם  

שבו   במקום  לדאגה  סיבה  שיש  נותן  הבעיות  הישר  זיהוי  החידושים,  הרעיונות,  העבודה,  שיטות 

ברם, יש מקום לתקווה, משום    .לרוב ממוחות שחושבים אותו הדבר  מגיעים והחשיבה על פתרונות  

  להגיע וכולנו נצא נשכרים.    ימשך, התוצאות לא יאחרוהנוכחית ת ה השינוי מגמ שאם 

 עירוניות חדשה   - אשכול

ועיור  חינוך   -  47מגורים  קולינריה,  תרבות,  של  וזמינות  מגוונות  אפשרויות  מספקים  בעיר  מגורים 

וצרכנות. מגפת הקורונה העלימה בפתאומיות את כל אלה, ותושבי הערים החלו לפקפק במה שעד  

והגיאוגרפיים,  צפוי שהמגפה תשפיע על הדפוסים האורבניים  עובדה מוגמרת.  אז היה מבחינתם 

גמישות    יצרה  עבודה מהבית  לאפשרות  ברו לגור במקומות פחות צפופים. הותביא לכך שאנשים יע

תמשיך    ונראה כי מגמת עזיבת הערים    הגירה לפרברים,שהזניק את תופעת ה  דברבסעיף הדיור,  

אנו   ,ישראל אינה משופעת בשטחים פנויים לבנייהשתחזק גם בתקופת הפוסט קורונה. אך מאחר  ת ו

 באזורי הפרברים ומחוץ לערים.  ,י הדירות והבתים בכל מקום, בעיררואים עלייה משמעותית במחיר

ק"  . תהליך ה"יירּובניגוד לערים האפלות והקרות של המדע הבדיוני, עיר העתיד היא דווקא עיר ירוקה

(Greening ,לסביבה יותר  ידידותית  לגרסה  וחלל,  חפצים  מגורים,  העירונית,  הסביבה  את  הופך   )

יש האומרים שעץ זו הטכנולוגיה הכי חכמה שהומצאה  ידידותיות לסביבה.  באמצעות שילוב מערכות  

 

 

47 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3850652,00.html  
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של הצמחייה בעיר בהיבט של  והחיוניות  ואכן החשיבות  ,  כה הרבה למעננוהוא עושה  כיוון שאי פעם,  

  כבר אינה מוטלת בספק. וקיבוע פחמן ,הפחתת איי חום עירוניים 

עירונית  העירוני   חקלאות  מהנוף  נפרד  בלתי  חלק  הופכת  ורטיקלית ,  48גם  ושתילה  אנכיות   גינות 

בחזיתות בניינים ובתוך הבניין. אלו מספקים בידוד   (green walls)   מציעות גינה כגג וקירות חיים 

- אקוסטי ותרמי והגנה מפני קרינה אלקטרומגנטית. פילטרים לטיהור אוויר על ידי צמחים מטהרים כ

מהמזהמים בתוך המבנה, כאשר הם שואבים את החלקיקים המזהמים ופולטים חמצן טהור    95%

לסביבה והן  לבריאות  הן  היתרונות  המבנה.  דו   משמעותיים:   לחלל  פליטת  ספיגת  אוויר,  -טיהור 

ושיפור ת  ביולוגי  מגוון  טבעיים,  וקירור  חימום  עירוניים,  חום  איי  אפקט  צמצום  הפחמן,  חמוצת 

דו ומרעש, לקלוט פחמן  דרך לבודד מחום  לגינה היא  וזיהום - הבריאות. בנוסף, הפיכת הגג  חמצני 

אגירת מי הגשמים באדמה ולתמוך בניהול משאבי המים    באמצעות אוויר, למנוע הצפות ושיטפונות  

 בעיר. 

 

 

48 https://www.haaretz.co.il/gallery/architecture/2017-09-10/ty-article-magazine/.premium/0000017f-ef26-

ddba-a37f-ef6ed38c0000 

 48גינות אנכיות בחזיתות בניינים 2 תמונה  נות אנכיות בחזיתות בניינים תצלום של גי 11תרשים 
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 מגמות עולמיות 

- מיליון ל  750-מאמצע המאה שעברה גדלה אוכלוסיית הערים מ  49ר.עולמנו נעשה עירוני יותר ויות 

ה  4.4 בכדור  האוכלוסייה  יותר ממחצית  אדם.  בני  עד אמצע מיליארד  כיום בערים.  ארץ מתגוררת 

ל העירונית  האוכלוסייה  של  חלקה  צפוי  הנוכחית  מאוכלוסיית    מנות  המאה  שלישים  משני  יותר 

 העולם. 

 ערים כמוקדי יעילות  

יישובים מחוץ להן, כלומר בני האדם המתגוררים בעיר  ההערים מאוכלסות בצפיפות רבה יותר מאשר  

אדם למהמרחב    20%-קטן בכ  בעיר  אדם  ל מרחב המגורים  בסין    משתמשים בפחות קרקע לאדם.

  - ערים מאכלסות יותר ממחצית אוכלוסיית העולם אך אחראיות לכשהמתגורר באזור כפרי. מאחר  

שככלל, אנשי הערים מנצלים את המשאבים העומדים לרשותם    הרי  מהתפוקה הכלכלית,    80%

היא תוצאה ישירה של הצפיפות ש  ,פית ביתר יעילות מאנשי הכפר. הסיבות לכך הן: קרבה גיאוגר

העירונית. זמני הנסיעה בתוך הערים קצרים יותר לשינוע סחורות ושירותים, כמו גם לנסיעה לעבודה.  

כן, ורכבות   כמו  אוטובוסים  כגון  יותר  יעילים  תחבורה  באמצעי  מתבצעת  תורמת ו  ,  הנסיעה  כך 

פר הייצור.  לפריון  גם  הערים   בתוך  הגיאוגרפית  יכולת הסמיכות  על  נשענת  עירונית   ודוקטיביות 

כך עולה בתחום נתון,  ומתמחים  ההתמחות לצד התאמה גבוהה. ככל שבני אדם צוברים יותר  ידע  

הפריון שלהם בעבודה. ערים גם מאפשרות התאמה טובה יותר של כישורים בין מעסיקים לעובדים,  

בהשוואה  גבוהה בעיר  ת התאמה נכונה בין קונים למוכרים או בין יזמים למשקיעים. הסבירות למציא

ב המקבילה  וליכולת  כפריים,  הנוצרות  גם  אזורים  אלה בה  ההתאמות  כל  יותר.  גבוהה  באיכות  הן 

 משפרים את הפרודוקטיביות והיעילות של הערים. 

. ככלל, ערים במדינות  קיימים הבדלים ניכרים ביעילות ניצול המשאבים בין מדינות שונות   עם זאת,

וערים שתוכננו היטב  יעילות   ,מפותחות הן יעילות יותר בניצול משאביהן מאשר במדינות מתפתחות 

אבל, ערים עם תשתית טובה ככל שתהיה עלולות למצוא    .יותר מאלו המתרחבות באופן בלתי מתוכנן

ן בהתמודדות עם בעיות הנגרמות מגידול האוכלוסייה, אם בשל ילודה ואם בשל הגירה.  מים, עצמ

ביוב, הם  משאב המטופל באופן שונה מאוד באזורים שונים בעולם.  מי  מי שתייה או    שהם  בין  למשל,  

ם מרמות סובלות ג  ,הסובלים ממצוקת מים    , שבהן אזורים ערים כגון ריו דה ז'נרו, מקסיקו סיטי ומנילה

עצומות   ערים ממערכת  דליפה  הרבה  וגניבות.  גרועה  תשתית  עקב  המתוקים  המים  אספקת 

מפותחות השיקו תוכניות ותהליכים לצמצום שיעור הדליפות, לרבות תיקונים המתבצעים באותו יום  

והחלפת צינורות ישנים במהלך עבודות בנייה. כמו כן, נעשה שימוש במערכות לאיתור מוקדם של 

קרקעיות. לו ניתן היה ליישם שיטות דומות למניעת דליפות באזורים הסובלים מצוקת -ות תת דליפ

מים, הערים היו נהנות משיפור משמעותי בניצולת המשאבים שלהם. ניהול מים אחראי יכול לחולל 

תעשייתי במים מתוקים בערים ברחבי העולם העירוני וההשימוש  אמנם      .שינוי גדול בהרבה ערים 

  בהשוואה לכמויות כמות קטנה משמעותית  מכמות המים במדינות השונות,    20%עד    10%  - מנצל כ

 

 

49 https://www.bizportal.co.il/marketopionion/news/article/790645  
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הרגל טביעת  "רוב המזון בעולם נצרך בערים,  שמאחר    אולם   ,חקלאות שנצרכים בהמים המתוקים  

היא כוללת גם "מים שמאחר  הרבה יותר,  ערים גבוהה  של ההאמיתית    (water footprintהמימית" )

)המ ניהול  וירטואליים"  כגון אנרגיה(. במקביל  מזון,  וסחורות שאינן  וסיבים  מזון  בייצור  הכלולים  ים 

 מאשר באזורים כפריים. בהרבה האשפה באזורים מאוכלסים בצפיפות  יעיל 

עוד מקום רב לשיפור. טכנולוגיה עשויה   גם בהן  ערים  יעילות יחסית בניצול המשאבים,  הלמרות ש

ישולבו בתהליך  שפתרונות   השמאחר    ,בטיח שהן תפעלנה באופן חכם להלהכשיר את הערים לעתיד ו 

 שני תחומי  , כך נראה,ילווצמיחת הערים לטווח הרחוק  את    התכנון והחלטות יתקבלו על סמך נתונים.  

העתידתכנון   את  תשתית    הוא   הראשון:  המבשרים  בתחומים  הקמת  בערים  חשובים הדיגיטלית 

הפיתוח למשל,  להמשך  המים  בתחום  לשם  .   כזו  תשתית  מים,  תפעל  דליפות  מים  לזיהוי  ניהול 

איסוף אשפה ומערכות משופרות לניהול אשפה. ייעול  מו כן ייעשה בה שימוש לצורך  וכאופטימלי,  

סולת שלהן ויסללו את הדרך הפואת כמויות המים  איבוד בתחומים אלה יצמצמו את שישקיעו ערים  

בעתיד.   מופחתת  משאבים  הוא    לצריכת  שני  נכסים  תחום  טכנולוגיית  כלומר  פרופטק,  יישום 

(PropTech, prop-tech  )נדל"ן וכלכלת    ,וטכנולוגיית  המידע  טכנולוגיית  יישום  שמשמעה 

ות, יעילות  הפלטפורמות על שוקי הנדל"ן. מטרות הפרופטק הן הפחתת ניירת וביצוע עסקאות מהיר

  50. בתחום  ובטוחות יותר

 .51איטית ומנוהלת -עיר העתיד 

כער לדמיין  נהוג  העתיד  ערי  החיים  ש   ים את  העת   בהן  קצב  כל  וגובר  הולך  והוא  בסיוע    מהיר 

רעש וזיהום. מגפת רמות גבוהות של  ערים נחוות כאזורים אינטנסיביים של פעילות, עם   .  הטכנולוגיה

התנועה האישי. ערים טווח    באופן ניכר  מדה אותנו שאפשר ללמוד ולעבוד מהבית ולצמצם  יהקורונה ל

חוקקו   גבוהות רבות  במהירויות  לנסוע  המדרכות  ,חוקים שאוסרים  את  להרחיב  גם  היא  , והמגמה 

 קדימה הרחוב העתידי ייתן את זכות ה. ות להולכי רגל בלבד מדרכ ינטול   ות כשבעתיד מדובר על רחוב

קרונות אוטונומיים ושאטלים חשמליים,  התנועה הממונעת היחידה במרחב תהיה של  , וגלהולך הרל

וייעזרו בחיישנים וסנסורים כדי  מאוד  ייסעו במהירויות נמוכות  ש  . אלהשקטים, נקיים וממותני תנועה

קופסאות רובוטיות קטנות יסיעו משלוחים לכל דורש ושליטה מרחוק על    .שלא לפגוע בהולכי הרגל

האזור  שאטל של  פיזי  תיחום  תאפשר  וקורקינטים  אופניים  את שים,  ותגדיר  לנסוע  יכולים  הם  בו 

ובר מהירותם ברמת הרחוב או האזור. השאטל החשמלי יודע לנסוע לצד רכבים רגילים, ולמרות שד 

פילוסופיות   רבות   דילמות  מוסריות    על  החלטות  כלומר  אוטונומית,  בתנועה  שהרכב    הכרוכות 

, הבעיה אינה אמיתית, כיוון  (על עמוד  "להתאבד במצבי קיצון )לדרוס אדם או  "יך לקבל  האוטונומי צר

   .לפני מכשול הרכב יתוכנת לעצירה מוחלטת ,   מאוד  מהירויות  נמוכות בש

מזוהה כחלופה ראויה לתחבורה   רכיבה על אופניים   52ם.בבירור כבר היו  הידות נראיהתנ השינוי בדרכי  

עשוי   לפריפריה  או  לפרברים  והמעבר  הערים,  באזורי  התופעהרק  ציבורית  את  ואכן   .להעצים 

 

 

50 https://en.wikipedia.org/wiki/Property_technology  
51 https://absolutecarmel.com/2020/11/12/ep11/  
52 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3850652,00.html  
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להגיע   לתושבים  שיאפשרו  אופניים  שבילי  לסלילת  רבים  משאבים  מוקצים  האחרונים  בחודשים 

לה, שנותנות התאפשרה רק בכבישים סואנים. תשתיות כאבעבר  בבטחה גם ליעדים שהדרך אליהם  

מענה למאבק בשינויי האקלים, יישארו רלוונטיות בסבירות גבוהה גם אחרי מציאת החיסון, וישמשו  

או אחרים. מחקרים   כלכליים, סביבתיים  לוותר על תחבורה ציבורית משיקולים  את מי שמעדיפים 

הר הוא  חשמליים  ובקורקינטים  באופניים  עתידי  לשימוש  ביותר  החזק  המניע  כי  להיות  מורים  צון 

לעומת    33%מוגנים.   זו,  סיבה  ציינו  ו־  21%מהנסקרים  עת  בכל  זמין  זה  אמצעי  כי    12%שטענו 

 שהצביעו על חיסכון בזמן. 

אחרים  ושירותים  שילוח,  תחבורה,  של  אלגוריתמים  ידי  על  ביעילות  מנוהלת  שלמה  עיר  כאשר 

נתון במער אובייקט/  ביניהם, המשמעות היא שכל אדם הוא  לנוע המתואמים  יוכל  כדי שהוא  כת. 

ידי אותם  ומפוקח על  צריך לאפשר לעצמו להיות מנוהל  בחופשיות במערך הרובוטי שסביבו, הוא 

לא תתקיים תקשורת אלגוריתמים שמנהלים את העיר. אדם לא יוכל אפילו לחצות את הכביש אם  

אותו, ולנטר  לזהות  שאמור  האלגוריתם  ובין  שפה/תקשורת    בינו  על  כאן  אדם ומדובר  בין  חדשה 

למכונה. אם עד עתה זכות הדרך ניתנה באמצעות הפרדה ופיצול פיסיים: להולכי הרגל מדרכה, שביל 

אופניים נפרד וכביש לרכבים, בעתיד מדובר על הפרדה סינכרונית טכנולוגית. כל הולך רגל יצטרך  

המיקום שלו ולאן מה  כולה  באמצעות אפליקציה לבקש ולסנכרן את זכות הדרך שלו, לאותת לסביבה  

באמצעות  תיעשה  למכונה,  ומכונה  ומכונה  אדם  לאדם,  אדם  בין  כולה,  התקשורת  הולך.  הוא 

ייעלמו   ותמרורים  רמזורים  הדברים”.  של  עם  “האינטרנט  החצייהיחד  הפיזי     . מעברי  העולם  כל 

נוהל, כאשר הכול מנשאלת אם כן השאלה,  יהפוך  וירטואלי.    העולם  הקשיח של הסימונים ייעלם ו

באיזו מידה ניתן יהיה להתנהל בספונטניות במרחב? התשובה תיגזר מהיכולות הטכנולוגיות. ככל  

מיידי כדי למצוא  שהתקשורת תהיה מהירה יותר נוכל לשנות את דעתנו והמערכת תסתנכרן באופן  

גם לתהות כיוון, נוכל  ה באותו  קצת  ואולם אם נפליג עוד  את האלטרנטיבה הטובה ביותר.    לנו במהירות  

התשתיות שלה מסוגלות לנוע במהירות  שעצרת  נ   בעיר  תוכל להיות לתנועה שלנו  איזו סיבה בכלל  

 מענה לכל צורך.  לספק  האור ו

בין קרקעיות המחברת  -קרקעית כוללת מערכת מנהרות תת -עיר תת     -  פיתוח ערים תת קרקעיות

כלל במרכזי הערים. הבניינים עשויים לכלול מבני משרדים, מרכזים מסחריים, תחנות -בניינים, בדרך

התת  העיר  שונים.  בידור  ומרכזי  תחתית  ורכבת  המרחב -רכבת  באמצעות  נגישה  לרוב  קרקעית 

הציבורי בכל אחד מהמבנים המחוברים אליה, ולעיתים יהיו לה גם כניסות ייעודיות נפרדות. ערים 

הן מאפשרות את המשך פעילות מרכזי  שקרקעיות חשובות במיוחד בערים עם אקלים קר, מאחר  -תת 

קרקעית -הערים במשך השנה כולה, ללא קשר למזג האוויר השורר בחוץ. הרחבה של העיר התת 

להעביר את כל מערך התמיכה העירונית אל מתחת לאדמה, הן כדי לחסוך מקום בערים   תאפשר

להי כדי  והן  קיצוניים  צפופות  וקור  חום  מאירועי  שסימניה  מגמה  מנע  בעולמנו,  ותגבר  שתלך 

 הראשונים כבר ניכרים. 

לעשות    אפשר ,גיוןיולפי אותו ה,  קרקעי-כל מערך התשתיות הרטובות והפסולת בעיקר תת גם כיום   

במהירות רבה   ם עשויים להגיע ליעדהמשלוחים  לצורך העברת    גם   קרקעיים -שימושים במעברים תת 

רובוטים או  באמ ערים שהם   להקמת  פרויקטים    מתכננים הובלה אוטונומית. בארה"ב כבר  בצעות 

מזון  את כל תחנות העבודה במערך ייצור    ו  תפעל. אלו ימרכזים לוגיסטיים הבנויים אך ורק לרובוטים 

אופן   התפוצה  בתיעשה  משם  גם  אותו במשאיות אוטונומיות לטבעות החיצוניות של העיר.    יוציאו  ו
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לא יהיה שכנראה בחניונים של בניינים,    ימוקמו  לתוך מרכזים קטנים יותר שובל  י  . המזוןקרקעית -תת 

תושבים לא יחזיקו רכבים פרטיים. בהולנד כבר קיים מרכז לוגיסטי רובוטי שבו  שהבהם צורך מאחר  

על ידי דבורה רובוטית. מציאות זו מדגישה את מתבצעת    ת השתילים אפילו האבק  שבומגדלים מזון,  

 שימושי בשטחים ובמבנים. -בניצול רב הצורך 

, האילוצים והשינויים שכפתה על חיינו, חידדה את  מגפת הקורונה  -)עירוב שימושים(שימושיות  -רב

י ציבור, קמפוסים, אוניברסיטאות, בתי ספר  מבנ הרבות שבהן  שעות  ההבנה לגבי הבזבוז הכרוך ב

כל האזורים הללו יעברו   עומדים בשיממונם, בלי שנעשה בהם כל שימוש. סביר מאוד כי  ומשרדים  

 טרנספורמציה כדי שניתן יהיה לעשות בהם שימוש יעיל יותר.  

 חברות האינטרנט בונות את הערים החכמות 

יהיה  והוא    ,נעשה  הוא דבר שטרם  האינטגרציה ביניהן,  הקמת מערך עירוני שלם, על כל המערכות ו

נבנות על ידי גופים פרטיים השייכים    ,ערים חכמות, ללא יוצא מן הכלל  האתגר הגדול של העשור הבא.

וחברות טכנולוגיה רבות   לחברות האינטרנט. )אינטל(  חברות רוכשות  אחרות  מיקרוסופט, מובאיט 

)הזנק   ניידות  של  בכךMobilityבתחום  חכמה.  ועירוניות  למעשה,  (  הנדל”ן ,  לתחום  נכנסות  הן 

דההתשתיות   ו המקומיות -ומקדמות  הרשויות  של  חברות  .פוליטיזציה  ידי  על  ינוהלו  העתיד  ערי 

מדובר בפועל  מהפכניות, לטוב ולרע.  של השינוי תהיינה  משמעויות  , הרשויות על ידי  טכנולוגיה ולא  

 ת על כל המשתמע מכך. בהפרטה של הרשות העירוני 

מעקב מתמיד ואיסוף נתונים על בהן  חכמות, הוא שיתאפשר  הערים  ה  שמעורר מודל אחד החששות  

, אינו מפתיע כלל  שבדרך  6G - וה  5G  -בין סין וארה"ב על המאבק האיתנים המתקיים  לכן,   התושבים.

. נתונים  צמה אדירהירכוש עושבאים עם הטכנולוגיה,  ומי שישלוט בתשתיות ובנתונים  שמי  מאחר  

רב משמעותי  למשאב  מזמן  כלכלית,  -הפכו  מבחינה  שיקגווערך  עיריית  החליטה    ,למשל  ,לכן 

כל יזם או חברה המעוניינים לבצע התקנה בעיר צריכים  ש  , כךעירייההם נכס ה  שברשותהשהנתונים  

בישראלממנה  לרכוש   המידע.  זאת   ,את  ווייז,   ,לעומת  כמו  תחבורה  מחברות  מידע  קונה  העירייה 

 מובאיט, וויה.  

עיריות שעיריות, מאחר  מחזיקות בכמויות מידע הגדולות בהרבה מאלו שמחזיקות החברות טכנולוגיה  

רכי האדמיניסטרציה והנתונים הנאספים על ידי עיריות הם לצ  נתונים.ובניתוח  סוף  יאב  אינן מומחיות  

לצורך כך  .  העסקה של  בעלי מקצועות ייחודיים שמצריך  דבר    ,ות בניתוח נתונים שלהן, והן אינן עוסק

את  ייאלצו   להחליף  יותר של  ככל שת משום ש  הצוותים הטכניים שלהן,עיריות  גבוהה  רמת  ידרש 

מנהלי מערכות מידע ומנתחי מידע,   יותר,    גבוהות ספציפיות ויידרשו  אנשים עם מיומנויות    ,אוטומציה

 י משק  ם של  לדוגמה, מידע על אופן ניהול כך  בנות ולתכנן פעילויות מותאמות ויעילות.  כדי לייצר תו

לשם  היכן נכון להשקיע   את המתכננים    יוכל לכוון  מרבים לבקר,  אזרחים  ציבוריות שגינות    על  בית ו 

אזורים  מתן  אלו  טיפוח  באמצעות  והטבות,  מוצרים  שירותים,  מאד  הרבה  לקבל  ניתן  היום  כבר   .

תאגידים הבונים את העיר החכמה  לא מן הנמנע שהשלם באופן פיזי. אמנם  הידרש לם בלי להנתוני

 דבר זה אינויקדמו ערכים כמו שוויון ושוויון הזדמנויות, אך  וכדי למנוע קיפוח,    ,אחריות ציבורית נהגו בי

עניים מובטח.   של  וערים  עשירים  של  ערים  להתפתח  גם  יכולות  גרוע  י.  בתרחיש  זכו העשירים 

טובים  ב לבהרבה  שירותים  יצטרכו  בוהעניים  משלהתארגן  תהיה חיים  הרמת  ש  הם קהילות  בהן 

שבאמצעותן תותר לאנשים    אינטרנטיות   בעיר חכמה תהיינה גם הרשאות היות שסביר כי  .  נמוכה
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מעורר מקומיים,  לאתרים  כניסה  מפני    הדבר   מסוימים  כבד  מסוימות חשש  אוכלוסיות  של  הדרה 

מסוימים.ממקו ערים   מות  המתכננות  האינטרנט  השירותים    חברות  את  לפרט  לספק  שואפות 

הרי   תמונת מציאות שתפורה למידותיו,יחיד  בנויה לספק לכל  הרשת  שומאחר  באמצעות הרשת,  

מניעת על  גם  תקפיד  חברתי  שאם  רקע  על  היא  - הטיות  לעיל,  שצוין  כפי  לאפשר כלכלי  עשויה 

 מותאמות מלאה לפרט.  

עתידו מעלה שאלות מהותיות לגבי    רובוטים יחליפו בני אדם בכל הנוגע לעבודה החקלאית,  שההנחה  

יש כפרים שהיו בעבר חקלאיים והיום     ,למשל  ,המגזר הכפרי. האוכלוסייה הכפרית משתנה, ובסיןשל  

הוקם מרכז של חברת     ים מוכי העוני  בסין  כפראחד הבמתמחים בשירותים אינטרנטיים.  אנשיהם  

עוסקת  אוכלוסיי  שבו  עליבאבא   כולה  המקום  תמיכה  תן  הפצ  סחורות,  מכירהב  ת  שירותי  ומתן 

  לצרכנים באמצעות פלטפורמת המסחר האינטרנטית. 

הרבה יותר לבצע התאמות יקר וקשה  בפועל  ו   הדרך אל הערים החכמות רצופה מכשולים וחסמים,  

את קהיר    שקם  מלנסות ל   ונואש  ,לדוגמה  ,מצרים במחדש.    ןמאשר לבנות   מתבקשות בערים הקיימות  

 ן של ל כוחם לטובת עלדמיין פוליטיקאים המוותרים שבעתיים בירה חדשה.  קשה  במקומה מוקמת ו

שיש מי שמערער על גבולות הפרטיות   חביבה העובדה  הציבור לא תמיד  גם על  חברות טכנולוגיה.  

 . זה תביעות אזרחיות חוסמות תוכניות פיתוח בתחום על כן אין פלא שבמקרים רבים ו שלו,

בדיוק   אלא  ה הצטמצמות הקפיטליזם המערבי אינ מגמת פניו של  ש  מלמדת מגמת הערים החכמות  

צפוי   הוא  הלהפך.  המאה  העסקי של  המודל  בתור  גם    21- להתבסס  הציבורי.  ה  לאולחלחל  מגזר 

גופים מאטים ואפילו נעצרים על מנת שטכנולוגיות מהירות   ,עיר העתיד בתסריט שעל פיו מתוכננת 

ל יוכלו  הזה    .פעולויעילות מהם  לפרט  ל  נועד  כל המערך  יותר,  ורישספק  טוב  היתרון אבל  ת  בצד 

 ן הופך להיות בורג קטמתקלף מאנושיותו והפרט  יש גם מחיר:  יעיל,  כה  מערך   שמקנה ההשתייכות ל

נתון אחד מני רבים המקודד לתוך האלגוריתמים    ,  רטרק פ   –בהקשר של מערכות מידע  ו  במערכת,

ל או  וא הכומערכת כזו ההעיקרון המרכזי של  כמו כן,    .מערכת, אלו המנהלים את העיר בפועלהשל  

את עלולה להפיל    , כמו בדומינו,תקלהמפני שכל     ,כלום, או שהכול מסונכרן או שהכול עומד -לא

בכל הנוגע לתכנון העיר החכמה, לתת מקום  ועמוקה  להשקיע מחשבה רבה  יש    על כן    הרצף כולו.

תפקידים החלוקת  את  שכל  -בשום   לשקובהתאם לכך לולמגוון שיקולים חברתיים, כלכליים, מוסריים,  

 המכונות.   בין בין האדם ו החדשה 

 מגמות בישראל 

בישרא התכנון  מנהל  התכנוני    53ל,לפי  היום  סדר  בראש  נמצאת  טובה  עירוניות  לקידום  השאיפה 

על ההבנה כי המרחב העירוני טומן בחובו הזדמנויות רבות וכי שאיפה זו מתבססת  .בישראל ובעולם 

עירוניות קומפקטית, צפופה ואיכותית מובילה לתועלות סביבתיות, חברתיות וכלכליות לרווחת כלל 

הגדלת  היתרונות של מרחב עירוני משופר עשויים להיות     .החיים בה  משתמשי העיר ולשיפור איכות 

הנגישות של התושבים להזדמנויות תעסוקה, תרבות, חינוך, פנאי ושירותי ציבור; עידוד הליכה רגלית, 

 

 

53 https://www.gov.il/he/Departments/Guides/subject_urbanism  
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קבוצות   בין  ומפגש  חברתית  הטרוגניות  יצירת  ציבורית;  בתחבורה  ושימוש  אופניים  על  רכיבה 

שונו מקומית   ועידוד  ת  אוכלוסייה  כלכלה  של  על צמיחה  המבוסס  עירוני  פיתוח  נדרש  כך  לשם   .

עקרונות של צפיפות, התחדשות עירונית, תחבורה ציבורית, עירוב שימושים ויצירת רצף של רחובות 

ומרחבים ציבוריים המעודדים הליכה, שהייה ומפגש של כלל משתמשי העיר. ההטמעה של עקרונות  

לי תאפשר  העירוני  בפיתוח  אוכלוסיות אלו  מגוון   המשרתים  ונגישים,  פעילים  מרחבים  יצר 

שיותר ,   הצורך לפתח מרחבים אורבניים איכותיים מהותי במיוחד במדינת ישראלומשתמשים שונים.  

הוא   90%-מ האוכלוסין שלה  גידול  ושקצב  כעירוניים  ביישובים המוגדרים  מאוכלוסייתה מתגוררת 

מתוך ההבנה כי עירוניות טובה לא מתרחשת מאליה וע זה, הגבוה מבין המדינות המפותחות. על רק

והנחיות  כלים  מהלכים,  של  שורה  מקדם  התכנון  מנהל  מושכלים,  ופיתוח  תכנון  מחייבת  אלא 

  המוטמעים בכל רמות התכנון.

, עתיד  15-לפי פורום האף על פי כן, ולמרות ההבטחות הרבות הגלומות באידיאה של עיר חכמה,  

שהתכנון בארץ תורם לבניית ערי אחת הטענות העיקריות היא    54.ל אינו כה ורוד העירוניות בישרא

שינה במקום ליצור שכונות וערים המספקות לתושבים גם תעסוקה ותרבות, ושהבעיה אינה כמות 

ומרובי   יחידות הדיור הגדולה אלא התכנון הקלוקל. בונים מגדלים על מגדלים עם רחובות מרווחים 

וממשיכים לשכפל את מודל 'שכונות השינה' שהוקמו כאן בעשורים   בהם צעוד  שאין סיבה ל  ,מסלולים 

הפרדת שימושים  שבולטת בהם  על קדושת הרכב הפרטי, ו, שבהם התכנון כולו מושתת  האחרונים 

ההבנה שבניית מגדלים   הוא מוחלטת ושטחי ענק בזבזניים. אחד הדברים שנראה שעדיין לא הופנמו  

לרכב  נוסף  בניית  מסלול  על  מונים    עשרת ת צרים ותחבורה ציבורית יעילה, עדיפה  רבים עם רחובו

מה   ,אלא מרחיבים מאוד את הערים הקיימות   כמעט,  פרטי. בישראל כיום לא בונים ערים חדשות 

רכבת תחתית שעשויה לעזור מאוד לאוכלוסייה  כגון  שינויים  הכנסת  שלעיתים קרובות מקשה על  

 בזמן הבנייה פוגעת באיכות החיים של התושבים. ש ך, אך בטווח הבינוני והארו

  האקדמיה מתגייסת

אילן לערים חכמות יחד עם מרכז השלטון המקומי נבחרו לנהל את קהילת הערים החכמות - מרכז בר

בישראל.   לאחרונה  שקמה  עם החדשה  בהתמודדות  משמעותי  לשיפור  יביא  זה  פעולה  שיתוף 

נולוגיות מתקדמות. קהילת הערים החכמות בישראל היא אחת  האתגרים המוניציפליים בעזרת טכ

הדיגיטל   ומשרד  החדשנות  רשות  הפנים,  משרד  ביוזמת  כעת  המוקמות  חדשנות  קהילות  מכמה 

- הלאומי. שני הגופים שזכו במכרז הממשלתי להקמת קהילת הערים החכמות וניהולה הם מרכז בר

פים האלה כבר מנהלים בפועל קהילות גדולות אילן לערים חכמות ומרכז השלטון המקומי. שני הגו

לשילוב  הזדמנות  היא  החדשה  החכמות  הערים  וקהילת  החכמות,  הערים  בתחום  עניין  בעלי  של 

אילן לערים -כוחות, מינוף הפעילות, איגום משאבים וקידום נושא הערים החכמות בישראל. מרכז בר

לצד מרכז בישראל  הערים החכמות  קהילת  את  ייחודי,    חכמות, שינהל  גוף  הוא  השלטון המקומי, 

 

 

54 http://www.forum15.org.il/%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-

%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-

%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%9F-

%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%9D-%D7%94-15  



 

 

57 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

כדי לקדם מחקר משותף בתחום. קמפוס   ,המחבר בין חברות טכנולוגיה, רשויות מקומיות וחוקרים 

הדגמה של פתרונות לערים חכמות. מרכז  למחקר ולהאוניברסיטה משמש כמעבדה חיה להתנסות,  

כל הרשויות המקומיות בישראל,   ענייניהן בפני  השלטון המקומי הוא הגוף המאגד את  מקדם את 

חזון  פועל בשדה הערים החכמות ומשקיע בפעולות מקדמות חדשנות באופן רוחבי.  ,  מוסדות השלטון

בישראל   החכמות  הערים  המקומיות.ב  עוסק  קהילת  הרשויות  תושבי  של  החיים  איכות   שיפור 

רך סיוע בקידום  סיסטם המקומי לצו-הקהילה שואפת להיות הגוף המוביל בארץ בחיבור מרכיבי האקו

בתחום להרחיב את  העוסקות התחום מול הרשויות המקומיות. הקהילה תסייע לחברות הטכנולוגיה 

לגיוס   כפלטפורמה  ולשמש  החכמות  הערים  בתחום  מדיניות  לקביעת  לתרום  בישראל,  פעילותן 

הקהילה.   לטובת  תפעל  משאבים  כן  קשרים  כמו  של  רשת  ליצור  לטובת    לאומיים -ביןהקהילה  

 חברותיה. 

בהרצליההמרכז  גם   חכמות   הבינתחומי  בערים  פעיל  באופן  את    ,עוסק  יצר  המדד ולאחרונה 

המסמך  מדד הראשון מסוגו בישראל ומהראשונים בעולם.  ה  -  הבינתחומי לערים חכמות ומקיימות 

של שבוחן את השילוב  מעריך ערים בישראל כ"ערים חכמות ומקיימות", והוא בין הבודדים בעולם  

כל זאת, תוך   תוך בחינת התאמתן לעולם של חדשנות וטכנולוגיה.  ,ניהול, אסטרטגיה וקיימות עירונית 

( האו"ם  של  הגלובליים  הפיתוח  ליעדי  לערים  SDGsהתייחסות  הבינתחומי  מדד  לקידום  היוזמה   .)

כנולוגיה טהקדמת  בין הדרישה לפגוש את    לייצר חיבור  המודעות לצורך  חכמות ומקיימות נולדה מתוך  

ההתמודדות עם המורכבות ההולכת וגדלה של החיים בעיר. באין מדדים קיימים  בין  במרחב העירוני ו

הבוחנים את השפעת השימוש בטכנולוגיה בערים על הפיכתן לטובות יותר, מתוכננות יותר, מנוהלות  

ומ חכמות  לערים  דרכים  ומפת  עבודה  כלי  שישמש  מדד  לבנות  הוחלט  יותר,  קיימות ושירותיות 

ולמשאבים שלהן   ליכולות  דינמי שנועד לסייע לערים להתקדם, בהתאם  כלי  זהו  לעבר   -בישראל. 

ניהול מקיים, יעיל, שוויוני ומשתף, תוך התאמתו לכל עיר ולכל תושביה. המדד מציב בלב המושג  

החכמים   התהליכים  גיבוש  ואת  המדיניות  פיתוח  את  חכמה"  השימוש    -"עיר  עצם  את  ולא 

המשמשת זו, העיר נמדדת לפי האופן שבו היא עושה שימוש בטכנולוגיה,    תפיסהלפי    לוגיה.בטכנו

 ובערכים שהיא מצליחה לממש בזכותה. כלי בלבד, 

 השלכות  

כלכליות, תלויות מאוד בחינוך, למידה והשכלה, ונמצא  האזרחיות והאישיות,  החירויות  הזכויות האדם ו

חינוך   בין  חיובי  מתאם  מתחלקת שקיים  שבו  בעולם  במיוחד  חשובה  זו  תובנה  כלכלי.  ושגשוג 

צעירים, והעולם הישן הכולל  -הכולל בעיקר עניים   ,ם: אוכלוסיית עולם חדשיאוכלוסיית העולם לשני

ואפריקה    ,24עד    10מיליארד אנשים בגילאי    2עשירים. בעולם כולו יש כיום כמעט  -בעיקר מבוגרים 

הגדול   זהו מספר הצעירים   .   35-נמוך מה  ת אוכלוסיימכלל    75%  ל  שכן  הגיל ש  ,מובילה את המגמה

גדל במדינות מתפתחות. אך בה בשעה שמרבית העולם ייהנה ו  הוא הולךבהיסטוריה, ו  שנרשם ביותר  

השכלה,   וניז'ר    מדינות המיותר  מאלי  גינאה,  אתיופיה,  פאסו,    20%- כ  לאכלס    ות   צפויבורקינה 

שבה מרוכזת, כאמור,    לם. מדובר בחמש מדינות ביבשת אפריקה,  בעומהאוכלוסייה הלא משכילה  

בעולם  הגדולה  הצעירים  הן  כמות  זה  מצב  של  לדאגה,  . ההשלכות  לא ש מאחר    מקור  אוכלוסייה 

, להפך היא לרוב נזקקת לשירותי הרווחה,  נוטה  כמעט  משכילה  אינה תורמת להתפתחות המדינה

צעירים שכן יצליחו לצאת ממעגל סביר מאוד ש. בנוסף, לחלות יותר ותוחלת החיים שלה קצרה יותר
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רכיהם, וכך ייווצר מעגל קסמים של אומללות והבורות, יעזבו את המקום אשר אינו מסוגל לספק את צ

 אשר ינציח פערים חברתיים וימנע שוויון הזדמנויות. 

 מדינות אלה ב  .השל הזדקנות האוכלוסייהלא פשוטות  ההשלכות  מ  , יסבלו גם הן  מדינות העשירות ה

וחברהצורכי  להסב תקציבים ל  היה צורך  י  , במקביל.  מה שעלול לפגוע בביטחון המדינה  ,  בריאות 

עלול להיווצר מחסור חמור בכוח אדם    ומעלה לא יישארו במעגל העבודה,  65בהנחה שאנשים שגילם  

מכונות  ידי  על  להחליפו  ניתן  שלא  והגירה    .מקצועי  נדידה  זה  אוכלוסייה  במצב    מדינות משל 

מהגרים שיגיעו ממדינות לא  סביר להניח כי    מפותחות אינה תמיד הפתרון הרצוי.מדינות  מתפתחות ל

מהמדינה  הם כן ידרשו  במקום מושבם חדש, אך    מפותחות לא יביאו עימם את המקצוענות הנדרשת 

, מן עבר הם יסבלוהכמו כן, לאור ניסיון    משאבים רבים כדי להיטמע בחברה המפותחת. הקולטת  

  בקרב מאפליה, אשר תעבור מדור ההורים לדור הצאצאים ותגרום עם הזמן לגידול התסכול הן    הסתם,

והן   הללו  בקרב  המארחים  ההשלכות  עם  להתמודד  מנת  על  באו.  מקרוב  על  אלו  יהיה  מדינות   , 

ומתפתחות   ציבורכאחד  מפותחות  לשירותים  בגישה  איכותיים להשקיע  כגון  יים  חינוך,    ,  בריאות, 

מתמשכים   גומלין  יחסי  לשקול  חייבות  מפותחות  מדינות  המינים.  בין  ושוויון  ארצות   עםסביבה 

משותף   לשיח  שיתרמו  סטודנטים  חילופי  לאפשר  בכלים מתפתחות,  מוכשרים  צעירים  ויציידו 

אותן  להם יאפשרו  ש ולעזור לפתח  ולחלופין,  לחזור למדינותיהם  ואיכותי שירצה    כוח,  צעיר  עבודה 

 בהתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה.  להן מפותחות עשוי לעזור הלהישאר במדינות 

לצד טכנולוגיות המאפשרות איסוף מידע ונתונים   ,מחלות וזקנה ומחקרים אחרים , מחקרי  מחקרי גנום 

ותאמת אישית. וניתוח מהיר שלהם, מספקים מידע רב ערך ומקדמים מודלים של רפואה מונעת מ

מכירים בחשיבות ההיבט  ייחודן של הגישות החדשות הללו הוא שבתהליכי הטיפול הכרוכים בהן  

יומיים   ויותר שירותים ביתיים ומרכזי שירות  יותר  הרגשי והסביבה התומכת בעת מחלה ומפתחים 

לחלוטין.    מודל עבודה שונהאימוץ  במקום בתי חולים. מציאות זו דורשת שינוי של מבנה כוח אדם ו

ל צריך  בו  והטיפול  הלקוח  בבית  אלא  הבריאותי  במוסד  נמצא  אינו  כבר  בטיפול   היעשות המוקד 

בהתאמה. הדבר דורש ממערכת החינוך לזהות את המקצועות העתידיים בתחום על מנת להכין את 

 נטי. ווהלומדים לעולם התעסוקה הרל

-וש וההתמכרות לחומרים פסיכובעשורים האחרונים חלה בעולם עלייה מתמדת בשכיחות השימ

אך העובדה   אקטיביים. הפיכים,  בלתי  ולעיתים  הינם קשים  לבריאות האנושית  הנזקים של סמים 

יוצרת סלחנות למאה שעברה    60-בשנות הילדי הפרחים  תקופת  שסמים הפכו זמינים ומקובלים מאז  

נפוצים בקרב -היא מקדמת נרקוששימוש שלעיתים אינה במקומה, מאחר  כלפי ה טרוריזם. סמים 

הדחיק את אוכלוסיות עשירות כחלק מתרבות של בילוי, ובקרב אוכלוסיות חלשות כחלק מהרצון ל

היחס הציבורי לשימוש בסמים  שכוח. הנזק לשתי האוכלוסיות הוא רב, אמנם  המציאות הקשה, ל

אבל אינטרסים של בעלי עניין  השפעות הסמים ותופעות הלוואי נפוץ יותר,    משתנה ככל שהידע על

להתעלם   מצליחים  בסמים(  סחר  באמצעות  ענק  מרווחי  הנהנים  טרור  ארגוני  )לדוגמה,  שונים 

מהמגבלות על הסחר. בעיה נוספת נגזרת מכך שסמים עשויים לתרום כתרופות לרווחה האנושית, 

נתן רק באמצעות חינוך מגיל צעיר יהמענה לשאלה יכול לה  .ון הנכוןוהשאלה כמו תמיד היא מהו האיז

לטווח   יהם לצד שקיפות והבנת השלכות שצריכת סמים אינה חלק מהם,  נורמות חברתיות ללערכים ו

 ארוך.  
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העובדה  "קבל את האחר", ללא הבדל גזע, דת ומין.    הואקידום מגוון והכללה משמעו במילים פשוטות  

מעשירים את הקהילה, תורמים לסביבה הכלכלית ומקלים על מחסור מקומי   ת שחיים בחברה מגוונ 

שהטמע נראה  מה  משום  אך  ומקובלת,  ידועה  ויכולות,  אמנם ת בכישורים  בחסר.  לוקה  בשטח  ה 

 הם אך תהליכי הטמעת המגוון במקומות עבודה ובצבא זה, מיקוד בתחום  מתקיים החינוך  בעולמות 

בו נחיה יהיה של באופן נכון והולם במערכת החינוך, כך העולם  . ככל שהנושא יטופם רק בראשית 

יותר.   ויצירתי  מתפתח  מהאוכלוסייה    אף  ,נשים שוויוני,  כמחצית  עדיין  מית עולהשהן   נושאות  ,  

כדי לחזק בהן  מאפיינים של מיעוט, ועבודה חינוכית רבה צריכה להיעשות גם בקרבן ולא רק בסביבה,  

ות שמקורם בדימויים כוזבים אך מושרשים של נחיתות נשית, כדי  את הכרת ערכן, לשחררן מחשש

 .  בו יבחרוובכל תחום ש, באקדמיה עולם העבודהלתפוס את מקומן הראוי בחברה, בשיוכלו 

בריא" בגוף  בריאה  והביטוי     -"  נפש  הכושר  תרבות הפנאי,  ליחו. התפתחות  נס     eSports  -שלא 

ומעניקים לבני נוער הזדמנות לשפר את    לחיברותבפארקים ובאזורי בילוי יוצרים מרחב בטוח יותר  

כישוריהם הפיסיים ולהתרועע עם חבריהם. יש לעודד את התופעה ולהפוך את הפעילות הפיסית 

צפייה במסכים ללישיבה ולא נועד  הגוף האנושי  שמאחר  זאת    .בכל דרך ל"דרך חיים" כבר מגיל הגן

ל בהישרדות,  אלא  פעיל  או  עיסוק   מוגבר בבלקט  ושימוש  התניידות  בדרכי  שינוי  זה  בהיבט  צייד. 

ו אל הטבעבבהליכה  יציאה  כדור הארץ.  לבריאות  והן  לבריאות האנושית  הן  לתרום   אופניים עשוי 

 האנושית ולאהבת הארץ, הן ללמידה והן  אלחברות עשויים לתרום הן  ומסעות רגליים כבר מגיל צעיר,  

לבריאות הפיסית והנפשית של הצעירים. זו הזדמנות למורים ואנשי חינוך לעודד את מגמת היציאה  

ה בטבעאל  וחינוך  למידה  לעצב  מהניסיון  כחלק  יצירתיות ,  כן  דרכים  ועל  מהנות  חווייתיות,   ,

   משמעותיות ואפקטיביות.

 אתגרים חינוכיים    

 קטגוריות לאתגרים: פתיר, קשה, סורר  

 ם חדש צעיר ועני מול עולם ישן זקן ועשיר  עול –סורר 

אם לא   ,חינוך היא הדרך המיטבית ו  ,קריטית להתמודדות עם אתגרים חברתיים היא  העצמת צעירים  

ולק  ות להתגבר   ,היחידה חברתיים  פערים  כרגע ו ד יעל  הזדמנויות.  ושוויון  שוויון  הדינמיקה   ,ם 

עשויה להתהפך רק    ,זקן(-צעירים( מול עולם ישן )עשיר-)עניים עולם חדש    , קרי  המתפתחת בעולם 

כמו לשאר    ,קשה להניח שלמדינות אפריקהבאמצעות שיתופי פעולה גלובליים המושתתים על חינוך.  

תהיה יכולת לשלב צעירים בחיים הכלכליים והחברתיים ולספק להם בריאות    ,המדינות המתפתחות 

בקרוב מאוד לכוח אדם צעיר    יזדקקוה כי המדינות המתפתחות  נראאך מנגד,  וחינוך ברמה גבוהה,   

. במציאות זו יש לזהות מודלים של יחסי גומלין חדשניים אשר יאפשרו למדינות המפותחות כדיומיומן  

 לקדם את אוכלוסיית המדינות המתפתחות. 

ץ גבוהה,  הילודה בארשזו, מאחר  מערכת יחסית מעין  שחקנית  ב  אינה יכולה להיות  אמנם ישראל  

בעיות מקומיות הקשורות בהעסקת פתרון  מהסיטואציה העולמית עשויות לתרום לותובנות    האך למיד 

 אוכלוסיות צעירות שכיום עדיין אינן משתלבות בשוק העבודה. 

תקשורת   רשתות  של  ותשתיות  סימולטני  תרגום  של  מתפתחות  יכולות  המתפתחת,  הטכנולוגיה 

  .מודלים של הוראה ולמידה באזורים מתפתחים   מפותחות לעצב  כוחות ממדינות  עשויות להקל על  
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או   המפותחות  ארצות  נציגי  של  ישירה  הוראה  באמצעות  אם  להתקיים  יכולות  והלמידה  ההוראה 

ילמד את בני המקום. הן הצוות המקומי והן ש  ,באמצעות הכשרת צוות הוראה מקומי איכותי ומותאם 

של תהליך זה  ג מתמשך על מנת להצליח. שלבים מתקדמים  הלומדים יזדקקו לליווי קבוע ומנטורינ 

יכולים לכלול חילופי סטודנטים, קהיליות לומדים מעורבות, פורומים משותפים של לומדים ומורים, 

השגרירים להיות  לומדים צעירים   וכל זאת כדי לאפשר לאותם  פיתוח משותף של יוזמות ופרויקטים,  

המעורבים   כיהבא. בכל הפעילויות הללו יש להקפיד ולזכור  בקרב הדור    את נס ההשכלה  שיעבירו  

מתושבי הארצות המתפתחות להיות ערים לאופן בייחוד  , ומצופה   מאוד   מגיעים מתרבויות שונות 

ול השוטפת  והפעילות  ההוראה  להתקשורת,  כדי  המקומית,  לתרבות  יפגעו התאימם  הבטיח שלא 

 בצעירים וירחיקו אותם מהפעילות. 

קלות, צפוי  יתר  ולבעיות לוגיסטיות ו/או של כוח אדם מקצועי, בעיות שניתן לפתור ב  מעבר לקשיים 

שבעלי אינטרסים שונים בשני הצדדים יעשו כמיטב יכולתם למנוע שיתופי פעולה כאלו. במדינות  

שבוי כקהל  צעיריהם  על  לשמור  יעדיפו  מקומיים  כוחות  פועלים    ,המתפתחות  .  וכדומהכחיילים, 

אינם מעריכים את התרומה של אלו שאינם דומים להם  שרבים  ישנם    גם בהן  ובארצות מפותחות  

 .  , לא כל שכן לקדמם בדרך זו או אחרת לקלוט אותם כלל אינם מעוניינים הם ו

 כוח עבודה מבוגר כמנטורים  –קשה 

לרוב פיתחו קריירה אחת  צעירים נוטים לשנות קריירות לאורך חייהם, אך אלו שהם מבוגרים כיום,  

שחוקים ואינם בדרך כלל  הם  ומעלה,  60בעשור השביעי לחייהם, מגיל בתקופת התעסוקה שלהם ו 

שעות עבודה בתנאים הקיימים של  ובין שמדובר    ם במקצועבין שמדובר    –מעוניינים להמשיך לעבוד  

ורק האפשרות לצאת   שהעבודה היא עונשהיא  התפיסה  השלטת בקרב אוכלוסייה זו  שבועיות רבות.  

 לפנסיה מאפשרת להם ליהנות מהחיים ומהתחביבים שלהם. 

ליצור מודלים חדשים של למידה    יוכלורשויות ממשלתיות אשר ישכילו לפעול יחד עם מקומות עבודה  

בו העובד שבגיל שבו העובדים זכאים לצאת לפנסיה ניתן ליצור "שלב נוסף"    .ועבודה לאוכלוסייה זו

מ להיות  תפקיד.הופך  באותו  צעיר  של  וידידותי   נטור  נוח  להיות  צריך  העבודה  יותר,   מודל    הרבה 

להפך,  העבודה,  המשך  בשל  ייפגעו  לא  אלו  אנשים  של  שהקצבאות  להבטיח  צריכות  והרשויות 

 להבטיח תמריצים והטבות למתמידים.  

פרויקטלי   להיות  יכול  המנטורינג  אופורמט  לקבוצה  מתמשך,  או  מוגבל  לזמן  לבודדים, ממוקד  ו 

 מקום העבודה בלבד.  בבמסגרת בית ספר או 

 

 למידה היברידית  –מוכנות לאירועי עתיד  -פתיר 

על כן, כדי שאפשר יהיה לצלוח את המשבר  מגפת הקורונה הזכירה לנו שהעתיד לא תמיד צפוי, ו

היא שבני הנוער הם אלו הרווחת כיום  ההערכה     .יש להתכונן למרב התרחישים האפשריים   הבא,  

 שנפגעו באופן הקשה ביותר מתקופות הסגר והבידוד.  

הלומדים  את  להכין  יש  אך  עתידיים,  למשברים  מענה  לתת  עשויה  היברידית  צוותי   ואת   למידה 

והתכנים   וזמינ  כדיההוראה, את התשתיות  צורך. לעיתים בעת משבר עולה   ים שיהיו מוכנים  לכל 
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ל דרהצורך  באופן מהכניס שינויים  ויסטיים  את המערכת  לטלטל  דבר שעשוי  את  ידי,  - שיווילהפר 

ואולם כאשר ניסיון העבר מלמד כי המשבר הבא ידוע וצפוי מראש, אפשר להתכונן לקראתו משקלה,  

 או לפחות לצמצם תסכולים ובעיות. מבעוד מועד למנוע  למגוון שינויים, ובכךולהיערך 

בין היתר, אוריינות דיגיטלית וגמישות מחשבתית; מוכנות    ,לולמוכנות מורים וצוות חינוכי צריכה לכ

חוסן נפשי ופתיחות. הקהילה כולה צריכה להיות מעורבת   בראש ובראשונהלומדים צריכה לכלול  

, איש מדיה ותקשורת, מנהל ICTנטיים כמו איש  וובתהליך והצוות החינוכי חייב לכלול בעלי מקצוע רל

אנשי פיננסים ועוד. כמו כן, גם למורים וגם ללומדים יש להבטיח מכשירי  פרויקטים, יועצים למיניהם,  

   .קצה זמינים ונוחים ותשתיות תקשורת מיטביות 

בני   כדי שאלה יסייעו ללמידה של  אפשר לגייס לתהליכי ההוראה הורים, אחים ואחיות, סבים וסבות,  

שרויות לעיצוב קבוצות למידה . למידה מסוג זה מזמנת גם אפ הבית, ואפילו לקבוצת הלימוד כולה

משותף,   עניין  מוקדי  באמצעות  המתחברות  גיל  הטרוגניות,  תלויי  מגורים   שאינם  אזור  . דווקא  או 

 ל אפשרי וראוי, ובתנאי שנהפוך אתגר להזדמנות.    ולסיכום, השמיים הם הגבול, הכ

 הזדמנויות חינוכיות  

)הזדמנויות קלות ליישום(; הזדמנויות קשות ליישום;     Low Hanging Fruitsקטגוריות להזדמנויות:  

 הזדמנויות לא בשלות.   

  תמיכת הקהילה  - הזדמנויות קשות ליישום

הקורונה בעת  מעניינת שנצפתה  בקרב משתמשים הייתה    מגמה  עזרה  לבקשת  יותר  רבה  פנייה 

התמודד הם  ייעו לחברה אזרחית אשר סבארגוני  ומנגד היעזרות בקבוצות התנדבותיות או    בסמים,  

כנית מגירה להכללת שירותים מבוססי  ות ביצירת  לקח עיקרי לעתיד הוא הבנת הצורך  עם המצב.  

  קהילה בתגובה למשבר.

הקהילה,   בקרב  בריאות  שירותי  למתן  לתרום  יכולים  קהילה  מבוססי  גישה לשירותים  פיתוח 

תוכנית להכללת ולקידום  ידות,  פרואקטיבית יותר ליצירת קשר עם לקוחות המתמודדים עם מגבלות ני

הבטחת זמינות של ציוד מגן אישי. תוכניות אלו צריכות  לשירותי מתנדבים בתחומי בריאות אחרים ו

וחינוך לערכים אנושיים, חשוב  להיות חלק מהלמידה בבית הספר, במסגרת פיתוח אזרחות טובה 

 לזמן ללומדים הצעירים את האפשרויות שלעיל.  

לה לכל מקרה ו/או משבר צריכה לכלול גם לומדים צעירים, כאשר כל קבוצת גיל  יצירת מוכנות בקהי

וערוכה לכל  ותהיה מוכנה  תשובץ בתפקידים המותאמים לה, תקבל מראש את ההדרכה הנכונה 

ולקהילה   לפרט  כשלעצמה  הם תרומה חשובה  קריאה. פיתוח אחריות אזרחית ומעורבות חברתית  

פעילות של עזרה וערבות הדדית שבאמצעותה      ערכם החינוכי,  אך חשוב לא פחות  ,  בהווה  כולה

 . לה תורמים בקהילה וה מעורבים לעתיד לבוא, הבוגרים מתפתחים לכדי הלומדים הצעירים  

יכול להיות בן    לאבחיבור  גם  מוכנות הלומדים יכולה להתבטא   מבוגר בתפקיד משמעותי, המבוגר 

, אקראי. צעירים שירגישו שיש ערך לעשייתם   אדם ש'ישודך' ללומד באמצעות שיבוץמשפחה, מכר או  

פחות  לנשור מהלימודים ויחפשו פחות ריגושים זמינים ומהירים בעזרת אלכוהול וסמים. מצד ייטו  
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תיפרש מעליו  עם אוכלוסייה מבוגרת ואחראית,  הוא  ר  ות גבוהה יות עורבייצור משני, ככל שהלומד   

 שגחה סמויה רחבה יותר שתאפשר פחות התרופפות.  לה

יצירת מוכנות כזו בקרב לומדים מחייבת היערכות מוקדמת, חשיבה והכנה של בית הספר, הצוות  

ההורים  ה  ,החינוכי,  בתקופת  כאמור,  אך  לתרום.  המעוניינים  נוספים  עניין  ובעלי  קורונה הקהילה 

לשלב  ניתן  , ובמאמץ סביר  המצוינות לעילשקיימים איים רבים העוסקים בחלק מהפעילויות  מצאנו  

 כוחות וליצור שלם הגדול מסך חלקיו.  

Low Hanging Fruits  –  הפנמת תרבות של והכללה  

הלימוד  וחומרי  בכך  מכירה  המערכת  בספק,  מוטלת  אינה  כבר  במגוון  הצורך  בחשיבות  ההכרה 

 רבים להטילגורמים לדווקא    ב"קבלת האחר", אך אירועי התקופה האחרונה בארץ ובעולם   עוסקים 

 .  , כערך אנושי וכגישה שתועלת בצידה הכללת המגוון בקרב כלל האוכלוסייהבחשיבות של ספק  

הכרה במגוון והכללה משמען קבלת האחר, פתיחות לשונה ואמפטיה ללא מוכר. הדבר קשה לעיתים  

הרגילים לסביבה מוכרת, מוגנת   ,גבוה-אקונומי בינוני-ממעמד סוציו  חוד לאלה שמגיעים ייב  ,לצעירים 

ההשתייכות הוא חשיבות  שמועבר לצעירים אלו   השדר הסביבתי  לעיתים קרובות מאוד  והומוגנית.  

ואל ה המרכזי  מחריגות זרם  החלשות כך,  .  הסתייגות  האנושי    ,האוכלוסיות  מהמגוון  חלק  המהוות 

דווקא זוכות להתעלמות גורפת במקרה הטוב או לדחייה אגרסיבית במקרה הרע.    ,זקוקות להכללההו

כך   רבה  משום  חשיבות  האוכלוסיות  ביש  כל  בין  המערבות  ותוכניות  פעילויות  בחברה, עיצוב 

 תורמות לפתיחות ויכולת קבלה כבר בגיל הילדות המוקדם.  הו

למעוניינים מהקהילה ומבתי בר כיום קיים מוסד לחינוך מיוחד )במזרח ירושלים( המציע  , כהלדוגמ

כלשהי. תוך משותפת  ,  פעילות  המאפשרת קידום   סביבת עבודה ולמידה אטרקטיבית ספר אחרים  

 היכרות באמצעות  מתחילות לצמצם פערי ידע  ו  זו בפני זוכדי הפעילות נחשפות שתי האוכלוסיות  

אפליה  דעות קדומות וימנעו    קרוב לוודאימסוג זה עשויים לתרום רבות לשני הצדדים ו. מודלים  הדדית 

 בגילאים מבוגרים יותר. 

בהם  אוכלוסיות ש בתקופה של למידה היברידית וסביבות מרובות שימושים, קומפלקסים משותפים 

חשיפה בלבד,  לא כאילוץ אלא כדרך של שגרה, בפעילויות, בעשייה ואפילו ביוכלו להיפגש,  שונות  

יש לקדם   את לצד ז ואולם בין האוכלוסיות. שבמהלכו ילכו ויצטמצמו הפערים מסלול הם ראשיתו של 

נוספים, לעודד   וקהילות  מפגשים של  פעילויות ותכנים  וללוות  לומדים  קבוצות מעורבות  משותפות 

ו  גיוס אותם בזהירות מרובה ותוך רגישות רבה, תוך   להבטיח    כדי  הקהילה כולהשילוב של  ההורים 

 הצלחה.   
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 מגמות טכנולוגיות 

את ההזדמנויות   יוצרות  ובעתיד, מגמות טכנולוגיות  בחיינו  היבט  בכל  כמעט  מוטבעת  הטכנולוגיה 

והשיבושים הגדולים ביותר עבור האנושות, הבאים לידי ביטוי בתחומים כמו, תשתיות )ענן מבוזר,  

  .ואתיקה בלוקצ'יין(, אפליקציות )בינה מלאכותית, הדפסת תלת מימד(

א "פעילות אנושית המשנה את הסביבה הטבעית כדי להתאימה ובלת היטכנולוגיה בהגדרתה המק

ותרבותיים   אנרגיה(  )חומרים,  טבעיים  מקורות  ומגוון  וידע,  במידע  שימוש  תוך  האנושיים,  לצרכים 

 55)כסף, יחסים חברתיים וכדומה(". 

ולוגיות טכנ   המונחמתאר  לרוב    -  emerging technologies)(56  טכנולוגיות מתעוררות או מתפתחות

צפויות להיות זמינות  אשר  חדשות או התפתחויות של טכנולוגיה קיימת אשר לא הגיעו לכלל מימוש,  

כלכליות  או  חברתיות  השפעות  ליצור  פוטנציאל  בעלות  והן  הבאות  השנים  עשר  עד  בחמש 

באות לידי ביטוי באופן שונה בתחומים שונים, כגון מדיה, עסקים, מדע   טכנולוגיות אלומשמעותיות.  

טכנולוגיות דיגיטליות מתפתחות שבשלו יצרו הזדמנויות חדשות אך גם אתגרים משפטיים   57ך.או חינו

חדשים, הדורשים הגנות מתאימות לציבור ולבעלי עניין, בכל הקשור לזכויות יוצרים, שעתוק והפצה 

 פטנטים, תמלוגים ורישוי.   סימני מסחר,של 

מציעה   גרטנר  הייעוץ  ה  ,11בתרשים  חברת  'עקומת    Hype Cycle  -את  או  ההפרזה'  )'מחזור 

את רמת הבשלות  באופן חזותי  תצוגה גרפית שפותחה על ידה )ושייכת לה(, המציגה    58(, ההתלהמות'

וגית, פסגת הציפיות, העוררות הטכנולודרגת האימוץ של טכנולוגיות שונות, דרך חמישה שלבים:  

ואימוץ המוני סיכונים הכרוכים  התפכחות, טיפוס אל ההארה  לניהול  וכלי  לידע  . הכלי מהווה מדד 

אימוץ  שכן  ו מחזור,  נ זה אינ   באימוץ או בהשקעה בטכנולוגיות השונות. הביקורות טוענות שלמעשה

ויים לאורך זמן במהירות העקומה אינה משקפת את השינ והטכנולוגיה אינו תלוי בטכנולוגיה עצמה,  

ו מתפתחת  הטכנולוגיה  נותנת  שבה  קבלת היא  בתהליכי  הפוגעים  כלכליים  לשיקולים  עדיפות 

הן: ביומטריה, אך כבר עומדות בפתח  בשלו  שטרם  טכנולוגיות מתפתחות    59ר,פי גרטנ   לע החלטות.  

יזיולוגית או גילוי  תאומים דיגיטליים )הרחבה בהמשך( העצמה אנושית, ביוסנסינג )מדידת פעילות פ

 בושם דיגיטלי ועוד )ברישום בהמשך(.    60ם(, אורגניזמי

 

 

55de Vries, M. J. (1996). Teaching about technology: An introduction to the philosophy of technology for non-

philosophers. Dordrecht: Springer. 
56 https://www.winston.com/en/legal-glossary/emerging-technology.html   
57 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-18-gartner-identifies-five-emerging-trends-

that-will-drive-technology-innovation-for-the-next-decade  
58 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%99%D7%A4_%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%9C 

59 https://www.gartner.com.au/en/articles/5-trends-drive-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-

2020  

60 https://www.lexico.com/definition/biosensing  
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)'מחזור ההפרזה' או 'עקומת ההתלהמות'(, תצוגה גרפית, של גרטנר, המציגה את רמת הבשלות ודרגת  Hype Cycle –ה  11תרשים 

 61האימוץ של טכנולוגיות שונות 

ב  מפריעות,  ולרוב  משבשות  מטבען  הן  מתעוררות  שהן    ייחוד טכנולוגיות  התחרותי  היתרון  כאשר 

עד שהן שנים עד הגיען לבשלות ולרוב לוקח חמש עד עשר    מספקות עדיין לא ידוע או מוכח בשוק.

, דרכוני בריאות וטכנולוגיות הרחקה חברתית, הקשורים המרחיקות לכת. לדוגממזמנות התפתחויות  

מתפתחים עקב הנסיבות במהירות רבה. טכנולוגיות אלו זכו לתשומת לב יוצאת   ,למגפת הקורונה

בפרטיו לפגיעה  מהחשש  שנגזר  הדיסוננס  בשל  בעיקר  בתקשורת,  כתגובה דופן  שהתעורר  ת 

 למעקבים שנדרשו לשם שמירה על בריאות הציבור.  

 

 

61 https://www.gartner.com/en/articles/what-s-new-in-the-2022-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies 
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מדגים את דפוס החדשנות לאורך זמן. קיימים מסלולים חופפים   62חדשנות טכנולוגית  -   21  תרשים 

, שעה שהמוצר הבא  מהירמוצר אחד עשוי לשלוט בשוק ולצמוח בקצב    :של טכנולוגיות מתפתחות 

משום שהרמה הטכנולוגית  )"המתהווה"( יתחיל נמוך, אך בתורו יגדל וישלוט בשוק עוד יותר מקודמו,  

  ומשופרים.ורמת הייצור שלו 

מציעה חידוש המשנה באופן משמעותי את אופן פעולתם של צרכנים, תעשיות  ולוגיה משבשת טכנ 

מכיוון שהיא מציעה תכונות עדיפות. קלייטון כריסטנסן   ,היא "גורסת" מערכות או הרגלים   או עסקים.

(, ומאז הפך זה למונח מפתח בעסקי הזנק ויזמות 1997)  63א" טבע את המונח בספרו "דילמת הממצי

אפילו חברות בעלות משאבים מוגבלים יכולות לכוון לשיבוש טכנולוגי על ידי המצאת דרך  שר  מאח

לבצע   לגמרי  מהחדשה  משבשות  דבר  טכנולוגיות  למשל,  .  בהן,  תעופה   , Low Cost-שירותי 

AIRBNB  מסחר אלקטרוני, אתרי חדשות מקוונים, אפליקציות לשיתוף נסיעה ומערכות ,GPSאף  ו  ו

טכנולוגיות   היו  האייפון  ואף  והטלוויזיה  החשמל  שירותי  הרכב,  שירותי  בזמנם,  מקוונת.  למידה 

 משבשות. 

תכונות המפתח של טכנולוגיות משבשות הן "גריסה" מהירה של תהליך, מוצר או הרגל ישנים יותר; 

הצעת תכונות מעולות המזוהות על ידי "מאמצים מוקדמים"; ומפתחים זמישים ורעבים ולא חברות 

מבוססות.  חברות חדשות וצעירות נוטות לחפש טכנולוגיות משבשות, ועסקים משבשים מתמקדים  

מפגינות גמישות והסתגלות טכנולוגיות משבשות  מענה.    ם בפלחי שוק של לקוחות שלא ניתן לה   לרוב

מה שמאפשר ל"שיבוש" להתרחב, להתפשט, להתמקם ולכלול פלחי שוק   ,מהירה לאיומים חדשים 

ברות מבוססות נוטות להתמקד במה שהן עושות הכי טוב ולחפש שיפורים מצטברים , בעוד חנוספים 

מהפכניים.  קשה עד בלתי אפשרי להתכונן לטכנולוגיות משבשות מכיוון שהן עשויות    ולא שינויים 

של  הטכנולוגיה  אימוץ  מחזור  מודל  פי  )על  באופיים  "חדשנים"  מאין.  יש  פתאום,  לפתע  להופיע 

שאינם חוששים ליטול סיכונים ומכירים בפוטנציאל הטכנולוגי המשבש בפעילותם, נוטים   64ס(, רוג'ר

"שיבו בלשלב  יעשו    מהלכיהם ש"  סיכונים  שונאות  חברות  חדשים.  לשווקים  לפרוץ  כדי  העסקיים 

 

 

62 https://courses.lumenlearning.com/boundless-management/chapter/technology-and-innovation/  
63 Christensen, Clayton M. (15 December 2015). "The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great 

Firms to Fail". Harvard Business Review Press. 
64 https://courses.lumenlearning.com/boundless-management/chapter/technology-and-innovation/  

 62ןלאורך ציר זמ חדשנות טכנולוגיתדפוס  12 תרשים
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אחרים  עבור  הוא מתפקד  כיצד  שיראו  לאחר  רק  בחידוש  ש  ,שימוש  להכיר    אינןוחברות  מצליחות 

הן עלולות למצוא עצמן מאבדות נתחי שבהשפעות הטכנולוגיה המשבשת, נמצאות בסיכון, מאחר  

 .  שוק למתחרותיהן או לקרוס

 

  202165טכנולוגיות מתעוררות ומגמות משפיעות מתוך ראדאר הטכנולוגיות  13תרשים 

 

העל המשתנות אשר -הטכנולוגיות המתעוררות העומדות בבסיסן של מגמות   אלו  ,לפי חברת גרטנר

הבא בעשור  טכנולוגית  חדשנות  דיגיטלי,:  יניעו  מלאכותית   66אני  בינה  מורכבות,  ארכיטקטורות 

 .אמון אלגוריתמי ומעבר לסיליקון מעצבת,

תאומים דיגיטליים, טכנולוגיות צפייה וחיבוריות האדם עם העולם הדיגיטלי יוצאים אל    – אני דיגיטלי

התאום  מעבר למסכים ולמקלדות ומשלבים אינטראקציות באמצעות קול, ראייה, מחווה, ואפילו מוח.

 

 

65 https://blogs.gartner.com/tuong-nguyen/2020/12/07/gartner-launches-emerging-technologies-radar-2021/ 

 
66 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-18-gartner-identifies-five-emerging-trends-

that-will-drive-technology-innovation-for-the-next-decade  
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אליו הוא מחובר.  שהמצב והמידע של המכשיר הפיזי  הוא מכשיר וירטואלי המכיל את    67י,הדיגיטל 

נטיים מותאמים ותובנות לכל בעל תפקיד במועד ובפורמט הדרוש לו ומאפשר ווהוא מספק נתונים רל

יותר על השימוש   יותר ומשוב טוב  גילוי תקלות מוקדם  יתרונותיו: איכות משופרת,  נקיטת פעולה. 

ע ביד  יד  הולכים  דיגיטליים  תאומים  ) במוצר.  האינטרנט של הדברים  יישום  דיגיטלי  (.  IoTם  תאום 

דיגיטלי, ללא ייצוג פיזי פרטני, אלא באמצעות מה שמכונה ה מתייחס לשכפול האדם בעולם    אנושי

, הלדוגמ  .הכוונה לייצוגים דיגיטליים של ישותו הפיזית של האדם בעולם האמיתי  68ח.התאום האזר

קוד  דרכוני התג הירוק בזמן הקורונה, שהם בפ קניות, לנסוע    ים אפשרו לאזרחש  , QRועל  לעשות 

כוללות טכנולוגיות    טכנולוגיות צפייה מבנה שבו הם מתגוררים.  בתחבורה ציבורית ואפילו להיכנס ל

לריחוק חברתי, דרכוני בריאות, תאום דיגיטלי של האדם ותאום אזרח, פרטיות דיפרנציאלית ומגוון 

כיווני. ניתן לפקח על כל מה שקשור לאדם באמצעות -ו( ד BMIמכונה )-התנסויות של ממשק מוח

ויישומי הרחקה חברתית ואיתור קשרים הם חלק ממגמה זו. הבעלות על נתוני   ,הייצוג הדיגיטלי שלו

 מאדם.  ובין שמידע מגיע ממכונה שהתאומים דיגיטליים היא שאלה לא פשוטה שאינה מוסדרת, בין 

הבנויות על גבי מארג נתונים   ,פתרונות המורכבים מיכולות עסקיות ארוזות   -   ותארכיטקטורות מורכב

החיבוריות בין מגוון היוזמות מכוונת    ומשתמשי קצה.קצה  גמיש וכולל בינה מבוזרת, חוצת מכשירי  

מערך   -  בינה מלאכותית מעצבתלתת מענה הולם ומהיר לצרכים עסקיים המשתנים במהירות.   

מי כדי להגיב לשונות במצב.  אהמשתנים באופן דינ   ת וטכנולוגיות נלוות מתפתח של בינה מלאכותי 

חלק מהטכנולוגיות הללו משמשות מפתחי אפליקציות ומעצבי חווית משתמש לשם יצירת פתרונות  

מודלים   ים יוצרהמתקדמים  ו  ,אחרות מאפשרות פיתוח מודלים דינמיים ומסתגלים לאורך זמן  .חדשים 

בפת  הממוקדים  לגמרי  ייעודיות.  חדשים  בעיות  אלגוריתמירון  פרטיות   - אמון  שיבטיחו  מודלים 

ו נכסים  למקור  הקשור  בכל  נתונים  אנשים לואבטחת  של  להבטיח  שאמצעים  ו  ,זהותם  יסייעו 

שארגונים לא יהיו חשופים לסיכון ולעלויות של אובדן אמון הלקוחות, העובדים והשותפים שלהם.  

לסיליקוןולבסוף,   יותר    -  מעבר  במעגל  במשך  הטרנזיסטורים  )מספר  מור  חוק  עשורים  מארבעה 

משולב צפוף  מכפיל את עצמו כל שנתיים( הוביל את תעשיית טכנולוגיית המידע. ככל שהטכנולוגיה  

הסיליקון,   של  הפיזיות  היכולות  לגבולות  הזדמנויות  מתקרבת  יוצרים  חדשים  מתקדמים  חומרים 

, חיישנים מתכלים  DNAמחשוב  . אחת מהן היא  רות יותרפורצות דרך לפיתוח טכנולוגיות מהירות וזעי

 .וטרנזיסטורים מבוססי פחמן

 

 

67 https://cordis.europa.eu/article/id/422248-digital-twins-making-citizens-part-of-the-action  
68 https://www.techrepublic.com/article/5-emerging-tech-terms-you-should-know-from-gartners-25th-hype-

cycle-report/  
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 מגמות טכנולוגיות  14תרשים 

מתחלקות   בינה   לארבעהמגמות  אנוש,  בני  מרכזיות  גמישה,  ומסירה  מיקום  עצמאות  קטגוריות: 

מלאכותית ובטחון ברשת. מגמות הטכנולוגיה האסטרטגיות הללו אינן פועלות עצמאית זו מזו, אלא 

ויחד מאפשרות פלסטיות שתסייע להתפתחות העולמית בחמש עד עשר  זו  בונות ומחזקות זו את 

 השנים הבאות. 

 מיקום ומסירה גמישהעצמאות   - אשכול

יים זהקורונה שינתה את המקומות המסורתיים הפי  :Location independence(  69( עצמאות מיקום 

הם עובדים ומתקשרים: עובדים, לקוחות, ספקים ומערכות אקולוגיות ארגוניות. עצמאות מיקום שב

העסק/הארגון.   של  זו  חדשה  בגרסה  לתמוך  כדי  טכנולוגיים  שינויים  עמיד  מחייבת  ה מסירה 
70 (Resilient delivery) ארגונים בעולם.  הקיימת  לתנודתיות  מתייחסת  במיתון,  או  במגיפה   :

 המוכנים להתגמש ולהסתגל ייהנו מההזדמנויות של השיבושים ויימנעו מהאתגרים המתלווים להם. 

 מגמות עולמיות 

 Intelligent composable businessעסק מחובר חכם 

. ארגונים נדרשים  התאים ולארגן את עצמו כל פעם מחדש על בסיס המצב הקיים הוא עסק שיכול ל

עסקיות   החלטות  ולקבל  זריזים  להיות  צריכים  הם  יותר.  מהירה  דיגיטלית  טרנספורמציה  להניע 

מושכלות ומהירות על סמך הנתונים הקיימים כדי לשרוד בסביבה המשתנה במהירות. כדי לעשות 

 

 

69 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/  
70 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/  
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הארגונים   על  בהצלחה,  שיאפשר  זאת  באופן  המידע  את  לשבץ  למידע,  יותר  טובה  גישה  לאפשר 

תובנות טובות יותר ולהיות מסוגלים להגיב במהירות בהתאם להשלכות של התובנות, ולבסוף לאפשר 

אוטונומיה ודמוקרטיזציה ברחבי הארגון ולאמץ מודלים מתקדמים להפעלת הארגון. כל אלו יאפשרו  

ולהימנע   יעילים. לדוגמלעסקים להגיב במהירות  "דיגיטלי ראשון, מרוחק  ,  המתהליכים לא  המודל 

האיצה  digital first, remote firstראשון"   שהקורונה  הפעלה  מודל  גישה  הוא  מאפשר  המודל   .

לעסקים מכל מקום ובכל מקום, ולפיו לקוחות, מעסיקים ושותפים עסקיים פועלים בסביבות מרוחקות 

גונית ההופכת את העבודה מרחוק לאופציה העיקרית עבור רוב המודל מייצג אסטרטגיה אר  פיזית.

באופן נדרשים לבצע את עבודתם    ,אם בכלל  ,כולם. משמעה שמעט אנשים   ם לא עבורהעובדים א

יכולים לעבוד ממיקום אחר, כמו משרד ביתי או חלל עבודה משותף. זו  רובם  ממשרד מרכזי, וקבוע  

רונה האיצה את התופעה בקרב חברות רבות שנאלצו  אמנם לא גישה חדשה לגמרי, אך מגפת הקו 

הבעייתית.   למציאות  שלהן  העסקית  הפעילות  את  במהירות  צריך  אף  להתאים  שהדיגיטל  שברור 

יש לשפר אותו ש  לא  שלחלל הפיזי אין מקום, א  פירוש הדבר  להיות ברירת המחדל בכל עת, אין  

לערוץ שדרכו התבצעה הקנייה, התייחסות    תהליך רכישה ללא מגע, ללא  לעבור ל,  הלדוגמ  דיגיטלית.

 מקוון. באופן באופן פיסי או  בין שנעשתה 

 (Distributed cloud)העתיד של הענן  –הענן המבוזר 

( הוא מודל המאפשר גישה נוחה על גבי רשת תקשורת Cloud computing)  מחשוב ענן או עננים

(  Storage(, אחסון )Computeי של משאבי מחשב, קרי, כוח חישוב )ועל פי דרישה, למאגר שיתופ

( ומהיר Networkingוקישוריות  באופן פשוט  נעשים  ושחרורם  (. הקצאת המשאבים למשתמשים 

ריכוז המשאבים בחוות  ותוך ממשק מינימלי עם ספק השירות, לרוב באמצעות  ניהולי  ללא מאמץ 

וירטואלי. השירות למשתמשים  שרתים המקושרת לרשת תקשורת והקצאתם למש תמשים באופן 

במרכז מחשבים חיצוני    ,יכול להינתן באמצעות ענן מקומי הנמצא ברשת הארגונית, או באופן מרוחק

שהגישה אליו נעשית דרך רשת האינטרנט. הדבר מאפשר להימנע מרכישת ציוד ותוכנות תשתית 

המחשוב   עוצמת  של  וויסות  שליטה  לצד  אותן  לנהל  שבעומהצורך  כך  ניתן יהנדרשת,  עומס  תות 

 תות רגיעה להקטין את ההוצאה.  ילשכור כוח מחשוב גבוה יותר ובע

 הענן.שירותי  הענן המבוזר הוא העתיד של    , ואולם כיום שירותי ענן לכשעצמם הם עניין שבשגרה

התפעול,   אך  שונים,  פיזיים  למיקומים  מופצים  ענן  שירותי  שבו  המקום  הוא  מבוזר  הממשל  ענן 

והאבולוציה נותרים באחריות ספק הענן הציבורי. הדבר מאפשר לארגונים ליהנות משירותי ענן ציבורי 

מאפשר    גיסא  מאידך    מחד גיסא.  בלא הצורך לנהל ענן פרטי משלהם, מה שיכול להיות יקר ומורכב

מפחית    קבלת שירותים בקרבה פיזית לארגון, מה שמסייע בתרחישים עם זמן אחזור נמוך,הדבר  

בהם נתונים חייבים להישאר באזור  שהיבט החוקי במצבים  בקנה אחד עם הה  לעלויות נתונים ועו

 גיאוגרפי מסוים. 

 ( (Internet of Thingsהתרחבות האינטרנט של הדברים 

היה צריך  , אך  לפחות עשור נוסף 1999קווין אשטון טבע את הביטוי 'האינטרנט של הדברים' בשנת 

,  מגבלות הטכנולוגיה  נוכח שיג את החזון. ההתקדמות הייתה איטית מאחר  ת שהטכנולוגיה  לחלוף כדי  

הוזלת שבבי מחשב וצמיחת היקף הרשתות האלחוטיות אפשרו למיליארדי מכשירים פיזיים    ואולם 
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לאסוף ולשתף נתונים. מציאות זו הופכת משהו קטן כמו    71ט, ברחבי העולם המחוברים כעת לאינטרנ 

כדור ומשהו גדול כמו מטוס, לחלק מהאינטרנט של הדברים, וחיבור כל האובייקטים והוספת חיישנים 

  אליהם מוסיפים רמה של אינטליגנציה דיגיטלית למכשירים ומאפשרים להם להעביר נתונים בזמן

 אמת ללא התערבות אדם. 

אינטרנט של הדברים, אם ניתן   שחוסה תחת ההגדרה  כמעט כל אובייקט פיזי יכול להפוך למכשיר  

להדליק באמצעות הטלפון  נורה שניתן  מידע.  בו  או להעביר  בו  כדי לשלוט  לאינטרנט  אותו  לחבר 

ברים. עצמים גדולים  החכם, חיישן תנועה, תרמוסטט חכם או פנס רחוב מחובר הם אינטרנט של הד 

הדברים  של  אינטרנט  ברכיבי  להתמלא  עשויים  סילוןב   .יותר  לדוגמה,מנוע  כיום    ,  אלפי    מותקנים 

פרויקטים של ערים חכמות כל גם  חיישנים האוספים ומשדרים נתונים כדי לוודא שהוא פועל ביעילות.  

אזורים שלמים   לנו להבכדי שאלו    חיישנים ב הממלאים  ולהצליח  את הסביבן  ייעזרו  בה  . הלשלוט 

האינטרנט של הדברים הופך את מרקם העולם סביבנו לחכם יותר ומגיב יותר, וממזג את היקומים 

 הדיגיטליים והפיזיים. 

5G  -  72מהפכה טכנולוגית ותעשייתית 

האחרונה של טכנולוגיית הסלולר, הוא צפוי לתת    ( הוא האיטרציהGen  5הדור החמישי האלחוטי )

אלחוטי. הדבר   חיבור  באמצעות  באינטרנט(  ומידע  נתונים  )תעבורת  הגובר ברשת  מענה לשימוש 

ואיכותיים   אמינים  טובים,  תקשורת  שירותי  מהירות   בהרבהיאפשר  לרבות  כיום,  הקיימים  מאלה 

סימולטני של מכשירים רבים לרשת. כל אלו ( נמוך מאוד וחיבור  Latencyגבוהה יותר, זמן המתנה )

 יתרמו לזמינות מוגברת, יעצימו חוויות משתמש ויחברו בין תעשיות חדשות. 

תקשורת,  ,G5טכנולוגיית    ואולם,   לתשתיות  חומרה  בין  טכנולוגית     המקשרת  קפיצה  רק    אינה 

הגלישה,   של  והמהירות  הנוחות  את  וטהיא  אלא  המקדמת  תעשייתית  מהפכה  כנולוגית מקדמת 

שעתידה לשנות לחלוטין את כללי המשחק בעולם. שחקניות מובילות בפריסת תשתיות בארה"ב, 

שתלט על שוק הסלולר להסין ואירופה כבר החלו במרוץ בניסיון לראות מי מביניהן תהיה הראשונה  

מאחר   ויצרניות שבבים,  תקשורת  תשתיות  חברות  תהיינה  להרוויח  הראשונות  הטמעת שהחדש. 

חדשות  הטכ תשתיות  פריסת  מצריכה  מספיקשנולוגיה  רחב  אינו  הקיים  האנטנות  .  בעבורן  כיסוי 

ו  יהפכו חברות הסלולר   ענן  כמו    יוכלו  לספקיות שירותים מבוססי  - ו   Amazonלהתחרות בחברות 

Microsoft  באמצעות הגלישה  מיתרונות  ליהנות  כדי   .G5   התומכים סלולר  מכשירי  יידרשו 

תמשים עתידיים צפויים לשדרג או להחליף מכשירים ניידים. אך מעבר לשוק לכן משובטכנולוגיה,  

( התקשורת  מגדלי  חברות  רחבהCell Towersהסלולר,  פריסה  בעלות  אלו  על  בדגש  וחברות   ,(, 

מאחר   החכמים,  הטלפונים  לשוק  מעבר  הרבה  מהטכנולוגיה  להרוויח  צפויות  השבבים  יצרניות 

 רכבים אוטונומיים. להתחום מתרחב גם  לערים חכמות וש
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ביניהן שותפויות, לדוגמ חברות שקשה היה לתאר  בין  גם מחברת  המחשב האישי ,  ההטכנולוגיה 

 ,HPכך עולה מהיוזמה החדשה של אינטל,    73י.מהדור הבא יהיה מקושר תמיד אל רשת הדור החמיש

MediaTek    וחברתChina Mobile  יחוברו אל רשת הדור  , לפיתוח מחשבים אישיים חדשים אשר 

בסיס  את  להרחיב  החליטה  אשר  מובייל,  צ'יינה  של  ביוזמה  מדובר  מובייל.  צ'יינה  של  החמישי 

ה רשת  אל  תמידית  המחוברים  אישיים  מחשבים  באמצעות  שלה  כ  G5-המשתמשים   פי שלה, 

תפתח    HPשהטלפונים הניידים מחוברים אליה. פרטי התוכנית עדיין לא פורסמו, אולם ידוע שחברת  

שי המצויד במודם החדש ותספק אותו יחד עם יישומים ושירותים עבור מטלות לימוד מקוון, מחשב אי

עבודה מרחוק, וידאו זורם, משחקים באמצעות הענן וכדומה. חברת אינטל תפתח טכנולוגיות עיבוד 

שיהיה בו.    G5ייעודיות עבור המחשב החדש, וחברת מדיהטק תפתח את ערכת השבבים של מודם  

ים שילבה מדיהטק מאיץ בינה מלאכותית ומרכיבים נוספים המספקים חוויית צפייה בערכת השבב 

 .K4בווידאו ברמה של 

  אשר   ,האינטרנט של הדברים, הם:  עליהם בלבד , אך לא  G5התחומים הצומחים על בסיס טכנולוגיית  

מן  יציע חיבור לרשת של מספר עצום של מכשירים בלי שהיא תקרוס, יאפשר שליטה בפעילותם בז

עמודי חשמל, רמזורים, בניינים,    -  ערים חכמות  ;ייעול תהליכי עבודהלאמת ויתרום לחיסכון באנרגיה ו

אמת.   בזמן  ינוטר  בעיר  אירוע  וכל  לאינטרנט,  יחוברו  עירוניות  ותשתיות  רכבים   –תחבורה  מבנים 

נים ממכשירים  יתאפשר ניטור נתו   -  רפואה מתקדמת  ;ה ועם נתוני הדרךזעם    זהאוטונומיים יתקשרו   

יאפשר להעניק זה  לבישים, שימוש בטכנולוגיות בינה מלאכותית וניתוח מאגרי מידע עצומים. שילוב  

וטיפול מדויקים, בלי לצאת מהבית. הצפי הוא שעד   סיוע  ייעוץ,  שימוש ברפואה   2025למטופלים 

 ם.  מיליארד דולר בעלויות שירותי הבריאות העולמיי  700- חכמה יוביל לחיסכון של כ

דור   את  לקלוט  מנסים  עדיין  שבישראל  כבר  ,  5ובשעה  שמאחוריהן  והממשלות  הענק  חברות 

מאלה של יותר  אשר הרשתות שלו יוכלו להשתמש בתדרים גבוהים    6,74   מתכוננות לקרב על דור

, לספק קיבולת גבוהה בהרבה וזמן חביון נמוך בהרבה. הולוגרמות, מסכים המשולבים G5רשתות  

דבר   מכשירים    -בכל  רהיטים,  בעיות  וכשהכ  -בגדים,  המזהים  חכמים  בגדים  לענן,  מקושר  ל 

ידי  על  נמלים המופעלים  ואפילו  אוטונומיים לחלוטין, למשל מפעלים  בריאותיות, מתחמי תעשייה 

 בינה מלאכותית. 

 מגמות בישראל 

עט עסקים מגפת הקורונה גרמה לעסקים בישראל כמו בכל העולם, לשנות נורמות התנהגות. לא מ

עסקיהם ומשנים  לבעלי העסקים עושים הסבה, קבועה או זמנית,  מתאימים עצמם למצב החדש, ו

: מוסך הופך לחדר הרצאות, אולפן הקלטות שמארח קייטנה, בית התוכן שמתפקד כחלל את פניהם 

  75עבודה, המסעדה שהפכה למכולת וזו שמשמשת כגלריית אמנות ומעדנייה. 

 

 

73 https://techtime.co.il/tag/5g/  
74 https://www.ynet.co.il/digital/technology/article/B1e2swZGu  
75 https://www.maariv.co.il/business/economic/israel/Article-777043  
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שירותי המספקות  בישראל  חברות  אחד   -   ענן  הוא  הענן  ותחום  העתיד,  הם  מבוזר  ענן  שירותי 

דירוג פורבס   צנןביותר כיום ואפילו מגפת הקורונה לא הצליחה ל  "חמים "התחומים ה   76אותו. לפי 

  100חברות ישראליות תופסות מקום של כבוד בין    11המפורסם מזה חמש שנים,    ,(2020)אוקטובר  

. החברות המדורגות ברשימה נבחרו בזכות קצב הצמיחה,  ת בעולם חברות הענן הפרטיות המובילו

כוללת של החברה והתרבות הארגונית. השווי המשולב של החברות המדורגות  ה הערכה  המכירות,  ה

 65מוערכות במיליארד דולר או יותר לעומת    ןמה  87מיליארד דולר, ולפחות    270-ברשימה מגיע לכ

  דירוג שיא יחסית לשנים הקודמות.  - ה קודם לכןשנ שהוערכו כך חברות 

מעבר לחברות ענן, גם הפעילות הציבורית    -   ענקיות טכנולוגיה פותחות מרכז שירותי ענן בישראל 

שנתית וראשונה מסוגה שנועדה  -תוכנית דגל רב,  בישראל עוברת לענן ומקדמת את פרויקט נימבוס

נכבדה שדורש השקעה    דבראחרים פתרון ענן מקיף,  למוסדות  מערכת הביטחון וללספק לממשלה,  

קידום המערכת האקולוגית בישראל מבחינת טכנולוגיית הענן. ארבעת השלבים  בתשתיות והקמת  ב

של הפרויקט כוללים רכישה והקמה של תשתיות ענן, גיבוש מדיניות ממשלתית להעברה לענן, שילוב 

הענן המקומי של גוגל לשפר את שירותי צפוי  תו,  לאחר השלמ ובקרה ואופטימיזציה של פעילות הענן.

רשמית כי תקים   הודיעה גוגל 2021המקומית. לאור הנאמר, באפריל    חברות ההזנקהענן לתעשיית  

פרויקט שלצד ההצעה של אמזון, התקבלה הצעתה להקמת  לאחר   תשתית ענן מקומית בישראל

ל שנכנסת  היחידה  הטכנולוגיה  ענקית  לא  היא  גוגל  הייתה נימבוס.  אורקל  המקומי.  הענן  שוק 

שנת   בתחילת  מרכז  פתחה  מיקרוסופט  בירושלים,  חדש  מרכז  עם  אלו ו,  2021הראשונה  בימים 

 . מקומית  משותפות  כחלק בישראל שרתים  חוות  שלוש בהקמת אמזון עוסקת 
היא  ישראל  ב  G5טכנולוגיית   ולפיתוחה  בראשיתה  עדיין  ברמה    ולהמרצה  לעידוד   הזקוקמצויה 

  תייבפרויקט נרחב של שדרוג תשתית התקשורת על בסיס טכנולוגהמדינה  יצאה    הלאומית. לשם כך

5G.77  מתוקף פרויקט זה, רשות החדשנות בשיתוף משרד התקשורת, משיקים מסלול המקדם כניסה

. המסלול מעניק תמיכה 5-והטמעה של טכנולוגיות ויישומים מתקדמים על בסיס תשתיות הדור ה

כניות הרצה )פיילוטים( בסביבות עבודה מבצעיות ובאתרי ניסוי של  ורות טכנולוגיה המבצעות ת לחב

 :הן משרד התקשורת. מטרות המסלול

 להגדיל את הפריסה של יכולות תקשורת מתקדמות ולשפר את תשתית התקשורת הישראלית.  .1

 לפתח יישומים לשימושים שונים על בסיסי תשתיות תקשורת מתקדמות.  .2

כדי שהן יוכלו  סיוע לחברות צומחות  מתן  ר פריון בענפי כלכלה שונים במשק באמצעות  להגבי .3

 פיתוחן. לעבור   שלבים ההכרחיים שיקדמו את 

שבבים הם חלק מהמרכיבים הנדרשים לאינטרנט של הדברים   -  78למלחמת השבבים מגיעה לישרא

והובלה מסורתית בתחום מזרימים לארץ  אדם איכותי  - , כוחלאומיות -ביןלחמות סחר  . מ5G  -לגם  כמו  

תחמם. יש המגדירים  הולך ומ, והקרב על כל טאלנט  לאומיות -ביןהשקעות ענק מצד חברות ההייטק ה

 

 

76 https://www.tech-il.co.il/2020/10/04/forbes-top-100-private-cloud-companies-2020/  
77 https://innovationisrael.org.il/5G_Call_for_proposal  
78 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001366053  
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לכל חברות ההייטק הגדולות בעולם יש פעילות  אמנם    ;"התפוצצות"את מלחמות השבבים בארץ  

, אך היום פועלת לצידה בתחום זה גם  בישראלפעלה  אינטל מאז ומתמיד  ובתחום פיתוח השבבים,  

אוגם  אפל,   והן  בישראל,  שבבים  לפתח  החלו  ומיקרוסופט  להתרחב.    ינןאמזון  אליהן מפסיקות 

הזה. למעשה, כמעט כל   ים משחקמגרש הרכזי ב מ  שחקן  ישראל הופכת לש  , כךוגלמצטרפת עתה ג

המשמעותית ביותר פעילותן    זוהי, ועבור חלק מהן  בישראל  פעילות היום  שבבים מחזיקות  יצרניות ה

 . מדינות המוצא שלהן מחוץ לגבולות 

 מרכזיות האדם  – אשכול

האדם במ79מרכזיות  נמצאים  עדיין  אנשים  ואולם  :  העסקית,  הפעילות  כל  של  זקוקים וקד  הם 

 לתהליכים דיגיטליים כדי לתפקד בסביבה של ימינו. 

 מגמות עולמיות 

    Internet of Behaviors)  (IoBעליית האינטרנט של ההתנהגויות

 

  and why is it the top trend of 2021? 80What is the Internet of Behavior (IoB)  15 תרשים

 

 

79 https://www.techrepublic.com/article/5-emerging-tech-terms-you-should-know-from-gartners-25th-hype-

cycle-report/  
80 https://iotdesignpro.com/articles/what-is-internet-of-behavior-iob 
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והוא נתפס כאחת המגמות    81ם, שלוחה של האינטרנט של הדבריוא  האינטרנט של ההתנהגות ה

נתונים  ושל  מגוון עצום של מקורות    . חיבור הדדי בין מכשירים יוצר2021היותר משמעותיות בשנת  

נתוניחדשים, ה בין  אלה  ועושה שימוש בנתונים    משיעולם המהומם מהעולם הדיגיטלי  וא מפגיש 

  שלוש לשם שינוי פעולות והתנהגויות באמצעות לולאות משוב. האינטרנט של ההתנהגויות משלב  

לדוגמטכנולוגיה,  שדות:   ההתנהגות.  ומדעי  נתונים  העולם  הניתוח  על  הקורונה השפיעה  מגפת   ,

לצפות היה  שקשה  הבחינו   82ן.בדרכים  הסגר  תקופות  לאחר  לעבודתם  שחזרו  בתעשייה  עובדים 

קים אם הם שוטפים את ידיהם באופן קבוע. ראיית מחשב קובעת אם הם מצייתים שחיישנים בוד 

לפרוטוקול המסכה ורמקולים מתריעים על הצורך לעמוד בהוראות הפרוטוקול. ובמקביל, כל נתוני  

ההתנהגות שלהם נאספו ונותחו על ידי הארגונים במטרה להשפיע על התנהגותם ולהניע התנהגויות  

של  קידו  כגון   ,רצויות  האינטרנט  הרצוי.  העתיד  ועיצוב  המצב  שינוי  הארגונית,  הפלסטיות  ם 

טכנולוגיות שאוספות את "האבק הדיגיטלי" של חיי היומיום שימוש בההתנהגויות נשען על העלייה ב

באמצעות נתונים המשתרעים על העולם הדיגיטלי והפיזי, לצד התחכום ההולך וגובר של טכנולוגיות  

נתוני לקוחות   :נתונים ממקורות רבים באופן קבוע של  וף, שילוב, עיבוד וניתוח  עיבוד הנתונים. איס

ואזרחים, מדיה חברתית, זיהוי פנים ברשות הרבים ומעקב אחר מיקום, מאפשרים לארגונים לשפר  

האופן   את  לוכדים,  הנתונים שהם  כמות  אופן שאת  ואת  נתונים ממקורות שונים  בו הם משלבים 

, חיישנים לבישים יכולים לשמש חברות ביטוח בריאות באמצעות מעקב הגמהשימוש בממצאים. לדו

ורכישת ברמה פחותה מדי  ית  זאחר פעילויות פיזיות או אחר רכישות במכולת, זיהוי של פעילות פי

האינטרנט  לא בריאים, עלולים להגדיל את הפרמיות של הביטוח. יש המכנים זאת  מזון  טי  יפריותר מדי  

נתונים אישיים )כגון זיהוי פנים ומעקב אחר  בין  שילוב טכנולוגיות המקשרות    בשל  ,83ה של הפעול

קשורים  התנהגותיים  לאירועים  של    ,מיקום(  התועלות  במזומן.  ורכישות  במכשירים  שימוש  כמו 

 . 15 תרשים חברות מפורטות בלהאינטרנט של ההתנהגויות לתאגידים ו

המשלבת בין תורת   , לדוגמה,טלמטיקה וב.ההשפעה על ההתנהגויות נעשית באמצעות לולאות מש

המידע וטלקומוניקציה באמצעות מערכות ברכב, יכולה לפקח על התנהגויות נהיגה, החל מבלימה 

ניתוב  לפתאומית ועד פניות אגרסיביות. חברות יכולות להשתמש בנתונים אלה לשיפור ביצועי הנהג,  

זאת,ובטיחות.   משמעות   עם  רבות  וחברתיות  אתיות  השלכות  זו  הפרטיות, ולכן    ,למציאות  חוקי 

 המשתנים מאזור לאזור, ישפיעו רבות על הנכונות לאמץ את האינטרנט של ההתנהגויות. 

 פיתוח חוויה כוללת

כדי לשנות את    -  חווית לקוח, חווית עובדים וחווית משתמש  -  חווייתי-חוויה כוללת משלבת ניסיון רב

ים הללו מצטלבים, מטכנולוגיה בה כל החלקשהמטרה היא שיפור החוויה הכוללת    התוצאה העסקית.

 

 

81 https://intellectualpoint.com/what-is-internet-of-behaviors-iob/  
82 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/  
83 https://eminetra.com.au/gartner-reveals-the-top-strategic-tech-trends-for-2021/45215/  
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אחד   כל  לשיפור  בניגוד  הללו,  החוויות  כל  של  הדוק  קישור  ומשתמשים.  לקוחות  ועד  לעובדים 

 קיימא. -מהמרכיבים בנפרד, מבדל עסק ממתחריו, מקשה על יריביו לכפל אותו ויוצר יתרון תחרותי בר

לעבודה הקורונה  משבשי  את  לנצל  כיום  לארגונים  מאפשרת  זו  ול למרחוק,    מגמה  שירות  ניידות 

קוחות וירטואליים ומבוזרים. יותר מזה, היא מאפשרת את שינוי חווית הלקוח לשם שיפור הבטיחות ל

ת  זילתאם פגישה פי  יהחברת תקשורת אפשרה ללקוחות בזמן הקורונה  ושביעות הרצון שלו. למשל, 

מטר מהחנות קיבלו   75-כהיו במרחק של  כאשר    ,מראש באמצעות יישום ידידותי, בדרכם למפגש

שני עדכונים: האחד, הודעה שהנחתה אותם לגבי תהליך הרכישה, והשנייה, התראה המיידעת אותם  

י זמן  להמתין  כמה  על  צטרכו  שמירה  תוך  לחנות  בבטחה  להיכנס  שיוכלו  חברתי  ה מרחק  הלפני 

השירות  ה הותאם  הקנייה  במקום  בנדרש.  דיגיטלייותר  בו  ששולבו  כך  למצב,  שבהם    ים קיוסקים 

לגעת פיזית בחומרה. בלי שיצטרכו לקוח בהם מול עיני העובדים השתמשו בטאבלטים כדי לדפדף ה

 כאחד. עובדים הלקוחות וההתוצאה הייתה חוויה כוללת בטוחה יותר, חלקה ומשולבת יותר עבור 

 שיפור יכולות קוגניטיביות  -העצמה אנושית 

העצמה אנושית הינה תהליך באמצעותו מתחזקת יכולתו הפיזית והקוגניטיבית של האדם ומאפשרת 

למשל, כורים משתמשים בחיישנים לבישים   84ו. עבורבלו לבצע משימות שקודם לכן לא היו אפשריות  

בטיחותם  את  לשפר  מצב   ,כדי  מודעות  המאפשרות  רבודה  מציאות  באוזניות  משתמשים  וחיילים 

העצמה אנושית מיועדת לשפר גם את יכולתו של   אולם ים וגישה מידית למידע קריטי.  חסרת תקד 

האדם לחשוב ולקבל החלטות טובות יותר. העצמה אנושית עלולה לשנות את המשמעות של להיות  

בעזרת  שמאחר    ,אנושי אפשרית  פולשנית  לא  העצמה  האנושית.  היכולת  טווח  את  מרחיבה  היא 

 לבישה.  מציאות רבודה וטכנולוגיה

ל הווירטואלי  העולם  בין  להישברעולם ההגבול  והואאמיתי ממשיך  נשימה   ,  עוצרות  חוויות  מספק 

סביבות 'אימרסיביות' )אופפות( מאפשרות   85י. מדע בדיונחוות רק ביצירות  שלפני זמן קצר ניתן היה ל

ומגוון תחושות בה תמונות, צלילים  ש  ,(VR - Virtual Reality)מציאות מדומה  למשתמש "להיטמע" ב

  מציאות רבודה אמיתית.  הדומות לחוויה  בו  מיוצרות  החוויות הש  ,מציבות אותו בעולם דמיוני מרהיב

(AR - Augmented Realityמוסיפה פריטים וירטואליים לסביבת העולם האמיתי ),   ,אשר נותר מרכזי

את  המשלימות  חדשות  תפיסה  שכבות  ומרבדת  דיגיטליים  פרטים  בעזרת  אותו  משפרת  היא  אך 

( מפגישה בין עולם אמיתי MR - Mixed Reality)  המציאות המעורבתהסביבה.  את  המציאות או  

ת  מאפשרת לתפוס פריט ממשחק ולעשות בו שימוש, כמו להכוהיא  ,  ה לדוגמ ואלמנטים דיגיטליים.

מתקשרים עם פריטים וסביבות   רבודהבמציאות ש בעוד עם מוט וירטואלי דמות דמיונית במרחב. אך 

מאפשרת   מעורבת  מציאות  הבא,  מהדור  והדמיה  חישה  טכנולוגיות  באמצעות  ווירטואליות  פיזיות 

אמיתי יסוד בין    הבחנות להיות עם רגל אחת )או יד( בעולם האמיתי, והשנייה במקום דמיוני, תוך פירוק  

מציאות  משחקים ועובדים היום.  אנשים  בה  שמציעה חוויה שיכולה לשנות את הדרך  היא  לדמיוני, ו

היא טכנולוגיה המאפשרת לשלב עולמות וירטואליים ופיזיים     (XR - Extended Reality) מורחבת

 

 

84 https://www.mobileappdaily.com/future-technology-trends  
85 https://www.intel.ca/content/www/ca/en/tech-tips-and-tricks/virtual-reality-vs-augmented-reality.html  
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חלוטין.  באמצעות מציאות רבודה ומציאות מעורבת בסביבות הפקה חיות כדי ליצור חוויות סוחפות ל

מטר מונח  הסביבות  יזהו  לכל  המתייחס  המשולבות ויה    ,ת וווירטואלי  מציאותיות  ,האינטראקציות 

באמצעות  ש וכולל מיוצרות  המחשב  ומציאות וטכנולוגיית  דמיון  אכן,  לעיל.  הטכנולוגיות  כל  את  ת 

 . באופן משכנע כל כך מעולם לא התערבבו זה בזה

כי אם, בין היתר, גם לצרכים  אינו משמש רק למטרות בילוי,  שימוש במגוון טכנולוגיות מציאות מדומה  

  הבאים:

 אימונים, סימולציות כירורגיות ובמרכזי שיקום לאחר פציעה.    -שירותי בריאות  -

 סרטים ותוכניות ליצירת חוויות ייחודיות -קולנוע וטלוויזיה  -

 טיולים באזורים ובמוזיאונים  -נסיעות וירטואליות  -

 פיתוח ומעקב אחרי תוכניות אימונים העוזרות לספורטאים מקצוענים וחובבים–ספורט מקצועי  -

 משחקי אסטרטגיה, הרפתקאות ומשחקי תפקידים -משחקים  -

   .פעילויות שביצוען במציאות יסכנו את הלומד  ייחוד וב ,למידה והדרכה  -חינוך  -

 

  מגמות בישראל

המצ והרבודה תחום  המדומה  ול  86יאות  לצמוח  כגון ממשיך  רבים,  חיים  בתחומים  שיפורים   הכניס 

שלומות. חברות מציאות מדומה בישראל ניצבות בחזית וספורט, ובכך לשפר    בנייה, משחקים   ,רפואה

 מיליארד דולר.   120-100 -הטכנולוגיה, והשוק כולו צפוי לגלגל בשנה הבאה כ

תורמות  בישראל  מדומה  לבבות   מציאות  חברת  לקירוב   .87ActiView   והאוניברסיטה הישראלית 

העברית ערכו מחקר שבדק כיצד ישראלים ופלסטינים מגבשים תפיסה חיובית יותר כלפי הצד השני.  

בעזרת טכנולוגיית המציאות המדומה הוכנסו המשתתפים לעמדת מחסום צה"לית, חלקם כחיילים 

ת לנעליו של הצד  וחלקם כבני משפחה פלסטינית. הממצאים לימדו שהיכולת להיכנס בצורה מוחשי

 רגע האמת התמודדות בשטח בהכשרת כוחות הביטחון ל .והשני, הובילה לתפיסה חיובית יותר של

בו נעשה שימוש במציאות מדומה. בפועל קשה מאוד לדמות היתקלות עם פושעים  שתחום נוסף    הוא

טרוריסטים   בפועלאו  החוויה  את  המשקף  המד באופן  המציאות  עולם  נכנס  הזה  לוואקום  ומה, . 

פיקה  ה  virtualion 88המסייע לכוחות לתרגל תרחישים מציאותיים ולקבל משוב בזמן אמת. חברת

סימולציה ריאליסטית עבור השב"ס, כדי להכשיר סוהרים חדשים להתמודדות עם סיטואציות דוגמת 

  Racket: Nx -ב ה, לדוגממדומה חום מתבקש במציאות תחום המשחקים, גם הוא ת שריפה בתאים. 

נמצא השחקן בתוך כיפת ברזל עתידנית וחובט בכדורים אל עבר האריחים     One Hamsa "89" של

ב לרווח    360-שסביבו  מעבר  באמעלות.  חוויה הטמון  על  מדווחים משתמשים  אגרסיבי  כושר  ימון 

 

 

86 https://www.virtualion.co.il/israeli-vr-companies/  
87 https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/r1AIJ48pH  
88 https://www.virtualion.co.il/  
89 https://www.onehamsa.com/  
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עה פלטפורמה ייעודית למשחקים מרובי למשחקים, מצי  90Hadoאימרסיבית מהנה במיוחד. חברת  

ווירטואליים באמצעות מכשירים   זה בקרבות  זה מול  משתתפים, המאפשרת לשחקנים להתחרות 

אפשר מצלמת את הסביבה.  ההענודים על הידיים וערכת מציאות מדומה המבוססת על טלפון חכם ו

מבקרים של בית ויצמן, ובאמצעות בנו מעין "מכונת זמן" עבור מרכז ה   virtualion-ב  .  גם לנסוע בזמן 

מבקרים לחוות סיטואציות מתוך חייהם של שתיים מהדמויות שעיצבו את פני הסרט נרטיבי יכולים  

גם לא מעט מוסדות תרבות לאמץ   ואכן, תקופות הסגר של הקורונה עודדו  היסטוריה הישראלית. 

 מוצגים ולו גם באופן וירטואלי. יכולות של מציאות מדומה ורבודה כדי לאפשר לקהל הרחב ליהנות מה

 בינה מלאכותית   - אשכול

  טובים במו"פ, חלשים בתשתיות 

 מדינות )לפי נושאים(  54הדירוג של ישראל בתחום הבינה המלאכותית נבין 

 

 2019בשנת  tortoiseלפי מדד  91בינה מלאכותית 16 תרשים 

אינטליגנטית, דמות חשיבה אנושית  בינה מלאכותית עושה שימוש במידע ובמערכות מחשב כדי ל

זהו שם כולל למערכות   92ן. ידע ותובנות שלא היו קיימים קודם לכ  ולהתבסס על חשיבה כזו כדי ליצור

מחשב מבוססות נתונים, המפיקות את הידע והתובנות החדשות באמצעות הבנה, הנמקה ותפיסה, 

תוכנה או  ליכולות שעד כה נתפסו כייחודיות לבני אדם. למרות שהמושג מתייחס בכלליות לחומרה,  

ביניהם, המסוגל שנ   ות לשילוב  כלהציג התנהגות  מ תפסת  כל  כמעט  או מאמר  אינטליגנטית,  חקר 

 

 

90 https://hado-official.com/en/  
 2020מתוך דו"ח ועדת בינה מלאכותית ומדע הנתונים,  91

92https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Memo205_ArtificialIntelligence_e-31-

41.pdf  2020 מזכר 205, 30 בספטמבר  
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מוסכמת    אחת בשנים האחרונות העוסק בבינה מלאכותית פותח בעובדה שכיום לא קיימת הגדרה  

השוני של הגישות בחקר התחום. הסיבה השנייה  מלמונח. הסיבה הראשונה לכך נגזרת מהמגוון ו

נח טרם המושהיא פועל יוצא של הקושי הבסיסי להגדיר את מהי 'בינה' או 'אינטליגנציה'. זאת מאחר  

על ידי הדיסציפלינות המדעיות העוסקות בתחום,    ערכית בהקשר האנושי-הוגדר ואופיין בצורה חד 

חקר מדעי המוח והפילוסופיה. מציאות זו מגבילה את היכולת לבחון מושגים אלה ביחס למכונות או  

ד  מינסקי,  לי  מרווין  טבע  מלאכותית  לבינה  הפופולרית  ההגדרה  את  עליהן.  אותם  "ר להשליך 

לגרום  "הגדיר זאת כך:    . הואלמתמטיקה שהיה מעורב במחקרים, המצאות ופיתוחים רבים בתחום 

 א. בינה מלאכותית הי"למכונה להתנהג בדרך שהייתה נחשבת לאינטליגנטית לו אדם התנהג כך

תחום טכנולוגי פורץ דרך, המאפשר לממש מגוון יישומים ביעילות יחסית, במחיר סביר ובקנה מידה  

  93ם: . היא מתחלקת לשלושה שלבירחב

 

 שלושת השלבים בבינה מלאכותית  17תרשים 

בו האינטליגנציה של המכונות  ש  ,המעבר לשלב השניהשלמת  נקודת בזמן של  כיום אנו נמצאים ב

. בינה מלאכותית היא באופייה מדעית ביותר. חיקוי המוח  אינטליגנציה האנושיתיכולה להשתוות ל

דמוית האחת,  האנושי באמצעות מכונות הוא בעיה קשה מאוד לפתרון והיא נחקרת בשתי רמות:  

וש  -אנוש   שאינה השנייה,  בה המחשב חושב ומסיק מסקנות באופן דומה לזה של המוח האנושי 

בה המוח האנושי שבה המחשב יגיע ליכולות עצמאיות לחשיבה, ללא קשר לדרך  ש  -דמוית אנוש  

כמתואר ,  תוח בינה מלאכותית ישראל מדורגת במקום החמישי בעולם בכל הנוגע לפיעושה זאת.  

 .  17בתרשים 

מתייחס   94,(2018. דו"ח של מכון נאמן )רובוטיקה חכמהלבינה מלאכותית נקשרת למדעי הנתונים ו

בין   אחת  לקשר  הגדרה  אין  המונחים  שלשלושת  העובדה  את  ומדגיש  אלו  מחקר  תחומי  שלושה 

מוסכמת בספרות. מכיוון שכך, הם מתייחסים הן לבינה מלאכותית והן למדעי הנתונים בצורתם ה

כל שיטה לתכנות מחשבים המאפשרת להוציא לפועל "הרחבה ביותר. בינה מלאכותית מוגדרת כ

 

 

93 https://www.ubs.com/microsites/artificial-intelligence/en/new-dawn.html  
94 https://www.neaman.org.il/Files/Artificial-Intelligence-Data-Science-and-Smart-

Robotics_20181204151647.206.pdf  
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הגדרת   .95אדם" -ידי בני-מחייבות אינטליגנציה אילו היו מבוצעות על  מטלות או דרכי התנהגות שהיו

זה לתחום  הרלוונטיות  לטכנולוגיות  מתייחסת  הנתונים  מידע    שהן  ,מדעי  לאיסוף  טכנולוגיות 

כגון האינטרנט של הדברים על כל חיישניה, ויזואליזציה של המידע, חיזוי וכריית  לשימושים שונים,  

לעיבו מידע.   מידעטכנולוגיות  וניתוח  כגוןד  משמעויות   ,  ופענוח  מידע  לכריית   ולבסוף,,  טכנולוגיות 

ליצירת אלגוריתמים אוטונומיים וחוזים חכמים. אלא שנושאים כמו  בלוקצ'יין    -טכנולוגיות מבוססות  

רבים מתייחסים ואכן,    ,חיזוי אנליטי או פענוח משמעויות מתאימים גם להגדרה של בינה מלאכותית 

מצביע    ,'רובוטיקה חכמה'  , האחרון . המונחים כתחום הכולל בתוכו גם בינה מלאכותיתלמדעי הנתונ 

הפיזי   בעולם  מפעילים  או  רובוטים  בין  קשר  חכמים ועל  אוטונומיים  רובוטים   Smart) בין 

Autonomous Robots)     .המתבססים על בינה מלאכותית, למידת מכונה ויכולת התאמה לסביבה 

בחיינו. תחום  כל  על  שאת  ביתר  להשפיע  ועתידה  משפיעה  כבר  מלאכותית  בינה  אתגר   כאמור, 

  תרשים)שלהלן  מוצג במודל  , כמחייב מתן מענה תפיסתי שלם השילוב של בינה מלאכותית וחינוך  

18 .) 

 

 

95 National Academy of Sciences, 2018  

 מודל תפיסתי לשילוב בינה מלאכותית וחינוך  18תרשים 
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טכנולוגיות בינה מלין ביניהם. התחומים הם:  המודל מתייחס לשלושה תחומים רלוונטיים וליחסי הגו

 מלאכותית, עולם רווי בינה מלאכותית, ותחום החינוך. 

בינה מלאכותית, קידום החינוך לעולם רווי בינה    באמצעות קשרי גומלין ביניהם כוללים: עיצוב העולם  

  מלאכותית וחינוך לעולם רווי בינה מלאכותית.

דינמיי הם  הגומלין  וקשרי  הפרק  המרכיבים  המשתנה.  המציאות  לאור  מתמיד  באופן  ומשתנים  ם 

הנוכחי מתייחס למגמות עולמיות ומגמות בישראל, המתפתחות בתחום טכנולוגיית בינה מלאכותית  

מלאכותית. בינה  רווי  העוסק    ובעולם  בפרק  התייחסות  תהיה  החינוך  למרכיב  הנוגעות  למגמות 

 במגמות בחינוך.  

 מגמות עולמיות 

 טכנולוגיות בינה מלאכותית של התפתחות 

מלאכותית בינה  הנדסת  אסטרטגיית  כלים,   -  עיצוב  בפיתוח  מתמקדת  מלאכותית  בינה  הנדסת 

הנדסת  נטיים בעולם האמיתי.  וומערכות ותהליכים המאפשרים יישום בינה מלאכותית בהקשרים רל

 , כמכלול, בליהמיינסטרים בינה מלאכותית מציעה מסלול שיהפוך את הבינה המלאכותית לחלק מ

של פרויקטים מיוחדים ומבודדים. היא מציעה לאגד דיסציפלינות שונות וליצור  להותיר אותה כמצבור  

תוך שימת לב מיוחדת לבעיות   ,בינה מלאכותית אחראית ערך באמצעות שילוב מספר טכניקות של  

יקטים של בינה מלאכותית עד כה פרוש  תברראמון, שקיפות, אתיקה, הוגנות, פרשנות ותאימות. מ

כלל,  נכשל בדרך  בעיות  ו  ורגולציהשל  בגלל  אתיקה  יישום,  הפצה,  פיתוח    96.תחזוקה,  של לכן 

תספק את ואסטרטגיית הנדסת בינה מלאכותית חזקה שתבטיח אמינות של דגמי בינה מלאכותית  

את השלב שמעבר רוב הארגונים לא ישרדו  היעדר איכויות  אלו,  הערך המלא של ההשקעות בתחום. ב

  טיפוס לייצור.-להוכחת הרעיון ולייצור אב

מתפתחת מלאכותית מגמה  בינה  היא  )מעצב בתחום,  מערך שמשמעה    -  Formative AI) ת 

  97ב.באופן דינמי כדי להגיב לשונות במצ  ות מתפתח של בינה מלאכותית וטכנולוגיות נלוות המשתנ 

מפתחי   משמשות  הללו  בעזרת הטכנולוגיות  משתמש.  ממשק  ומעצבי  מייצרים   ןאפליקציות  הם 

ו דינמי  באופן  המתפתחים  מלאכותית  בינה  של  ומודלים  חדשים  למציאות  הפתרונות  מסתגלים 

 הממוקדים בפתרון בעיות ספציפיות. חלוטין כלים מתקדמים יותר, ואף מודלים חדשים ל - משתנהה

הגישה לנתונים בכל עת ובכל מקום א  וה  98אחד החידושים האחרונים התומכים בבינה מלאכותית

(Ubiquity)  -    מידע מדויק ואמין מאפשר לעסקים לעבור לקבלת החלטות אוטומטיות מונעות בינה

 

 

96 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/  
97 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-08-18-gartner-identifies-five-emerging-trends-

that-will-drive-technology-innovation-for-the-next-

decade#:~:text=Hype%20Cycle%20for%20Emerging%20Technologies,the%20state%20of%20your%20brain.&text

=Most%20will%20take%20more%20than,reach%20the%20Plateau%20of%20Productivity.  
98 https://www.compunneldigital.com/wp-content/uploads/2021/02/Top-AI-Trends-to-Watch-in-2021-1.pdf  
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תפעוליות,    ,מלאכותית  עלויות  להפחתת  שמוביל  המחקר.  ולתהליכים  לייעול  מה  יכולות  שיפור 

לגבי קדימות ועדיפות על סמך    , בינה מלאכותית באבטחת הסייבר מאפשרת לקבל החלטות הלדוגמ

ידע עדכני ביותר של איומים ממוקדים תעשייתיים ועולמיים. ניתוחי בינה מלאכותית עשויים לספק 

סייבר  של הכדי להעצים את החוסן    ,כמו גם תהליכים   ,תובנות המאפשרות להגדיר ולהגדיל בקרות 

 הארגוני.

בינה מלאכותית ורובוטים פותרים בעיות, מלווים ומגיבים מידית לכל   -   עליית הרובוטיקה החכמה 

טחון, שירותי בריאות, רכב, כושר, חינוך,  ימשחקים וב  :הדבר הולך ומתעצם בכל ענף ומגזרוצורך,  

עוצמה לקידום אוטומציה של -בינה מלאכותית ורובוטים מהווים שילוב רב   .99א קמעונאות וייצור ומה ל

הדיגיטליים  ת.משימו העסקים  מהאצת  המונעת  מגמההמגמה  מהירות   ,  יעילות,  הדורשת 

-ההיפרתנופת  באה לידי ב   ,ודמוקרטיזציה על בסיס טכנולוגיות רזות, מותאמות, מחוברות, וזמישות 

המציעה שכל מה שניתן להפוך לאוטומטי, צריך להיות אוטומטי.  ,  (Hyperautomation)  אוטומציה

ה"תקועים" בתהליכים עסקיים יקרים שאינם יעילים, הנתמכים על ידי "טלאים" טכנולוגיים  ארגונים  

מאחור. המלאכותית    יישארו  הבינה  מואכן,  נפרד  בלתי  חלק  והיא  רובוטיים  תורמת היא  פתרונות 

ו למידה  שלליכולות  ביישומים  גמישות  נוקשים  בעבר  יתר  ברובוטים למדיהיו  משתמשות  חברות   .

דוגמת יצירת דוחות, מילוי   ,מלאכות הדורשות רמות מיומנות גבוהות והולכות   , לרבות נות למטרות מגוו

מלאה לאוטומציה  תוביל  מתקדמת  רובוטיקה  אנימציות.  וביצוע  הוראות  מתן  במידה טפסים,  בה   ,

ואכן, הנדרשת.  המשימה  לביצוע  המכונות  והרובוטיקה  הבינה  ה  שיוכשרו  מובילות  מלאכותית 

דברים שהיו בגדר מדע בדיוני לפני עשור או שניים, הפכו .  ם בתחומים הטכנולוגיים לשינויים דרסטיי

  ממערכות אוטומטיות במפעלי ייצור ועד לרובוטים המשרתים במסעדה. , וזו משתרעת למציאות 

וצ'טבוט  וירטואליים  אוטומציה   -  תומכים עוזרים  רמות  את העולם עם  מניעים  וירטואליים  עוזרים 

ת נמוכות ויצרנות. הם מביאים לידי ביטוי בינה מלאכותית ולמידת מכונה באמצעות מדהימות, עלויו 

ומצייתים לכללים אוטומטיים תוך שימוש ביכולות עיבוד שפה טבעית  הדמיית שיחה עם בני אדם 

(NLP  ביצועיהם משתפרים כל העת, והם מסוגלים לענות על שאלות בסיסיות המתייחסות לתאריך .)

אוויר של  לו יחליפו עוזרים    וגם היום  מזג  ווירטואליים  לבצע משימות מורכבות. הצפי הוא שעוזרים 

 אנושיים תוך שהם משתלבים בסביבה הטבעית של המשתמש.  

 עולם רווי בינה מלאכותית  

הרובוטיקה והבינה המלאכותית קידמו פריצות דרך בכל הקשור    - gaming) ק ) פיתוח עולם המשחו

. בינה מלאכותית מסייעת למפתחי משחקים ליצור והשימוש בהם   משחקי מחשבהתכנון של  לאופן  

דמויות ולייצר התנהגויות המחקות בני אדם. המטרה העיקרית במשחקים היא איסוף ועיבוד נתונים  

את  להעריך  מנת  על  משחקנים  למפתחי   המתקבלים  מאפשר  הדבר  משחקם.  ואופן  יכולותיהם 

יכולת ההסתגלות והלמידה של הבינה   וציפיות השחקנים.  משחקים ליצור משחקים על פי צרכים 

ליצור סביבות משחק מציאותיות וטבעיות. ההתפתחות המואצת של עולם   ת המלאכותית מאפשר

 

 

99https://www.analyticsinsight.net/how-artificial-intelligence-and-robots-are-changing-the-world-use-cases-of-

ai-and-robotics/  
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טיזציה של התהליך וחוסכת המשחוק כיום נשענת על העובדה שבינה מלאכותית מאפשרת אוטומ

 משאבי זמן, כסך וכוח אדם. 

החל   ;טחוןיבכי תעניק להם רמות גבוהות יותר של  אזרחי העולם דורשים מהמדינה    -   יותר ביטחון 

י  זמהיכולת לצעוד בלילה ברחוב בביטחון, המשך בביטחון כלכלי/תעסוקתי ותזונתי וכלה בביטחון פי

איומי מול  ומלחמה  של    ם  אל  בוכטרור  מלאכותית, לה  בבינה  המשתמשים  רובוטים  סייבר.  איומי 

טווח,  ב ארוכי  ובחיישנים  גבוהה  ברזולוציה  אבטחה  במצלמות  מספקים  מחשב,  של  מהיר  עיבוד 

מערכתית ברמה גבוהה לצרכים שונים. הם יכולים לשמור בקלות על אזור ייעודי באמצעות תוכנות 

דיפרנציאלי הם   GPSבאמצעות    ;על שטחי בניין ובתוכומיפוי ליצירת היקף מגודר גיאוגרפית, ולפקח  

הם יכולים להקליט ולאחסן נתונים על בסיס   ;יכולים להתמצא בשטח ולזהות חפצים בדייקנות רבה

כמו כן, ביכולתם    ;HDיומי באמצעות מצלמת האבטחה שלהם ולבצע ניטור עצמי באמצעות מצלמת 

וליצור קטלוג שטח מסוים  את זהות המבקרים ב  במאגר ממוחשבלהשתמש בזיהוי פנים כדי לאחסן  

ומנהגיהם. לה  100ת, ממוחשבהראייה  ה  תחום ב ההתקדמות    של מבקרים  ויותר מסוגלת  יותר  ספק 

תומכת בעידן חדש של ראיית מחשב המונע על ידי בינה מלאכותית. יישומי ראיית   ,נתונים חזותיים 

מחשב יעילים לניטור שטחים ציבוריים באמצעות חיישני נתונים ומצלמות המאפשרים מעקב יעיל 

ובנוסף,  יבתחומי הבריאות, הב ועוד.  יותר,  טחון  משתמשות בטכנולוגיית  מכונות מעופפות חכמות 

ל כדי  מחשב  מבוקשראיית  לכיוון  באוויר  הבינה    ,רחף  ממכשולים.  הימנעות  מלאכותית התוך 

מאפשרת ניטור נוף אווירי, מעקב ביטחוני, הקלטות וידאו, משימות חילוץ, איתור מכשולים, הימנעות  

מהתנגשות, ניווט עצמי ומעקב אחר עצמים ועוד. למידת מכונה עשויה לקדם עוד יותר את התחום  

עופפים האוטונומיים לא רק ללכוד נתונים בזמן אמת, אלא גם לקבל החלטות  ולאפשר לכלי הרכב המ

חכמות לצורך  הללו  עצמאיות על סמך הנתונים  ובערים  אלו בניהול עירוני  ניתן להשתמש בכלים   .

מיפוי שטח של ל לסריקה או    -איתור חפצים לא רצויים. בנדל"ן  לזיהוי פנים מהיר או  למעקב מתקדם,  

 לזהות ו/או להילחם באויבים ובמאבק בפשע.  -בניינים, בצבא 

למרתקים    בינה מלאכותית ורובוטים מאפשרים להפוך את משחקי הספורט  -   קידום ספורט ופעילות

אסטרטגיות  באמצעות  להשתפר  ולקבוצות  למועדונים  מסייעת  מלאכותית  בינה  יותר.  והוגנים 

ולקבוצות היא עוזרת לגלות   ,תם מבוססות נתונים. לשחקנים היא מסייעת לשפר את כושרם ורווח

כישרונות חדשים. בחלק מענפי ספורט כבר קיימים שופטי רובוט ומכונות חכמות המסייעות לצופים  

ו באצטדיון,  מקומם  את  בל  נים מעוניי  ם שאינ לאלו  למצוא  עמוס,  הידחק  כי  אצטדיון  חווית  מובטח 

   מדומה.מחדש באמצעות טכנולוגיית מציאות  תישמר ותוגדר הם האוהדים של

  101בינה מלאכותית זקוקה לאתיקה ורגולציה 

מערכות למידת מכונה מנטרות את מה שאנחנו עושים, אוספות עלינו מידע מקיף ומפורט, מעבדות  

מצלמות זיהוי פנים ומערכות זיהוי   -  הן נמצאות בלב מערכות מעקבומנתחות אותו לפרטי פרטים.  

שאנו משתמשים בהם, גם בתחומים שמרניים  כמעט  ל שירות או אפליקציה  כחלק מ כביומטרי והן  

 

 

100 https://www.compunneldigital.com/wp-content/uploads/2021/02/Top-AI-Trends-to-Watch-in-2021-1.pdf 
101 https://www.calcalist.co.il/technology/article/rJ1mNtA8u  
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וניסיונות לכאור מהלכים  נעשו  פרוצה.  די  בצורה  התחום  התנהל  כה,  עד  וביטוח.  בנקאות  כמו  ה 

באיחוד  להסדיר חלקים כמו זיהוי פנים או היבטים כמו פרטיות )האסדרה הכללית להגנה על מידע

שיגדיר איך משתמשים בבינה מלאכותית, כלשהו  אך לא נעשה מהלך מקיף    ,)102GDPR  - האירופי  

ותרו  לות ולאילו מטרות. במציאות זו סוגיות כמו אתיקה בפיתוח בינה מלאכותית, נ תחת איזה מגב

לאחרונה בעיקר בכוחות עצמם, אם בכלל.    עימןולקוחות נאלצו להתמודד  וחברות    ,ללא מענה נאות 

האירופי,   האיחוד  ידי  על  מלאכותית  בינה  מערכות  רגולציה של  לכללי  טיוטה  עצמו הוצגה  שסימן 

ת כמוביל עולמי בכל הנוגע לאסדרה של חברות ומערכות טכנולוגיה. המסר מעלה בשנים האחרונו

 כמה עקרונות מרכזיים: 

 איסור על שימוש בבינה מלאכותית למעקב נטול אבחנה  ●

 ,איסור על מערכות בינה מלאכותית לדרג אשראי חברתי באמצעות הערכת אמינות של אדם  ●

 התנהגות חברתית או תכונות אופי  

 מיוחד לשימוש במערכות זיהוי ביומטרי במרחבים ציבוריים קבלת אישור  ●

 חובת מתן התרעה לאנשים כשהם מבצעים פעולה מול מערכת בינה מלאכותית   ●

"סיכון ● היוצרות  )מכוניות  -פיתוח מערך פיקוח חדש על מערכות בינה מלאכותית  גבוה" לאדם 

- ה מראש, טרום כולל הערכ  , אי(אוטונומיות, מערכות גיוס עובדים, החלטות משפטיות ודירוג אשר

גבוה, שיהיה  -של מערכות סיכוןזמין לציבור  והקמת מאגר מידע    ,מערכות אלו  שימוש של סיכוני

 זמין לציבור.

(, שתכלול  European Artificial Intelligence Boardיצירת מועצה אירופית לבינה מלאכותית ) ●

יבות האיחוד להחליט אילו מערכות בינה תסייע לנצואשר  נציגים מכל המדינות החברות באיחוד,  

 גבוה ותמליץ על שינויים ומגבלות מותאמות. -מלאכותית  הן בסיכון

קיימות לא מעט ביקורות על ההצעה. חלק טוענים שהתיאור של מערכות בינה מלאכותית שייאסרו 

טוענים  הוא   חלק  רציניות.  לפרצות  מקום  שתיצור  ברורה  לא  בשפה  ועמוס  שהרגולציה מעורפל 

הזנק של המדינות המעורבות. דעות דומות נשמעו גם לפני כניסת  הדי ותפגע בחברות  ימחמירה מ

 ,לתוקף, בפועל ההשפעה שלהם על יכולות תעשיית ההייטק באירופה הייתה אפסית   GDPR-כללי ה

ומנגד הם שימשו השראה לחקיקת חוקי פרטיות דומים במדינות אחרות והפכו למעשה לסטנדרט  

כיוון שהיא מחייבת חברות שפועלות עיקר מתחום. לרגולציה החדשה יכולה להיות השפעה דומה, ב ב

, וענקיות כמו פייסבוק, גוגל, אמזון ומיקרוסופט פעילות מתואמת באיחוד או משפיעות על אזרחיו ל

 . מול כל השארועם הזמן,  ,יידרשו לעמוד בכללי הרגולציה בפעילותן מול האיחוד 

מזה עשור קיימת ציפייה שהרכב האוטונומי יהיה חלק בלתי נפרד   -הרכב האוטונומיים  החסם של כלי  

והייצור   לבין העיצוב  נמצאת בצומת הדרכים שבין החזון  מחיינו. בפועל תעשיית הרכב האוטונומי 

הי  103. ההמוני גם מוקש עיקרי, בדרך לממש את החזון. שוק הרכב    א הרגולציה  תנאי הכרחי, כמו 

ם אחרים, לא ניתן לשנות ולהתפתח תוך כדי תנועה, אלא יש צורך ברגולציה עוד טרם שונה משווקי 

 

 

102 https://gdpr-info.eu/  
103 https://www.idi.org.il/articles/34237  
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את מי יהרוג הרכב, את  עוסקת בשאלה  עליית הרכבים האלה על הכביש. הדילמה כבר מזמן אינה  

אבטחת סייבר, גון  הילד המתפרץ לכביש או אם עם תינוקה שעל המדרכה, אלא מדובר בסוגיות כ

היבטי פרטיות )היכן היה, לאן בכוונתנו לנסוע, וחיישנים אחרים(, ממשק בין חקיקה  פרוצדורות רישוי,  

אוטונומי.של מדינות שונות אבל הכי חשוב,   רכב  ידי  מומחי   הגדרת החבות לתאונות שייגרמו על 

מערכת לומדת שלהם ביחס לדרך פעולתה של  יודעים כיצד להתמודד עם חוסר ההבנה    ינם משפט א

ההחלטות שלה. מתמטיקאים מצידם, מנסים ללמד מכונות לחשוב בצורה "סמנטית",  קבלת  למנגנון  ו

כלומר, באמצעות כללים מבוססי מילים. הוראות כמו: "סע בעקבות הרכב שלפניך", "עקוף את הרכב  

אוטונומי   "נהג  לעצב  מנסים  כשהמתמטיקאים  אבל,  יבינו.  משפטנים  שגם  הוראות  הן  משמאל", 

נוצר מתח בינם לבין המשפטנים. מימוש האתגר של מציאת   ,ות כללי בטיחות סביר" וללמד את המכונ 

הייחודיים,   על מאפייניו  האוטונומי,  לרכב  בנוגע  והמתמטיקאים  בין המשפטנים  המרחב המשותף 

 ימושים נוספים ורחבים של בינה מלאכותית.  בנוגע לשיהיה קריאת כיוון להבנת עולם הרגולציה 

 מגמות בישראל 

ונכון   ,( נמצאת ממש במרכז הסצנה של הבינה המלאכותית Startup Nationאפ )-ארטאומת הסט

חדשות  נחשפים  אנו  מלאכותית.  בבינה  הזנק המשתמשות  חברות  אלפי  עובדות  בישראל  להיום, 

ו לתחומים  ומגוונות  ל לבקרים  נוספות  אחת שדרכים  בעתיד.  עלינו  תשפיע  מלאכותית  בינה  בהן 

. יכולות  Nvidiaהישראלית על ידי    Mellanoxשראל הייתה הרכישה של  הרכישות הגדולות שנעשו בי 

מאפשרות לחוקרים ומפתחים לעבד    Mellanoxלצד הקישוריות המדהימה של    Nvidiaהעיבוד של  

את הכלים למפתחי בינה מלאכותית  ויחד שתי החברות מספקות    ,ולהעביר כמויות עצומות של מידע

 להמשיך ולהתקדם. להם כדי והמשאבים הנדרשים 

בישראל    2020בפברואר   הצורך בהתערבות ממשלתית לשם האצת  מונתה  לבחינת  בדיקה  ועדת 

הנתונים  ומדע  המלאכותית  הבינה  תחום  מיוחד .  התפתחות  מאמץ  מרכזים  נעשה  העולם  ברחבי 

כגון   מדינות  בקרב  אלה  תחומים  האילקידום  האיחוד  צ'כיה,  ארה"ב,  גרמניה,  בריטניה,  סין,  רופי, 

גדירו תוכניות לאומיות בהשקעה של מאות  . מדינות אלו ה צרפת, דרום קוריאה, סינגפור ורבות נוספות 

 .  שר שנים עשל עד פני תקופות זמן  עליתפרסו עד מיליארדי דולרים, שמיליונים 

ן הדירוג הגבוה של ישראל במחקרים השוואתיים עולמיים שנערכו לאחרונה, נמצא פער מדאיג בי

הנמוך  תחומי  ב הדירוג  למול  המסחרי,  ובצד  ופיתוח  המחקר  מבחינת  הנדרשות  שלה  תשתיות 

יכולתה לבסס את    את התקדמותה של ישראל ומעכבים את  התחומים    ,אסטרטגיה הממשלתית הו

פיגור זה סופו שיפגע משמעותית גם בהיבטים שבהם הצליחה ישראל להתבלט  מעמדה בתחום.  

תווה פתרון מערכתי לקידום ילאור זאת המליצה הוועדה להקים מנגנון שיתופי ייעודי שטובה עד כה.  ל

ישראל   למדינת  הנתונים.  ומדע  מלאכותית  בינה  בתחום  והפיתוח  הפוטנציאל יש  המחקר  את 

לחוסנה של   חיונית  לאומית  ותוכנית  מובילה בתחום  מדינה  להיות  להעמקת   ה:מדינ הוההזדמנות 

הא  ולקידום  המחקר  משמעותיות  כלכליות  הזדמנויות  ליצירת  התעשייתי,  הבסיס  להרחבת  קדמי, 

 דרמטי של היכולות הביטחוניות הישראליות.  

המינוי:   בכתב  שהוגדרו  ההיבטים  בארבעת  מתמקדת  המוצעת  הלאומית  הון  התוכנית  תשתיות, 

ועדה פער כמותי  והתה ה. אשר להון האנושי בבינה מלאכותית, זיאנושי, רגולציה ונגישות לנתונים

מערכת הביטחון. היקף על  גם על התעשייה ו משליך  כפועל יוצא  ומשמעותי המתחיל כבר באקדמיה,  
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ומשמעות הדבר   ,הסגל האקדמי בתחומי הליבה אינו מספיק לצורך הכשרת ההון האנושי הנדרש

כמו כן, מחסור    היא פער משמעותי בין הביקוש להיצע בכלל התפקידים בעולמות הבינה המלאכותית.

אפשרות לרכישת המיומנויות הנדרשות    ם בתשתיות הכוללות יכולות מחשוב ונגישות לנתונים, חוס

מכוונת  יד  בהיעדר  בנוסף,  אלה.  בתחומים  האנושי  ההון  את  ולאמן  להכשיר  היכולת  חוסר  בשל 

 נגישות מספקת לנתונים. אין לעוסקים בתחום בישראל  ,ורגולציה מאפשרת 

נדרש מאמץ מרוכז למיצוי   ,מכיוון שהתחום דורש תשתית אנושית מגוונת שהכשרתה אורכת זמן רב

נתייחס  אנו  הפוטנציאל של התחום. התוכנית המומלצת של הוועדה כוללת מספר רב של סעיפים, אך  

  :  להמלצות בתחום החינוך ובממשקים עימוכאן 

   .סיסטם כללי-מידע, שיספקו שירותים לאקועל ומרכזי -הכשרת הון אנושי לנושאי מחשוב ●

ידי קליטת אנשי סגל, בניית תוכניות לימודים אקדמיות והכשרות  הון אנושי עלשל קידום ומיקוד  ●

מתקדמים    לרבות   ,בתעשייה לתארים  סטודנטים  בין  וחיבורים  נוספים  ותמריצים  מלגות  מתן 

 עבודה בתעשייה.ובין במחקר 

ת  ● ופיתוח לקידום  ייעודיים לחוקרי    ,עשיית הבינה המלאכותיתעידוד מחקר  מתן מענקי מחקר 

 אקדמיה בבינה מלאכותית והעברת ידע מהאקדמיה לתעשייה. 

 יצירת קתדרות לחוקרי בינה מלאכותית ישראלים מובילים בארץ ובעולם.  ●

השקעה בפיתוח קורפוסים )אוסף מאמרים, ספרים וכדומה שנכתבו בנושא מסוים( וכלי עיבוד  ●

 רכי המגזר הציבורי. וצלהערבית עבור התעשייה ולשפה ת לשפה העברית ושפה טבעי 

הרחבת ההכשרה והיישום של בינה מלאכותית בתחומי מחקר נוספים באקדמיה מלבד תחומי  ●

 הליבה.   

הבינה המלאכותית ומדע  של  חשיבות  העדה מציגות בצורה הטובה ביותר את  ומילות הסיכום של הו

הנמצא בשנים האחרונות בהתפתחות מואצת   , תחום צומחי מדובר בהוועדה מדגישה כהנתונים.  

  לישראל יש בו צורך אסטרטגי והוא בעל פוטנציאל השפעה דרמטי על מגוון תחומים. היא מדגישה כי  

ו נחוץ    מאחר שהוא  והעסקיללשימור  האקדמי  הביטחוני,  הלאומי,  החוסן  ומאחר  חיזוק  שהתחום , 

.  וה אורכת זמן רב, נדרש מאמץ מרוכז למיצוי הפוטנציאל שלדורש תשתית אנושית מגוונת שהכשרת 

למערכת החינוך תפקיד מפתח בתהליך המשמעותי של הפיכת הפוטנציאל אנו מוסיפים ואומרים כי  ו

   למציאות. 
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 טחון ברשת יב  - אשכול

 

 104מדד הביטחון הלאומי, מגמות בדעת הקהל בישראל  19 תרשים 

הקיברנטי. העובדה שהגבולות  בעולם  זכות הבסיסית לביטחון, הן בעולם הפיסי והן  עומדת הכל אזרח  

בכל הקשור לשמירה על  מאידך גיסא  הזדמנויות  מחד גיסא ובין העולמות מיטשטשים יוצרת אתגרים  

שימוש ברשת ובכלים דרך  בשמירה על בטחונו בבית וברחוב,  החל    אפשרי:בטחון כל פרט בכל היבט  

שמירה על חסיון המידע והנתונים הנאספים עליו. מפת מגוון ההיבטים הקשורים ה בכלדיגיטליים ו

     .19בתרשים בביטחון מפורטת 

הצורך להבטיח ביטחון במגוון מובנים והיבטים מעלה תהיות לגבי הגדרת תחום האחריות של הפרט  

לאשר טופס    בכל פעם שהם מתבקשים למלא או  "כן"שהרי רוב האנשים פשוט לוחצים    ,והמדינה

דיגיטלי. אמנם לא ניתן לצפות שמשתמשים ברשת יקראו את התנאים הארוכים או יעריכו את כל  

הסיכונים בכל פעם שהם משתמשים בשירות, אך כל נתון שמשתפים במודע או שלא במודע, חושף  

ד. חבריו ועו  ,הפרט המשתף אלא גם על משפחתו, מקום עבודתואודות  לא רק על    ,הרבה מאוד מידע

יכול הלדוגמ חברתיות  ברשתות  אישיים  פרסומים  חברי  ים ,  של  הביטוח  דמי  על  של    ולהשפיע 

חשובות:   אתיות  שאלות  מעלה  זו  מציאות  תלוי המפרסם.  להיות  אמור  הזה  המידע  שיתוף  האם 

 במפרסם בלבד? מהי אחריותו של הפרט ומה מקומה של המדינה?  

 מגמות עולמיות 

 מודל "ההסכמה האישית" שבירת 

האישיים   לנתונים  הנוגע  בכל  הפרט  של  לאינטרסים  דואגות  אינן  שהן  הוכיחו  טכנולוגיה  חברות 

פעמים רבות יותר    וונמכרהודלפו  ,  פרצו ברחבי העולם רשימות גדושות פרטי מידע אישיים נ   105ו. של

 

 

104 https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2020/06/memo200_e.pdf 
105 https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1014369/10-breakthrough-technologies-2021/  



 

 

87 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

לפיו הפרט  ש  ,המסורתי  ,הבעיה העיקרית טמונה במודל הפרטיות המוכרש  מתבררמשניתן לשער.  

. אמנם ממשלות ופוליטיקאים מנסים להסדיר את  לניהול ההגנה על פרטיותוהעיקרי  אחראי  הוא ה

 General Data  - להגנת נתונים, כגון רגולציית ה  טרים ומנסים ליישם מש   106איסוף הנתונים מהציבור

Regulation Protection  (GDPR)107  הרגולציה מכילה  2018שנכנסה לתוקף במאי    , של אירופה .

שמצוי ברשת, על זיהוי(  -הוראות מחייבות החלות על גופים שונים האוספים ומעבדים מידע אישי )בר

ואבטחת המידע. מטרת הרגולציה ההנוגע לבכל    אודות אזרחי האיחוד האירופי,   יא נושאי פרטיות 

ו לעיבוד  הקשור  בכל  האזרחים  על  המיללהגן  החזרחשיפת  תוך  שלהם,  האישי  השליטה ת  דע 

הדיגיטלית.  או האישי שחשוף ברשת  למידע  הנוגע  בכל  בפועל, בהתחשב  ואולם  פשרות הבחירה 

כלליות מעין  תקנות  יהיה די בבהן ניתן לאסוף או להשתמש בנתונים, קשה לדמיין ששבדרכים הרבות  

 . אלו

חלק מהממשלות מתחילות ש  ,גישה חלופית מדובר בישות משפטית המציעה    - נאמנויות נתונים

וכשם שהיא מייצגת,  האנשים  של  אישיים  ה ם  ה אוספת ומנהלת את נתוניזו  לבחון. ישות משפטית  

לפעול  ש נתונים  נאמני  על  חוקית  חובה  מוטלת  כך  לטובת מטופליהם,  לפעול  רופאים  חובתם של 

עדיין בתהליכי הגדרה ויש למצוא מענה נמצא   ל ישויות אלולטובת לקוחותיהם. המבנה והתפקוד ש 

לעוד שאלות רבות, אך אין ספק שנאמנויות נתונים נדרשות לשם פתרון פוטנציאלי לבעיות ארוכות 

נתונים למרות היותו חדש יחסית, צובר פופולריות   טווח בפרטיות ובאבטחה. המודל של נאמנויות 

הציעה אותן לראשונה כדרך להעמיד מערכי נתונים גדולים   ממשלת בריטניה  2017במהירות. בשנת  

מלאכותית.   בינה  להכשרת  שנת  יותר  הציעה  הנציבות    2020בתחילת  זההאירופית  כדרך    מודל 

ממשלת הודו הציגה את הנאמנויות כמנגנון    2020וביולי    ,להעמיד נתונים נוספים למחקר וחדשנות 

 להענקת שליטה גדולה יותר לקהילות בכל הקשור בנתונים שלהם. 

פלטפורמת  של  מקדם פיתוח  פרויקט ה  -  ((TRUSTS   Trusted Secure Data Sharing Spaceפרויקט  

הממומן  ,רויקטהפ .PR GD 108שיתוף נתונים לשם שיתוף וחילוף נתונים מאובטחים, אמינים ותואמי 

שואף להחזיר את האמון לשוק הנתונים על ידי פיתוח פלטפורמה אמינה ויישום    ,האיחוד האירופי  בידי

מותאמת לשוק הנתונים. התמודדות מהירה ועמוקה עם נושאים אלו נדרשת כדי לחזק את  האתיקה 

בקריסה   הנתון  הנתונים,  בשוק  באמון  הידרדרות    נוכח האימון  פלטפורמות  ר  הציבוחדה  כלפי 

הנתונים  בכלכלת  קשות  פוגע  האמון  חוסר  לפרטיות.  ומודעות  בטוחות  להניח   , הנחשבות  וסביר 

תימשך אם לא יאומצו תקנים מתאימים. לאור זאת, מקדם הפרויקט מאמץ שיתופי  באמון  זו    ירידהש

יציר לשם  העול  ת עולמי  ברחבי  גבוהים  אתיים  ומנגנוני סטנדרטים  דיו יע  109לשמירתם.   ם ם 

( כלי מקוון לביצוע מחקר הוגן  2( קוד התנהגות עולמי למממנים )1הם: )של הפרויקט  האסטרטגיים  

מוגבלים.3) הלוקח בחשבון משאבים  ואתיקה,  תאימות  אחר  כלי מעקב  מגוון    (  שותפים  לפרויקט 

 מכל קצווי תבל. לאומיים -ביןגופים וארגונים 

 

 

106 https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1017801/data-trust-cybersecurity-big-tech-privacy/  
107 https://gdpr-info.eu/  
108 https://www.trusts-data.eu/  
109 http://trust-project.eu/the-project/about/  
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יע מודלים המבטיחים את פרטיותם ואבטחתם של  מצ  -   ) (110Algorithmic trustאמון אלגוריתמי 

ודברים וזהותם של אנשים  נכסים  נתוני צרכנים, חדשות  נתונים, מקורם של  . חשיפה נרחבת של 

וממשלתיות  מרכזיות  מרשויות  לעבור  לארגונים  גרמו  מוטה,  מלאכותית  ובינה  מזויפים  וסרטונים 

נוספות במגמת האמון האלגוריתמי כוללות פרטיות  לאלגוריתמים מהימנים. טכנולוגיות מתפתחות  

( שייעודה הוגנות והיא נועדה להסביר את  Explainable AIבינה מלאכותית מוסברת )  :דיפרנציאלית 

, כוונתה, הנמקתה ותהליך קבלת ההחלטות שלה באופן שניתן לפירוש והבנה על ידי האדם הרגיל

 ( אחראית  מלאכותית  של  הע  ,(Responsible AIובינה  חייהם  לשיפור  החדשות  בהזדמנויות  וסקת 

החל   העולם,  ברחבי  דרך עסקים באנשים  בחינוך  ,  וכלה  בריאות  הבינה  ש  , שירותי  מזמנת  אותם 

לגבי הדרך הטובה ביותר לבנות הגינות, פרשנות,  תוך שהיא מעלה שאלות חדשות  המלאכותית, 

 פרטיות ואבטחה במערכות אלה. 

פרטיות שיפור  נוסף    ואה  111( nhancing computatione-Privacy)  מחשוב  המאפשר  היבט 

צורך  בלי    ,בין אזורים ובין מתחרים שמאבטח מידע שמוחלף  לארגונים לשתף פעולה במחקר באופן  

הגישה תוכננה במיוחד לצורך הגובר בשיתוף נתונים תוך שמירה על פרטיות או   על סודיות.בוויתור  

ש טכנולוגיות המגנות על נתונים בזמן השימוש בהם:  אבטחת מידע. חישוב שיפור פרטיות כולל שלו 

( טכנולוגיה 2בה ניתן לעבד או לנתח נתונים רגישים. )ש( טכנולוגיה המספקת סביבה מהימנה  1)

( וניתוח באופן מבוזר.  ואלגוריתמים לפני עיבוד או  3המבצעת עיבוד  ( טכנולוגיה המצפינה נתונים 

 ניתוח. 

       -Hyper-accurate)מדויק  -שוב לשפר באמצעות מיקום היפרי של הפרט חזטחון הפייגם את הב

.(positioning  ה -GPS    מדויקות -טכנולוגיות מיקום היפרומטרים,    10עד    5של ימינו מדויק בטווח של

. הדבר מאפשר להציע  ספורים בלבד   חדשות מאפשרות דיוק ברמה של סנטימטרים או מילימטרים 

בים, רובוטים למשלוח ליעד מדויק ומכוניות בנהיגה עצמית שיכולות אזהרות ממפולות ואסונות קר  

  2עד    1.5הסינית מספקת דיוק מיקום של    BeiDouלנווט בבטחה ברחובות. מערכת הניווט העולמית  

 ת המילימטר. דיוקה יכול להגיע עד רמל אדם בעולם ומטרים לכ

 Cybersecurity meshרשת אריג לאבטחת רשת 

הב על  טכנולוגיית  ישמירה  התקשורת.  ברשתות  גם  ביטוי  לידי  לבוא  צריכה  המכונה   ,Meshטחון 

" אריגבעברית  עבור    ,"רשת  בשימוש  כיום  שנמצא  ביותר  המתקדם  הטכנולוגי  לפתרון  נחשבת 

הטכנולוגיה פועלת באמצעות פריסה של מספר תחנות תקשורת המחוברות   112ת. וררשתות תקש

המשתמש מטייל ברחבי , שעה שמאפשרות מעבר אוטומטי מתחנה לתחנההוזו אל זו,  אל הנתב וגם  

לצמצם את הפגיעה במהירות הגלישה. התוצאה  לו  מערך אנטנות מובנה מסייע  תוך ש  ,בהשהחלל  

היא קליטה טובה יותר ברחבי המרחב, כמעט ללא פגיעה במהירות הגלישה וחווית שימוש חיובית,  

 

 

110 https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1014369/10-breakthrough-technologies-2021/  
111 https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/  
112 https://www.smartcut.co.il/mesh-technology/  
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ולמעשה הייתה    ,תוך שימוש במכשירי קצה של חברות תקשורת שונות. הטכנולוגיה אינה חדשה

הטכנולוגית אפשרה את פריצת  בשימוש כבר בסוף שנות התשעים של המאה הקודמת. ההתקדמות  

על הנתב עומס  , וכן  טווח קליטה מוגבל  בגלל קירות , עם כי עדיין יש לה חסרונות, כגון  הדרך כיום 

  - , וכפועל יוצא  זמנית -נקודת גישה אחת הנותנת מענה למספר משתמשים בושנוצר בשל עומס על  

 הקליטה. איכות פגיעה ב

, בקרה שניתן שה אדריכלית מבוזרת לבקרת אבטחת סייברבאבטחת סייבר מייצג גי  Mesh  -שימוש ב

רשת   :. נכסים רבים קיימים כיום מחוץ להיקף האבטחה המסורתיגמישה ואמינה  להרחיבה בהיותה

אבטחה  ת אריג מאפשרת להגדיר את היקף האבטחה סביב זהותו של אדם או פריט, מה שמציע גיש

הרגע. גישה זו מחליפה את הגישה הביטחונית   רכיומגיבה בהתאם לצכלומר אבטחה ה , מודולארית 

 ותתרחב.  לך ככל שתופעת הביזור ת להתפתח וסביר שתמשיך ,המסורתית של "עיר מוקפת חומה"

 113האבטחה עוברת לענן 

משפר את הפרודוקטיביות, מפחית עלויות    ,(ITמחשוב ענן משנה במהירות את טכנולוגיות המידע ) 

יתרות זהים לאלו שמאפשרת  מאפשרת להשיג    האבטחה לענןהעברת  ומעצים את יכולת הניהול.  

מאוחדת ורחבה על כלל הארגון במקום    ,מאפשרת אבטחה מבוזרת  אבטחת ענן  ,ואכןאבטחת סייבר.  

נקודתיים;   מאפשרת  פתרונות  ושל    האבטחהיא  בהם  הקצה  מכשירי  של  העובדים  עושים  שהם 

בו הם עובדים; שיפור מתמיד של ביצועים וחוויית משתמש; חיסכון,  ששימוש בכל עת ובכל מקום  

עלויות   ומאוחד,  אינטראקטיבי  בזמן אמת  דיווח  וניהול שוטף מינימליות של  לאור  תחזוקה  פריסה, 

 ושילוב ואיחוד של מוצרים נקודתיים.  

זאת,   היקום  עם  את  לבנות  ניתן  פעםלא  של  הרשת  בארכיטקטורות  וניידות  ענן  של    .114החדש 

    Secure Access Service Edge (SASE)הפרדיגמה החדשה מציעה גישה מאובטחת לשירות קצה

אינו טכנולוגיה אחת, אלא    115( SASEקצה שירות הגישה המאובטחת ) )מבוטא כמו "חצוף" באנגלית(.

כולל ביצועים מוגברים, זמינות מודל זה    .באמצעות ענן מבוזר  , הפועלשירות יחיד, גמיש ופשוטמודל  

חסרת גבולות והגנה מלאה על הפעילות, ללא קשר אם משתמש נמצא ברשת הארגונית או מחוצה  

מסגרת המאפשרת לחבר באופן מאובטח ישויות כגון משתמשים והתקנים לה, או במילים אחרות,  

ושירותים   במיקומם.ליישומים  תלות  מסורתיים בנ   בלא  למודלים  ואבטחה ש  ,יגוד  קישוריות  בהם 

ובמקום שהאבטחה  והמכשירים.  בזהות המשתמשים  עליהם להתמקד  הנתונים,  התמקדו במרכז 

הם:    SASEתתמקד בקצה מרכז הנתונים, עליה להימצא בכל שלב בתהליך.  היתרונות העיקריים של  

עיבוד מידע קרוב לאנשים ולמערכות   בהתבסס על הרעיון של  -וצמצום מורכבות    ITהפחתת עלויות  

שולח   המודלבמקום לשלוח את  המשתמש לאבטחה,    -חווית משתמש מהירה וחלקה    הזקוקות לו.

אבטחה למשתמש באמצעות ניהול חיבורים חכמים בבורסות האינטרנט וייעול חיבורים ליישומי ענן  

הגדרת אבטחה, כולל מניעת איומים  - סיכון ה צמצום וכמובן,   ושירותים כדי להבטיח זמן אחזור נמוך.

 

 

113 https://comtact.co.uk/blog/10-reasons-why-security-is-moving-to-the-cloud/  
114 https://www.zscaler.com/blogs/company-news/new-report-gartner-research-future-network-security-cloud  
115 https://www.paloaltonetworks.com/cyberpedia/what-is-sase  
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החיבורים  כל  כי  מבטיחה  נפרדת,  כפונקציה  ולא  הקישוריות  במודל  מרכזי  כמרכיב  נתונים  והגנת 

באיזו  משתמשים מתחברים, לאילו אפליקציות הם ניגשים, או  הנבדקים ומאובטחים, לא משנה היכן  

ורשת יותר זריזות ופחות מורכבות ד טרנספורמציה עסקית דיגיטלית   .הם עושים שימושהצפנה  שיטת  

עקבית  גישה  ו  ,לשם  ליישומים  העולם  ברחבי  וזמינה  בשירותים,  ל מאובטחת  תלות  מם,  מיקובלא 

  המשמשים בתהליך התקשורת. בתפקידם או בהתקנים/מכשירים השונים 

 מגמות בישראל 

סייבר למעצמת  ישראל  הפכה  בישראל  116? כיצד  הומצא  לא  הייתה מדינת  אך    ,הסייבר  ישראל 

הראשונה בעולם שהפכה את טכנולוגיית הסייבר לעיסוק לגיטימי עבור התעשייה האזרחית, המחקר  

 הם הגדרה כוללת הלימוד והחינוך ושאר תחומי החיים האזרחיים. ״איומי סייבר״  מערכות  האקדמי,  

בים של ממשלות, פריצה למאגרי מידע ממוחשסכנות, שרק חלק מהן מפורט ברשימה הבאה:  מגוון  ל

גניבת כספים באמצעות הוראות בנקאיות מזויפות, פרסום מספרי כרטיסי אשראי, ״נעילת״ אתרים  

כסחיטה ושחרורם תמורת כופר, השחתת אתרים, שיתוק ופגיעה בתחנות כוח, במערכי תובלה )כולל  

ההעשרה במתקן  הצנטריפוגות  )כמו  רגישים  במתקנים  פגיעה  ואווירית(,  ימית  האיראני   תעבורה 

 . בנתאנז(, ריגול בין מדינות וריגול מסחרי

כעשור   לפני  בעיקר בקרב    "סייבר"המונח  עד  מוכר  והמודיעין.  היה  הביטחון  ואולם יוצאי מערכות 

היה נהוג בו  שההתפתחות המהירה של טכנולוגיית המחשוב והמדיה הממוחשבת שינו את האופן  

מ  מודיעינימידע  לאסוף   המידע  על  הגנה  הקומי.  ולפתח  מאפשרת  הטכנולוגיות  הכיום  תפתחות 

ואולם מעבר לצורכי איסוף מידע, צבאות, וצה"ל ביניהם,  .ויהילהעביר כל מידע ללוחם בשטח ללא ש

המזעור המהיר של שבבי בוחנים דרכים לשילוב טכנולוגיות הסייבר בלחימה עצמה. כבר היום תהליך  

בכל  מאפשר  המחשב לחימה  לשלבם  מ כתוצ,  פלטפורמת  לכך  אה  מחשב  והפצצה תוכנות  ניווט 

והטנקיסט  ןעל עצמ  ת קחוול הטייס, המלח  את    חלק ממשימות  והן מסמנות  עידן  פתיחת  בשטח, 

נטרול    , למשל לצורךככלי נשקכשלעצמן  השלב הבא הוא שימוש בטכנולוגיות סייבר  .  החימוש החכם 

שיבוש המחשבים במטוסים    מטוסי אויב באמצעות פגיעה קינטית, שיבוש פעולתם האלקטרונית או

 על ידי וירוסים.  

, אינה כה פשוטה, אחרות   מהר מאוד התברר שהיכולת להשתמש בסייבר כנשק נגד מערכות צבאיות 

ודווקא קל יותר לשבש מחשבים של מערכות אזרחיות. ישראל בהיותה המדינה הממוחשבת ביותר 

 למשום כך הקימה ממשלת ישרא.  אלוות מעין  במזרח התיכון, עלולה להיות פגיעה מאוד להתקפ

פיקוח והגנה בתחום    ה, שתפקיד הרשות לאבטחת מידע בשירות הביטחון הכללית  א  2002בשנת  

ישראל הייתה אז המדינה ייצור חשמל, אספקת מים וכדומה. : הסייבר על תשתיות לאומיות קריטיות 

 הראשונה בעולם שהתכוננה, הלכה למעשה, למלחמת סייבר עתידית.  

תעשיית הסייבר לרבות    הטכנולוגיות   בניין היכולות לכנית ייעודית הציעה שורת המלצות הנוגעות  תו

הקמת  בחינוך בבתי הספר,  בביטחון,  הגורמי  בקרב  אקדמיה ובכל התחומים: ב  המפותחת בישראל

 

 

116 https://forbes.co.il/israel-cyber/  
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קריטיות  לאומיות  תשתיות  הקמת  הייצוא,  סוגיות  פתרון  באקדמיה,  מצוינות  הרעיון  ועוד   מרכזי   .

האקדמיה יוצרת ידע חדש, התעשייה נשענת על הידע  זי היה ליצור את מעגל הקסמים הבא:  המרכ

לצ גבוה בהתאם  מוסף  ערך  יכולות מתקדמות בעלות  ומפתחת  העולמי.  והזה  והביקוש  רכי השוק 

ובתורה   שנוצרות,  והיכולות  מהידע  נהנית  הביטחון  צרכים  היא  מערכת  מעולה,  אדם  כוח  תורמת 

כיום, כעשר שנים בלבד לאחר   מזינים את האקדמיה ואת התעשייה, וחוזר חלילה.והבנה ייחודיים ה

התנעת התוכנית, תופסת ישראל מקום מרכזי בעולם הסייבר, היא המדינה היחידה בעולם שבה ניתן  

יש מרכז למחקרי סייבר,  ה בארץ שעוסקת במחקר,  ללמוד סייבר כמקצוע לבגרות, בכל אוניברסיט

הסייבר חברות  במספר  וכלה  ההזנק  מרמת  החל  ממיליארד   "קרןה-חדי",  למעלה  )חברות שערכן 

ולכן יש לבצע בהקדם את   קופאת על שמריה,דולר(, הוא חסר תקדים. אך טכנולוגיית המחשוב אינה  

הבאה לעברהקפיצה  קוונטי  ,  מחשוב  בפקטור    ,טכנולוגיית  המחשבים  ביצועי  את  שהוא  שתגדיל 

 (.  30בחזקת   10)פי כמעט בלתי ניתן לתפיסה 

הטכנולוגיה העכשווית הופכת כל מכשיר בחיינו )מקרר, רכב, מכונת כביסה( או סביבה )בית, עיר, 

, ההתפתחות  זול באמצעות ה״אינטרנט של הדברים״. יתרה מומדינה( למבוקרי מחשב וקושרת הכ

גם את הבינה המלאכותית. לשם  העתידית    חזוןתמונת הבתחום האלגוריתמים הלומדים מוסיפה ל

טרור,   לזריעת  כך נדרשת רמת אבטחה שתמנע מגורמים חורשי רעה לנצל את כל ההתפתחויות הללו  

פש הפיך.  ול  העילהפצת  בלתי  נזק  עצמה,  גרימת  בפני  מטרה  עוד  אינה  הסייבר  כלומר  אבטחת 

יהיו אשר   מחשב,  יקרמבוה של כלים ואמצעים  בטחלהישאר בגדר א  הטכנולוגיית הסייבר אינה יכול 

בלעדיה לא נוכל להתקדם ש  ,(enablerטכנולוגיה ״מאפשרת״ )כלמעשה  אלא שיש לראותה    יהיו,

 בכיוון הרצוי.

 השלכות  

 ,בתשתית כל השינויים ולוגיה מונחת  נ ראשית, הטכ  :שתי פנים חשובות   ,כאמור  ,היבט הטכנולוגיל

עומדת    ,  ושנית  עצמהיא  בהיבט הבפני  בעיקר  הטכנולוגיות,  המגמות  של  הבולטות  ההשלכות   .

 החינוכי, הן:  

כל    האת עצמנת  מארגהו  מההמתאיגמישות הבאה לידי ביטוי בפלטפורמה חינוכית חכמה ומחוברת,  

הקיים. המצב  בסיס  על  מחדש  ו פעם  מקום  מכל  גישה  מאפשר  לומדים,  להמודל  ולפיו  מקום,  כל 

לפתח מנהיגות חינוכית ובעלי עניין אחרים, יכולים לפעול בסביבות מרוחקות פיזית ו   ,מורים, הורים 

 ,הענן המבוזרהמשלבת בין חוויות כל המעורבים. יכולות אלו נשענות על  ת למידה כוללת  יחווייחד  

המאפשר גישה נוחה על גבי רשת תקשורת ועל פי דרישה, למאגר שיתופי של משאבי מחשב, קרי,  

)Compute)  כוח חישוב וקישוריות  Storage(, אחסון   )(Networking)  ועל אריג ,  המבטיחה   ,רשת 

 ללא תלות בספק מוגדר.   ,תקשורת ידידותית, אחידה וזמינה

את סביבת הלמידה לחכמה ומגיבה יותר, באמצעות מיזוג  כת הופהתרחבות האינטרנט של הדברים 

ופיזיים  דיגיטליים  ההתנהגות   ,יקומים  של  על    והאינטרנט  ומשפיע  קדימה,  אחד  צעד  זאת  לוקח 

העצמה אנושית משפרת יכולות  ההתנהגויות האנושיות בסביבות הלמידה באמצעות לולאות משוב.

 . היאלחשוב ולקבל החלטות טובות יותר בתהליך הלמידה, דבר שמעודד אותו  של הלומד קוגניטיביות  

  , ירטואליות מרתקות מוגבלת למרחב הוולומדים שיכולתן להתנסות בחווילאוכלוסיות    בייחוד תורמת  

  . עלולה לסכן אותןבמציאות התנסות בחוויות כאלה שכיוון 
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מלאכותית   ליעילות בינה  לתורמת  ו,  הלמידהלמהירות  של  וירטואליים    ,דמוקרטיזציה  ועוזרים 

התכנים   וצ'טבוטים  הלמידה,  למקום  הקשור  בכל  עצמאי,  בלומד  ואופן  הלמידה  קצב    ,תומכים 

 הלמידה.  
מודל הפרטיות שמאגרים של נתוני עתק עלולים לסכן את בטחון הלומדים ובני משפחותיהם, מאחר 

פשט את הרגל.    ,לניהול ההגנה על פרטיותוהעיקרי  אחראי  הוא ה לפיו הפרט  מוכר, שה  מסורתי,ה

וליטיקאים מנסים להסדיר וליישם משטרים להגנת הלומד ונתוניו. את הנתונים מאבטחים ממשלות ופ

מנהלת את הנתונים האישיים של  הישות משפטית האוספת ומשל,  , לנאמנויות נתונים באמצעות  

  , מדויק-באמצעות מיקום היפרמאבטחים  י של הלומד  זטחון הפייואת הב  שהיא מייצגת,  אנשים  ה

 מיקומו ושלומו כל העת.  אחר לעקוב המאפשר 

 אתגרים חינוכיים    

 קטגוריות לאתגרים: פתיר, קשה, סורר  

 הטמעת אוריינות דיגיטלית בקרב צוותי הוראה   -פתיר 

ידע ספציפיים שכל אדם  א  הי  117אוריינות טכנולוגית דיגיטלית ותחומי  שם כולל לאוסף מיומנויות 

 Digital)118השתתף באופן פעיל בעולם עתיר טכנולוגיה. אוריינות דיגיטליתכדי שיוכל  צריך לפתח  

literacy)     זוהי סוג של  הכרחית לחיים במציאות המשתנה.    משום שהיאנתפסת כמיומנות הישרדות

מייצגת מגוון מיומנויות  הין את סביבת המחשב והאינטרנט ואוריינות מדיה המתמקדת ביכולת להב

דיגיטליות  בסביבות  בעיות  ולפתרון  מטלות  לביצוע  וסוציולוגיות  קוגניטיביות  הכוונה   . טכניות,  אין 

או   מצגות  בהקרנת  מינורית  בוורד בלשליטה  מסמך  מכיר    ,הקלדת  דיגיטלית  אוריינות  בעל  אדם 

יכול לקחת חלק  עקרונות בסיסיים של מחשבים; הוא ב על מיומנויות בשימוש ברשתות מחשבים; 

רשתות חברתיות תוך הקפדה על כללי התנהגות מקובלים; בעל כישורי חשיבה בבקהילות מקוונות ו

ביקורתית; מפגין יכולת למצוא, לאחזר, להעריך ולהבין מידע שהועלה על ידי טכנולוגיה דיגיטלית; 

 הטכנולוגיה באופן בטוח, תוך הישמרות מפני סכנות אפשריות.  ומסוגל לנצל באופן יעיל את יתרונות 

הנדרשת,    ,בפועל ברמה  זו  במיומנות  שולטים  אינם  החינוכי  הצוות  מאנשי  כך רבים  בשל    או 

אינם עומדים בקצב או כיוון שהם  חבשו את ספסל הלימודים,  הם    כאשרנלמדו  שמיומנויות אלו לא  

בשיתופן של  לאורך זמן  שתתנהל  ופית סדורה ומוסכמת  כנית שיתוהשינויים המואץ. לכן נדרשת ת 

שיכשירו מורים לאחר תום לימודיהם. ההכשרות צריכות להיות  ,המכללות להכשרת מורים והפסגות 

לצ השטח,  ומותאמות  בהתאם ולכלול  רכי  יוערכו  הלומדים  בתחום.  חידושים  אחר  מתמיד  מעקב 

לעמוד   ויידרשו  ומוסכמים  אחידים  שיוגדרולקריטריונים  תגמול  .ביעדים  תבטיח  ביעדים   ,עמידה 

בהתאם    ,חוסר יכולת לעסוק בהוראה. יוקצב זמן ייעודי מספיק להכשרות תהיה  כישלון  משמעותו של  ו

 

 

מתוך ענן החינוכי, המסגרת המושגית:   117

 https://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/misgeret_musagit.aspx 
118https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9

3%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA  
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פנים, פרטני או בצוות. בנוסף, חשוב -אל-לסגנון ההדרכה, מקומי )בית ספרי( או אזורי, מקוון או פנים 

שירותי ליווי ותמיכה במרבית ימות השבוע )אפשר בהחלט למשתלמים  ליצור "מרכז תמיכה" שיספק  

 באמצעות בוטים(.  

פרחי הוראה כבר קיימות מזה זמן רב, וניתן בקלות יחסית לקדם תוכנית  לתוכניות הכשרה למורים ו

כמיומנות   הדיגיטלית  האוריינות  בחשיבות  להכיר  בנכונות  טמון  האתגר  לעיל.  שתוארה  זו  מעין 

שמן הראוי להשקיע בה משאבים מרובים,  מיומנות  אש סולם העדיפויות,  הישרדותית הנמצאת בר

 יכולת לנקוט אמצעים מול מורים שחסרים אותה.    ל, לעשות לשינוי המצב שבו אין למערכת ובמקבי

   תשתיות טכנולוגיות ומכשירי קצה זמינים -קשה 

חוק. עדיין לא ברור מהן  והלמידה בהם עברה להתבצע מר  ר,בעקבות מגפת הקורונה נסגרו בתי הספ

יותר מאלו   ,מכלול ההשלכות של השינוי  אבל ברור לחלוטין שהשכבות המוחלשות בחברה נפגעו 

ו לאוכלוסיות כי  המבוססות,  הקשור  בכל  החינוך  מערכת  בפני  קשה  אתגר  מציב  הדיגיטלי  הפער 

 .119מוחלשות

דיגיטלי גישה     (Digital Divide) פער  להם  שיש  אלו  בין  הפער  ותקשורת  הוא  מידע  לטכנולוגיות 

שוויון בא לידי ביטוי  -ויודעים להשתמש בהן בצורה מיטבית, ובין אלו שאין להם גישה או ידע כזה. אי

הבאים:   עליהןבפערים  ובעלות  ותקשורת  מידע  לטכנולוגיות  בגישה  לתשתיות   פער  הקשור  בכל 

ל אמצעי קצה )מחשב, טאבלט ראויות במקום המגורים )חשמל, טלפון ואינטרנט בעיקר( ובעלּות ע

, מתייחס לחוסר היכולת להשתמש באופן  פער השימוש באוריינות או במיומנויות או טלפון חכם(.  

עוסק בחוויית ה, הנגזר מהפערים הקודמים,  ופער ההשתתפות   ,מיטבי בטכנולוגיית מידע ותקשורת 

נוסף   מאפיין  התווסף  הקורונה  בתקופת  מתסכלת.  מאוד  להיות  שעלולה  מחסור  המשתמש  של 

בטכנולוגיה לצורכי  במקביל  לאור הצורך של כל בני הבית להשתמש  בתשתיות איתנות ומכשירי קצה  

 ללא גישה זמינה למחשב.   גרם לכך שחלקם נותרו לימודים או עבודה, מה ש

מ כי  מצאו  הסוציומחקרים  והמעמד  ההשכלה  הבדלים  -שתני  של  חשובים  מנבאים  הם  אקונומי 

 .אקונומי של המשתמש לאוריינות הטכנולוגית שלו-בנגישות לאינטרנט. יש קשר בין המעמד הסוציו

סוציו מעמד  בעלי  יעילה  -אנשים  ובצורה  יותר  רחב  בהיקף  באינטרנט  משתמשים  גבוה  אקונומי 

 אקונומי נמוך משתמשים בו בשטחיות. -ומתוחכמת שעה שבעלי מעמד סוציו

ברור שתשתיות תקשורת ומכשירי קצה הם צורך אלמנטרי במערכת החינוך. כשם שבעבר   ,לאור זאת 

לא ניתן היה להעלות על הדעת שתלמיד ילמד ללא מחברת, עיפרון וספר, כיום לא ניתן לצפות ממנו  

ר נבנו ספריות לספרי לימוד ותוקצבו ללמוד ולהתפתח ללא תשתיות תקשורת ומכשירי קצה. אם בעב

אקונומי נמוך, כך היום יש לספק לכל ילד את התשתיות -פריטים אלמנטריים ללומדים ממעמד סוציו

מן הראוי לזכור כי  הדבר נתפס כהוצאה גדולה מדי,  גם אם  המהירות ואת מכשירי הקצה הנחוצים.  

אוכלוסייה נוסף לאותם כדור  קבע  לים לאקונומיים עלו-אותם ילדים מעוטי יכולת שהפערים הסוציו

 

 

119 https://bitaon.macam.ac.il/articles/12682  
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להתפתח ולתרום למדינה כפל ,  להתקדם   , הזדמנות שווהמתן  בטיפול מתאים ועם  עשויים  מוחלשת,  

 במקום להיות עליה לנטל.  כפליים ממה שהושקע בהם, 

 בטחון מידע ונתונים   -קשה 

האירופי האיחוד  של  המשטרתית  היורופול,הסוכנות  שה  ,  לאחרונה  סייבר הודיעה  ופושעי  אקרים 

וכי אלה מגלים עניין    120,ת מנצלים טכנולוגיות חדשות ופרצות אינטרנטיות כדי לאתר מטרות רווחיו

דיגיטלי  בעיקר ב נושא ההטרדה המינית  המשמש להם למטרות  מידע  והונאה. בנוסף עולה  גניבה 

קטינים  שמתבצעבקרב  ה  ,  טכנולוגיות  בסיס  מלאכותית   , Deep Fake-על  בינה  על  המבוססות 

מזויפים הו קול  וקטעי  צילומים  סרטונים,  ייצור  שמעוררת    -  מאפשרות  כבדים  חששות  טכנולוגיה 

 בהקשר לניצול מיני של ילדים.  

מדינות  שכן  האתגר העיקרי נגזר מכך שהטכנולוגיות המתפתחות מקדימות בהרבה את המחוקק,  

כן  מדביקות את קצב התפתחותן של הטכנ אינן   ועל  טחון יאינן מסוגלות לספק לאזרחיהן בולוגיות 

הפגיעה באזרחים גולשת לעולם האמיתי. חלק מהבעיה נובע גם מכך שאין  ש  , כך בעולם הקיברנטי

מנצלים  הכלכליים שלהם  אינטרסים  , שבשל הענקבארגונים ובעסקי  מדובר בגורמים עברייניים אלא  

 ק לתמונה.   טרם כניסת המחוק ברגולציה "שטחים אפורים"

כבר מגיל צעיר כל ילד יהיה ער במציאות זו חייב כל פרט, הורה, מורה או איש צוות חינוכי לוודא ש

תוכניות ומודע   האפשר  ככל  מהר  לבנות  יש  כך  לשם  הרשת.  ולסיכוני  המידע  אבטחת  לחשיבות 

הון אנושי חינוכיות לאומיות ולהבטיח את יישומן בשטח. זהו אתגר לא פשוט הדורש משאבי כסף ו

יהיה   שניתן  בתחוםכדי  מומחים  של  הכשרות  שלאור לבצע  מפני  קודם,  אחת  שעה  ויפה   .

ההתפתחויות הטכנולוגיות החדשות ויכולתם של גורמים שונים לעשות בהן שימוש לרעה, הרי שכל  

   .הרחבתוללהעצמת הסיכון ו ימעלה את הסיכובניסיון לחנך להתנהגות זהירה ברשת,  עיכוב 

 ות חינוכיות  הזדמנוי

להזדמנויות:   קשות    Low Hanging Fruitsקטגוריות  הזדמנויות   ; ליישום(  קלות  )הזדמנויות 

 ליישום; הזדמנויות לא בשלות.   

 Low Hanging Fruits  הוראה ולמידה היברידית כתורמות לשוויון הזדמנויות 

חדש דבר  אינה  כבר  ההיברידית  השנה    ,ההוראה  יצרה אך  להמשיך  -פריצות   היא  הראוי  דרך שמן 

היברידי   ן.ולפתח ולמידה  בוהוראה  למומחים  לאפשר  עשויות  בעת  ת  ציפורים  כמה  לתפוס  תחום 

באופן מקוון, פיסי , ובכל מקום ובכל עת הנמצא  לקהל לומדים רחב ומגוון,  ובעונה אחת, קרי להגיע  

 או מעורב, בהתאם לצורך.  

עשויה היא  אוכלוסיות מוחלשות ולנויות ללומדי הפריפריה ו/או  יכולת זו מאפשרת להציע שוויון הזדמ

התשתיות המתאימות.  יותקנו  ההכנות המתאימות וייעשו  אקונומיים, ובתנאי ש- לצמצם פערים סוציו

 

 

120 https://i-hls.com/he/archives/95716  
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פדגוגיים אנושיים,    :על מנת שההזדמנות הזו תניב את הפירות הראויים, יש להתייחס למגוון היבטים 

פרק זה עוסק במגמות טכנולוגיות, נתמקד בדרישות הבסיס שמאחר    ואולם ארגוניים ותשתיתיים,  

 הטכנולוגיות לקידום הוראה ולמידה היברידית, ואלו הן: 

תהיה תשתית מתאימה,   ,מקווןאו  י  זפי  ,יש לוודא שבכל מרחב למידה  -   יות ומכשירי קצה זתשתיות פי

 פנים.  -אל-פנים בין  באופן מקוון ובין  שתאפשר ללומדים ולמורים ללמוד או ללמד,    ,טכנולוגית או אחרת 

  ליווי, הערכה וניטור הלומד והמורה 

יש לאסוף נתונים   ,על מנת להבטיח למידה והוראה מותאמות אישית   -ברמת הלמידה וההוראה ●

לומדים   של  של  יהיה  מורים  או  שאפשר  עשייתם  כדי  את  העואת  להעריך  שלהם, תחומי  ניין 

ובהתאם   ועוד,  שלהם  והחולשה  החוזקה  להם נקודות  שיעזרו  כלים  לרשותם  להעמיד  לכך, 

 להשתפר ולהתפתח באופן המתאים להם ביותר.  

בין שהדבר   ,סביבות למידה והוראה טכנולוגיות עלולות לפגוע ברווחת הפרט – ברמת השלומות  ●

נטיים. יש לזהות את המצוקות האישיות  ווחוסר זמינות למכשירים רלבין בשל  חוסר ידע ונובע מ

מורים  שימור  יאפשר  מורים  בקרב  מצוקות  זיהוי  ויעיל.  מהיר  טיפול  ולהבטיח  המעורבים   , של 

 לצמצם נשירה ולהבטיח התפתחות מהירה. הדבר ובקרב תלמידים עשוי 

ים, בכל עת  בין מורים ולומדים, בין לומדים ולומדים ובין מורים למור  -קידום תשתיות שיתופי ידע  

 ובכל מקום.   

גיוס כוח שינוי סגנון ההוראה והלמידה ושימוש רב יותר בטכנולוגיות דורשים    -  גיוס בעלי עניין נוספים 

 :  ים נטיוורל ים מקצועיאדם עם תחומי התמחות 

 לתחזוקת התשתיות ומכשירי הקצה.   -אחראי.ת טכנולוגיית תקשורת ומידע  ●

 נטיים ללמידה מקוונת או ההפך. וואת התכנים הרל .ההמתאים  -  אחראי.ת פיתוח ●

שסדר היום המשתנה יישמר מותאם לצרכים ומוודא    סדר יום  היוצר    -  מנהל.ת פרויקטים ומתכלל ●

 הלומדים והמורים יעבדו לפיו. שו

פני בריונות ברשת, פגיעה בנתונים מלשמירה על הלומדים והמורים    -  אחראי.ת אבטחה מקוונת  ●

 . ומהם ומשפחותיהם וכד של לומדים, מורי

 נטי ואבטחת יכולת אחזור בעת הצורך.  וותיעוד מיטבי של כל המידע הרלשם ל –מנהל.ת מידע  ●

ניתוח המידע במידת הצורך ו/או הפניית המידע ללאיסוף הנתונים והמידע,    –  מנתח.ת נתונים  ●

בעל עניין    הדרוש לכל המעורבים לשם קבלת החלטות מיטביות, ללומד, למורה, למנהל או לכל

 אחר.  

אין ספק שהזדמנות זו לא תבוא לכלל יישום מלא באופן מידי, אך כבר כיום קיימים מרכיבים מרובים 

 . כבר בשנת הלימודים הבאה מאפשרים לקדם את השינוי הנדרשהשזמינים בבתי הספר ו

 מתי?   -מציאות מורחבת בשירות החינוך  -  הזדמנויות קשות ליישום

ו מדומה  טכנולוגיות  מציאות  מציאות  הן  אופיי  ןיכולתשברבודה  בחינוך.  אמיתית  מהפכה    ןלחולל 

הכירו  ת הלמידה של התלמידים, ומאפשר להם לקלוט חומר בדרכים שלא  יאת חווי  משפרהסוחף  
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בהם  ש אותם, ייהנו מאוד מעולמות    קודם לכן. לומדים חזותיים, שהיכולת "לראות" תהליך, מאפיינת 

 .121יוכלו לדמיין מושגים וללמוד מיומנויות ומידע חדשים בצורה אינטראקטיבית

יתרונות המציאות המורחבת נדונו בהרחבה במגמות, אך בפועל נראה שהטמעת המציאות המורחבת 

וחברתיים בחינוך, מתנהלת בעצלתיים, אם בכלל. יש התולים זאת בעובדה שיש סיכונים אישיי  ם 

המציאות   של  יותר  הסוחף  בקצה  ובמיוחד  המורחבת  המציאות  עם  שמגיעים    122ה.מדומהרבים 

 אים לידי ביטוי בהיבטים הבאים:  הללו בחששות ה

הטכנולוגיה מתקדמת מהר יותר ממערכת המשפט, אין חוקים ברורים  ש מאחר    -  ההיבט המשפטי

וירטואליות  בסביבות  מקובל  ובלתי  שמקובל  מה  אפילו  לגבי  או  לגבי  ,  שיפוט התחומי  הסכמה 

  האם תקיפת האחר במרחב וירטואלי נחשבת פשע? ,  ה. לדוגממתייחסות אליהם הסביבות הללו  ש

מורחבת   מציאות  טכנולוגיות  אך  הגיימרים,  בחבריהם  ויורים  מכים  וידאו שחקנים  אמנם במשחקי 

סוחפת  יותר  הרבה  חוויה  אמיתית    ,יוצרות  להיראות  עשויה  תקיפה  היפותטי  וירטואלי  ובמצב 

 הקורבן.  מבחינתו שלוטראומטית מאוד 

השאלה מה מותר ומה אסור בסביבה וירטואלית אינה רק שאלה משפטית, אלא גם    -  ההיבט המוסרי

מוסרית. טכנולוגיות סוחפות מאפשרות לאנשים לעשות כל שברצונם, לכאורה ללא השלכות בעולם 

חציית גבולות מוסריים בעולם הווירטואלי   אין תמימות דעים בקרב החוקרים אם תי. אבל עדיין  האמי

בעולם   שאסורות  מוסריות  לא  פעולות  לבצע  מותר  האם  האמיתי?  בעולם  הגבולות  על  משפיעה 

 האמיתי בעולם הווירטואלי?  

יש פוטנציאל לחולל   למציאות מורחבת   -  אקונומי ושוויון הזדמנויות בחינוך-הגדלת הפער הסוציו

ל, ומהפכה בלמידה ולספק חוויות חינוכיות מעשירות לילדים. אך אם ההזדמנויות הללו אינן זמינות לכ

 הגדלת הפערים בין האוכלוסיות. לעולה הסיכון ליצירת מערכות חינוך אליטיסטיות עוד יותר ו

וביטחון בי  -   פרטיות  ורגישים  אישיים  בנתונים  נוגעת  מורחבת  פוטנציאל מציאות  כולל  ותר, 

, מעקב אחרי תנועות עיניים מאפשר הההתנהגויות והמחשבות האינטימיות ביותר של הפרט. לדוגמ

הם שלחברות לאסוף נתונים אישיים מאוד על התגובות הלא מודעות של הפרט לרמזים חזותיים, בין  

ובין שהם שייכים לוירטואליים, כמו במציאות מדומה מציאות רבודה.   של  , במצבים עולם האמיתי, 

לגבי   תובנות  שמספק  מה  נתון,  זמן  בכל  מתמקד  האדם  במה  מראים  העיניים  בתנועות  דפוסים 

פרסום מותאם, אבל גם לזהות לצורך  מידע הזה  מפרסמים יכולים להשתמש בהעדפותיו ומחשבותיו.  

 ל מי הוא נמשך. ייחוד אאת הנטייה המינית של הפרט וב

הבריאותי בחילות,   -  ההיבט  על  לעיתים  מדווחים  מדומה  במציאות  רב  זמן  המבלים  משתמשים 

העיניים  כש  , לדוגמה,סחרחורות וחוסר התמצאות. זו תוצאה של קבלת אותות חושיים מעורבים במוח

 

 

121 https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2021/04/19/extended-reality-in-education-the-5-ways-vr-and-

ar-will-change-the-way-we-learn-at-school-at-work-and-in-our-personal-lives/?sh=34af68681301  
122 https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2021/06/18/5-problems-and-solutions-of-adopting-extended-

reality-technologies-like-vr-and-ar/?sh=48b0aab83f23  
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בעולם האמיתי.  נטוע על מקומו  רושמות תנועה במרחב הדיגיטלי בעוד האוזן הפנימית יודעת שהאדם  

טומים אלה כלל, בעוד שבקרב אחרים אפילו חוויה קצרה מעוררת תופעות יש מי שאינו חווה סימפ

 לוואי ארוכות טווח.

אך כדי    ,הפוטנציאליים   יהסרונות חמקובל לחשוב שיתרונות המציאות המורחבת עולים בהרבה על  

יש   החסרונות,  על  ולהתגבר  הללו  היתרונות  את  הללו, לממש  בטכנולוגיות  השימוש  את  להסדיר 

מושגים כמו אתיקה, אחריות, בטיחות ואמון. לשם כך נדרש קוד התנהגות עולמי   ת מעהטבאמצעות 

בנוסף להיבט המוסרי והערכי,  בדומה לקודי ההתנהגות המופיעים כיום בתחום הבינה המלאכותית. 

אמנם משקפי מציאות מדומה כבר אינן יקרות כיום וניתן לקנות בעשרות בודדות    קיים ההיבט הכספי.

, שיכול להגיע  גם המחיר עולה  כך    ,משקפיים באיכות סבירה, אבל ככל שהאיכות עולהשל שקלים  

להנאה מחוויה משמעותית אינטראקטיבית, יש צורך במצלמות, טלפונים   ,אלפי שקלים. כמו כןכדי  

פיתוח    על  , כל זאת עוד לפני החישוב  נוספים   תאמים, רמקולים ומגוון מוצרים וחכמים, ג'ויסטיק מ

 אלף דולר.   100- ל 50 שמחירו נע בין היישום 
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 מגמות כלכליות  

מגמות כלכליות מתהוות במעקב אחר תמורות מיקרו ומאקרו כלכליות. מגמות אלה מאפשרות את  

הגומלין זיהוי אופן החלוקה והגישה למשאבים שונים לאורך זמן, ואת ההתחקות אחר השינויים ביחסי  

טובין  סוגי  למיפוי  מובילות  כלכליות  מגמות  ובינ"ל.  לאומיים  וגופים  מסחריות  ישויות  צרכנים,  בין 

שלהם   העבודה  ומקומות  תעסוקתי  ביטחון  עובדים,  שבין  הקשר  לבחינת  חדשים,  ערך  ומקורות 

 ולמדידת פערים סוציואקונומיים. 

והלא הגלובלית  ברמה  כלכליות  למגמות  להתייחס  ניתן  הקורונה לא  למגפת  להתייחס  בלא  ומית 

, ובעת כתיבת מסמך זה נראה שהיא עדיין מתעתעת באנושות. נתוני  2020שפרצה לחיינו בשנת  

, שנה וחצי מאז תחילת המגפה, מפגינה הכלכלה העולמית   2021מורים כי בשנת  123הבנק העולמי 

האחרונות. ההתאוששות יכולת התאוששות יוצאת דופן שלא נראתה כמותה במהלך שמונים השנים  

כלפי מעלה', שעה שכלכלות  יותר את הכלכלות הגדולות ה'מושכות  והיא מאפיינת  אינה אחידה, 

ל השנה  להאיץ  צפויה  העולמית  הצמיחה  מתעכבות.  רבות  בעיקר  5.6%-מתפתחות  כאמור,   ,

בשנת   יחסית  המהירה  ההתאוששות  חרף  אך  וסין.  הברית  ארצות  כמו  הגדולות    2020בכלכלות 

להיות   2021תוקנה כלפי מעלה, עדיין צפויה רמת התוצר העולמי בשנת    2021הצמיחה שבשנת  ו

צפוי    3.2% רבות  מתפתחות  שוק  כלכלות  בקרב  לנפש  והתוצר  המגפה,  טרום  לתחזיות  מתחת 

להישאר מתחת לרף שאליהן כיוונו לפני המגפה. מגפת הקורונה עדיין מטילה צל כבד כמעט בכל  

ה כי השפעותיה יורגשו בשטח עוד תקופה ממושכת וההתפרצויות שלה יעצבו את  אזורי העולם, ונרא

 .20 תרשים מסלול הפעילות הכלכלית העולמית, כמצוין ב

 

 124הבנק העולמי( -, לאור התפתחות החיסון )המקור 2021תחזית הצמיחה העולמית בשנת  20תרשים 

 

 

123 https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/06/08/the-global-economy-on-track-for-strong-but-

uneven-growth-as-covid-19-still-weighs  
124 https://blogs.worldbank.org/voices/global-economic-outlook-five-charts-0 
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צפויה להאיץ השנה לאור העלייה בביקושים   וכלכלות מתפתחות  הצמיחה של שווקים מתעוררים 

החיצוניים ובמחירי הסחורות. עם זאת, ההתאוששות של מדינות רבות מוגבלת מחמת התחדשות  

המגפה, חיסון לא אחיד, ונסיגה חלקית מצעדי התמיכה הכלכלית הממשלתית מהציבור נוכח הצורך  

ים בהתמודדות עם ההשפעות המתמשכות של המגפה, ובהן שחיקת כישורים בשל להשקיע משאב

אובדן עבודה ולימודים; ירידה חדה בהשקעות; נטל חוב גבוה יותר; ופגיעות פיננסיות גדולות יותר. 

בכלכלות שההכנסה שלהן לנפש נמוכה, שהחיסון הגיע אליהן באיחור, קצב ההתרחבות צפוי להיות  

שני עשורים. כלכלות אלו, שהן שבירות ומושפעות מסכסוכים, נפגעו באופן החמור  האיטי ביותר מזה  

 ביותר ממגפת הקורונה וההכנסה לנפש נסוגה בעשור לפחות. 

ביותר,  מרשימה  להיות  צפויה  ההתאוששות  השקט  ובאוקיינוס  אסיה  במזרח  אזורית,  בהסתכלות 

ההתאו אסיה,  בדרום  סין.  של  ההתאוששות  עוצמת  בגלל  התפרצויות בעיקר  בגלל  נפגעה  ששות 

מחודשות של הנגיף בהודו ובנפאל. אזורי המזרח התיכון, צפון אפריקה, אמריקה הלטינית והאיים  

שנת   של  ההתכווצות  את  לקזז  מכדי  הנמוכה  צמיחה  להפגין  צפויים  ומאמצי  2020הקריביים   ,

ברירית לאור הקצב  ההתאוששות של אפריקה שמדרום לסהרה לא יועילו לכלכלת האזור שתיוותר ש

 האיטי של התחסנות האוכלוסייה ועיכובים בהשקעות גדולות בתשתיות.  

בשנת   שאבדו  לנפש  שנת    2020ההכנסות  עד  במלואן  יוחזרו  הכלכלות    2022לא  במרבית 

נמוכה. לנפש  ובמדינות שההכנסה שלהן  באופן   המתפתחות  הורגשו  הללו  השליליות  ההשפעות 

נשים, ילדים ועובדים לא מיומנים ובלתי פורמליים.    - גיעות ביותר  הקשה ביותר בקרב הקבוצות הפ

בתקופה האינפלציה העולמית, שהתגברה יחד עם ההתאוששות הכלכלית, צפויה להמשיך ולעלות  

 , ועם זאת, היא צפויה להישאר בטווח היעד עבור מרבית המדינות.  הקרובה

ולם לאור המגפה הזוקפת ראש חדשות כאמור, קשה מאוד לחזות בבטחה את העתיד הכלכלי של הע

מאחר   להתאושש  צפויות  שכלכלות  ההנחה  על  תיגר  קוראים  המגפה  של  חדשים  זנים  לבקרים. 

שחיסונים מתאימים יימצאו בהקדם. התמשכות המגפה, גל של פשיטות רגל של חברות, לחץ כלכלי 

מהירה   הצלחה  זאת,  עם  בהתאוששות.  לפגוע  עלולים  חברתית  תסיסה  המגפה,  ואפילו  בחיסול 

וצמיחה כלכלית מואצת לאור ההזדמנויות שהקורונה מביאה איתה, עשויות לקדם צמיחה עולמית  

רפורמות המשפרות   לקדם  יצטרכו  המדיניות  קובעי  המגפה,  נזקי  בתיקון  לסייע  כדי  יותר.  נמרצת 

יניות כוללת  לצד קידום מד   125צמיחה ולהפנות את כלכלתן לדרך פיתוח ירוקה, גמישה ואינטגרטיבית, 

 שוויון והמסייעת לשיפור הקיימות.  -המפחיתה אי

  

 

 

125 https://blogs.worldbank.org/voices/global-economic-outlook-five-charts-0  
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 מגמות כלכליות  21תרשים 

 הגלובליזציה עדיין עימנו  - אשכול

,  ם נלאומיייהבכאשר נגיף הקורונה שטף את העולם, בעודו סוגר גבולות ועוצר את זרמי הסחר וההון 

המגפה  בטרם  עוד  הגלובליזציה.  על  המגפה  של  המתמשכת  ההשפעה  לגבי  השאלה  עלתה 

הגלובליזציה הייתה נתונה למתקפה בשל ניגודי אינטרסים של המעצמות הגדולות והעלאת חומות  

ומגפת הקורונה שסחפה את העולם רק העצימה את הספקות לגבי עתיד הגלובליזציה. ואולם  ביניהן,  

, הנתונים מציירים תמונה ברורה יותר ואופטימית הרבה יותר. עסקים גלובליים אינם  2021בשנת  

 נעלמים אף שלנוף המשתנה השלכות חשובות על האסטרטגיה והניהול. 
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 126DHLשל   2020ובלי ממה שאנו חושבים. מתוך מדד  החיבוריות העולם הוא הרבה פחות גל 22 תרשים 

 מגמות עולמיות 

קשרים   כמה  עד  הדגיש  הנוכחי  העולמית.  לאומיים -ביןהמשבר  הכלכלה  על  לשמירה    127חיוניים 

אספקה   ורשתות  שלהם,  המסחר  רמות  את  לחזק  לחברות  עוזרת  אנשים  של  פרנסתם  אבטחת 

ת תפקיד מהותי בשמירת העולם ובייצוב הגלובליזציה, בייחוד מחוברות ורשתות לוגיסטיות ממלאו

בזמן משבר על פני כדור הארץ. לדוגמה, פריצת הדרך האחרונה של החיסונים ממקדת את תשומת  

- הלב בחשיבות המערכתית של לוגיסטיקה רפואית מהירה ומאובטחת התלויה ברשת מקושרת, כלל

ואכן, למרות החששות הכבדים, מגפת הקורונה לא  ת. לאומי-ביןעולמית, שלמעשה מבטיחה הפצה 

 

 

126 https://rogistics.net/dhl-global-connectedness-index-2020-signals-recovery-of-globalization-from-covid/ 
127 https://www.dhl.com/global-en/home/press/press-archive/2020/dhl-global-connectedness-index-2020.html  
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- ביןגרם לסחר ה  2009-2008הצליחה לגרום לגלובליזציה מה שהמשבר הפיננסי העולמי בשנים  

 128ולזרמי ההון, ולא החזירה את העולם לאותו מקום.  אומיל

בוחן את הגלובליזציה על בסיס    2020לשנת    DHL Global( של  Connectednessמדד החיבוריות )

ואנשים  מידע  הון,  סחר,  זרימה:  נתוני  מ  ארבעה  יותר  על  בהתבסס  נתונים    3.5-,  מאגרי  מיליון 

הפריט היחיד במדד שמצביע על קריסה חסרת תקדים   129העוסקים  בסחר, הון, מידע וזרמי הון אנושי.

חזר לעצמו, תזרימי ההון מתאוששים וזרמי עקב מגפת  הקורונה הוא זרימת אנשים, שכן המסחר  

המידע הדיגיטלי זינקו כאשר קשר אישי נכנס לעולם המקוון, מה שהגביר את תעבורת האינטרנט 

 , את שיחות הטלפון והמסחר האלקטרוני.לאומית -ביןה

  זרימת סחר

מנם התעצמות הסחר העולמי עלתה על התחזיות המוקדמות האופטימיות ביותר. הסחר בסחורות א

שב אל הרמה    2020, אבל חזר לצמוח שוב ביוני, ועד נובמבר  2020ירד משמעותית במרץ ובאפריל  

של קדם הקורונה. למרות השיבושים, הסחר התגלה כחבל הצלה עבור כלכלות ומערכות בריאות. 

בעיקר משום  זינק,   )בשל העבודה מהבית(  ואלקטרוניקה  )לאור המגפה(  רפואה  המסחר במוצרי 

לסחורות שההרחק מסעדות(  )למשל  מקומיים  משירותים  ההוצאות  את  העבירה  החברתית  ה 

 מיובאות.  

האספקה   רשתות  בפני  הדגישו  מקוונת,  ולאספקה  לקנייה  המעבר  ועימה  את המגפה  העולמיות 

העובדה שריכוז הייצור בבית לעתים קרובות מייקר עלויות מבלי להגביר את החוסן, בעוד פיזור בין 

מקומיים ובין זרים יעילים, לצד השקעות בטכנולוגיה ובמלאי, הוא על פי רוב הגיוני יותר.   יעדי ייצור

כיוון שלצד   נדרשות לכך  הן  ויותר חברות מאמצות אסטרטגיות אלה.  יותר  כי  ואכן, סקרים מראים 

השתלבות  פעולה,  שיתופי  באמצעות  לכך  חותרות  והן  חוסנן,  את  להעצים  נדרשות  הן  הביזור 

ות רחבות יותר של שרשרות האספקה, ערנות לשינויים בביקוש ובעלויות הייצור ברחבי  באסטרטגי

 המדינות, התייחסות למתיחות גיאופוליטית וכמובן באמצעות קידום אוטומציה וטכנולוגיות אחרות.

 תזרימי הון  

עים תזרימי ההון וזרמי השקעות חוצי גבולות נפגעו קשה אף יותר מהמסחר על ידי המגפה. המשקי

משכו כמויות שיא של הון הפורטפוליו משווקים מתעוררים בתחילת המגפה, אך תזרים זה התייצב 

במהירות. ותגובות מדיניות חזקות ונועזות מצד ממשלות ובנקים מרכזיים סייעו לייצב את השווקים  

 ומנעו ממשבר הקורונה להפוך למשבר כלכלי עולמי. 

מאופקות, ותזרימי השקעות זרות הכוללות קנייה, בנייה או נותרו    לאומיות -ביןהשקעות של חברות  

, לרמה שכמותה נראתה 42%- ב  2020השקעה מחדש של חברות מחוץ לגבולות ארצן צנחו בשנת  

ומתפתחות   בארצות חלשות  בעיקר  פוגעת  זו  מציאות  למאה שעברה.  בשנות התשעים  לאחרונה 

 

 

128 https://hbr.org/2021/03/the-state-of-globalization-in-2021  
129 https://www.dhl.com/global-en/home/press/press-archive/2020/dhl-global-connectedness-index-2020.html  
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( נותר יציב, וחברות  M&A) לאומיים -ביןישות ובהשקעות סביבתיות ירוקות. מנגד, נתח המיזוגים ורכ

למרות שבהערכות הסיכונים הן שמות דגש רב יותר על גורמים  לאומיות -ביןאינן נרתעות מעסקאות 

גיאופוליטיים, ולחששות בכל הנוגע להשתלטות זרה מטעמי ביטחון לאומי עדיין השפעה רבה על 

 השיקולים והמהלכים.  

  זרימת מידע

הי  זרמי המידע. הצמיחה של תעבורת האינטרנט לפני המגפה  ו סימנים להאטה בגלובליזציה של 

, שיחות טלפון, תמלוגים ושיתוף פעולה מדעי התמעטו. אבל הזרימות הדיגיטליות זינקו לאומית -ןהבי

 48%-זינקה ב  לאומית -ןכשהמגפה העבירה עבודה, משחק וחינוך לרשת. תעבורת האינטרנט הבי

במרץ לעומת   20%-האמיר ב  לאומיות -בין, ומחיר דקות שיחת טלפון  2020עד אמצע    2019מאמצע  

החודש המקביל אשתקד. על פי מחקר אחד, מכירות סחר אלקטרוני חוצות גבולות של סחורות עלו 

. עם זאת, נמצא שנתונים ושיחות מקומיות גם גדלו משמעותית  2020ברבעון השני של שנת    53%-ב

 . 2020עדיין אם זרימת המידע הפכה לגלובלית יותר או פחות בשנת    במהלך המגפה, לכן, קשה לומר

ההערכה היא שצמיחת הזרימה הדיגיטלית תאט שוב בתום המגפה, אך הצפי הוא שיהיו לה שתי 

לאור  בשירותים,  לסחר  האפשרויות  הרחבת  ראשית,  העסקית.  בסביבה  טווח  ארוכות  השלכות 

עיל יותר של מאגרי כישרונות זרים. שנית, הרחבת האפשרות של עבודה מרחוק, המאפשרת ניצול י

אף  העולם,  ברחבי  להתפתח  יותר  קטנות  לחברות  לסייע  יכול  גבולות  חוצה  אלקטרוני  מסחר 

שהמשמעות היא גם שחברות בכל הגדלים צריכות לבחון כל העת מיהן המתחרות החדשות בשווקים 

 שלהן. 

  זרימת הון אנושי

, כאשר מדינות סגרו גבולות כדי לרסן את 2020ן חסר תקדים בשנת  ניידות ההון האנושי ירדה באופ

ה הנסיעות  היקף  הנגיף.  בעוד   לאומיות -ביןהתפשטות  עשורים,  שני  לפני  היה  שבה  לרמה  ירד 

 שלזרימת מסחר, הון ומידע היו תפקידים חיוביים.   

  לאומיות -בין, והצפי הוא שנסיעות  2020בשנת    74%מספר האנשים שנסעו למדינות זרות צנח ב  

מהנסיעות    13%. שיעור נסיעות העסקים עמד על  2023מגפה לפני  -אינן צפויות לחזור לרמת הטרום 

לפני המגפה, אך לנסיעות שיצאו לפועל היה משקל רב בכל הנוגע בהקלה על סחר,    לאומיות -ביןה

תתף בכנסים השקעות וניהול תאגידים גלובליים. חוסר היכולת להגיע לפגישות חברה פנימיות ולהש 

ולחדשנות,   ללמידה  שקשור  במה  הצוותים  תפקודי  על  להשפיע  הבינוני  בטווח  עלול  ובתערוכות, 

הבנות ולמשברי אמון, ובעיקר -בייחוד מאחר שצוותים גלובליים חשופים יותר מצוותים מקומיים לאי

 לאחר תקופות ארוכות ללא קשר אישי. 

. ניהול גלובליזציה תאגידית הפילה את הגלובליזציהשהמגפה לא  השורה התחתונה בעסקים היא  

ואיומים תחרותיים היו חשובים לחברה לפני   לאומיות -ביןמעולם לא היה עניין קל, אך אם הזדמנויות  

יותר  שמתחברות  שמדינות  ומכיוון  בהמשך.  גם  לה  חשובים  להיות  ימשיכו  בוודאי  הם  המגפה, 

נראה שהעולם זקוק ליותר גלובליזציה ולא להפחתתה כדי לזרימות גלובליות נוטות לצמוח מהר יותר,  

הקורונה, היו כאלה שטענו כי העולם נמצא -להאיץ את ההתאוששות מהמגפה. עוד בתקופת טרום 

אינה  זו  יריבים, אך טענה  לגושים  וכי הכלכלה העולמית מתפרקת  במעבר מגלובליזציה לאזוריות, 
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ויש   הקורונה  בתקופת  משמעותית  לתהודה  המעצמות  זוכה  של  הפעילויות  לאור  עליה  החולקים 

, אך  2018היריבות. הניתוק בין ארה"ב לסין אמנם התרחב במעט מאז פרוץ מלחמת הסחר בשנת  

כלכלותיהן נותרו שזורות מאוד זו בזו. חלקה של סין במסחר בארה"ב עלה במהלך המגפה, וחברות 

בקס ממשיכות להשקיע בסין. נוסף על  לאומיות אמריקאיות כמו וולמארט, טסלה, דיסני וסטאר-רב

כך, במהלך השנה האחרונה ממשלות רבות נקטו צעדים משמעותיים ליצירת שותפויות שיקלו עליהן  

שנחתמה   RCEP),)130לפתוח שווקים מחוץ לגבולותיהן. כך השותפות הכלכלית האזורית המקיפה  

מדינות במזרח אסיה    15הסכם סחר חופשי שנחתם בין    - בהשפעת משבר הקורונה    2020בנובמבר  

ובאוקיאניה, שנועד לתרום לצמיחה הכלכלית באזור באמצעות הרחבת המסחר וההשקעות בתחומו.  

מהיקף הכלכלה העולמית. כמוהו גם הסכם   30%-הסכם זה, שהוא הנרחב מסוגו בעולם, מקיף כ

ביולי      (USMCA)131קנדה-מקסיקו -בארה" והחליף את הסכם הסחר החופשי    2020נכנס לתוקף 

וכך גם המסחר במסגרת הסכם הסחר החופשי הקונטיננטלי באפריקה   132 (NAFTA).בצפון אמריקה 

(AfCFTA),133  מהלכים אלה נתמכים על ידי נתוני דעת הקהל, מאחר שרוב  2021בינואר    1-שהחל ב .

העו מדינות  פעולה  תושבי  יותר של שיתוף  רבה  במידה  מעוניינים  בארה"ב  לאומי-ביןלם  וסקרים   ,

 מצביעים על תמיכה נלהבת בגלובליזציה בכלל ובהגירה בפרט.

 מגמות בישראל 

לאומיות במדינת ישראל מייצרת  -של חברות רבנוכחותן    134ישראל כחלק משרשרת הערך הגלובלית 

ות האלה מעריכות את הפוטנציאל הגלום בהון האנושי תועלת הדדית להן ולכלכלה הישראלית. החבר

טק הישראלית שצברה ניסיון רב בעשורים  - ובחדשנות הישראלית, והן למדו לזהות כי תעשיית ההיי

האחרונים, מאפשרת להן לקיים בארץ תהליכים ארוכי טווח. הכלכלה הישראלית כולה ספגה פגיעה  

ההי יצוא  בזכות  הקורונה  מגפת  בעת  תעשיית  מינימלית  הפכה  סביבה,  קורס  העולם  ובעוד  יטק, 

ההייטק הישראלית לבית גידול לוהט של יוניקורנים. בתוך פחות משנה וחצי זינק מספרם ביותר מ־ 

יוניקורנים בעולם. 50% יוניקורן הוא    135, כשהשוק המקומי תורם אחד מכל עשרה  בעולם ההייטק 

ומעלה.   דולר  מיליארד  של  בשווי  הזנק  לחברת  של  כינוי  הראשון  בעולם    2021ברבעון    121נולדו 

חברות יוניקורן, וכעת יש יותר מ־  400היו בעולם  2019כולה. בסוף   2020ב־ 159יוניקורנים, לעומת 

בת    600 ישראל, מדינה  כל   9כאלה.  ייצור לחדי־קרן: אשתקד  תושבים בסך הכול, היא פס  מיליון 

. בחודש מרץ השנה, ובו לבדו, נולדו כאן  2021גם ב־   יוניקורן עשירי בעולם נולד פה, ומגמה זו נמשכה 

 יוניקורנים, רובם בתחום הסייבר. 7

 

 

130 https://rcepsec.org/  
131 https://ustr.gov/usmca  
132 https://www.trade.gov/north-american-free-trade-agreement-nafta  
133 https://afcfta.au.int/en  
134 https://www.gov.il/BlobFolder/news/multinational-companies-contribute-to-raising-productivity-in-

israel/he/Invest%20in%20Israel.pdf  
135 https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3904403,00.html  
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רב חברות  של  נוכחותן  להגברת  פועלת  מצידה,  ישראל,  על  -מדינת  לשמור  כדי  בתחומה  לאומיות 

לאומי. פעילותן  -יתרונה היחסי כמשק המבוסס על חדשנות וקדמה טכנולוגית והנהנה ממוניטין בין

חברות  חברות  -רב  של  בקרב  תחרות  מייצרת  שהיא  בכך  הישראלי  ההייטק  את  מקדמת  לאומיות 

ישראליות, קטנות וגדולות, המעודדת אותן להתעלות מעל עצמן ולהפגין חדשנות, יצירתיות, יוזמה  

ופריצת גבולות. בזכות פעילות זו זוכות החברות הישראליות להנחלת ידע, לשדרוג של איכות העבודה  

כדי לממש את הפוטנציאל הטמון במשק הישראלי ולפתח את כלכלת ישראל בעשורים    ולהתייעלות.

טכנולוגית. לכן על מדינת -הבאים חשוב להבין כי יש קשר בין השקעות זרות ובין חדשנות עסקית 

לאומיות נוספות, ובהן חברות שטרם ביססו את פעילותן בארץ -ישראל למשוך לתחומה חברות רב

גבוה. הרחבת וחברות שמקיימות בא מוסף  ערך  כזו שאינה בעלת  או  בלבד  פעילות מצומצמת  רץ 

פעילותן של חברות אלו בישראל תתרום רבות לאתגרים מרכזיים שמדינת ישראל מתמודדת עימם, 

, פיתוח הפריפריה, עידוד הייצוא והגדלת מספר המשרות  OECD  -כמו פריון נמוך יחסית למדינות ה

 האיכותיות במשק. 

 לאומיות למשק המקומי-החברות הרבתרומתן של 

הרב החברות  של  ובראשם -תרומתן  טכנולוגיים,  שינויים  על:  נשענת  העולמית  לכלכלה  לאומיות 

הסחר ה הסכמי  בהיקף  וגידול  השינוע,  בעלויות  ירידה  המידע,  טכנולוגיות    לאומיים-ביןהתפתחות 

רחב לשינוי  הביאו בעשורים האחרונים  ח-אשר  בעולם. היקף בשרשרת הערך של  ברות מסחריות 

שיווק   מכירה,  וכלה בתהליכי  וייצור,  בעיצוב  עבור  ופיתוח,  הייצור, החל במחקר  כל תהליכי  בעבר 

ותמיכה, בוצעו במדינת המקור. כיום, מרבים לפגוש מוצרים שמתוכננים בארצות הברית, מיוצרים 

רפיות שונות, נוצר המושג  בסין והשירות עבורם ניתן בהודו. בעקבות פירוק התהליך ליחידות גיאוג

לאומיות מפזרות את הפיתוח ואת הייצור שלהן -", המתאר כיצד חברות רבשרשרת ערך גלובלית "

באתרים שונים ברחבי העולם כדי לממש את היתרונות התפעוליים של המדינות השונות. אסטרטגיה  

ניכ זרות משפיעות במידה  רת על המדינות זו הובילה למהפכה של ממש בכלכלת העולם. חברות 

המארחות, תורמות לפיתוח התעשייה במדינות האלה ויוצרות הזדמנויות לזליגת טכנולוגיות חדשות, 

 ידע תהליכי, כישורי שיווק וניהול ושיטות ייצור מתקדמות אל הכלכלה המקומית.  

למדינה   2001החל משנת   הזר שנכנס  ההון  את  המייצגת  בעולם,  הזרות  יתרת ההשקעות  גדלה 

חלה חריגה ממצב    2008, בממוצע. בשנת  9%-בשנה נתונה באופן רציף, בשיעור שנתי העומד על כ

זה בשל המשבר הפיננסי העולמי שפרץ בשנה זו. שיעור ההשקעות הזרות הישירות המייצגת את  

  38%-, לכ 2006מהתמ"ג העולמי בשנת    - 27%-צוי במדינה בשנה נתונה עלה מכסך ההון הזר המ

 .2016מהתמ"ג העולמי בשנת 
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 136אינפוגרפיקה המסכמת את השפעת חברות רב לאומיות על המשק 23תרשים 

  

 

 

136 https://www.gov.il/BlobFolder/news/multinational-companies-contribute-to-raising-productivity-in-

israel/he/Invest%20in%20Israel.pdf 



 

 

107 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

 

 2013לאומיות הפעילות בישראל לפי מדינת המוצא, -פילוח חברות רב

 

לאומיות  -בפילוח לפי מדינת מוצא, רוב החברות הרב

)מצפון   מפותחות  ממדינות  הן  בישראל  הפעילות 

(. עם זאת, בשנים  39.5%ומאירופה     41.6%אמריקה  

בישראל,  השקעה  במקורות  המגוון  גדל  האחרונות 

זו   תופעה  והודו.  יפן  סין,  אסיה:  של  מכיוונה  בעיקר 

ל השקעות  עשויה ללמד על תרומתן הפוטנציאלית ש

 בישראל עבור משקיעים חיצוניים. 

 היחס בין ההשקעות הזרות לבין התוצר במשק הישראלי 

 

יחס זה הוא מדד נוסף המלמד על האטרקטיביות והפתיחות של ישראל 

, יחס   4.1%עמד יחס זה בישראל על     2015  -  2006להשקעות. בשנים  

, שם  OECD  -, וממדינות ה  1%גבוה יותר מהממוצע העולמי, שעמד על  

 . 2.9%הוא עמד על 

 

רב במדינת  - חברות  לאומיות 

 ישראל

 
 

לאומיות היצרניות הפועלות  -מימין, התפלגות החברות שהן בעלות פעילות מו"פ וייצור בישראל מתוך סך החברות הרב

 . 2017-2007. משמאל, השקעות זרות ישירות בישראל, 2017בישראל, 

אומיות  ל-הזנק, מציעה לחברות הרב- בזכות ריכוז עצום של חברות  Startup Nation  -מדינת ישראל, המוכרת בעולם כ

סיסטם טכנולוגי ייחודי שמאופיין ביכולות פיתוח מתקדמות הניזונות מהמערכת האקדמית והצבאית, בשיתופי -אקו

פעולה הדוקים בין התעשייה לאקדמיה, בתפיסת עולם המעודדת נטילת סיכונים וחדשנות ובמדיניות לאומית תומכת 

 מחקר בעלת אופק יציב.  

אל ממצב אותה כיעד אטרקטיבי ביותר להשקעות במו"פ ולעיצוב וייצור מתקדם.  סיסטם הייחודי הקיים בישר -האקו

אדם -מדינת ישראל משמשת מודל לחיקוי עבור מדינות רבות השואפות לבסס פעילויות שונות שלביצוען נדרש כוח

ערך מוסף למשק. בעשורים האחרונים מורגשת השפעתה של הגלובליזציה   ומיומן ושתוצרתן מעניקה  על  משכיל 

 המשק הישראלי. כיום פועלות בישראל יותר  

 לאומיות, התורמות במידה ניכרת לכלכלה הישראלית במגוון דרכים.  -חברות רב 300-מ
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  - משקלם של מרכזי המו"פ הזרים מבחינת סך ההוצאות למו"פ במגזר העסקי מ  2005מאז שנת  

בממוצע לשנה, בהשוואה    14%  - . מספר העובדים במרכזים אלה עלה בתקופה זו ב47%  - ל  29%

 בשנה בחברות אחרות במשק שעוסקות במו"פ.  5%לגידול של 

לשכר ולהוצאות נלוות. כלומר כוח העבודה הוא    יותר משני שלישים מסך ההוצאות הללו נועדו  -  מו"פ

מרכיב מרכזי בהוצאות המו"פ. נתון זה מצביע על חשיבות ההון האנושי הישראלי לפעילות המו"פ. 

גידול בפעילות המו"פ של חברות זרות בישראל אינו מפחית את פעילות המו"פ המקומית, אלא דווקא 

 מגביר אותה. 

לאומיות מגבירה את הפריון: ככל שהנוכחות של מו"פ  -החברות הרבנמצא כי פעילותן של    -  פריון

 של חברות זרות בתעשייה המקומית הולכת ועולה, כך גובר פריון העבודה. 

פעילות מו"פ משפיעה משמעותית על התפוקה ועל פריון העובדים, על רמת השכר, ובעקיפין גם על 

כן, ככל שהוצאות המו"פ של החברות הרב  ייצוא. וגדל מספר ל- כמו  ועולות, הולך  אומיות הולכות 

המועסקים בחברות המקומיות באותו ענף. בבחינה של ענפי התעשייה, נוכחותן של פירמות זרות 

 בענף מתואמת חיובית, ובאופן מובהק, עם פריון כולל גבוה יותר בענף. 

 2013עובדים בחברות בשליטה זרה לפי ענף כלכלי,  - תעסוקה 

 

רבעבדו    2013בשנת   בישראל  -בחברות   לאומיות 

מסך המועסקים במגזר   8%  -אלף עובדים. כ 231  -כ

 מסך המשרות במשק הישראלי.  5.8%  -העסקי וכ

המידע   ובתחומי  התעשייה  בתחומי  כמחציתם 

 ותקשורת. 
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לאומיות, מובילה להעלאת השכר הממוצע  -בשכר של עובד בחברות רב  1%עלייה בשיעור של  

 .0.6%מקומית מאותו ענף בשיעור של לעובד בחברה 

 

עובדים  של  הממוצע  השכר 

רב גבוה -בחברות   לאומיות 

הממוצע   8.4%  -בכ מהשכר 

מקומית  בחברה  עובדים  של 

למאפייני  דומים  שמאפייניה 

הרב כאשר  -החברה  לאומית. 

רב בחברה  בעובדים  - מדובר 

שם  ובעלת  מובילה  לאומית 

 13.7%  -עולמי, שכרם גבוה ב

של   בחברה משכרם  עובדים 

מאפיינים  בעלת  מקומית 

 דומים. 

רב בחברות  עובדים  שצברו  והידע  במקום -הניסיון  שלהם  הפריון  את  מגדיל  בישראל  לאומיות 

עבודתם הבא, גם אם מדובר בחברה מקומית. מעסיקים מכירים בערכם של עובדים בעלי ניסיון,  

של   מעלייה  נהנים  בחברה    1.3%ואלה  הן  רבבשכרם,  בחברה  והן  אחרת. -מקומית  לאומית 

לאומית מובילה, בעלת שם עולמי.  -ההשפעה על השכר גוברת אם העובד צבר ניסיון בחברה רב

 .9.7% - ניסיון עבודה בחברה כזו מגדיל את השכר ב

רב  תוצר בישראל.  -לעובד בחברות  לעובד  פי שניים מהתוצר הממוצע  גבוה  זרה  לאומיות בבעלות 

 - לאומיות בישראל ייצרו וייעדו למכירה עמד על כ-סחורות והשירותים שחברות רבסך ה  2014בשנת  

מסך התפוקה במשק הישראלי. נתון זה מרשים במיוחד בהתחשב   11.3%-כ   - מיליארד ש"ח    148

 לאומיות בתעסוקה נמוך מתרומתן לתוצר במשק.-בעובדה שחלקן של חברות רב

החוץ בישראל מאחר שנתח נכבד -לאומיות תורמות באופן ניכר גם לסחר-חברות רב  -  קשרי מסחר

מפעילותן כרוך בייבוא ובייצוא של סחורות ושירותים, לעיתים מול חברות קשורות בחו"ל. במקרים 

רבים החברות האלה מייצאות לאזורים גיאוגרפיים, שהיקפי הייצוא הישראלי אליהן נמוכים יחסית 

רבכלל.  -בדרך חברות  של  הסחורות  ייצוא  למשל,  וברחבי  -כך  באסיה  למדינות  מישראל  לאומיות 

בשנת   הסתכם  השקט  ל  2013האוקיינוס  לאמריקה    5-בקרוב  הייצוא  היקף  ואילו  דולר,  מיליארד 

 הלטינית הסתכם באותה שנה ביותר ממיליארד דולר. 
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 agrifoodtechאו  FoodScience  – אשכול

 

 137, לפי אזור )במיליון דולר ארה"ב(2025-2020( ברחבי העולם בין השנים  Agtechשווי השוק החקלאי טכנולוגי ) 24תרשים 

. בחמש השנים האחרונות נרשמה האצה  24  תרשים תעשיית המזון פורחת, כפי שאפשר להתרשם מ

העוסקות  (, הן בכמות החברות  FoodTech( וטכנולוגיית המזון )FoodScienceבתחום מדעי המזון )

(. ייצור מזון, דפוסי צריכה ומעגלי  2018מיליארד דולר בשנת    15בכך והן בהשקעות בתחום )מעל  

הפצה הם התחומים שבהם טרם התגלו טכנולוגיה וחדשנות, אך השינוי הוא נגזרת של מערך תנאים 

  138חדש לחלוטין. 

 מגמות עולמיות 

AgTech FoodTech   ...ומה שביניהן 

כולו. זהו המגזר המתפתח  FoodTech"  טכנולוגיית המזון " היא הגדרת המטרייה הכוללת לתחום 

באספקה   בבחירה,  בייצור,  בתכנון,  וקיימות  יעילות  ליצירת  טכנולוגיה  במינוף  עוסק  והוא  ביותר, 

הרוח הגבית להתפתחות התחום, והיא נובעת    139טק היא צורך קיומי,-ובהנאה ממזון. חדשנות בפוד 

 

 

137 https://www.statista.com/statistics/1222535/worldwide-agricultural-technology-market-value-by-region/  
138 https://medium.com/forwardfooding/agtech-vs-foodtech-cafe72afb03d  
139https://www.luzzatto.co.il/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-

%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%AA-

%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%98%D7%A7-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%9E%D7%A7/  



 

 

111 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

בין היתר מהצורך הגלובלי לשנות את האופן שבו האנושות מייצרת, משנעת וצורכת מזון. שוק המזון 

טריליון דולר בשנה, אך עומדים בפניו אתגרים משמעותיים ברמה גלובלית, שכן   11-העולמי מגלגל כ

מקינזי,  הביקוש למזון עולה עם גידול האוכלוסייה, אך שטחי הגידול מצטמצמים, ולפי הערכת חברת 

. מגמות זו 2050עד שנת  70%-אם המגמות האלה יימשכו, שיעור ייצור המזון בעולם יצטרך לגדול ב

המזון,   אספקת  בשרשרת  והן  הטבעיים  במשאבים  בשימוש  הן  דרמטית  התייעלות  מחייבות  אלה 

חלק   מאחר ששינויי האקלים ואירועי מזג אוויר קיצוניים מצמצמים עוד יותר את הפרודוקטיביות של

מענפי המזון. אתגר נוסף הוא אובדן מזון, הנובע מכך שבחלק אחד של כדור הארץ נוצרים עודפי מזון 

ושינוי לגבי האופן שבו המזון מופץ   ובצד השני מסתמן רעב ומחסור. הדבר דורש פתרונות  גדולים 

הליך הגובה בעולם ולגבי הרגלי הצריכה של האנושות השבעה. ולבסוף, נזקי גידול חיות למאכל, ת 

מתייחסים  הפרט,  ברמת  אתגרים  בשר.  תחליפי  לחפש  האנושות  את  ודוחף  אדיר  אקלימי  מחיר 

למודעות הגוברת של צרכנים בעולם להשפעת המזון על בריאותם מה שמביא לשינויים משמעותיים  

יותר שמסופק ובריא  טרי  למזון  דרישה  עולה  למשל,  כך  וטיבו.  המזון  סוג  מבחינת  הביקוש   באופי 

( ואינו פוגע בסביבה. במקביל, גם הדרישות להיגיינה  Farm To Tableישירות "מהחווה לצלחת" )

מחמירות, והיום הצרכנים רוצים לדעת בדיוק מה הם אוכלים, כיצד המזון הוכן ואיך הוא ישפיע על 

וכלי סוכר נוכח העלייה בתחלואה במחלות לב  -בריאותם. צרכנים גם מחפשים מזונות דיאטטיים ודלי

תועלות  )עם  פונקציונלי  למזון  הדרישה  את  מעלה  גם  התובעני  החיים  אורח  בסכרת.  וכן  הדם 

 בריאותיות(,  מזון עתיר ויטמינים, או תוספי מזון שמחזקים את מערכת החיסון. 

החקלאות תורם   - (  AgriTechאו    AgTech)אגריטק    טכנולוגיית  החקלאות  בטכנולוגיית  שימוש 

והקיימות. התחומים המדעיים שבבסיסה הם: לשיפור שירותים ומוצ יעילות החקלאות  רים לטובת 

מדעי החיים, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, פיזיולוגיה של צמחים ובעלי חיים, אבולוציה, אקולוגיה,  

 מדעי הסביבה, הנדסה, מתמטיקה, טכנולוגיה, מדעי המחשב, סטטיסטיקה וגיאוגרפיה.   

כוללת   החקלאות  ופתרונות  טכנולוגיית  נתונים  ניתוח  אפליקציות  ורחפנים,  בחיישני שטח  שימוש 

לניהול מים. שיטות אופטיות בודקות נקודתית בשטחים חקלאיים גדולים את כמות המים שקיבלו 

הצמחים ומונעים השקיה מיותרת או חסרה. שיטות הנדסה חדשניות עוזרות לגדל פירות וירקות בעלי 

יותר של צמחים בשטחים קטנים יותר. אמצעים לבירור גנטי בקרב טעם משופר ולגדל כמות גדולה  

אוכלוסיות בעלי חיים מציעים באילו נקבות להתמקד כדי להפיק צאצאים גדולים יותר. ושימוש חכם 

ברובוטים בהדברה, מאפשר לזהות את סוג העשב, לבחור את סוג החומר המדביר ובהתאם לספק 

מדוי בצורה  הנדרשת  ההדברה  כמות  מטוסי  את  את  בקרוב  להחליף  צפויים  רובוטים  אותם  קת. 

הריסוס. יש הטוענים שטכנולוגיית החקלאות צומחת בקצב כה דרסטי שיש לראותה כתחום העומד  

קיימא, לכן  -בזכות עצמו. המתנגדים לכך טוענים שהיא עוסקת ביצירת טכנולוגיות מזון למען עתיד בר

 היא חלק מטכנולוגיית המזון. 
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נראה כי התפוקה החקלאית בימינו הגיעה לנקודה נייחת בשל הזמינות העולמית    -  קתחקלאות מדיי

של דשנים וחומרי הדברה המשמשים לשיפור תפוקת היבול. במקביל, שימוש לרעה במוצרים אלה 

העיבוד.  באזור  הסביבתי  האיזון  את  ולסכן  תפוקה  להפחית  יכולים  השדה  לנתוני  מודעות  וחוסר 

ומותאם, בזמן הנכון החקלאות המדויקת הי אלו, באמצעות מתן מענה מדויק  א התשובה לצרכים 

 ובמקום הנכון, המאפשר לגדל יותר מזון תוך שימוש בפחות משאבים ולצמצם את עלויות הייצור.  

אלה משתנים ממקום למקום. הגורמים הללו   -אדמה, מזג אוויר, צמחייה, מים    -  כל היבטי הסביבה 

ואת הצלחת החקלאות. חקלאים תמיד היו מודעים לכך, אך הם חסרו את  קובעים את צמיחת היבול  

הכלים למדוד, למפות ולנהל את הווריאציות הללו במדויק. חקלאות מדויקת עוזרת לחקלאים להשיג  

שיפור תשואה חקלאית ולהפחית סיכונים סביבתיים פוטנציאליים באמצעות פיקוח על הפרמטרים 

והצמ-הפיזיו הקרקע  של  חנקות,  כימיים  חשמלית,  מוליכות  לבדיקת  חיישנים  הצבת  ידי  על  חים 

וניתוח נתונים    GPSטמפרטורה, אידוי טרנספורמציה, קרינה, לחות עלים וקרקע וכו'. חישה מרחוק,  

מדייקים את החקלאות, מאחר שטרקטורים יכולים למפות שדות, לנהוג בעצמם ולבדוק את תנועתם 

יכולים לאסוף נתונים על  בטווח של סנטימטרים כדי שלא יתבז  בזו דשן, זרע או דלק. במקביל הם 

משתנים כמו רמות תזונה ולחות בקרקע. היתרונות של חקלאות מדויקת כוללים בין כל היתר, השגת 

מידע ונתונים בזמן אמת לקבלת החלטות מיטביות. חיסכון בזמן ריסוס וצמצום העלויות של דשנים  

הפחתת  גם  יוצא  וכפועל  עדכון   וכימיקלים  בכימיקלים,  שימוש  הפחתת  באמצעות  האוויר  זיהום 

רשומות חקלאיות טובות יותר לתכנון טוב יותר של הפעילויות לשם שיפור תפוקות. ובנוסף, צמצום 

 צריכת דלק, כוח אדם ועוד. 

המזון הקשור    ((FoodScience  מדע  ביולוגית  נושא  הנדסה  של  בתחום  בעיקר  הזנק,  בחברות 

מוצרי מזון חדשים העונים על צורך בשקיפות, בריאות ואיכות סביבתית. המוצרים   העוסקות בפיתוח

דומיננטית   מגמה  מהפכניים.  מרכיבים  באמצעות  קיצוניים  לשיבושים  ועד  בשוק  מחידושים  נעים 

מביאים לידי ביטוי את האופן   (FoodService)שירותי מזון  בתחום היא עליית הדרישה למזון צמחי.  

ק ושירותים  נלווים ממציאים מחדש את ענף המסעדנות; החל מהרחבה של מגמת  שבו חברות הזנ 

מסעדות   ניהול  בשיפור  המשך  שליחויות,  חברות  באמצעות  מזון  כמשלוח  הידועה  המזון  יישומי 

וקייטרינג מוסדי, וכלה בחיבור לקוחות ועסקים ישירות לשפים מקומיים לצורך קייטרינג וחוויות אוכל 

גמות מתקדמות כבר מתייחסות לרובוטים שיבשלו בבית ובאופן מסחרי. ולבסוף,  ואירוח חדשות. מ

לאור העלייה במודעות הצרכנים, ובתמיכת    מזון בהתאמה אישית, מגמה שהולכת וצוברת תאוצה  

עלי  ו"מה  בשבילי?"  טוב  שלי  האוכל  "האם  השאלות:  על  לענות  שעוזרות  בתחום  הזנק  חברות 

לעצב מחדש את המנטליות של הקנייה לאכול?". שירותיהן מתמקדים   והן מנסות  הסופי,  בלקוח 

 ולקדם מודעות לצריכה מבוקרת. 
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   140AgTech- מחקלאות מסורתית ל

האחסון,    אגריטק האריזה,  הקטיף,  הגידול,  אופן  את  המשנים  טכנולוגיות  ויכולות  חידושים  כולל 

של  התהליך  את  שהופך  מה  אחרים,  חקלאיים  מוצרים  ושל  מזון  של  והמכירה  העיבוד  ההובלה, 

יעדי -"מהחווה אל השולחן" ליעיל, בר יותר. תעשייה חקלאית היא הבסיס להגשמת  ובטוח  קיימא 

יעדי פיתוח    17-למית ולהתמודדות עם האתגרים בדרך להשגתם. היעדים שנגזרו ממערכת המזון העו

 ( הם:  SDGsקיימא של האו"ם )-בר

 הבטחת שילוב כלכלי וחברתי לכל שחקני מערכת המזון, בייחוד לצעירים, לנשים ולנוער  -   הכללה ●

 הקפדה על הפקת אוכל מספיק וזמין לאוכלוסיית העולם - יעילות  ●

וחיזוק גמישות מפני    מזעור  -קיימות   ● השפעות  סביבתיות שליליות, שימור משאבי טבע דלים 

 זעזועים עתידיים

 קידום צריכה של מגוון, בריא, מזין ובטוח.  - תזונה בריאה ●

בפועל, השאיפות המרכזיות של מערכת המזון העולמית עדיין אינן מושגות, והן האתגר העיקרי הניצב  

 בפני ענף החקלאות.

בחקלאות ליבה  הייצור    -   טכנולוגיות  במסגרות  קריטי  תפקיד  ממלאת  כבר  חקלאית  טכנולוגיה 

המודרניות, בייחוד עבור תאגידים גדולים. רובוטיקה, חיישנים, מחשוב ענן ובלוקצ'יין הן טכנולוגיות 

ליבה המשמשות זרז למהפכת הבינה מלאכותית בחקלאות. טכנולוגיות אלו מספקות אוסף נרחב של 

נתונים אשר באמצעות חקלאות מדויקת מאפשרים לחקלאים למקסם תשואות במינימום משאבים,  

, כמו  והאוטומציההתקדמות הניווט    -  רובוטיקה ורחפניםתוך צמצום ההשפעה הכוללת על הסביבה.  

גם הפחתת העלויות, אפשרו שימוש ברובוטים למשימות מורכבות יחסית כמו ריסוס ועישוב, קטיף  

ובכך הם מקלים על פירות, ק יותר לשימוש,  וקלים  זולים  רובוטים נעשים  וניטור יבול.  צירת אגוזים 

רמת הכיסוי והתחכום של ציוד חישה לחקלאות   -  חיישניםשימוש במגוון רחב של פעילויות חקלאיות.  

אור  לחות,  רמות  כגון  גורמים  והתחזוקה.  בעלויות החומרה, ההתקנה  ירידה  לצד  הרף,  ללא  עולה 

 , מהירות רוח ואחרים כבר נמדדים באופן שגרתי. שמש

הפחתה בעלויות הגישה למרכזי נתונים רבי עוצמה דרך האינטרנט מאפשרת לאסוף,    -  מחשוב ענן

לאחסן ולנתח כמויות אדירות של נתונים ללא צורך בבנייה ובתחזוקה של מערכות מקומיות יקרות. 

מאפשר שימוש נרחב   -  הבלוקצ'ייןות שונות. ומאפשר חיבור הדדי של מכונ   האינטרנט של הדברים 

ועקרונות הצפנה מבוססים היטב, מספק דרך לקליטת מידע  באינטרנט על בסיס תשתית נדרשת 

 ולשיתופו בצורה בטוחה ושקופה, ומשפיע לטובה על שרשרת האספקה. 

ם תורמת  המודעות לתופעות הלוואי השליליות של טיפולים כימיי   -  141יותר ביולוגיה פחות הדברה 

לפיתוח מענים ביולוגיים, כמו טכנולוגיית הגנת הצומח נגד פטריות, המחקה תגובה חיסונית של בעלי 

 

 

140https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/gr/Documents/consumer-

business/gr_Transforming_Agriculture_through_Digital_Technologies_noexp.pdf  
141 https://agfundernews.com/5-trends-that-shaped-agrifoodtech-in-2020.html  
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חיים עם נוגדנים; גילוי אלגוריתמי של חיידקים המכוונים לפטריות ספציפיות העלולות להדביק יבולי 

כימית נגד קוטלי עשבים  תירס, חיטה או סויה; יצירת קוטלי עשבים ביולוגיים המתגברים על עמידות 

 על ידי שימוש במערכות הרבייה של עשבים שוטים כנגדם.

התקדמות טכנולוגית ובינה מלאכותית מאומצים כיום בתעשייה במטרה לספק פתרונות לאתגרים  

לפתרונות  דוגמאות  ייצור.  וניהול  פסולת  חיזוי,  דיוק  פיסי,  מקום  חוסר  העבודה,  בכוח  מחסור  כגון 

חוות אנכיות חדשניות מציעות אלטרנטיבה להיעדר אדמות חקלאיות.  - אות אנכיתחקלקיימים הם: 

 מחסני תעשייה עירוניים מסוגלים לספק מענה מיטבי לגידול קטן יחסית על שטח קטן מואר לד.

 , מזרח לונדון, שיכולה לייצר יותר רגל במחסן תעשייתי בבקטון  6,000, חווה ורטיקלית של  1בתמונה  

  4,000קילוגרמים של סלטים ועשבי תיבול בשנה, לצד פתרון חקלאי חכם שיכול לייצר    20,000-מ

 קילוגרמים של דגים. 

 

 142חווה במחסן תעשייתי  3 תמונה 

חכמה  השקיה  השק  -  מערכת  טכנולוגיות  בשדה,  הקרקע  מתח  ניטור  מתקדמות  באמצעות  יה 

בנתונים   נעזרת  המערכת  בקרקע.  הקיימים  במים  להשתמש  הצמח  יכולת  לגבי  תובנות  מספקות 

עדכניים לגבי צורכי המים של היבול ומנהלת את ההשקיה בהתאם, מה שמבטיח יבול מרבי וקציר  

 איכותי יותר. 

נהג ללא  מובילות   -   טרקטורים  חברות  לחלוטין,  אוטונומיים  מציבות   כדי לפתח טרקטורים  בתחום 

ומכ"מים על המכונות, לצד אלגוריתמים של למידת מכונה המבחינים בין מורכבות    GPSחיישנים,  

 

 

142https://static1.squarespace.com/static/56b4bfea4c2f8593175c317e/t/5f1f0d7c09a6f3160467a3dd/1595870

600184/Cutwork+Unfold%2C+Issue+No+1%2C+Towards+Today%27s+Habitat.pdf 
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המשימות. טכנולוגיה זו עשויה לספק מענה במצבים של מחסור בכוח אדם מיומן במהלך השתילה 

 ן אנושי. והקציר, ולאפשר עבודה מתמשכת, מה שיביא להגדלה דרמטית בתפוקות ויפחית עלויות הו

מינוף בזמינות ועלות נמוכה של מזל"טים ורחפנים בעלי חיישנים, מרססים   -  איסוף נתונים אוטונומי

מתוחכמים   מלאכותית  בינה  בחומרי    -ואלגוריתמי  וריסוס  שתילה  כמו  משימות  לבצע  מאפשרים 

. הנתונים הללו  הדברה. מעבר לכך, בעזרתם ניתן לאסוף נתונים ממגוון מקורות, לרבות תמונות ווידאו

נשלחים ישירות דרך הענן לצורך ניתוח ופיתוח מודלים לחיזוי, שהם בעלי השפעה עמוקה על דיוק 

 החקלאות. 

האקו גישת  גישה   -  סיסטם-פיתוח  יישום  בייצור.  בעיקר  כיום  מתמקדות  בחקלאות  ההשקעות 

וק  הפצה  כגון  הערך,  שרשרת  של  הבאים  השלבים  לשיפור  תתרום  יותר  וכן הוליסטית  מעונאות, 

להעצים את תפקידם של כל בעלי העניין המרכזיים, כולל ממשלות, אקדמיה וצרכנים בתהליכי הייצור  

באריזה,   כרוכה  שהיא  היות  יותר  הרבה  מורכבת  היא  משולבת  מזון  מערכת  המזון.  של  וההפצה 

השקע ושיטות  מימון  גלובליות,  ושיווקיות  פיננסיות  במגמות  ותלויה  ובמכירות  היום בהפצה  ה. 

ומשמעות הדבר היא שחדשנות מתמקדת   הזרם של שרשרת הערך,  ההשקעות מרוכזות במעלה 

יותר בייצור מאשר בהפצה ובקמעונאות. אך גודלו ומורכבותו של הנושא דורש מסגרת רוחבית חזקה  

של בעלי אינטרסים מרובים, כולל חוקרים, תאגידים קטנים וגדולים כמו גם רגולטורים. על מערכת 

זון משולבת לספק נגישות לתוצאות מחקר, ועל כל בעלי העניין הקשורים בה ם לשאוף לאמץ את מ

 הרעיון של מדע פתוח, הכולל קוד ונתונים פתוחים. 

  agrifoodtech 143-מגפת הקורונה וה 

הוגבלה  ולמסעדות  לחנויות  ללכת  הצרכנים  של  ויכולתם  ועבודה  סחורות  של  החופשית  הזרימה 

ולעיתים אף נחסמה בתקופת מגפת הקורונה, אך לצד התסכול יצרו אילוצים אלו גם קפיצת חדשנות,  

 ותעשיות המזון והחקלאות שינו לגמרי את פניהן באמצעות הטכנולוגיה.  

צרכנים נאלצו לפנות לקניות מקוונות על מנת למלא את  -  חום המזוןמסחר אלקטרוני הולך וגדל בת

צורכיהם היומיומיים. אפליקציות משלוחים לארוחות מקוונות, מסעדות מקוונות ומטבחים בענן הם  

יוזמות שהושקע בהן מימון רב במהלך השנה. סקרים רבים מצביעים על כך שצרכנים רבים עתידים 

קוון לאור הנוחות הנלווית ושיפור השירות והאפשרויות בתחום, כמו גם  להמשיך לרכוש מזון באופן מ 

 הגעה ישירות אל החקלאי וזמינות למוצרים טריים מהשדה. 

ההקפדה על היגיינה שהתחזקה מאז המגפה, גרם    -  אוטומציה, רובוטיקה וטכנולוגיה 'ללא מגע'

ורובוטים,   רחפנים  חיישנים,  כמו  לטכנולוגיות  להיפתח  נוכח לחקלאים  עובדות  ידיים  שהחליפו 

הפגיעה בהגירה במדינות מסוימות. אוטומציה וטכנולוגיות 'חסרות מגע' חיזקו גם את קצה שרשרת  

וכלה  עצמית  בנהיגה  מכולת  ועגלות  למשלוחים  מזון  אספקת  בארוניות  החל  הצרכן,  של  הערך 

 בסופרמרקטים בלתי מאוישים, רובוטים כמלצרים רובוטיים וכטבחי גריל.

 

 

143 https://agfundernews.com/5-trends-that-shaped-agrifoodtech-in-2020.html  
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יותר ויותר חברות בתחום החקלאות מקיימות שיתופי פעולה ומיזוגים   -  ידום מיזוגים ומו"פ חקלאיק

( אינטרסים הדדיים. רשת החקלאים העסקית  ולקדם  (, אחד משווקי החקלאות FBNכדי להתייעל 

המקוונים המובילים בעולם, אף השיקה רשת מו"פ בחווה לביולוגים. הרשת תחבר ישירות בין מפתחי 

שומות חקלאיות ביולוגיות ובין חקלאים, וניתן יהיה לתגמל אותם על ביצוע ניסויים בתחומם בקנה  ת 

 מידה מלא ובעולם האמיתי. 

דפוסי צריכת המזון השתנו,   144טק. -מגפת הקורונה היוותה זרז משמעותי להתפתחות מהפכת הפוד 

צר כר פורה לחברות הזנק אנשים חזרו לבשל בבית או שהגדילו מאוד את משלוחי המזון, דבר שיו

המתמחות בטיוב שרשרת האספקה באמצעות בינה מלאכותית ומאגרי ענק של נתונים. למעשה, כל 

תחום תחליפי המזון למוצרים מהחי צמח בעקבות הקורונה, החל מתחליפי החלבון מן הצומח, המשך  

בקורונה בקרב חל תחלואה  היה  זו  לתופעה  הזרז  וכלה בחרקים.  ניכר מעובדי בבשר המתורבת  ק 

תעשיית הבשר בארה"ב, מה שהביא לסגירת מפעלים ולהקטנה דרסטית באספקה. מנגד, חברות 

תחליפי הבשר זינקו, הבורסה שיקפה זאת וקרנות הון סיכון הגדילו את ההשקעות בחברות קטנות 

  המתמקדות בגידול בשר במעבדה או בתחליפים מבוססי צמחים. מקור נוסף לחלבונים שזוהה הם

מצוין,  תזונתי  הרכב  בעלי  הם  אלו  חרקים  בטבע.  ביותר  היעיל  החלבון  כמקור  הנחשבים  חגבים, 

באומגה   ספק  3עשירים  אין  סביבתית.  חתימה  ללא  וכמעט  וריח  טעם  ללא  פולית,  וחומצה  אבץ   ,

שמדובר במהפכה של ממש, ולא רק במזון. גם בתחום האריזות המגמה היא לעבור לאריזות ירוקות, 

אולטרה  מתכלות  ולנוזלים  -וחכמות, שקופות לגמרי, אך עם חסימה לקרינה  לגזים  סגולה, עמידות 

 בקטריאליות.  -ובעלות תכונות אנטי

למגפת הקורונה הייתה השפעה מתמשכת   -   התרבות של יצרני חלבונים צמחיים ובשר מתורבת

חלבונ  של  לקיומם  מודעים  אנשים  פעם  מאי  יותר  קונים.  שאנו  המזון  על  אלטרנטיביים  נוספת  ים 

ומתעניינים בהם.  מחד גיסא, המגפה הגבירה את החרדות מפני היגיינת המזון, במיוחד בכל הקשור  

של  המבט  נקודת  על  השפיע  המשוער  הזואונוטי  מקורה  גם  גיסא,  ומאידך  ואריזות.  מזון  לשירות 

ועיבודו. גידולו  אופן  ולגבי  הבשר,  את  מקבלים  אנו  המקום שממנו  לגבי  מורים    הצרכנים  מחקרים 

שצרכנים באסיה ובארה"ב מעוניינים להגדיל את המרכיב הצמחי בתזונה שלהם, וקיימת התעניינות 

רבה בחלבון צמחי כחלופה לבשר ולחלב קונבנציונליים, שמקורם בבעלי חיים. ואכן, יצרני חלבונים 

כדי למכור מוצרים    צמחיים הרחיבו את טביעת הרגל שלהם באסיה, וקידמו שותפויות מרכזיות באזור

- , פיצה האט וטאקוKFCברשת הסופרמרקטים של ענקיות סיניות, כמו גם ברשתות המסעדות של  

ל בסין. בשר מתורבת זוכה לתשומת לב רבה מתמיד, אף שהנושא אינו חדש, ובשנים האחרונות ב

בשר מתקיים שיח סביב ייצור של בשר מעבדה או בשר מתורבת כפתרון לנזק העצום שתעשיית ה

האנושות.  של  ולמוסר  לבריאות  לסביבה,  רקמות   145גורמת  העשוי  מזון  בעצם  הוא  מתורבת  בשר 

החי.   לגוף  מחוץ  מלאכותיים,   בתנאים  במעבדה,  וגודלו  חיים  מבעלי  שנלקחו  מתאים  המורכבות 

 

 

144https://www.luzzatto.co.il/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-

%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%AA-

%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%98%D7%A7-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%9E%D7%A7/  
145 https://www.mako.co.il/nexter-xtra_innovation/Article-b827cd1c3a63571027.htm  
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הטעם, כך מבטיחים, זהה לטעם הבשר המוכר. פריצת דרך משמעותית בנושא התחוללה בתחילת 

קיבלה אישור רשמי מהרגולטור הסינגפורי    Eat Justטק  -, כאשר חברת הפוד 2020חודש דצמבר  

לצרכנים   במעבדה  שגודל  עוף  בשר   -לשווק  שמשווקת  בעולם  לראשונה  זו  חברה  הפכה  ובכך 

 חלבון צמחי.   30%-בשר מתורבת ו 70%דולר ומכיל  17מתורבת. המוצר עולה 

בשר מתורבת  ההערכה היא שעוד שנתיים עד חמש שנים מהיום  

עיקריים:  גורמים  בשלושה  תלוי  הדבר  בעולם,  לצרכנים  יימכר 

בעולם.     -רגולציה   רגולטוריים  אישורים  לכך  אין    -   עלותעדיין 

אלף דולר.   300ההמבורגר הראשון שיוצר לפני שבע שנים עלה  

כ על  מדובר  הפחתה   100-עכשיו  עוד  ונדרשת  לסטייק,  דולר 

אי חשוב,  והכי  בעלויות.  סקרים  ניכרת  אמנם  הצרכנים?  יגיבו  ך 

בקרב   בעיקר  בברכה,  תתקבל  מתורבת  בשר  שצריכת  מראים 

צעירים, אך עדיין יהיה צורך להוכיח שמדובר במוצר בטוח לאכילה 

 שאינו מהונדס. 

המתורבת  הבשר  בתנאים    -  יתרונות  המתורבת  הבשר  ייצור 

סטריליים או על בסיס צמחי מונע מחלות המועברות דרך המזון, 

ון שפעת העופות ושפעת החזירים או חיידקי אי קולי, סלמונלה  כג

לבשר  אנטיביוטיקה  להכניס  צורך  אין  כן,  כמו  וקומפילובקטר. 

המתורבת, שלא כמו שנוהגים בבעלי חיים המשמשים בתעשיות  

התפתחות   מעודדת  חיים  לבעלי  אנטיביוטיקה  הזרקת  המזון. 

בריאות הציבור. חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה, המהווה סכנה ל

שנת   שעד  הן  עמידים    2050ההערכות  מחיידקים  התמותה 

ושעלות  מסרטן  מהתמותה  יותר  גבוהה  תהיה  לאנטיביוטיקה 

טריליון   3-הטיפול בבעיה במדינות האיחוד האירופי תעמוד על כ

 דולר. 

נוסף על כך, הבשר שמגדלים במעבדה הוא סטרילי, וניתן לשלוט 

שלא מתאפשר  לגבי בשר פרות. גם זמן באחוזי השומן שבו, מה  

הגידול שלו יתקצר משמעותית ולא יהיה נתון למשברי אקלים או  

לארוך   צפוי  במעבדה  התאים  גידול  של  התהליך  מזון.  למשבי 

ולחסוך   בלבד,  שלושה  עד  מהקרקעות   97%-99%כשבועיים 

תרשים  מכמות המים הנדרשים בתעשיית הבשר )   80%ולפחות  

הית 25 בסיכום,  גידול (.  של  והסביבתיים  הבריאותיים  רונות 

ויעילותה  קיימת  הטכנולוגיה  גם  ברורים,  מתורבת  בשר  וצריכת 

עלויות  הורדת  של  באתגרים  כרוך  התהליך  מסחור  אך  מוכחת, 

 והפיכת הייצור לתעשייתי.  

  

יתרונות הבשר המתורבת |  25תרשים 

 מתוך גלובוס
https://www.globes.co.il/news/article.asp

x?did=1001375583 
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 מגמות בישראל 

על פי נתוני הבסיס של ישראל, סביבתה הפיזית אינה יכולה    -   פיתוח טכנולוגיות חדשניות באגריטק 

משטחי המדינה הם מדבר. ואולם   60%-לתמוך במערכת אקולוגית חקלאית משגשגת, שכן יותר מ

ראל התגברה על האתגר הזה, אלא שהיא הפכה מובילה עולמית בפיתוח טכנולוגיות  לא זו בלבד שיש

חקלאיות חדשניות, הן בשל שיתוף הפעולה הייחודי והקרוב בין האקדמיה, התעשייה והחקלאים והן  

ורחבים.  מגוונים  דעת  בתחומי  אחיזתה  עתק,   146בשל  נתוני  מידע,  טכנולוגיות  של  הידע  תחומי 

הדברים  של  וכן אינטרנט  אלגוריתמים  חיישנים,  לוויינים,  רחפנים,  רובוטים,  מלאכותית,  בינה   ,

חכמים   את   -טלפונים  מדויק  באופן  לנהל  לחקלאים  המסייעים  עוצמה  רבי  לכלים  הפכו  אלו  כל 

מספר    147חלקותיהם.  גם  יעיד  בישראל  החקלאיות  התעשיות  של  הטכנולוגי  הפיתוח  רמת  על 

. חלקן הארי של 500-, העומד על יותר מAgri-FoodTechן,   אפים בתחום החקלאות והמזו-הסטארט

ההשקעות הן בטכנולוגיות בינה מלאכותית, אינטרנט של דברים וחיישנים, אחסון נתונים, רובוטיקה, 

 .  WaterTech -פתרונות ביולוגיים ו

רבות   148להישגי האגריטק גם במדינות  את מצב החקלאות  פוטנציאל לשנות  בישראל  המיושמים 

רות, לאפשר מיצוי של יכולות החקלאי ושימוש יעיל בגורמי היצור העומדים לרשותו, תוך שמירה אח

יציבים  יעילים,  חקלאיים  פתרונות  מציאת  היא  המטרה  כאשר  העכשווית,  במציאות  הסביבה.  על 

ואמינים, נדרשים אנשי מקצוע מיומנים שיובילו את החידושים הטכנולוגיים בעולם החקלאות וייתנו  

 נה לצורך המתגבר בחקלאות מדייקת. מע

מסלול לימודי האגריטק כולל עיסוק במגוון תחומים: אתגרים בחקלאות בישראל ופיתוחים הדרושים 

על מנת להתגבר על הבעיות העתידיות, יזמות ביוטכנולוגית בתעשיית חקלאות המים, מבט מולקולרי  

, אבולוציה, אקולוגיה ועוד. המטרה היא  על הייצור החקלאי, תעשיות מזון בריאות, חקלאות וכלכלה

כלים   גם  כמו  אליה,  הקשורה  ובתעשייה  בחקלאות  המתעניינים  לסטודנטים  וכלים  מידע  לספק 

 לשדרוג עבודת החקלאים באמצעות טכנולוגיות מתקדמות. 

השילוב הגובר של קדמת ההייטק בעולם החקלאות מלמד על הכיוון שאליו פונה חקלאות העתיד.  

תחה הרפואה המדייקת, כך בתמיכת הטכנולוגיה והמחשוב, צפויה התקדמות מקבילה כשם שהתפ

לעבר חקלאות מדייקת, שבה האבחון והטיפול הכרוכים בגידול החקלאי יותאמו באופן מדויק לגנום  

הייחודי של כל פרט, גידולי חקלאות מצד אחד, וצרכני מזון מן העבר השני. בעתיד יהיה צורך לייצר  

גם בגובה, בים ובסביבות שונות לחלוטין מהמקובל. לפיכך, החקלאות הנוכחית )בחלקה( את המזון  

בתחום  הצפויים  האתגרים  עם  להתמודד  בכוחה  שיהיה  מדייקת,  חקלאות  תהיה  והעתידית  וזו 

 החקלאות, והשאיפה היא שהחקלאים הישראלים הם שיובילו מגמות עתידיות אלו.  

 

 

 2019הפורטל לחקלאות טבע וסביבה,  146

147 AgTech in Israel: The Land of Technology, Data & Seed Money https://www.linkedin.com/pulse/agtech-

israel-land-technology-data-seed-money-aidan-connolly/  

148 https://www.israel.agrisupportonline.com/news/csv/csvread.pl?show=7505&mytemplate=tp2  
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טק הישראלי. -טק הוא הקטר העתידי של ההיי-רים כי הפוד יש הסבו  -  149טק -ישראל כמעצמת פוד

זאת לאור היתרון היחסי של ישראל בשוק העולמי בתחום, הנובע משילוב של ידע והתמחות, תשתית  

טק.  -מו"פ מפותחת והישגים בקנה מידה עולמי של מכוני מחקר ואקדמיה ישראליים בתחום האגרי

הצלחה בין החדשנות הטכנולוגית הישראלית בתחומים כל אלה מתקיימים לצד הון אנושי המחבר ב

דאטה, רובוטיקה וראייה ממוחשבת ובין החקלאות, לרבות  -כמו בינה מלאכותית, לימוד מכונה, ביג

ייצור המזון ושרשת האספקה. החיבור בין מזון לבין חדשנות טכנולוגית הוא קריטי לפיתוח מיזמים  

ק המקומי למוביל עולמי. בקטגוריה זו, המצויה במגמת ט-פורצי דרך והוא שעתיד להפוך את הפוד 

האגרי בתחום  שנים  במשך  כאן  שנצבר  לידע  הודות  מוקדם  יתרון  לישראל  יש  עולמית,  - צמיחה 

טק המתקיים היום -סיסטם הטכנולוגי בתחום הפוד - טכנולוגיה, בצד היישומי והמחקרי כאחד. האקו

ן, חממות, מכוני מחקר, חברות מזון ותיקות, וענקיות בישראל כולל מאות חברות הזנק, קרנות הון סיכו

 יישומי המקומי. -מזון עולמיות, שהיטיבו כולם לזהות את הפוטנציאל המחקרי

סיסטם -נוסף על כך, ממשלת ישראל הבינה שמדובר במנוע צמיחה חשוב ועל כן היא תומכת באקו

ת, ישראל היא אחת החלוצות באמצעות רשות החדשנות. נוסף על פיתוח טכנולוגיות בשר מתורב

טכנולוגיות  בפיתוח  מובילה  היא  ומחרקים.  מהצומח  אלטרנטיביים  חלבונים  אחר  החיפוש  בתחום 

לגידול מתועש של חגבים ובהפקת חלבון איכותי מזחלים. אף שאכילת חרקים עשויה להיות שנויה  

- יתן לעבדם לחלבון ברבמחלוקת, אין חולק על כך שהם מקור החלבון היעיל ביותר בטבע, מאחר שנ 

טק בישראל -קיימא, נטול טעם וריח, שאין לו כמעט חתימה סביבתית. לאור כל אלו, נראה שענף הפוד 

 עתיד לצמוח מאוד בשנים הבאות ושישראל תהיה בין המובילות בתחום. 

הקימה בישראל מסעדת בשר עוף מתורבת  SuperMeat חברת   -   וחוכמת ההמון  150בשר מתורבת 

. מדובר במטבח ניסיוני הממוקם סמוך למפעל הייצור The Chicken ראשונה מסוגה בעולם, הנקראת 

ם בה זוכים לצפות בתהליך הייצור ולטעום מהעוף של החברה בנס ציונה, מעוצב כמסעדה שהסועדי

. מדובר בבשר עוף אמיתי שגודל מתאים בודדים של בעלי חיים, ללא צורך  SuperMeatהמתורבת של  

בשחיטה.  המסעדה אינה גובה מהסועדים כסף על הארוחות, אך היא משתמשת במשוב שלהם כדי  

ריה לשוק תוך שנה עד שנתיים, ולאחר  לקדם את פיתוח מוצריה. החברה שואפת להוציא את מוצ

 מכן להגדיל את תפוקת הייצור ולפעול להורדת המחירים. 

 

  

 

 

149https://www.luzzatto.co.il/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9A-

%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%AA-

%D7%A4%D7%95%D7%93%D7%98%D7%A7-%D7%95%D7%9C%D7%90-%D7%91%D7%9E%D7%A7/  
150 http://www.tivonews.co.il/Articles/News/20201109-The-Chicken.aspx 
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 עולם התעסוקה    – אשכול

 

 151מה הם עושים למוח האנוש? -מתח, שינוי, בידוד  26 תרשים 

 מגמות עולמיות 

רבות דובר על תפקידיו ותפקודיו של האדם בעתיד, על מקצועות נעלמים ומקצועות חדשים שנוצרים 

ועל מקומות  יחסי עובד מעביד מסורתיים  חדשות לבקרים, על עולם העבודה המשתנה, המשבש 

לרווחת  ופרנסה בלבד אלא כארגונים הדואגים  אינם מתפקדים כספקים של עבודה  עבודה שכבר 

והקהי אורח העובד  גם  ועל מקומה של העבודה שמעבר להיותה מקור פרנסה, מסמנת  כולה,  לה 

ואף  הקהילתית  האישית,  השלומות  להשגת  מהמאמץ  ניכר  חלק  ונוטלת  תחביב  ומהווה  חיים, 

 

 

151 https://smarttribesinstitute.com/stress-change-isolation / 



 

 

121 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

העולמית. כל אלו, לצד המגמות המואצות בכל היבט, מדגישות את העובדה שלא רק שלא ניתן להכין 

לעולם העבודה,   הלומדים  יש את  ברור למה  לא  כלל  הנוכחי  כי במצב  נכון,  אינו  גם שהדבר  אלא 

יותר לספק להם את הכלים להתמודדות עם המציאות המשתנה, המציבה  כן, חשוב  להכינם. על 

 בפניהם ובפני האנושות כולה אתגרים לא פשוטים.  

כוח היעדר  על  מפצות  ורובוטיקה  מלאכותית  בינה  משתנה,  המוכר  העבודה  מק-עולם  צועי, אדם 

ומסייעת   חכמות  קבלת החלטות  בינה מלאכותית מסייעת בתהליכי  ומייעלות תהליכים.  מפשטות 

יישאר משמעותי  ואולם סביר להניח כי תפקיד האדם  ביצירת טכנולוגיות לקידום התאמה אישית. 

  ובלבד שימשיך להיות  רלוונטי, קרי, בעל יכולות גבוהות בתחומי הטכנולוגיה והמחשוב העתידיים, 

היבטים שחלקם, מן הסתם, עדיין אינם מוכרים לנו היום. אנשים שלא ישכילו ללמוד ולהתפתח כל 

כך,  וחברתי קשה. משום  כלכלי, בריאותי  ביטוי במצב  לידי  ימצאו עצמם מאחור, מה שיבוא  העת 

(,  LLL- Lifelong Learningהפרדיגמה בעולם העבודה חייבת אף היא להיות למידה לאורך החיים )

ידה שתבטיח את היכולת להיענות להזדמנויות ולהתמודד עם אתגרי המציאות המשתנה בקצב למ

 מואץ.    

 מגמות בשוק העבודה 

האנושי העובד    (HX - Human Experience)  הניסיון  ניסיון  את   (EX - Employeeיחליף 

Experience .)152  ( עובדים  ניסיון  של  מקובלת  EXהפריזמה  דרך  היא  דו(  על  -להסתכלות  ממדית 

(. הגישה המתפתחת  HXהעובד, שעה שהמגמה כיום היא לבחון את כלל החוויה והניסיון של האדם )

דוגלת בכך שעל הפרט לצמוח בכל תחומי החיים, ועל כן יש להביא בחשבון את בריאותו הפיזית, 

 הנפשית, הרגשית, הרוחנית והכלכלית. 

בעובדים מספקי  תמיכה  לחיים  יותרועידוד  שלו   ם  יותר  פרודוקטיבית  גרסה  להביא  לעובד  גורמים 

של   העובדים  סקר  לשנת    Reimagine HRלעבודה.  גרטנר  מעסיקים 2020של  אצל  כי  העלה   ,

התומכים ברווחה הכוללת של עובדיהם, מספר העובדים שדיווחו על בריאות נפשית טובה יותר היה 

רם של עובדים אלו שדיווחו על בריאות גופנית  לעומת עובדים למעסיקים אחרים. מספ  23%-גדול ב

לעומת עמיתיהם. אלה מהם שהציגו ביצועים גבוהים, גם מספרם היה    17%-טובה יותר היה גדול ב

התמיכה  בהשוואה לעובדי חברות שאינן מספקות אותה מידה של תמיכה לעובדיהן.    21%  -גבוה ב

וקצים לתוכניות רווחה נפשית ורגשית. לפי  באה לידי ביטוי בתקציבים ארגונים המבבריאות העובד  

מהארגונים הציגו לפחות הטבה בריאותית חדשה אחת, כדי לעזור   68%,  2020גרטנר, בסוף מרץ  

וליווי    2021לעובדיהם לנווט בתקופת המגפה, ובשנת   ארגונים רבים הציעו קבוצות תמיכה, עזרה 

 לעובדיהם במגוון היבטים ותחומים. 

 

 

152https://www.forbes.com/sites/christinecomaford/2021/02/13/the-future-of-work-in-7-simple-steps-with-

infographics/?sh=1403b97335ab  
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חיים ארגוניים ערכיים, אינם סיסמה בלבד.    153ערך אישי ותאגידי מתואמים,  -  עבודה מּונעת מטרה 

הכול רוצים לנהוג לאור ערכיהם ואמונתם, לומר את שלהם בידיעה ברורה שהם נשמעים, להיות חלק  

פי   על  אלו שלהם.  את  תואמים  בארגונים שערכיהם  ולעבוד  לדעת שהם משפיעים  גדול,  ממשהו 

מהעובדים מצפים שהארגון שלהם יהיה מעורב באופן פעיל    74%,  2020מחקר של גרטנר לשנת  

בטיפול   ומשקיע  הארגון  ערכי  את  מדגיש  שמנכ"ל  ככל  לכן  היום.  סדר  שעל  התרבותיים  בדיונים 

בנושאים חברתיים מאתגרים, גם אם הם אינם נוחים, כך עובדיהם מעורבים יותר. אותו סקר מצא  

כאשר הארגון שבו עבדו פעל בנושאים חברתיים מרכזיים   -   60%-ל  40%-זינוק במעורבות העובדים, מ

 שעל סדר היום.  

עבודה בסגנון היברידי הופכת נפוצה יותר ויותר ובעתיד היא תהיה הנורמה.    -   בניית תרבות וירטואלית 

עובדים יהיו זכאים להחליט היכן יעבדו, בביתם, בבית קפה שקט או במשרד. יש להתמקד בשאלה  

עוב הכללי.  "היכן"  ולארגון  שלהם  לצוות  ומחוברים  יצרניים  מרגישים  גמישות  דים  עבודה  שעות 

מאחר שאנשים מביעים את המיטב שלהם אם מאפשרים להם לעבוד בקצב הרצוי  הופכות לנורמה, 

להם ובשעות היממה המועדפות עליהם. המינון המדויק צריך להיות בהתאמה לרצון העובד ולצרכים  

קבוע  מועדי זמינות במועדים מוסכמים, להבטיח קריאת מיילים והשתתפות  בשטח. אפשר ורצוי ל

דיגיטלית,   ובצורה  קרובות  לעתים  הדדי  משוב  ולספק  לתקשר  מסוגלות  לפתח  מפתח,  בפגישות 

ולהבטיח תוכנית מובנית של צמיחה, הערכה, מדידה ומעורבות, כדי לשמור על כולם "יחד" כשבט.  

נים שהציעו לעובדים גמישות להחליט מתי, היכן וכמה הם עובדים, בסקר של גרטנר נמצא כי בארגו

מכוח העבודה הוגדר כמבצעים גבוהים. לעומת ארגונים שבהם הונהג שבוע עבודה סטנדרטי    55%

 מהעובדים שלהם נחשבו מבצעים גבוהים.   36%שעות, שרק  40של 

ציגים ביצועים גבוהים יותר מהמנהלים סבורים כי עובדי המשרד שלהם מ 64%באותו סקר נמצא כי 

ולכן נטו להעניק לעובדים במשרד תוספת שכר גבוהה יותר מאשר לעובדים   מאשר עובדים מרוחקים,

מרוחקים. זאת למרות מחקרים המגובים בנתוני גרטנר, אשר בחנו עובדים במשרה מלאה בשנת 

בות דווקא עובדים  אשר מצאו שלעיתים קרו  -)במהלך המגפה(    2020)טרום המגפה( ובשנת    2019

מרוחקים הם בעלי ביצועים גבוהים יותר. בנוסף, נמצא שגברים מעוניינים יותר לחזור למשרד לעומת 

תוספות   ועם  יותר  פרודוקטיביים  במשרד  שעובדים  להאמין  המעסיקים  נטיית  עם  ובשילוב  נשים, 

ם בין המינים  מעמיקים את פערי השכר הקיימיהשכר והקידום שהם מציעים להם, הרי שבכך הם  

 .ותומכים בהרחבת הפער המגדרי

ואמון  ידי ניטור ביצועים  או אם אינך סומך עליהם, מדוע אתה מעסיק   -  ניטור עובדים מוחלף על 

יש לעקוב אחר ביצועים ותוצאות של העובדים, לא אחר שעות עבודה בפועל. כתוצאה ממגפת    אותם?

ולוגיות מעקב פאסיביות אחר עובדיהן, ומעבר הקורונה, יותר מרבע מהחברות בארה"ב התקינו טכנ 

להיבט של  החדירה לפרטיות, שידרו בכך לעובדים חוסר אמון. לפיכך, קיים צורך דחוף בקידום תקנות  

 

 

153https://www.forbes.com/sites/christinecomaford/2021/02/13/the-future-of-work-in-7-simple-steps-with-

infographics/?sh=1403b97335ab  
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ממשלתיות ומקומיות שיקבעו למעסיקים בפרט ולארגונים בכלל גבולות של אסור ומותר בכל הקשור  

רגולציה מותאמת, ארגון שיבחר לעקוב דיגיטלית   למעקב אחרי עובדים ונתוניהם. אך עד שתתקדם 

אחרי עובדיו חייב לתקשר זאת ולהפגין שקיפות לגבי הפרטים. וגם ללא קשר להיבט המשפטי, כדאי 

שארגון יבחן אם מעקב אחר תנועת העובדים הוא אכן הדרך המיטבית לנטר ביצועים ולקדם מורל 

ותי אחר קריטריונים ברורים, מדדי הצלחה ויעדים, גבוה יותר בארגון. הדעה הרווחת היא שמעקב איכ

משקף את ביצועי הפרט באופן יעיל יותר ותורם לרמת ביצועים גבוהה יותר. ארגונים אף נוטים לפעול  

ככל שארגון נשאר רזה יותר, כך  ייעול הקצאת משאבים באמצעות מיקור חוץ ממוקד וזמני, שכן  ל

במ שלו.  ההישרדות  ויכולת  גמישותו  יכולות  עולה  בעל  אדם  לכוח  לפרקים  זקוק  ארגון  כל  קביל 

לתכנן  היא  המגמה  הארגוני  בהיבט  בלבד.  וממוקדים  קצרים  זמן  לפרקי  יותר,  מגוונים  ולכישורים 

ולהגדיר נוהלי הפעלה סטנדרטיים כדי להבטיח איכות ועקביות בהשגת עזרה זמנית. ומנקודת המבט  

לקוחות שירותים קצובי זמן הממוקדים בצורך ייעודי, בלא של היחיד, יותר ויותר אנשים נוטים לספק ל

 יחסי עובד מעביד.   

  154כשירויות לעולם העבודה העתידי

ככל שהדברים נעים מהר    -פיתוח סקרנות ופתיחות    (Ambiguity)יכולת התמודדות עם עמימות  

יותר, יש פחות זמן לשהות, להעריך ולנתח, וקשה יותר לקבל החלטות בביטחון מלא. מדעי המוח  

הוכיחו שאחד הדברים שהאדם זקוק לו ביותר הוא ודאות, ועל כן הוא נמנע ממצבים של עמימות. כדי 

לטפח   יש  נורמה,  נעשית  ודאות  חוסר  שבה  בסביבה  עמימות  עם  על להתמודד  להתגבר  יכולת 

האינסטינקט הטבעי לבהירות ולוודאות, להרגיש בנוח גם כאשר לא ידוע מה צפוי, לקבל החלטות 

 נכונות במידת האפשר ולהתקדם בביטחון, גם בהיעדר מידע מלא. 

. ואכן, פתיחות לחבר בין הנקודותככל שיהיו לנו יותר ידע והבנה במגוון נושאים, כך יהיה קל יותר  

מוד הן תכונות חשובות בהקשר זה, אך צריך גם תשוקה ללמוד, להתמצא במגוון רחב יותר  ורצון לל

אלא יכולת להביע   צר, התמחות תחום לגבי כללית סקרנותשל נושאים. כשירות זו, עניינה אינו רק  

, לצד היכולת לזהות דפוסים, מגמות ותובנות מכל הידע ים ותחומיםנושא של רחב  במגוון רב עניין

  ה.הז

גם   -פתיחות   נוטים להיקשר פחות לאנשים עם השקפות שונות משלנו.  מחקרים מוכיחים שאנו 

ההסתמכות הגוברת שלנו על המדיה חברתית למיניה יוצרת הטיות, משום שאנו נוטים לחפש מידע  

התואם את העמדות שאנו מחזיקים בהן ממילא, והאלגוריתמים המזהים מה מעניין אותנו מזינים 

שונות,  אותנו   השקפות  לשמוע  ההזדמנות  נעלמת  זו  במציאות  עמדותינו.  את  ההולם  מידע  בעוד 

ללמוד, לצמוח ולגדול. ואולם מערך המיומנויות החדש, הקריטי לעולם העבודה העתידי, ידרוש בדיוק 

ההפך, חיפוש פעיל של מגוון דעות ולמידה ממגוון ניסיונות. העתיד ידרוש סקרנות, פתיחות, יכולת  

 ל שיח ולהגיע לפשרה, להקשיב, לשתף ולא להפסיק ללמוד. לנה

 

 

154 https://www.forbes.com/sites/tracybrower/2021/02/14/the-future-of-work-will-demand-these-8-new-

skills/?sh=5fbcc89922e6  
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מיומנות מרכזית נוספת לעתיד היא יזמות וכן האמפתיה שהיא דורשת. זיהוי    -  עידוד יזמות ואמפתיה 

רק    הדלק להמצאה הוא הבנה עמוקה והזדהות עם צורכי המשתמש.צרכים משתנים אינו מספיק,  

נגזרים מהן, מאפשרת לזהות הזדמנויות חדשות אשר הבנה מעמיקה של הנסיבות ושל האתגרים ה

 יובילו לנטילת סיכון מתאים וליצירת ערך חדש באמצעות פתרון בעיות בדרכים חדשות. 

בעברית משמעה גמישות, כושר   Resilienceהמילה    -   שבירות -פיתוח חוסן, כושר התאוששות ואנטי

ות ביותר להישרדות לאורך זמן, לאור  מיומנות זו נחשבת לאחת החשוב  155התאוששות וחוסן נפשי.

העובדה שדווקא בתקופות קשות חשובה מאוד היכולת ליטול אחריות מודעת לתפיסות העולם שלנו  

ולפעולות הנובעות מהן כדי שיטיבו לשרתנו. מיומנות החוסן דורשת מהפרט להישאר פתוח למידע 

( היא שלב מתקדם  Antifragileירות )שב  -האנטי חדש, להבין אותו ובעקבות זה לחדש ולפתור בעיות.  

שביר". טאלב רואה -טבע מטבע לשון חדש, "אנטי  156פילוסוף נסים ניקולס טאלב -של החוסן, המסאי

בחוסן שלב מעבר. לדבריו, הפרט מפגין עמידות וחוסן בעת התמודדות עם מצבי מצוקה או משבר,  

ורמת לו "להשתבח", שכן בתגובה שבירות, לעומת זאת, ג-אך הוא אינו משתנה בעקבותיהם. אנטי

 למצבי לחץ ומצוקה היא מאפשרת לו לזהות הזדמנויות ולצמוח מהמשבר. 

וניבוי   חיזוי  ויכולת  דמיון  אופטימיות,  לרוב    -קידום  הוא  בדרך  הנקרות  להזדמנויות  היענות  חוסר 

בדרך, היא יכולת שלא  , שכן לדמיין ולזהות עתיד חיובי בהזדמנויות הנקרות  תוצאה של חוסר דמיון

הבנת  תוך  חדשות  התחלות  ויצירת  השראה  הנעה,  מבטיחה  זו  קריטית  כשירות  בפז.  תסולא 

לכך  ההסתברות  הערכת  למעשה  היא  ניבוי  או  חיזוי  לקראתן.  ומוכנות  אליהן  הנלוות  ההשלכות 

שמאורע כלשהו יתרחש במסגרת זמן  מסוימת, המתבצעת בתהליך הסקת מסקנות על סמך עיבוד 

דיוק  על  להשפיע  יכול  ופירושו  עיבודו  המידע,  איסוף  בשלבי  גורם המעורב  כל  הקיים.  המידע  של 

הניבוי, ועל כן יכולתו של הפרט לחזות את השלב הבא בהתנהגות סביבתו על סמך ניסיונו הקודם,  

 בונה את יכולותיו ומשחררת אותו מתלות באירועים מידיים. 

בעתיד תגבר התלות בין הישגים ובין מערכות   -  וקידום פעולה יזומה בניית מהירה של מערכות יחסים  

גישה   קריטיים.  יהיו  והשלישוניים  המשניים  הראשוניים,  והיחסים  החברתי  ההון  תומכות.  יחסים 

ביכולת לבנות קרבה   והמיומנות החדשה תעסוק  על תמיכה חברתית,  להזדמנויות חדשות תישען 

יכר של העתיד הם מהירות ועמימות, סביר להניח שקשרים ייבנו במהירות וממרחק. כיוון שסימני הה

במהירות ולעיתים באופן וירטואלי. המצליחנים העתידיים יתאפיינו בכשירויות כמו ביסוס אמון, אחווה  

וזיקה עם אחרים. העתיד גם ידרוש פעולות חכמות, מעורבות אישית, קבלת אחריות ויכולת לגרום  

גם גם אותנו   לדברים לקרות. מחקרים  זה מעורר  רואים אחרים עובדים קשה,  מורים שכאשר אנו 

לעשות כן, וחוזר חלילה, מה שיוצר תהליך מעגלי של השפעה הדדית, שמשפיע בסופו של דבר על 

 תפוקות הארגון והצלחותיו.  

  

 

 

155 http://www.ronnenweinberger.com/2020/07/10/3resiliencesecrets/  
  2014(, בהוצאת דביר Antifragile: Things That Gain from Disorderאנטי שביר ) 156
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 האיזון בין מעסיקים ומועסקים הופר

עולה של העובדים ב  -  עוצמה  נמצאים  רבות  חוו במשך  עובדים בתעשיות  כוח שכמוה לא  עמדת 

שנים. הכלכלה מתאוששת במהירות מנזקי המגפה ועסקים נאבקים לגייס עובדים בכמות מספקת 

שיא -ולשמור עליהם כדי לעמוד בקצב הצמיחה. השיעור החודשי של הפיטורים בארה"ב הגיע לשפל

אלה שהתפטרו    , שעה שהיצע המשרות החדשות הגיע לשיא. באפריל מספרם של2021בחודש מאי  

פעם בעבר, סימן ברור לביטחון שלהם בקיומן של אפשרויות טובות  -מרצונם היה גבוה מזה  שתועד אי

מצידם,  והמנהלים,  וזכאות,  ערך  תחושת  ומתעוררת  הולכת  רבים  עובדים  בקרב  בעבורם.  יותר 

אי כגון הבעת  מוכרים,  לא  עם מצבים  להתמודד  מרוח-נדרשים  עובדים  רצון מצד  על שביעות  קים 

ובכלל   חינם,  ארוחות  להם  הארגון המספק  המזון של  המזון של ספק  העבודה   - איכות  נוכח שוק 

המגפה, גרמה המגפה לרבים לשקול מחדש את מרכזיות העבודה בחייהם, מה שגרם  -התובעני טרום 

כ כי  מעלים  סקרים  מעסיקים.  עם  קשרים  ניתוק  של  רחבה  בארה"ב    40%-לתופעה  מהעובדים 

צעות להחלפת עבודה בחודשים הקרובים. אין המדובר רק בשכירים או בעובדים ותיקים פתוחים לה

 אלא גם בעובדים שעתיים העומדים על זכותם לשיפור שכרם ותנאיהם, ומצליחים בכך.  

בארבעת העשורים האחרונים עובדים איבדו מינוף מול מעסיקים, על רקע ירידה חדה באיגודי עובדים 

ת של הארגון בבעלי המניות על חשבונם של העובדים. העלייה בשכר לאחרונה  והתמקדות אינטנסיבי 

 והעצמת העובדים במקומות העבודה מסייעים במובנים רבים לכוונון מחודש של איזוני המערכת.

  רבה יותר   גמישות. עליהם להציע  מנהיגים צריכים להעריך מחדש את הנוהלים הארגוניים שלהם 

ו מתי  של  במונחים  התפיסה  לעובדים  נוכח  בכך  מתקשים  מנהלים  הרבה  העבודה.  נעשית  היכן 

 Morningהמסורתית שלפיה אנשים צריכים להיות במשרד כדי להיות פרודוקטיביים. אך על פי סקר  

Consult כמחצית מהעובדים, חלקם בני דור ה-Y וה-Z  ישקלו לעזוב את מקום העבודה אם לא יינתן ,

מן. ואכן, חברות משרדיות רבות מציעות לוחות זמנים גמישים להם לעבוד מרחוק לפחות בחלק מהז

והסדרים היברידיים, המאפשרים חלוקת זמן בין המשרד לעבודה מרחוק. מגמה נוספת שמסתמנת 

כיום יש חברות שהתחייבו להתנסות בכך, לאור התנסות   שבוע עבודה בן ארבעה ימים.היא   כבר 

פרודוקטיביים לא פחות ואף שיפרו את רווחתם כאשר  מוצלחת באיסלנד, שהעלתה כי העובדים היו  

 עברו לשבוע עבודה מקוצר.  

גמישות,   להציע  לצד  צריכים  יש תחושת שליחות מנהלים  . מחקרים מראים שלארגונים מצליחים 

לתחושה   גורם  עבודתם  של  ההשפעה  לגבי  הצוותים  עם  מידע  וששיתוף  וידועים  ברורים  יעדים 

מעסיקים מקיימים באופן   "ראיונות הישארות".וספת היא לערוך  שעבודתם משמעותית. טקטיקה נ 

מסורתי "ראיונות יציאה", אבל הם ייטיבו לעשות אם יכירו טוב יותר את כל בעיות העובד לפני החלטה 

ְלמה היית רוצה להקדיש פחות זמן? ההעצמה הגוברת על הפסקת פעילותו. שאלה מומלצת היא:  

אך בסופו של דבר, הם עצמם, ברובם, מנוהלים על  נהלים רבים,  של העובדים מתסכלת ומבלבלת  מ

ידי מישהו אחר, ואם יבחנו לעומק מה ימשוך אותם להישאר בארגון, הדבר עשוי לעזור להם לשמור 

 על עובדיהם. 

חברות וארגונים מאמצים גישה של אמפתיה כדי   -שני צדדים של אותו מטבע    -  אמפתיה ואחריות

רווחתם הנ  והיא עושה שימוש בכלי  פשית של עובדיהם לשמור על  . אמפתיה בנויה על תקשורת, 

מעקב לגיטימיים, מקדמת אינטימיות, ובכללה טיפוח באמצעות קבוצות בעלות עניין מיוחד ושקיפות  
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התחתונה,   בשורה  בכירים.  מנהיגים  לטעותמצד  רשאים  אנשים  שבו  ארגון  מאפיינת  . אמפתיה 

: עובדים טוענים שרמת האמפתיה הגבוהה ביותר מצד המנהל אמפתיה ואחריות קשורים זה בזה

צריכה להתבטא בכך שהוא יהיה ברור לחלוטין  בהצגת ציפיותיו מהעובד, ובהמשך שיעניק לעובד  

 אחריות מתאימה, כדי שיוכל לעמוד ביעדים שהוגדרו. 

  Workplace  State ofבמקום העבודה. במחקר    בגרעון אמפתיהואולם בפועל, עובדים רבים חשים  
157,Empathy   מספקת" בארגוניהם  שהאמפתיה  האמין  עובדים  ארבעה  מכל  אחד  לכאורה,  רק   ."

חברות יודעות שעליהן להחליט מה רצוי להן יותר: להתחיל לטפל ברצינות בגרעון האמפתיה שלהן  

בריאות הנפש למרות זאת, תחושת העובדים היא ש או להסתכן בהפסד עובדים לחברות מתחרות.  

 ם חשובה למעסיקיהם, אך שיפור ביצועי העבודה חשוב יותר.  אמנ 

, אין עדיין תשובה חדה וברורה. בחיים הממשיים,  ואולם לשאלה מהי בעצם אמפתיה במקום העבודה

פיתוח אמפתיה פירושו ניסיון להבין ולהשתתף ברגשות או בחוויות של מישהו אחר. אמפתיה שונה  

מאהדה )סימפתיה(, מאחר שהיא יותר חד כיוונית: קיימת תחושת עצב או שמחה בתגובה לחוויות  

בחוויה עצמה, וזאת כיוון שאמפתיה מבוססת הזולת, אך בלא הממד של הבנה וסוג של השתתפות  

על ניסיון חיים, ולכן קשה, אם לא בלתי אפשרי, לרדת לעומקה של תחושת הזולת. במקרה הטוב,  

זוהי אהדה מורחבת; במקרה הרע, זו כפיית קשרים בין חוויות חיים שונות בתכלית, דוגמה טובה לכך  

 של גזענות מערכתית.  היא ניסיון של אנשים לבנים  להזדהות עם החוויה

כללי.   גירעון אמפתיה  קיים  כי  תורמת לתחושה  עובדים  עייפות מתמשכת בקרב  ארגונים תחושת 

מלאי כוונות טובות מוצאים עצמם נסחפים למעגלים אינסופיים של מפגשים מתישים בניסיון ללבן 

בה לצורכיהם וקידום תלונות וטענות של עובדים במקום לפנות זמן לדיונים ענייניים, המקדמים הקש

מוכנות לקדם  סטרית.    -אמפתיה חייבת להיות דופתרונות. מן העבר השני, עובדים נוטים לשכוח כי  

 אמפתיה כלפי עובדים, צריכה לבוא עם אמפתיה וסלחנות כלפי המעסיקים. 

 מגמות בישראל 

ז הבינתחומי כנס שנערך לאחרונה בבית הספר לפסיכולוגיה במרכ  -  158עלייתו של הארגון החומל

, שפירושו לא לראות  Caring-בהרצליה עסק בגלגול הבא של מושג "רווחת העובד", המתאפיינת ב

 אדם" בלבד, אלא אדם שלם שיש לדאוג לצרכיו, בלי קשר לשורת הרווח.-בעובד  "הון אנושי" או "כוח

ת המחקר  הראה שפרות המכונות בשמות מניבות יותר חלב. החוקרת שביצעה א  2009מחקר משנת  

בארגונים הוא מושג    Caring-טענה שהפרות לא אוהבות שמתייחסים אליהן כאל מספרים. חוויית ה

חדש יחסית  שטרם נמצא לו תרגום הולם לעברית. מדובר בקידום תפיסה של העובדים כמגוון אנושי 

ליהם  עם שלל צרכים המשתנים מאדם לאדם שאינם קשורים רק במקום העבודה, ושהניסיון לענות ע 

 

 

  Businessolver שמנוהל על ידי חברת התוכנה 157
158 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001318996  
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אינו צריך להתייחס דווקא לשיקולים הנוגעים בשורת הרווח של הארגון, להבדיל מהטבות ופעילות  

 רווחה המיועדות לכלל העובדים.  

המסר המגולם בתפיסה עדכנית זו הוא אמנם אין כל רע בארגון מרוויח שגם עובדיו שמחים בחלקם, 

הארגונים אינם רק יצורים  הם מייצרים. שכן  אבל ארגונים צריכים לדאוג לעובדיהם בלא קשר לרווח ש

ולכן יש להתייחס לעובדים כאל בני אדם, ובמקביל    כלכליים, הם נוצרו על ידי בני אדם ועבור בני אדם,

 לדרוש מהם  יעילות, אך מבלי להכפיף את האכפתיות כלפי העובד לרווחיות. 

ת ולפיהן לא הכול צריך להכפיף  מקדמות תפיסו  כגון "קפיטליזם קשוב",מגמות חדשות בתחום זה  

לשיקולי רווחיות. ארגונים צריכים גם לשרת את החברה שבה הם נמצאים, מסיבות אנושיות. "תחום  

אינסטרומנטל  Caring-ה שאינו  באופן  אדם  בני  לראות  ליכולת  כיום .  ימתייחס  מתעניין  צה"ל  גם 

נוגעים לרווחתם של משרתי הקבע, ולאחרונה החלו בו תהליכי שינוי ה  בתחביבים של חייליו לעתיד,

אלו   תהליכים  כטאלנטים."  והקצינים  כמנטורים,  הוותיקים  "המפקדים  תפיסת   ידי  על  המונחים 

מעידים על שינוי עמוק המתרחש גם ביחס למועמדים לגיוס. כבר בתהליך המיון לצה"ל, יש היום  

א מביא עימו. בתוך כך, גם במיון  ניסיון אמיתי לראות את הפרט על כל מכלול היכולות והכישורים שהו

הבנות חל שינוי ניכר. הוא מתבטא בעיצוב מחודש של תהליכים שבמסגרתם כל מיועדת לשירות  

עוברת תהליך מדוקדק שבסופו מתקבלת תמונה של כלל הכישורים והיכולות שלה. מטרת השינויים  

ו שלהם  המיטב  את  למצות  אלא  החיילים  רצון  את  להשביע  רק  אינה  כלל  הללו  את  לקדם  בכך 

המערכת. כך, אם בעבר נהגו לומר על חייל שלא נשר שהיה לו שירות איכותי, הרי כיום השאיפה היא  

 שרידות בלבד  כבר אינה מוגדרת כהצלחה.   שהוא יצטיין בתפקידו, משום ש

בולטת הדרישה לעובדים עם הבנה רוחבית.    בישראל כמו בעולם כולו  -מעבר ממומחיות למיומנות  

היא   אם  הדרישה  כיום  בלבד,  אחת  בפעולה  להתמחות  הייתה  הממוצע  מהעובד  הדרישה  בעבר 

 להבנה כוללת של הארגון, ממחקר ופיתוח, דרך ייצור ועד שיווק וניהול משברים.  
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 159תרומת ההייטק למשק הישראלי, באחוזים 27 תרשים 

מולטי  להיות  מהעובד  דורש  והוא  מיומנות,  של  לעולם  מומחיות  של  מעולם  הפך  העבודה  שוק 

לגדול בשנים הקרובות  רק עתידה  זה  דרישה לעובדים מסוג  יצירתית.  ובעל חשיבה  דיסציפלינארי 

העובדה   ומכאן  מעצם  הישראלי,  ההייטק  קטר  על  נשענות  ישראל  של  ועוצמתה  שהישרדותה 

גם בשנה שבה הכלכלה הישראלית סבלה משיעורי ן אנושי מקצועי ומיומן.  חשיבותו הרבה של הו

טק הישראלי פגיעה ופיטורי עובדים בהיקפים מצומצמים בהשוואה לשאר  -אבטלה גבוהים, ספג ההיי

המשק, ובעיקר בקרב בעלי המשכורות הנמוכות. מעבר לכך, על רקע שיעור האבטלה הגבוה עקב  

, היוו  2020טק מכלל המועסקים במשק. בשנת  -סי של עובדי ההייהקורונה במשק, עלה חלקם היח

כ ההייטק  ל    10%-עובדי  אחראים  והיו  במשק  השכירים  ההכנסה    25%  -מכלל  מס  תקבולי  מסך 

 (28-ו 27תרשים במדינה. )

 

 

159 https://innovationisrael.org.il/magazine/5701 
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 160חלקם של ההיטקיסטים במשק 28 תרשים 

פי השירותים, בשירותי  נמשכת מגמת העלייה בשיעור השכירים בענ -טק  - תמהיל המועסקים בהיי

- טק, וזאת במקביל למגמת ירידה בשיעור השכירים בענפי תעשיית ההיי- תוכנה ובמחקר ופיתוח בהיי

, שיעור העובדים  2011אופטיקה ועוד. למעשה, החל משנת  - טק העוסקים בייצור תרופות, אלקטרו

ממשיך   זה  ופער  התעשייה,  בענפי  העובדים  שיעור  על  עולה  השירותים  לאורך  בענפי  להתרחב 

נמצא כי בהשוואה לענפי  טק, שכן  -מגמה זו משמעותית בכל הנוגע למגוון התעסוקה בהייהשנים.  

ההיי של  התעשייה  ענפי  טכנולוגית -השירותים,  שאינה  הכשרה  בעלי  עובדים  יותר  מעסיקים  טק 

-ת תעשיית ההייחברובהכרח, כגון שיווק, כספים כוח אדם וכיו"ב, על כל עובד ליבה טכנולוגי. כלומר,  

טק ממנפות בצורה טובה יותר, מבחינה משקית, את עובדי המו"פ ומרחיבות את מעגל התעסוקה 

בהתאם לכך, גם שכרם של העובדים שאינם בעלי מקצועות טכנולוגיים בחברות אלה    בפריון גבוה.

תעשייה היחס בין עובדי המעטפת לעובדים במקצועות הטכנולוגיים בענפי הגבוה יותר. עם זאת,  

האחרונות.   בשנים  בירידה  היא  נמצא  אלה,  מגמות  שתי  של  לאורך  המשמעות  מתמשכת  ירידה 

 טק שתחום התמחותם אינו טכנולוגי.  -השנים בשיעור השכירים בהיי

-הוא מהחסמים המרכזיים להתרחבות תעשיית ההיי  מחסור מתמיד בעובדים טכנולוגיים מנוסים

כאיום אס  טק הישראלית. ועל המשק הישראלי  החסם המוגדר  טרטגי על מגזר הטכנולוגיה בפרט 

 

 

160 https://www.telecomnews.co.il/%D7%93%D7%95-%D7%97-%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA-

%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-2021-%D7%94%D7%92%D7%99%D7%9C-

%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2-%D7%A9%D7%9C-

%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A7-

%D7%92%D7%91%D7%95%D7%94-%D7%9E%D7%96%D7%94-%D7%A9%D7%9C-

%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9B%D7%9C%D7%9C-

%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A7.html 



 

 

130 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

טק לענף פחות ידידותי  -בכלל, החמיר בתקופת המגפה. הקורונה החמירה את המצב והפכה את ההיי

ונגיש לנשים ולחסרי ניסיון בסביבה שמראש היא בעייתית, מאחר שהמעגל המצומצם המרכיב את  

אינם חרדים ויש בו ייצוג חסר של נשים ומיעוטים. טק הישראלי מורכב ברובו מגברים יהודים ש-ההיי

למצבן של הנשים ולסוגיית השוויון אחד החששות  מההשפעות ארוכות הטווח של הקורונה מתייחס  

בהיי המועסקות  ונשים  בכלל,  העבודה  בשוק  בפרט.- המגדרי  מסגרות   טק  של  שהיעדרן  נראה 

בתפקידים   הכרוכים  הפערים  את  העצים  לילדים  הטווח  חינוכיות  ארוכות  המשמעויות  המגדריים. 

עשויות להיות חמורות, מכיוון שמצב זה יגרום לכך שפחות נשים יתקדמו לעמדות הנהלה והפערים 

 המגדריים בשוק העבודה יגדלו. 

בעיה נוספת שתעמוד בפני ענף ההייטק בקרוב נגזרת דווקא מהעלייה הניכרת בכמות הסטודנטים 

האחרונות, עלייה שמתמשכת למרות המחסור בסגל אקדמי בכיר    במקצועות הטכנולוגיים בשנים 

טק בכלל ובמדעי המחשב בפרט; לצד שיעור נשירה גבוה של סטודנטים ממקצועות -במקצועות ההיי

שיצאו   תעסוקתי  ניסיון  החסרים  הצעירים  העובדים  בשיעור  הצפויה  המשמעותית  העלייה  אלה. 

  11%- בעיית הג'וניורים, המהווים כבר כיום כאת    בשנים הקרובות לשוק העבודה, עתידה להחריף

כדי להתמודד עם הבעיה ולהבטיח שהבוגרים הטריים לא יישארו מחוסרי    ממצבת העובדים בענף.

טק, ובהם גם חברות הזנק ישראליות בוגרות, יידרשו לפתח ערוצים לקליטה -עבודה, מעסיקים בהיי

גדול   אף שחלק  ניסיון,  ללא  עובדים  של  ברקע ולהכשרה  צעירים.  עובדים  להכשרת  ערוך  לא  מהן 

כלל עובדי ההיי גם השקל החזק הגורם להתייקרות בעלויות של  נמצא  טק, מה  -לבעיית הצעירים 

שהופך את העסקת הצעירים הישראלים יקרה במיוחד בהשוואה להעסקה בשווקים שאליהם חברות 

 חוץ.  -מעבירות עבודות פיתוח במיקור

 שירותים ומוסדות פיננסים    – אשכול

ענף השירותים הפיננסיים התפתח בקצב מדהים בשנים האחרונות, בשל התקדמותה המהירה של  

ההתפתחויות   161. הטכנולוגיה אחת  דיגיטלית  בבנקאות  רואים  אנשים  מעט  שלא  שנמצא  למרות 

יאות זו משמחת הטכנולוגיות המבורכות ביותר של העשור האחרון, יש לא מעט אוכלוסיות ש שמצ

אותן פחות. הבנקים המסורתיים מנסים להיענות לאוכלוסיות אלו הן באופן דיגיטלי והן באמצעות 

שהבנקים   כמו  להיעלם  במקום  במקביל,  צורכיהן.  את  וימלאו  אנושית  אוזן  שיטו  עובדים  הצבת 

ירים, הם מתחרים המסורתיים קיוו, בנקים צעירים ושירותי פיננסים חדשניים הבשילו והיו ליריבים אד 

עם הבנקאות המסורתית על לקוחות ומזומנים ומפעילים לחץ על תחום השירותים הפיננסיים כדי  

ויאמץ לו "תרבות כישלון מהיר", קרי   יצא מחוץ לאזור הנוחות שלו,  יתחדש במהירות  זה  שתחום 

צוות להצליח  תרבות שבה הצוות נהנה מהחופש להיכשל ובתנאי שכל כישלון יצור למידה שתסייע ל 

רק   שהטכנולוגיה  נראה  בהמשך.  יותר  את  מהר  ותחזק  הבנקאי  במגזר  יותר  גדול  תפקיד  תשחק 

 המגמות המוצגות בהמשך. 

 , והוא יידון בהרחבה בהמשך הפרק.  29בתרשים מוצג  בנק כשירות מודל חדש של 

 

 

161 https://expleogroup.com/2021-financial-trends/  
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 162כיצד פועל "בנק כשירות"  29 תרשים 

 מגמות עולמיות 

 משתנים שירותים פיננסיים 

אישית ולשמר   -  התאמה  למשוך  כדי  אישית  ההתאמה  של  היתרונות  את  מקדמים  שיווק  מומחי 

לקוחות. מאגרי עתק של נתונים ובינה מלאכותית מסייעים לעבד, לאחסן ולהניע תובנות מהנתונים 

כדי לאפשר התאמה אישית מיטבית. לבנקים יש מידע רב על אודות התנהגות לקוחות, היסטוריית 

ערוצי בזמן אמת של תובנות אלה כדי לספק -כותית מאפשרת שילוב רבגלישה וחברה. בינה מלא

חוויית שיווק אישית רלוונטית לכל אחד מהלקוחות. עם זאת, כדי שהמוסדות יצליחו להפיק תועלת  

 ממיון זרמי המידע, נדרשת טכנולוגיית ניתוח נתונים עוצמתית מאוד.  

(robotic process automation) RPA ,  ת של  רובוטייםאוטומציה  בטכנולוגיה   -  הליכים  מדובר 

קיימת.  לאדם עם מערכת  אינטראקציה שיש  כל  לחקות  תוכנה  לרובוטים של   חדישה המאפשרת 

רוב כלי ה כי  ובינה מלאכותית, הכוללת למידת המערכת   RPA-חשוב לציין  נבדלים מלימוד מכונה 

נתונים מצטברים,   על סמך  ביצועיה במשימה.  את  כדי לשפר  לאין מניסיונה  חשובה  זו  טכנולוגיה 

סיכונים, בדיקות   אימות, הערכות  כגון העלאת לקוחות,  שיעור לעסקים. היא מאפשרת  תהליכים 

אבטחה, דיווח נתונים וניתוחם, תהליכי תאימות כמו גם רוב הפעילויות הניהוליות החוזרות על עצמן. 

של כמויות עצומות של נתונים  פעילויות אלו תורמות לתהליכי קבלת החלטות המבוססים על הערכה  

 

 

162 https://i.insider.com/5d4c52282eaed50afe19cbce 
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מוְבנים, תהליך שאילולא הטכנולוגיה היה כרוך בהשקעה עצומה של משאבים. הדבר -מוְבנים ובלתי

משחרר את כוח האדם של הבנק לבצע פעילויות מורכבות יותר, בעלות ערך מוסף. חברות פיננסיות  

ים רובוטיים תמשיך לסייע  כבר עושות שימוש במכונות חושבות, והתקדמות אוטומציה של תהליכ

סיכון    RPA-למוסדות פיננסיים להיות יעילים ואפקטיביים יותר. עם זאת, חשוב לציין כי אין לראות ב

עשויה  זו  מאחר שמערכת  ולהתקדמות,  חידושים  לקליטת  פז  הזדמנות  בה  לראות  אלא  למשרות, 

 ורים. לפנות לעובדים זמן רב, שבו יוכלו להתמקד ביצירתיות כדי להניע שיפ

ימשיך לשבש את המוסדות הפיננסיים, מעבר לאבטחת הנתונים. במילים   -Blockchain) בלוקצ'יין )

תוך   עסקאות  של  ברשומות  המחזיק  נתונים  כמבנה  הבלוקצ'יין  את  לתאר  ניתן  ביותר,  הפשוטות 

ל  הקפדה על אבטחה, שקיפות וביזור. ניתן לדמיין זאת כשרשרת או כרשומות המאוחסנות בצורות ש

ידי רשות מרכזית אחת.  הבלוקצ'יין הוא מעין ספר חשבונות מבוזר   163בלוקים שאינם נשלטים על 

הפתוח לחלוטין לכול  ברשת. אולם מרגע שמידע מאוחסן בבלוקצ'יין, קשה מאוד לשנות אותו. כל 

הנתונים  שלה.  האותנטיות  את  שמוכיחה  דיגיטלית  בחתימה  מאובטחת  בבלוקצ'יין  עסקה 

ב למקסימום המאוחסנים  עד  ממוזערים  וכך  לשינוי,  ניתנים  ואינם  זיופים  מפני  חסינים  בלוקצ'יין 

הסיכויים לביצוע פעילויות הונאה כלשהן או להיתכנות של כפילות עסקאות. הבלוקצ'יין תורם במגוון 

רחב של יישומי בנקאות והשקעות, והוא מסייע ללקוחות לבצע עסקאות תשלום בטוחות יותר. סביר 

שאימוץ של בלוקצ'יין בתעשייה לא יתרחש עד שנגיע לנקודת מפנה, ואולם כשיגיע הזמן הזה,  להניח  

הרגולטורים יצטרכו לקבוע את השיטות הטובות ביותר להפעלת הטכנולוגיה ולפיקוח על השימוש 

 בה. 

הדיגיטלי בייחוד    -  הארנק  לסלק משמש  עשויים  ניידים  בתשלומים  חידושים  ניידים.  לתשלומים 

על לחלוט ופחות  פחות  מסתמכים  הגלובליים  הצרכנים  שכן  מחיינו,  המסורתיים  הארנקים  את  ין 

מזומנים. לגוגל, אפל, טנסנט ולעליבאבא כבר יש פלטפורמות תשלומים משלהן, והן ממשיכות לפרוס 

וזיהוי פנים, מה שעשוי להפוך למסלול  תכונות חדשות כמו בקרת גישה ביומטרית, טביעת אצבע 

 עדף בעשור הקרוב.התשלום המו

שממשקי שיחה אלה מספקים, שכן   24/7לקוחות של מוסדות פיננסיים נהנים משירותי    -  צ'טבוטים

ופתרון תלונות מהיר משפרת את חוויית הבנקאות האישית במידה רבה.   האפשרות למענה מיידי 

חות. לדברי ממשקי שיחה מספקים גם דרך קלה וחסכונית לארגונים במגזר הפיננסי לקבל משוב לקו

מהבנקים והעסקים. על פי אחד   85%צ'טבוטים יתקשרו עם לקוחותיהם של    2020גרטנר, עד שנת  

כך, הרי   אכן  זה  ואם  אינטראקציה,  דקות בכל  יותר מארבע  צ'טבוטים פיננסיים חוסכים  הדיווחים, 

 שלכל בנק אינטרס  להשתמש בהם. 

  

 

 

163 https://hackernoon.com/blockchain-technology-explained-introduction-meaning-and-applications-

edbd6759a2b2  
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 דרישה גוברת לבנקאות דיגיטלית

וגוברת לחוויית בנקאות דיגיטלית של הדורות הצעירים משנה את אופן הפעולה של דרישה הולכת  

הרצון הגובר של הצרכנים לגשת לשירותים פיננסיים מערוצים דיגיטליים    .164כל תעשיית הבנקאות

בנקאות  הביא לזינוק בטכנולוגיות בנקאיות חדשות המעצבות מחדש את ענף הבנקאות. זה מתחיל מ

מסורתי שהבנקים  קמעונאית  הספציפיים  לשירותים  המתייחסת  צרכנית,  בנקאות  גם  המכונה  ת, 

לצרכנים,   להציע  טכנולוגיה יכולים  והלוואות.  וחיוב  אשראי  כרטיסי  חשבונות,  ובדיקת  חיסכון  כגון 

כי   המיועדת לשיפור היעילות התפעולית של בנקים קמעונאיים משפיעה לטובה על השוק. נמצא 

עונאית מעריכים כי הטכנולוגיה תורמת יותר בהפחתת עלויות לעומת ממנהלי הבנקאות הקמ  39%

 הטוענים שהיא משפרת את חוויית הלקוח.  24%

ניתן להתרשם בשטח כי הבנקאות החדשה ממוקדת בהחלט בחוויית הלקוח ובנוחותו. היא מציעה  

סלולרית   הו  -בנקאות  וניטור  כספים  העברות  הפקדות,  לביצוע  העיקרית  לשיטה  צאות שהפכה 

מקוונת   בנקאות  בנקאות    -והכנסות.  של  הכוללת  לחוויה  מתייחסת  סלולרית,  בנקאות  הכוללת 

באמצעות ערוצים דיגיטליים, כולל אפליקציות לנייד, שולחן עבודה, צ'טבוטים חיים ועוד. הפופולריות 

ה של הבנקאות הסלולרית עלתה על זו של הבנקאות המקוונת ושיעור הצמיחה שלה הוא פי חמיש

 מהבנקאות המקוונת. מחצית מכלל הלקוחות המקוונים משתמשים גם בבנקאות סלולרית.

הניאובנק,  של  שאינם    -   Neobank  עלייתו  בתעשייה  מובילות  יכולות  עם  בלבד  דיגיטליים  בנקים 

מסורתיים  בנקים  על  מסתמכים  או  פיזיים  סניפים  רגולציה   מפעילים  רפורמות  ידי  על  ומונעים 

צצים כפטריות אחרי הגשם ברחבי העולם בשנים האחרונות. חברות אלה צברו   ,ידידותיות לחדשנות 

אחיזה במיוחד באירופה בשלוש השנים האחרונות. התעניינות מוגברת של הצרכנים בניאובנקים 

לם, מה שמניע ניאובנקים להציע וביישומים ניידים לשירותים פיננסיים מעוררת תחרות ברחבי העו

 להם הטבות מרחיקות לכת.  

בה בנקים מרכיב מרכזי בבנקאות פתוחה,  היא     (Banking As A Service BaaS)בנקאות כשירות

את   לשפר  כדי  שלהם  לנתונים  לגשת  שלישיים  לצדדים  ומאפשרים  מערכותיהם  את  פותחים 

משנות את המודלים העסקיים של בנקאות    BaaS(. חברות  29  תרשים שירותיהם בעצמם בזמן אמת )

ומקלות על הכניסה  קמעונאית, מעצבות את מערכות היחסים של בעלי התפקידים עם הלקוחות 

 לפינטק.  

יישומים תכנות  מסורתי  API -(Application Programming Interface 165( ממשק  באופן  נוגע 

הטכנולוגי   והמאפשרבממשק  תוכנות,  של  בין  צד  של  של  ליישום  ולשירותים  לכלים  להתחבר  ישי 

הבנק ולסנכרן ביניהם. למרות ששירותים אלו נמצאים בשימוש נרחב כבר למעלה מעשור, השימוש  

פרוטוקולים  למכלול  מתייחס  והוא  הפיננסיים,  השירותים  בתחום  לאחרונה  נפוץ  נעשה  בהם 

יים. שימוש בממשק  המנגישים את שירותי הבנק לחברות צד שלישי באמצעות ממשקי תכנות יישומ

 

 

164 https://www.businessinsider.com/future-of-banking-technology  
165 https://razorpay.com/learn/what-is-api-banking/  
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שינה משמעותית את אופן ביצוע הפעולות הפיננסיות באמצעות קידום חדשנות שהגמישה וייעלה  

את השימוש בשירותים אלה. ייעול זה ניכר ביכולות משופרות לניהול תזרים המזומנים בזמן אמת, 

שראי ועוד. בצמצום חסמים בניהול כספים, למשל בהגשת בקשה להלוואת עסק, לבדיקת יכולת הא

לצפות על כלל הכספים לעקוב אחר ניתוח של  הכול במקום אחד:ולבסוף, הממשק מאפשר לעשות 

 כל התנועות הפיננסיות ולשלוט בהן.  

  שיתוף פעולה גובר בין פינטק לבנקים מסורתיים

ת  ( הוא שילוב של שתי מלים: "פיננסים" ו"טכנולוגיה". חברות הפינטק הן חברו FINTECH"פינטק" )

השינויים הטכנולוגיים   166שפיתחו טכנולוגיות שנועדו לאפשר לצרוך שירותים פיננסיים מתקדמים. 

הביאו גם לשינוי בדרישות הלקוחות, שדורשים שירותים מותאמים אישית, מהירים ויעילים יותר. ככל  

לפיתוחים   אחראיות  הפינטק  חברות  המצופה.  השירות  רף  גם  עולה  כך  מתקדמת,  שהטכנולוגיה 

מוצרים שבחלקם מתחרים ב על  מוסף  ערך  ללקוח  להציע  אלה שמציעים טכנולוגיים המאפשרים 

המוסדות הפיננסיים המסורתיים, ולמוצרים אחרים, שבמקרים רבים משלימים אותם. חברות פינטק 

מצליחות מפני שהן מאפשרות לשפר תהליכים קיימים, להוזיל עלויות או לייצר חוויה חדשה לגמרי  

ר  לספק  אמורה  הפינטק  לחברות  גבית  רוח  חדשה.  טכנולוגיה  בעזרת  לרוב  הלקוח,  גולציית עבור 

החלה להיכנס בהדרגה. באמצעותה, חברות הפינטק יוכלו לגשת אל   2020ב  הבנקאות הפתוחה ש

בהסכמתו, כמובן. כך, גם יוכלו המוסדות    -נתוני הלקוח ולהציע לו שירותים פיננסיים רלוונטיים יותר  

בשיתוף   הפיננסיים המסורתיים, להתחבר לפינטקים השונים ולהציע שירותים חדשים ללקוחותיהם 

לשם   חדשה  טכנולוגיה  לאמץ  ממשיכים  רבים  פיננסיים  שמוסדות  בעוד  חברות.  אותן  עם  פעולה 

שיפור הקיים הפינטק מספק דרכים מרתקות לחדשנות מתמשכת. כבר עכשיו, מוסדות פיננסיים 

יגבר   רק  וזה  לקידום היתרון התחרותי שלהם,  כיצד להשתמש בפינטק  ללמוד  חייבים  הבינו שהם 

 הבאות. בשנים 

היכולת  ואת  סייבר  סיכוני  עם  להתמודד  יכולתם  את  יקבעו  המגמות שלעיל  את  הממנפים  בנקים 

התחרותיות שלהם אל מול ספקי בנקים אלטרנטיביים, ובייחוד כאלו שמפחיתים את מחזור ההלוואות 

עבודה  דרכי  ומאמצים  דיגיטציה  מבצעים  נכון  הפועלים  עסקים  ספורות.  לשעות  ממספר שבועות 

ריזות יותר, מגבירים פרודוקטיביות, בונים כישורי מפתח מקומיים ומשקיעים בטכנולוגיה, בנתונים,  ז

בבדיקות ובאבטחה ומידע. אולם טכנולוגיה חדשנית המיושמת באופן שגוי משפיעה באופן שלילי הן 

הנכון   על העבודה והן על אמון הצרכנים. לכן על כל המוסדות הפיננסים לוודא שהם פועלים באופן

 והמתאים ביותר עבורם ועבור לקוחותיהם. 

 מגמות בישראל 

בישראל הפתוחה  הבנקאות  המשחק.  מהפכת  כללי  לשינוי  ותביא  לפינה  מעבר  בנק   167נמצאת 

ישראל מבצע יותר ויותר מהלכים ובקצב מסחרר על מנת שהבנקים "ידברו ביניהם". מהלכים אלה 

 

 

166 https://finance.walla.co.il/item/3445550  
167 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001364179  
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של העיקרי  המרוויח  אשר  התחרות,  את  לפירוק יגבירו  המרכזיים  המהלכים  אחד  הלקוח.  הוא  ה 

. נוסף על  2017ההגמוניה של הבנקים הוא הקמת מאגר האשראי הלאומי של בנק ישראל בשנת  

רגולציה וחקיקה, ייעשה לקידום כוחות טכנולוגים ורגולטורים ובהן חברות פינטק, המספקות שירותי 

 ות המנהלות קופות גמל וקרנות. בנקאות מסורתיים בתחום הלוואות ומשכנתאות וכן חבר

המתגבשת בעולם והמוכתבת גם על ידי בנק ישראל, תאפשר ללקוח    מגמת ה"בנקאות הפתוחה", 

לבצע את עסקיו הפיננסיים בהתאם לבחירת ספק השירותים האטרקטיבי עבורו. בנוסף, מחייב בנק  

באמצעות ממשקים ישראל את כל הבנקים להקים תשתית אשר תאפשר חשיפה של כל השירותים 

תקניים ואחידים, מהלך המאפשר גם לגופי פינטק להיות שחקנים "שווי זכויות" ופותח את התחרות  

- החופשית בשוק הבנקאות. התהליך מתגבש בימים אלה, כשהמתווה של בנק ישראל מציג את האקו

הע ברחבי  מקבילים  מרכזיים  לבנקים  בדומה  בישראל,  עתידית  פתוחה  בנקאות  של  ולם.  סיסטם 

בבנקאות  כללי המשחק  לשינוי  יגרום  בארץ  הפינטק  נוף  ישראל,  בנק  ומדיניות  זו  תשתית  בעזרת 

 מקצה לקצה.

ללקוח,   ועוברת  מהבנקים  נלקחה  החשבון  על  תעשה השליטה  למידע,  האינטרנט  שעשה  מה 

התשתית החדשה לבנקאות. באופן דומה, המהפכה הסלולרית הצרכנית עוברת לבנקאות, ולמרות 

יותר, אין ספק שצפויה לו הצלחה דומה.  שתח הבנקים מוצאים את עצמם במציאות ום זה מורכב 

, הם צריכים להיות מספיק אטרקטיביים עבור לקוחותיהם ולהציע להם בעיתוי הנכון את מה  החדשה

שהם צריכים. התחרות על הלקוח, שתהיה רלוונטית לכל מגוון הפעולות הבנקאיות, תעניק לו ערך  

שיפור בשירות ובחוויית הלקוח ותוזיל עלויות, תייצר צורך במתן הטבות ללקוחות ומועדוני    רב, תקדם 

ובאופן ביצוע פעולות  מתחזקת שליטה של הלקוח במידע הפיננסי אודותיולקוחות וכדומה. במקביל,  

הדבר מחייב את הבנקים לשתף מידע בנקאי של הלקוח, בהסכמתו, עם ספקים   בחשבון הבנק שלו,

ים ולאפשר ביצוע פעולות בחשבונו של לקוח באמצעות צד ג'. השינויים הללו יאתגרו את כל  מורש

 המוסדות הפיננסים ואת הבנקים בפרט. 

העסקי   המודל  את  לשנות  יאלצו  והבנקים  הפינטק  חברות  כל  החדש,  העסקי  במודל  לשרוד  כדי 

החדשה: מערכות שירות אשר יסייעו להתנהל בסביבה העסקית    ולהקים תשתיות תקשוב משודרגות 

לקוחות מתקדמות, מערכות דיווח ובקרה מתקדמות, מערכות חברתיות ייעודיות ומערכות מבוססות  

אינטליגנציה מלאכותית, אשר ידעו להמליץ על שירותים ללקוחות, להתריע על נטישה פוטנציאלית  

תבצע בזמן אמת, ועוד. כדי למקסם את המהלך ולהבטיח את הצלחתו, התהליכים הללו חייבים לה 

לציין,  חשוב  הפעילות.  יום  בתום  רק  המתעדכנות  כיום,  הליבה  מערכות  רוב  שפועלות  כפי  ולא 

שלבנקים יש מספר יתרונות בתחילת קו המרוץ הזה. יש להם כמות רבה מאוד של נתונים רלוונטיים 

הבנקי של  התוכנה  מנועי  בנוסף,  עסקים.  עמם  לנהל  מאוד  שבטוח  לספקים  נחשבים  יהיו  והם  ם 

חייבים לנתח כל עסקה ולנבא את צורכי הלקוח. כמובן שפתיחת ממשקים אלו תתאפשר רק כאשר  

מערכות התקשוב יאובטחו כראוי. תשומת לב מיוחדת תידרש גם לגילוי הונאות ולאיתור עסקאות לא  

את  יקבע  המתגבש  הפינטק  לשוק  הליבה  מערכות  של  ההתאמה  תהליך  פוטנציאליות.  חוקיות 

תוך שהוא מעודד חדשנות,   הצלחתם  כיום,  גורלם של הענקים הפיננסיים השולטים בתחום  ואת 

 סופית, והכול לטובת הלקוח.  -יוזמות ויצירתיות אין
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 השלכות  

לאחר הצלחת גל ההתחסנות הראשון בישראל, נדמה היה, ואולי הייתה זו משאלת לב, שהמגפה 

חדשים ואגרסיביים תורמת להפנים את העובדה תיעלם וחיינו ישובו לקדמותם. אך התפתחות זנים  

, ולאור תחזיות מדענים, גם אם המגפה הנוכחית תיעלם באורח פלא,  ללמוד לחיות עם המגפה  שיש

סביר מאוד שהאירוע הבא כבר עומד בפתח. בישראל כמו בעולם כולו מגפת הקורונה פגעה קשות 

רגל,  בכל היבט של חיינו, אך בייחוד בתחום הכלכלה והתעסוקה . אובדן מקומות עבודה, פשיטות 

ביכולת ההורים לצאת לעבודה   ופגעו  לילדים להישאר בבית  וסגרים שגרמו  כל    -קריסת מקצועות 

השינויים הללו שנכפו על עולם התעסוקה דורשים בדק בית משמעותי בכל תחומי חיינו כדי שנוכל 

 לקדם מוכנות לעתיד הלא ידוע. 

בות אדירה במיוחד בהיבט הכלכלי. היא זו המספקת מענה משלים  מערכת החינוך היא בעלת חשי

ללימודים בבית הספר, ובכך היא הגורם העיקרי המאפשר סביבה כלכלית פורייה. המערכת מטפלת  

בילדים ומפנה את ההורים לעבודתם ובזמן שהילדים תחת חסותה היא מחנכת, מלמדת ומכשירה 

ר העיקרי שאיתו מתמודדת מערכת החינוך, כמוה כרוב  אותם לחיים יצרניים בעולם עתידני. האתג

המערכות, נגזר מכך שקשה לה מאוד עד בלתי אפשרי לתת ללומדים ולמורים מענה מהיר, עדכני 

 ומותאם לקצב השינויים המואץ. 

בהזדמנויות שיצרו אילוצי הקורונה כבר מסתמנת סבירות לצמיחה כלכלית מואצת מקומית ועולמית.  

בת  לסייע  את כדי  להפנות  צורך  יש  עתידיות,  ממגפות  ולהימנע  הנוכחית  מהמגפה  הנזקים  יקון 

שוויון -לצד קידום מדיניות כוללת המפחיתה אי  168הכלכלה לדרך פיתוח ירוקה, גמישה ואינטגרטיבית, 

בדגש על חינוך ירוק  והפועלת לשיפור הקיימות. אלו צריכים לבוא לידי ביטוי גם במערכת החינוכית,  

 לקיימות ויצירת שוויון הזדמנויות לכל הלומדים.  

ות. להפך, נמצא שזרימת מסחר, הון ומידע מהווים מרכיבים חשובים שאינם נפגעים גם בתקופת מגפ

הפצה   להבטיח  כדי  ומאובטח,  מותאם  מהיר,  רפואי  לוגיסטי  מערך  דרשו  לדוגמה,  - ביןהחיסונים, 

. סגרים ובידודים גם מעלים דרישה לשליחויות בכל תחום, הן מקומיות והן גלובליות, מה שגם  לאומית 

גמת רחפנים מעלה את הצורך במערכים לוגיסטיים יעילים ומהירים. כניסת טכנולוגיה מתפתחת דו 

תיקוני   רלוונטיים, כמו שליטה מרחוק,  גם פיתוח מקצועות  דורשת לצד המערך הלוגיסטי  לתחום, 

ועוד.   קצה  את חשיבות  מכשירי  ומדגישים  יכולות טכנולוגיות  והכשרה של  פיתוח  דורשים  אלו  כל 

 החינוך הטכנולוגי כחלק בלתי נפרד מכל תחום ידע.  

יש של  גאוותה  הייתה  ומתמיד  המזון  מאז  טכנולוגיית  כיום  שבה.  המפותחת  החקלאות  על  ראל 

"FoodTech  ,היא המגזר המתפתח ביותר, הממנף טכנולוגיות ליצירת יעילות וקיימות בתכנון, ייצור "

והנאה ממזון. בתקופה של שינויי אקלים ואירועי מזג אוויר קיצוניים המצמצמים את בחירה, אספקה 

ובמים,  הפרודוקטיביות של חלק מענפי   דווקא ישראל, שאינה משופעת באדמות לחקלאות  המזון, 

מציעה לעולם טכנולוגיות פורצות דרך בתחום. חשיבותן של הללו רבה, הן בהיבט של הובלה עולמית  

 

 

168 https://blogs.worldbank.org/voices/global-economic-outlook-five-charts-0  
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הצורך לשמור על עצמאות כלכלית ולהיות מסוגלים  והן כמקור פרנסה למדינה, אך חשוב מזה הוא  

המקומיים שלנו בכל עת ובכל זמן, גם נוכח אסונות עולמיים, בלא להיות תלויים  לספק את הצרכים  

בפועל, קיים כיום פער אדיר בין החקלאות בשטח ובין היכולות בפוטנציה, לצד מחסור    ביבוא חיצוני.

גדול באנשי מקצוע מיומנים שיובילו את החידושים הטכנולוגיים בעולם החקלאות ויתנו מענה לצורך 

בחקלאות מדייקת. זה המקום של מערכת החינוך למקם את הנושא של טכנולוגיות בתחום    המתגבר

הקשור  בכל  צעיר  בגיל  כבר  לומדים  להכשיר  ולהתחיל  העדיפויות,  בסולם  גבוה  ומזון  החקלאות 

למידה בתחום חייבת להתבסס להתייעלות בשימוש במשאבים טבעיים ובשרשרת אספקת המזון.  

ערכי על  וראשונה  האנושות בראש  של  הצריכה  הרגלי  כגון  היבטים,  של  בחינה  תחייב  והיא  ם, 

ואובדן מזון נזקי הדברה כימית,  חיות למאכל,  גידול  נזקי  בעולם מקוטב, שבחלקו האחד    השבעה, 

 נוצרים עודפי מזון גדולים ובצדו השני מסתמן רעב ומחסור. 

משתנים  דורש  המקצועות  אלא  במומחים  מסתפק  אינו  העבודה  מאחר  -מולטי  ועולם  טאלנטים, 

ומיומנויות,  יכולות  ושל  ולמידה  ידע  של  יותר  גבוהות  רמות  דורשות  הטכנולוגיות  שההתפתחויות 

בעיקר בהיבטים הטכנולוגיים והמדעיים לצד מגוון כישורים רכים. פורמט הלימודים הקיים במערכת 

ערכת הלימודים של כל החינוך ובאקדמיה אינו עונה על צורכי עולם העבודה המתהווה, מאחר שמ

ואוריינות   דיגיטלית  ובהן אוריינות  כיום,  תלמיד אינה כוללת את מכלול תחומי האוריינות הנדרשים 

נתונים, שהן בסיס לכל פעילות בעולם העבודה העתידי. בה בעת כוללת מערכת השעות במוסדות  

ידה אף הם עדיין אינם  הלימוד מקצועות שאינם תורמים למוכנות הלומד לעולם המשתנה. אופני הלמ

מותאמים למגוון התלמידים, ולרוב הם נוטים להיות מסורתיים ושמרניים ולפנות לקבוצות מובחנות, 

תרבותיות בדגש על לימודי שפות. אף שבשוק -וזאת כאשר הקשרים הגלובליים בכל תחום דורשים רב

וצורכ די,  בכך  אין  ואחרים,  קוליים  סימולטניים  מתרגמים  פועלים  מחייבים כבר  העתידי  המשק  י 

- לשוני ורב-הכשרת לומדים כך שיהיו בעלי יכולת קריאה, הבנה וכתיבה ויכולת התנהלות בצוות רב

תרבותי. עולם החינוך חייב להכשיר את הלומדים מגיל צעיר לדרישות אלו, אך הכשרה כזו דורשת  

  . צוות מלווה מתאים, שגם הוא חסר ו/או אינו מותאם לעמוד בדרישות אלו

. בפועל, המציאות הזו בשוק העבודה של היום, העובד צריך להיות במרכז, לא עוד כעובד אלא כאדם 

מיומנויות  עימם  המביאים  מקצועי,  צורך  בהם  שיש  לאנשים  בעיקר  מתייחסת  אלא  גורפת,  אינה 

אקונומיים גדלים  -נדרשות לעולם העבודה המשתנה, המשמרות את הרלוונטיות שלהם. פערים סוציו

שוויון הזדמנויות. בעולם היברידי, מקוון ודיגיטלי, מצויים כל הכלים להבטיח שוויון -הם תוצאה של אי

תפקיד המונח לפתחה של מערכת החינוך. בנוסף, כבר הוכח    -הזדמנויות בכל אזור, גם בפריפריה  

" רבת מגוון"  כי  תרומה  הקורונה  -נושא  בתקופת  ואולם  הכלכלי,  בהיבט  ד ערך  קשות  ווקא  נפגעה 

הנשים  הכרוך   אוכלוסיית  העומס  עיקר  נפל  מאחר שעליהן  שוב שקופה,  בילדים   שהפכה  בטיפול 

שנשארו בבית בתקופות הסגר. יש לחשוב על צורת הוראה ולמידה שונות, אשר ימנעו פגיעה קשה  

 באוכלוסייה שבחלקה מוחלשת ממילא.  

ההייטק, שהוא אחד מעמודי התווך   ולבסוף, יש לבחון את תהליך המעבר בין מוסדות ההוראה לעולם 

אינם   רובם  והאקדמיה,  החינוך  ממערכת  היוצאים  )ג'וניורים(  צעירים  הישראלית.  הכלכלה  של 

מתאימים לדרישות השוק. רוב החברות היום )פרט לגדולות ולמובילות שבהן( אינן ערוכות להכשיר 

נה גם למעבר ממערכת החינוך  את העובדים הצעירים כדי לגשר על פערי הדרישות. מציאות זו נכו

את  במהירות  להתאים  לו  המאפשרת  משלימה  ולמידה  הוראה  מערכת  בנה  הצבא  ואכן  לצבא, 
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המציאות  העבודה,  לעולם  האקדמיה  בין  במעברים  פערים  על  גישור  לצד  לצרכיו.  המתגייסים 

ך מחזיקה  מערכת החינו למידה לאורך החיים ושינוי קריירות תכוף.המשתנה בקצב מואץ דורשת גם 

כיום בכל התשתיות והאמצעים הדרושים להכשרת הלומדים בכל תחום. שיתופי פעולה בין מערכת 

יכולים לתרום לפיתוח גישה עדכנית שלא תתייחס לגילאי הלומדים   החינוך, הצבא ועולם העבודה 

ולם  אלא לצורכיהם, ותאפשר למערכת החינוך לתת מענה לצרכים אלו, הן לטובת הפרט והן לטובת ע 

. במציאות כזו הצבא והתעשייה יוכלו לתמוך בהכשרת המורים שבתורם יכשירו את התעשייה והצבא

 הלומדים.  

 אתגרים חינוכיים    

 קטגוריות לאתגרים: פתיר, קשה, סורר  

ומחשבה  גישה  שינוי  דורשים  והם  פשוטים  אינם  כיום  החינוך  מערכת  בפני  העומדים  האתגרים 

השינוי.   אופן  לגבי  הזדמנויות  עמוקה  לקדם  עשוי  מתאים  פתרון  אך  "קשים",  אתגרים  אמנם  אלו 

חינוכיות מרחיקות לכת. יש להתחיל כבר היום לטפל בהם, כך שבטווח הבינוני תוכל המערכת לספק  

 פתרונות מיטביים לעולם החינוך. 

 טכנולוגית - צורך בפיתוח פרדיגמת למידה לאורך החיים על בסיס אוריינות דיגיטלית -קשה 

בעולם המשתנה בקצב מואץ יש להבטיח למידה לאורך החיים. אין הכוונה ללמידה אקדמית מוסדית, 

אלא ללמידה מתמשכת וקבועה המאפשרת לכל לומד להשקיע בתחום שבו הוא מעוניין באותו מועד  

ובאופן שבו הוא מעדיף ללמוד. גישה כזו מביאה בחשבון כי ייתכן ש'ביום שאחרי' תחום הלימודים 

בחר ללמוד עלול להיות לא רלוונטי עבורו או עבור הסביבה או שהוא כבר לא יעניין אותו או שימצא  ש

 לו תחומי עניין חדשים ועדכניים.  

על מנת להכשיר "לומדים לאורך החיים" שיתאימו לעולם העבודה במציאות המשתנה דרושים מורים  

ורים לפי תחומי ידע ממוקד, לרוב תוך לומדים המאמינים בפרדיגמה המשתנה. כיום מכשירים את המ

התעלמות מתחומי ידע נוספים שלהם, תחביבים וכשירויות אישיות, בשאיפה לשמר אותם בתפקידם  

זמן.   לאורך  מיקוד במערכת  כיום  המציע  העבודה  עולם  דרישות  את  לחלוטין  נוגדת  זו  מציאות 

תמ קשורה  שאינה  מקצועית  והתפתחות  קריירה  חילופי  קיים.במיומנויות,  למקצוע  השכלה   יד 

היכולת של    לכן, 169והכשרה הם תהליכים משלימים, וחינוך הוא תהליך שמתפתח לכל אורך החיים.

מרכזיות זו של המורים  בתי הספר להתמקד בלמידה לכל החיים, תלוי במידה רבה בתרומת המורים.

למידה לאורך החיים מהווה "מצפן" אך אכן, המורים הם לב העניין.    170לא תמיד ידועה ומוערכת כראוי,

גם לשינויים  מערכתי כיום, כמו  , המאפשר להתאים את עתיד ההוראה לשינויים הבולטים בעולם 

קידום לומד עצמאי שרים כגון  עתידיים. תפקידי המורה בכל הנוגע ללמידה לאורך החיים יוגדרו בהק

ופעלנות משותפת  ותפקיד המורה  Agency  &  (CO-Agency) באמצעות פעלנות  , למידה מעורבת 

במקביל, למידה לאורך החיים גם פותחת בפני המורה מגוון אפשרויות   בפרסונליזציה של הלמידה.

 

 

   108, 107, עמ' 1997קבוצת המחקר של הנציבות האירופית,  169
170 OECD ,26, עמ' 1998, ניתוח מדיניות חינוך     
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אוכלוסיות בשלבים  פיתוח, לאו דווקא בתחום ההוראה, בה בשעה שהיא פותחת את תחום ההוראה ל

 שונים של חייהן. 

ודיגיטלית,הטמעת פרדיגמה של למידה לאורך החיים דורשת שליטה ב של   171אוריינות טכנולוגית 

זהו שם כולל לאוסף מיומנויות ותחומי ידע ספציפיים שכל אדם צריך לפתח על מנת צוותי ההוראה.  

טכנולוגיה.   עתיר  בעולם  פעיל  באופן  דיגלהשתתף  נתפסת   (Digital literacy)172יטלית  אוריינות 

המשתנה. במציאות  לחיים  הכרחית  בהיותה  הישרדותית  מדיה    כמיומנות  אוריינות  של  סוג  זוהי 

טכניות,   מיומנויות  מגוון  והמייצגת  והאינטרנט  המחשב  סביבת  את  להבין  ביכולת  המתמקדת 

דיג בסביבות  בעיות  ולפתרון  מטלות  לביצוע  וסוציולוגיות  אוריינות  קוגניטיביות  בעל  אדם  יטליות. 

דיגיטלית מכיר עקרונות בסיסיים של מחשבים; הוא בעל מיומנויות בשימוש ברשתות מחשבים; יכול  

בעל   מקובלים;  התנהגות  כללי  על  הקפדה  תוך  חברתיות,  ורשתות  מקוונות  בקהילות  חלק  לקחת 

מי ולהבין  להעריך  לאחזר,  למצוא,  יכולת  מפגין  ביקורתית;  חשיבה  ידי  כישורי  על  שהועלה  דע 

טכנולוגיה דיגיטלית; ומסוגל לנצל באופן יעיל את יתרונות הטכנולוגיה באופן בטוח, תוך הישמרות  

 מפני סכנות אפשריות.  

כיום, מכללות להוראה אמנם מכשירות פרחי הוראה בתחום, אך אין תוכנית סדורה אחידה, אין בדיקה 

ום אינו תנאי בתהליך קבלת ההסמכה. זאת ועוד, של עמידה ביעדים, והצלחה או חוסר הצלחה בתח

צוותי הוראה ותיקים אינם נבחנים ו/או מתוגמלים בהתאם ליכולותיהם האמיתיות בתחום. במציאות  

וגם   בעצמם  גם  פוגעים  שלהם,  מסיבותיהם  דיגיטלית  באוריינות  הכרח  רואים  שאינם  מורים  זו 

 ם ושל המדינה כולה.  בלומדים, וכפועל יוצא גם בעתיד הכלכלי של הלומדי

מאחר שאלו פני הדברים, האתגר הראשוני הוא לגייס את ההבנה והמחויבות של כלל המורים לתהליך 

לוודא   האחד,  מישורים:  בשני  ולפעול  פעולה  שיתופי  לקדם  מורים כולו,  להכשרת  מכללות    מול 

ידים המודדים שתוכניות הלימודים שלהו כוללות את ההכשרה הנדרשת ולסכם על קריטריונים אח

תוכנית ייעודית במקביל, יש לבנות    לומדים שייכשלו, לא יוכלו לעסוק בהוראה.את הצלחת הלומדים.  

לימודיהם  את  שסיימו  מורים  אזורית, להכשרת  או  ספרית(  )בית  מקומית  להיות  יכולה  התוכנית   .

 מקוונת או פנים אל פנים.  

 פיתוח מערכת לימודים גמישה והיברידית    -קשה 

כדי  ומנצלת את הפוטנציאל הטמון בטכנולוגיה  כיום  למידה היברידית מעצבת את סביבת החינוך 

להציע הוראה המותאמת יותר לפרט ומגוון לשם ייעול למידה בין שהיא מקוונת ובין הנעשית פנים  

אל פנים. לומדים מיומנים בלמידה היברידית ישכילו ליהנות מיתרונותיה לכשיגיעו לשוק העבודה.  

 

 

 :מתוך ענן החינוכי, המסגרת המושגית 171

 https://sites.education.gov.il/cloud/home/tikshuv/Pages/misgeret_musagit.aspx 
172https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%9

3%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA  
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הם יפגינו יותר עצמאות ושליטה בעבודתם, ידעו לנהל תהליכים וסיכויים להיות יצרניים ומצטיינים  

 גבוהים יותר.  

אוריינטציה מתאימה.   ניתן לפתח למידה היברידית ללא מורים בעלי  הכשרת  וכמו בכל תחום, לא 

יכולת לנהל  פתח  דורשת לBlended)  מורים, מנחים או מאמנים כמומחים בתהליכי למידה מעורבת )

, כאשר "סוג" מתייחס למגוון אפשרויות: יחד או כל אחד במקום אחר,  סוגים שונים של אירועי למידה

בקהילה או בבית, פיזי או סינכרוני, מותאם פדגוגית ואישית או גנרי, כיתה הפוכה או מעבר תכוף בין  

יכולת ליצור את  כה להתקיים לצד המעבדות וכיתות ועוד ועוד... יכולת זו לנוע בין סוגי הלמידה צרי

כשהפלט של חוליה החוט המקשר בין מכלול האירועים כדי ליצור "מסע למידה" הגיוני וקוהרנטי,  

  אחת הוא הקלט של הבאה בתור.

 תכנון והשקעת זמןאימוץ למידה מעורבת משליך על שיטות הלימוד, ודורש מהמלמד מגוון יכולות:  

ההכרחיות לשגרה של תכנון    אוריינות דיגיטלית וטכנולוגית מהמוכר;  הנדרש להתארגן בפורמט שונה  

הכולל פיתוח דיונים וניתוחים מעמיקים, פעילויות חקר ושיתוף    שיח פדגוגי בכיתה,ופיתוח שיעורים;  

כדי לוודא מה נעשה ואיך. ארבעת המרכיבים ניהול ובקרה של התהליך,  פעולה בין תלמידים. ולבסוף,  

מוטמע אינם  צוותים  הללו  בפועל,  כן,  על  יתר  המסורתית.  ההוראה  צוותי  רוב  של  היום  בסדר  ים 

וכי   רבים  מתקשים להשתחרר מהאמונה שהלמידה המסורתית היא הלמידה המיטבית,  חינוכיים 

מפגש פנים אל פנים הוא המפגש הנכון. אם מערכת החינוך לא תשכיל ליצור מחויבות בקרב צוותי 

ום, גורלו של תהליך זה יהיה כגורל אינספור רפורמות קודמות שהתפוגגו  ההוראה לתהליכי שינוי בתח

 מבלי משים. 

יש לפעול במספר מישורים ורמות. עם המאמינים בשינוי, משוגעים לדבר,   כדי להתמודד עם האתגר,

צוות ניסיוני שבמסגרת מחויבים ואמיצים ניתן יהיה להתחיל בהתנסות בהוראה ולמידה מעורבת, כ

ח פרקטיקות של מעברים בין המרחבים השונים לכלל יצירת "מסע  התנסות ר אשונית בפיילוט יפת 

תחומי ממגוון מוסדות חינוך, ולשתף בתהליך בעלי עניין כמו  -חשוב יהיה לערב בכך צוות רב  .למידה"

יהיה צורך לפתח את תחומי המומחיות של הצוות הן ברמה של   ולומדים.  מיומנויות הורים, מורים 

טכנולוגיות פדגוגי ואוריינות  באספקת  ות  והן  פיזיות ,  ולבסוף,    תשתיות  תמיכה.  כולל  מותאמות 

של התהליך, היות שהוא ולהטמעה   נדרש זמן להתפתחות התמודדות עם האתגר תדרוש סבלנות,  

 תפקיד המורה ושל אחריות התלמידים. כרוך בהגדרה מחדש של 

 פיתוח יכולת הבחירה קידום למידה בהתאמה אישית )פרסונליזציה( ו -קשה 

העולם כולו פונה להתאמה אישית, ברפואה, בקמעונאות, בפוליטיקה וכמובן בלמידה והוראה. הוראה  

מותאמת אישית כבר אינה עומדת בפני עצמה אלא היא חלק בלתי נפרד מתהליך ההוראה, הלמידה 

ומדת או בית ספר וההערכה. זהו מכלול הדורש שינוי עמוק ומאמץ משמעותי מכל מורה, קהילה ל

עצמם.   מהלומדים  גם  והן  כמו  ומנטורים,  מעמיתים  פעילה  למידה  כוללות  אישיות  למידה  חוויות 

שבה  במציאות  לבישים.  ומכשירים  וידאו  משחקי  גם  שבהם  מקוונים,  למידה  במרחבי  מתרחשות 

למרחבי   משתנים  הגבולות שבין הפיזי לווירטואלי מטשטשים והולכים ושבה מרחבי למידה מסורתיים 

אישית   מותאמות  חוויות  סביב  הנבנים  טכנולוגיה  עתירי  ו/או  וירטואליים  חשיבה  נדרשת    -למידה 

 מחודשת על מקומם של המורה והתלמיד במערכת האקולוגית החינוכית.  
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בכל תחום, אך בלא לגלוש לכאוס.   נשענת על זכות הבחירה של כל לומד למידה בהתאמה אישית  

ופורצת את גבולות המוסדות   ולמוביליות חברתית,  היא תורמת לצמצום פערים, לשוויון הזדמנויות 

גישה המאפשרת   וכיצד ללמוד החינוכיים.  היכן ללמוד, ממי ללמוד  לגישה    לבחור  מנוגדת לחלוטין 

ואכן, למידה מותאמת אישית מיועדת להקנות ללומדים יכולות כגון המסורתית שאין בה כל בחירה.  

 זיהוי תחומי עניין אישיים, הבנת תהליך הלמידה וקבלת אחריות על התהליך. 

ומנגנוני המסירה  על אסטרטגיות ההוראה  נשענת  אינה  אישית  ללמידה מותאמת  כמענה  הוראה 

 ולהבטיח שיש להם את   יש להכשיר ולהכין את המורים המעוניינים לנקוט בגישה זומסורתיים, ולכן  ה

היכולות הדרושות למי שאמור להיות אמון על טכניקות פדגוגיות ממוקדות לומדים, החל ביצירת תוכני 

שבונות  לימוד מרתקים ורלוונטיים, וכלה בניהול הדינמיקה בכיתה ושימוש בגישות ושיטות הוראה  

וגם מעריכות את שליטת התלמידים. מורים נדרשים להבטיח שכל ילד יקבל את מה שהוא צריך כדי  

וחברתית. עליהם   בו מבחינה אקדמית  והפרעות של  לפתח את הפוטנציאל הטמון  לנטרל תחזיות 

הטיות  מבוססות  שוויוניות  בלתי  ברבפרקטיקות  התומכות  ספר  בית  סביבות  ליצור  תרבותיות  -, 

ולמבוגרים,  כולל לילדים  ולטפחנית  ואינטרסים  ולגלות  כישרונות  ייחודיות,  אחד   מתנות  לכל  שיש 

 כשירויות יסוד מהלומדים. לשם כך, יש להבטיח שהמורים יהיו מצוידים במגוון יכולות:. שיהיו בעלי  

(Foundational Competencies - FC)  למידה  כבסיס לרכישת מיומנויות מתקדמות; יכולות בתחום

(, המתייחסות לדרכים שבהן אנשי חינוך  Social and Emotional) Learning - SEחברתית ורגשית 

ותלמידים מנהלים את רגשותיהם, מגדירים ומשיגים יעדים חיוביים, מרגישים ומגלים אמפתיה כלפי  

יכולות   אחראיות;  החלטות  ומקבלים  חיוביות  יחסים  מערכות  ומקיימים  מבססים  תמיכה  האחר, 

. על מנת להכשיר את תמיכה במוכנות לומדים ; ויכולת   (Remote Learning - RL) ה מרחוקבלמיד 

זו חשוב מאוד   ולהקנות להם כשירויות אלו, נדרשות תוכניות הדרכה רלוונטיות. במציאות  המורים 

בכל רמה שתתאים להם:    לאפשר למורים שיח פתוח ורחב, באמצעות פורומים/קהילות התייעצות,

קהילתית/אזורית או ארצית. בסביבות מוגנות אלו יוכל כל מורה לשתף, להתייעץ, לקבל  בית ספרית,

 או לדחות, ליהנות מניסיון רב ערך של חבריו ולספק תובנות חשובות מניסיונו שלו.  

להתמקצע,  שיאפשרו  יקרים,  זמן  וכן משאבי  עמוק  מחשבתי  שינוי  דורשים  האתגרים שלעיל,  כל 

חומים השונים. האתגרים שלעיל לא ייפתרו ברפורמות מונחתות מלמעלה,  ללמוד ולהרחיב ידע בת 

וקבלת   מחויבות  פעולה,  שיתופי  לשינוי,  נכונות  פתיחות,  דורשות  הן  וגמרנו".  "זבנג  בשיטת  ולא 

 אחריות, כמו גם נכונות של כל המעורבים בהן להשקיע רבות בלמידה.  

 הזדמנויות חינוכיות  

)הזדמנויות קלות ליישום( ; הזדמנויות קשות ליישום;    Low Hanging Fruitsקטגוריות להזדמנויות:  

 הזדמנויות לא בשלות.   

  .פיתוח תוכנית הכשרה וחקר של הון אנושי בחינוך כמדיניות קבועה  -הזדמנויות קשות ליישום 

ם קריירות לאורך חייהם, אין כל סיבה שמורים יהיו יוצאי  4-3בעולם משתנה, שבו אנשים מחליפים  

מן הכלל. יכולות ומיומנויות רבות הנדרשות בתחום ההוראה מתאימות גם לתחומים אחרים בחיים 

וגם להפך. דווקא תקופת הקורונה, אשר חשפה את הצוותים החינוכיים ואת תפקודם לטוב ולרע,  

מציעה הזדמנות "להוציא" את המורה מן הוואקום המקצועי שבו הוא נתון, ולראות במקצוע ההוראה,  
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כמו בכל מקצוע אחר,  מסלול שניתן להתקדם ולהתפתח במהלכו באמצעות פיתוח מגוון קריירות  

מתאימים נפלטים מהמערכת. -ממוקדות זמן, ושבו מקצוענים ומובילים מרוויחים הרבה מאוד והבלתי

  זו הזדמנות ליצור קאדר של הון אנושי איכותי, לשמר מורים איכותיים ולמשוך אנשים באיכות גבוהה 

  לקריירת ההוראה.

תעודד  העצמת הדימוי הציבורי של קריירת ההוראה  סוג התמריצים אינו צריך להסתכם בכסף בלבד,  

עיצוב מקצוע ההוראה  את החברה כולה להביע את אמונתה במשמעות המרכזית של עבודת המורה.  

עיסוק בידע לעיסוק בו מורה עובר מכמקצוע בטוח, מיומן ואוטונומי המעודד פעלנות ושיתוף פעולה, ש

במיומנויות, ושבאמצעותו באים לידי ביטוי מכלול הכשירויות והיכולות שלו מעבר להוראת מקצועות  

 הלימוד.  

יידרשו   הם  גיסא  שמחד  משום  מורים,  להכשרת  מוסדות  בפני  אתגר  יציב  זה  מעין  תפיסתי  שינוי 

ומאידך גיסא, התחרות על   להרחיב את תחומי הידע הנלמדים כדי לתמוך בפיתוח המורה העתידי,

התלמידים הטובים תדרוש מהם לעצב את תוכניות הלימודים שלהם באופן שיגביר את רצונם של 

הלומדים ללמוד ויעזור להם לפתח עמדות חיוביות כלפי הלמידה. עבודה חדשנית רבה כבר מתרחשת  

ות חווייתית בתחום במסגרת הכשרת מורים ויש להמשיך לקדם ולפתח זאת, תוך שימת דגש על פעיל

ועידוד שיטות עבודה מומלצות. גם תפקידם של מורי המורים הופך משמעותי ומקצועי הרבה יותר, 

 וזו הזדמנות גם עבורם להפוך לאוטוריטות מוכרות ומובילות בתחומן.  

תמורות אלה הן בגדר הזדמנות פז גם לקידום ולפיתוח המחקר החינוכי היישומי, ולהפיכתו חלק בלתי 

עשויים  נ  ויישומית,  מחקרית  אוריינטציה  בעלי  במיוחד  חינוכיים,  מחקרים  ההוראה.  מתפקיד  פרד 

  להציע ממצאים לפיתוח אסטרטגיות פיתוח לבית הספר.

Low Hanging Fruits  )מערכת החינוך כגוף הכשרה מערכתי מודולרי   - )הזדמנויות קלות ליישום

 וגמיש.

כשיעור מהתמ"ג   אזרחי  למו"פ  הלאומית  בהוצאה  בעולם  ראשון  במקום  ניצבת    4.4%-כ  -ישראל 

הוא הגבוה ביותר מבין מדינות    -  86%-כ   -(. גם משקל המגזר העסקי בפעילות המו"פ בישראל  2016)

ישראל ממוקמת ראשונה בעולם גם בהיקף השקעות הון סיכון כשיעור מהתמ"ג; שלישית     OECD-ה

לאחר ארה"ב וסין במספר החברות הרשומות בה הנסחרות בנאסד"ק, ושלישית גם במדד  בעולם  

(, ואולם Global Competitiveness Report, 2017-2018) החדשנות של הפורום הכלכלי העולמי

כדי לשמור על מקומה בצמרת המדינות החדשניות בעולם, זקוקה מדינת ישראל להון אנושי, מיומן  

" מצביעה על צורך קיומי של מדינת ישראל Smart Upלמדינת    Start Up"ממדינת   ואיכותי. הסיסמה  

, ובעברית: טק עמוק, או טכנולוגיה Deep Tech-להפוך את תרבות ההזנק לתרבות עתירת יוניקורנים ו

הסטארט הבא של  השלב  זהו  על  -עמוקה.  המבוססים  טכנולוגיים  פתרונות  לספק  מכוון  והוא  אפ, 

הדורשים זמן רב למו"פ והשקעת הון גדולה לפני מסחור    173ו הנדסיים משמעותייםאתגרים מדעיים א

והארד טק   חברות טק עמוק  ידי  על  או ההנדסיות הבסיסיות שנפתרות  מוצלח. הבעיות המדעיות 

 

 

173 https://iw.wikinew.wiki/wiki/Deep_tech  
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מייצרות ערך קניין רוחני משמעותי שקשה לחקותו. במציאות זו, ככל שהארגון מפותח יותר מהבחינה  

 וא פחות זמין לעובדים צעירים ובלתי מיומנים. הטכנולוגית, כך ה

די ב אין  הזה  ביעד השאפתני  לעמוד  כדי  קיימת בלבד מכוח העבודה במדינה.    10%-בפועל,  כיום 

, צעירים )ג'וניורים( לרוב משתלבים בחברות מוביליות וגדולות אם בזמן תחרות עזה על כל עובד מיומן

א לימודיהם,  ואם מיד לאחר תום  "נחטפים" בתנאים  לימודיהם  ואז לרוב הם  לו "מכשירות" אותם 

בכול:מפתים.   ופוגעת  כלכלית  אינה  זו  תקופת   מציאות  על  כסף  המפסידות  הגדולות  בחברות 

ההכשרה של עובד שניצוד בטרם החל להצדיק את שכרו; בחברות ה"צדות" את העובד המשלמות 

עת גם בצעירים, שככל שעולה מספרם סכומי כסף גבוהים מאוד על שכר ותנאים נלווים. והיא פוג

היחסי בשוק העבודה, כך עולה התחרות על המעסיק. למרבית האירוניה, קיימים מצבים בהם צעיר 

שסיים לימודים בתחום מבוקש ללא ניסיון יתקשה למצוא עבודה פרק זמן ממושך, אם בכלל. תופעת  

ייעודיים   לתפקידים  המתגייסים  בקרב  גם  קיימת  המקצועי  פערי החסר  על  הגישור  ושם  בצבא, 

 ההתאמה נעשה באמצעות מערך הדרכה משומן ואדיר שעולה כסף רב למשלם המיסים. 

יכול לחסוך זמן יקר, לקדם מקצועיות  שיתוף פעולה בין מערכת החינוך ובין המגזר העסקי והצבא 

, הוא ימנע לכאורה, ייתכן שהדבר יפגע בשכר העובדים, אך במקביל  ולחסוך כסך רב לכל הצדדים.

חוץ, מאחר שהשקל החזק גורם לכוח העבודה המקומי להיות יקר -הוצאת עבודות מהארץ במיקור

 מדי ולעיתים לא כדאי.   

והן לכל   ערכת החינוך מיומנת בהובלת פיתוח תוכנית לימודים מודולרית, גמישה ומגשרת, הן לצבאמ

מאוד ש סביר  לגשר  70%עד    50%-כהמגזר העסקי.  למקום    מהפערים שיש  כדי להתאים  עליהם 

העבודה דומים  אם לא זהים זה לזה, ואם יחולקו לפי קטגוריות, יש להניח שהמתאם יגדל אף יותר. 

כ  של  לארגון  ערוכים   50%  -חיסכון  שאינם  לארגונים  להציע  יכולת  או  הנדרש  ההכשרה  מזמן 

מסוגלת לקחת על עצמה   מערכת החינוךלהכשרות מועמדים מיומנים הרבה יותר, ודאי יתרום לכולם.  

, החל מכינוס כל המעורבים בו לשם הגדרת צרכים, המשך בתהליכי בקרה  את הארגון של הפרויקט

התעשייה והצבא שימושיים.  -ומעקב וכלה במקומות פיזיים או בתשתיות מקוונות במבני בתי ספר רב

 שיוכל להכשיר את הלומדים.    יכולים לספק את כוח האדם המיומן המקצועי

זו של שיתוף פעולה עלולה להיראות מופרכת בעולם תחרותי, אך בדיקה מדוקדקת של   הזדמנות 

וסיכון נמוך, אם    WIN-WIN  -ה"בעד" וה"נגד" עשויה להוכיח לכל המעורבים שיש כאן הזדמנות ל

 בכלל.  
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 מגמות סביבתיות
הטבעית  והסביבה  העולם  על  האנושית  בהשפעה  בעיקר  עוסקות  סביבתיות  ההשפעה מגמות   .

האנושית על הסביבה עלתה דרמטית בהיקפיה ובעוצמתה. משבר האקלים ומגפת הקורונה הדגישו 

ולהבטיח   ביתר שאת את הצורך הדחוף להתייחס במשותף לאתגרים הסביבתיים ברמה העולמית 

 מוכנות גורפת כדי להתמודד עם סיכונים סביבתיים עתידיים. 

כדור הארץ אמור לספק את כל צורכי האנושות המתרחבים בכל היבט אפשרי: חברה, רווחה, פרנסה,  

בריאות וביטחון. ואולם נראה שהוא מתקשה יותר ויותר למלא את הציפיות ממנו, למרות שהמודעות  

 הסביבתית גדלה, אורח החיים המעודד צרכנות משפיע ישירות על הקיימות, לרוב לא לטובה.  

אסונות טבע כמו הצפות,  האקלים מאיים על האנושות בדרכים חדשות, קיצוניות ולא מוכרות.    משבר

פוגעים הן באוכלוסייה האנושית שרפות ואירועי גשם עזים וממוקדים לצד שנות בצורת מתמשכות  

הורסות  קשים,  טבע  פגעי  עם  להתמודד  ערוכות  שאינן  בערים  הצפות  החי.  ובעולם  בטבע  והן 

ותים ורכוש וגובות מחיר בחיי אדם. שריפות ענק בטבע משמידות בעלי חיים ומוסיפות  מתקנים, שיר

ההופך שטחי קרקע חקלאיים לצחיחים,   174המידבור,לאיום הקיים ממילא של על המגוון הביולוגי.  

דורש שינוי בסוג הגידולים ובאופן גידולם. אורחות חיים של חקלאים שאינם מכירים בצורך לשינוי או 

ולקיים שאינ  להמשיך  ביכולתם  ופוגעים  התופעה  את  יותר  עוד  מאיצים  לו,  להיענות  מסוגלים  ם 

כלכלית.   ויותר,  חקלאות  יותר  שכיחות  נעשות  המחלות  מגפות  נשאי  מהמינים  שחלק  מאחר 

משינויי  כתוצאה  מינים  של  התפוצה  אזורי  משינוי  או  שיטפונות  בצורת,  מאירועי  מושפעים 

מיפה    175הטמפרטורה. באנגליה,  קיימברידג'  מאוניברסיטת  מדענים  ידי  על  שפורסם    161מחקר 

דרכים פוטנציאליות להתפרצות מגפות, הצפויות להתעצם כתוצאה ממשבר האקלים ולהוות איום  

 על האנושות. 

השלכות ראשוניות של מציאות זו חוותה האנושות בתקופה האחרונה, בעת שנאלצה להתמודד עם 

רונה, שעל פי ההערכות מקורה בפתוגנים )מחוללי מחלה( שעברו מבעלי חיים לבני  משבר מגפת הקו

אדם. מגפה זו גרמה לאנושות לעצור מלכת, תרתי משמע, כדי לנסות למפות את השינויים הגלובליים 

המשמעותיים ביותר שחוללה המגפה ולבחון אותם בתשומת לב לאור השלכותיהם העתידיות. מגמת  

שאותרה הייתה התגברות של מעבר פתוגנים מבעלי חיים לבני אדם, כפועל יוצא  השינוי הראשונה  

של דחיקת בעלי החיים בידי האדם מאזורי המחייה הטבעיים שלהם וכניסתם לשטחי המחיה של  

האדם. תופעה זו דורשת חשיבה על פיתוח דרכי מעקב אחר אוכלוסיית בעלי החיים והתמודדות עם  

פגיעה בגלובליזציה עקב הצורך בצמצום ניידות אנושית  -ורי אדם. השנייה חדירתם לאזורי עיור ולמג

ובידוד, שהתבטאה בהפחתה משמעותית של טיסות ונסיעות ובצמצום התעשייה ותנועת הסחורות 

בעולם כולו. רצוי ללמוד מהממצאים בתקופה זו שהוכיחו במובהק, שצמצום תנועת רכבים, מטוסים  

הום האוויר והשלכותיו על כדור הארץ. שלישית, צומצם מאוד פרק הזמן  ותעשייה מצמצמים גם את זי 

 

 

 ויקיפדיה, משבר האקלים 174
175 https://news.walla.co.il/item/3369842 
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בין פעולה  שיתופי  באמצעות  וזאת  החיסון,  למציאת  ועד  המחלה  שאולי  -מתפרצות  מה  לאומיים, 

 מבשר סגנון חדש של גלובליזציה.     

במשותף הקיימות והמושג צמיחה ירוקה הדגישו את הצורך הדחוף להתייחס    תפיסת הקורונה, עליית  

לאתגרים הסביבתיים ברמה העולמית ולהבטיח מוכנות גורפת בניסיון למנוע אסונות במידת האפשר 

דרכי   לסמן מראש  יש  כך  יידרש. לשם  ככל שהדבר  סביבתיים עתידיים,  סיכונים  או להתמודד עם 

התאוששות כלכלית ממשברים ולהיערך אליהם באמצעות פיתוחים והשקעות חכמות, ליצור משרות  

להצעיד את הכלכלה העולמית אל עתיד נקי ויציב יותר. עתיד כזה ידרוש מיקוד ביעדים של שיקום ו

חמצני, -)מתייחס ליעד של אפס פליטות נטו של פחמן דו  176הטבע, השגת ניטרליות פליטת פחמן

 carbon - חמצני לבין סילוקו -המושג על ידי ביטול פליטות קיימות או על ידי איזון בין פליטת פחמן דו

neutrality  זיהום, לצד השגת ויצירת כלכלה מעגלית    177קיימא-יעדי האו"ם לפיתוח בר  17( אפס 

של האחד הוא חומר הגלם של האחר. את כל   waste -המקדמת התייעלות ושימור משאבים שבה ה

האדם  ורווחת  החיים  איכות  את  ותמקם  אדם,  זכויות  שתבטיח  בצורה  להשיג  יש  הללו  היעדים 

 .178במרכז והסביבה

למרות האמור לעיל, השינוי איטי מדי והזמן אוזל. תלמידים הנכנסים היום למערכת החינוך יאלצו  

, עם חוסר ודאות לגבי מצב הסביבה בפרט והאקלים בכלל.  2034להתמודד בסיום לימודיהם, בשנת 

ירועי מזג אוויר התחזיות מצביעות על עליית טמפרטורות, עליית פני הים, פגיעה במגוון הביולוגי וא

אוויר,  זיהום  היגיינה,  תברואה,  ראויים,  לא  מים  היתר,  בין  ייכללו,  הסביבתיים  בסיכונים  קיצוניים. 

 כימיקלים, פסולת, ניהול משאבים, שימושי קרקע, רעש, קרינה, הצפות ושריפות.  

א מרכיב  במציאות זו, החינוך הסביבתי כחלק מאסטרטגיה לאומית לשמירה על איכות הסביבה, הו

בפרט  הצעירים  חינוך  האחד,  היבטים:  בשני  להתבטא  צריך  החינוך  כמותו.  מאין  וחשוב  הכרחי 

והאוכלוסייה בכלל לצמצום טביעת הרגל האקולוגית של האנושות, וזאת באמצעות פיתוח התנהגויות 

בר  רוח  והלך  הצפוי -אחריות  ולזה  הנוכחי  למצב  המודעות  העלאת  ידע,  הקניית  באמצעות    קיימא 

בעתיד והקניית כלים להתמודדות רגשית עם חוסר הוודאות. סנונית ראשונה המבשרת התחלה של 

", אשר עלתה 1792021-"חינוך אקלימי התשפ"א    -פעולות הממשלה בנושא זה היא הצעת החוק 

באוגוסט   בממשלה  טרומית  למשבר 2021לקריאה  המודעות  את  "להגביר  למטרה  לו  שם  החוק   .

ם ותלמידות ולצייד אותם בכלים שיסייעו להם עם השלכותיו השונות". בהיבט האקלים בקרב תלמידי 

השני, תפקיד החינוך הוא לקדם, לפתח ולהכשיר אנשי מקצוע בתחום אשר יוכלו לפתח פתרונות 

טכנולוגיים ואחרים שיסייעו בהתמודדות עם הנזקים שכבר נגרמו ובהסרתם. גם בעולם החינוך החלו  

 

 

 ויקיפדיה. 176
177 https://www.sdgi.org.il/ 
178 https://news.walla.co.il/item/3369842 
179https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=

2157953 
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בט הסביבתי, אוניברסיטת תל אביב, למשל, מציעה מסלול קיימות במסגרת ניצנים של מיקוד בהי

 .180לימודי התואר הראשון בגיאוגרפיה

בפרק זה יוצגו מגמות סביבתיות מובילות, המשנות מציאות והמניעות תמורות רחבות היקף. אלה 

וצמיחה הקיימות  תפיסת  עליית  מתגברים,  סביבתיים  איומים  הקטגוריות:  תחת  כל    ייסקרו  ירוקה. 

יוצגו   לבסוף  החינוך.  למערכת  ולמשמעויותיהן  בישראל  סביבתיות  למגמות  גם  תתייחס  קטגוריה 

 אתגרים והזדמנויות בתחום החינוך הנגזרות מהמגמות הללו. 

 

 מגמות סביבתיות  30תרשים 

 איומים סביבתיים מתגברים    - אשכול

בחסר.   לוקה  איתם  להתמודד  הקולקטיבי  הרצון  כי  נראה  אך  מתגברים,  הגלובליים  הסיכונים 

המאבקים הגלובליים, בין שהם ניטשים בין המעצמות, בין שהם לוקליים ובין שהם מאבקי ממשלות  

ותאגידים, משפיעים על כל מדינה בעולם, והאנרגיה המושקעת כעת בשליטה לאומית ובהתמודדות 

שות ממשבר הקורונה, עלולה להחליש את התגובות הקולקטיביות לאתגרים העולמיים  או בהתאוש

 

 

180 https://go.tau.org.il/campaigns/2021/07/sustainability/?utm_source=Google&utm_medium=Discovery 
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מנגד,  את עצמנו.  לחלץ  נאבקים  אנו  עולמיות שמהן  לבעיות  יותר  גולשים עמוק  אנו  המתעוררים. 

מונעים על ידי תקנות או חוקים, או מחשש מהאקלים הבלתי יציב ואולי רק מהרצון לייעל את הייצור  

והולך של ארגונים מוכנים להקטין את חשיפתם לסיכונים סביבתיים, גם אם הדבר פחות מספר גדל    -

 כלכלי עבורם בטווח הקצר.  

הסיכונים הגבוהים בעולם, לפי סבירות הופעה )בצד שמאל מופיע הסיכון הגבוה ביותר(, בשורה העליונה מוצגים הסיכונים    31תרשים  

.  1812021.  מתוך הדוח סיכונים גלובליים של פורום הכלכלה העולמי  2017-2020ן השנים  ובשורות מתחתיה הסיכונים בי  2021לשנת  

 .הסיכונים הסביבתיים צבועים ירוק

במקום להוקיר את הטבע והסביבה, מחזקת האנושות מדי יום את "טביעת הרגל האקולוגית" שלה  

טכנולוגית ופוליטית, הרגע וכפועל יוצא פוגעת ביתר שאת בעצמה ובדורות הבאים. מבחינה כלכלית,  

-הנוכחי, לאור משבר הקורונה, דורש מממשלות לאזן בין ניהול המשבר ובין ההתכווצות הכלכלית ובו

זמנית ליצור הזדמנויות חדשות שיבססו לכידות חברתית ויסייעו לשלומות אוכלוסיותיהן. אם שיקולים 

חשבון בטווח הקצר, מפגעים סביבתיים סביבתיים,  הסיכונים העיקריים לטווח הארוך, לא יילקחו ב

למאבק   לאומיים -ביןיצטלבו עם קרעים חברתיים ופוליטיים שיובילו להשלכות דרמטיות. למאמצים ה

זאת,   והזיהום. עם  גזי החממה  דרמטי את פליטות  יש פוטנציאל להפחית באופן  במשבר האקלים 

חינוך יתמודדו עם חוסר ודאות לגבי  השינוי איטי, הזמן אוזל ותלמידים אשר נכנסים כעת למערכת ה

 . 2034מצב הסביבה בפרט והאקלים בכלל כאשר יסיימו את לימודיהם בשנת 

 

 

181http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf  
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יצר את האינפוגרפיקה החזותית הזו כדי להדמות את התוצאות האפשריות ולהציף את המידע לכל החברות    WWF  -ארגון ה   32תרשים  

 .182הגדולות בניסיון להגביר מאמצים שיובילו לשינוי בסוגיית פליטת גזי החממה 

 

 

 מגמות עולמיות 

    תופעות מזג אוויר קיצוני מתרבות

לא עצרו את משבר האקלים, ואף שתקופות הסגר העולמי   2020הקורונה וההאטה הכלכלית בשנת  

העולמי יצרו תחושה של   ארגון המטאורולוגיה  הרי שלפי  ההשפעות השונות     (WMO),183האטה, 

 לתופעות מזג אוויר קיצוניות   המובילה  עליית טמפרטורות הואצו. השלכות משבר האקלים ניכרות ב

בתכיפות עולה וגורמות לתופעות כמו בצורות, שיטפונות, שריפות ורעב. כדור הארץ המתחמם יותר 

. עד לפני מספר שנים, נתיבי ספנות בקוטב הצפוניה, שבה, למשל, נפתחים  מציאות גיאוגרפית חדש

הנתיב הצפוני היה סגור לתנועת אוניות במשך חודשים ארוכים בשנה, והתנועה בו דרשה סיוע של  

נתיב שייט. אך הפשרת הקרחונים מקלה על תנועת האוניות  אוניות שוברות קרח שהיו מפלסות 

בכ  בנתיב המקצר את הדרך מסין )כ  5,000-להולנד  הנתיב המסורתי   15-ק"מ  לעומת  ימי שייט(, 

 

 

182 https://visme.co/blog/climate-change-facts / 
183 https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21880#.YMBtuqgzY2y  

 על שונים  והיבטים  עובדות  וברורה ויזואלית  בצורה המציג VISME לבלוג היכנסו :המלצה

 האקלים שינויי

 

 

 על שונים  והיבטים  עובדות  וברורה ויזואלית  בצורה המציג VISME לבלוג היכנסו :המלצה

 האקלים שינויי
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אך ככל שיגבר השימוש בנתיבי השיט בנתיב הארקטי, מתחזק החשש    184העובר דרך תעלת סואץ. 

מ"אפקט לולאה", שלפיו הפשרת הקרחונים באזור מואצת בשל שריפת הדלקים להנעת האוניות  

זן האקולוגי של בעלי החיים באזור הארקטי כתוצאה  ופליטות מזהמים. חשש נוסף הוא מפגיעה במא

ומאסונות שפך מאוניות  דלקים  זה    .185מפליטות  לאור העובדה שאזור  סביבתיים,  מעבר לחששות 

נעשה קריטי לתעבורה העולמית ולכך שהוא עתיר במשאבי טבע, אנו עדים לתחרות עם פוטנציאל 

 י, רוסיה, סין וארה"ב.  נפיץ על השליטה במשאביו בין המעצמות העולמיות, קר

 

באזור סיביר, בעיירה   2010-1981בהשוואה לממוצע בשנים    2020יוני    -חום סיבירי ממושך: טמפרטורות ממוצעות בינואר     33תרשים  

 186ורקויאנסק שחוותה את שיא הטמפרטורה היומית ביוני בתוך המעגל הארקטי

והשינויים חסרי התקדים באזור משליכים על העולם  אזור הקוטב הצפוני קריטי לאיזון האקלים בעולם  

את הסבירות לגלי חום   600כולו. לפי השירות המטאורולוגי של בריטניה שינויי האקלים הגדילו פי  

, סיביר חוותה תקופה של 2020(. בששת החודשים הראשונים של  33תרשים  חסרי תקדים בסיביר )

סיוס, שגרמה להשפעות רחבות היקף, ובהן שריפות  צל  038טמפרטורות גבוהות במיוחד, עם שיא של  

הטמפרטורות באזור היו    2020ענק ביערות היבשתיים, אובדן שכבת אדמה, פלישת מזיקים, ובשנת  

קשר    50 ללא  יקרו  הקיצוניים  החום  שאירועי  מורים שהסבירות  מחקרים  הממוצע.  מעל  )צלסיוס( 

שה שידוע  מאחר  מאוד,  נמוכה  היא  אנושית,  בלהתערבות  פעם  רק  מתרחשים  אלף -ם   שמונים 

בנאס"א בחנו אפשרות שלפיה קרינת השמש היא סיבת העלייה בטמפרטורות העולמיות,   187. יםשנ 

( לראות  ניתן  קרינתה בשנים האחרונות.  עוצמת  את  כמות הקרינה מהשמש  4תמונה  ומדדו  כי   ,)

משנת   בעינה  עלתה 2020עד    1880נותרה  הממוצעת  העולמית  הטמפרטורה  אך  צלזיוס. 01-ב  , 

 

 

184 https://www.davar1.co.il/293600/  
185 https://www.davar1.co.il/293600/  
186 https://www.worldweatherattribution.org/siberian-heatwave-of-2020-almost-impossible-without-climate- 

change / 
187 https://www.worldweatherattribution.org/siberian-heatwave-of-2020-almost-impossible-without- climate-

change/ 
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לפיכך, אין זה סביר שהשמש היא שגרמה למגמת התחממות הטמפרטורה הגלובלית שנצפתה בחצי  

 המאה האחרונה. 

בעולם כולו הטמפרטורות מקצינות ונעות בין גלי חום  

קור   בעונתם.לגלי  שלא  כבדים   המפתיעים  חום  גלי 

0 נרשמה הטמפרטורה    2021נצפו בקנדה, שם ביוני  

(, לעומת הטמפרטורה הממוצעת 4188תמונה  )  49.6

בין   שנעה  בעבר  בפקיסטן  030  - ל  020בקיץ   .

ה רף  את  עברו  בתקופת   052  - הטמפרטורות  כבר 

כאלו.  בטמפרטורות  מאופיינת  שאינה  האביב, 

חוקי  השיאים החדשים הלל ו הם תזכורת לכך שלפי 

חם  דינמיקה,  -התרמו העולם  של  אחד  חלק  כאשר 

 באופן יוצא דופן, חלק אחר מוכרח להיות קר במיוחד. 

אביבי,   בחום  נצלים  אסיה  של  שחלקים  שבזמן  כך 

מזרח ארה"ב חווה תבנית מזג אוויר קר מאוד. חודש 

גדולים    2021מארס   יותר מפברואר בחלקים  היה קר 

צפון־מז המרכז של  מדינות  ושל  ארה"ב  רח 

 189האטלנטי. 

טמפרטורות אלו הן קטלניות לגוף האדם, לבעלי החיים וגם לתשתיות שאינן רגילות לעמוד בעומס 

חום שכזה. מגמות אלו משליכות על הכלכלה ומעלות את הצורך בהיערכות מוסדות המדינה כדי  

דוגמה לכ ך היא פתיחת מרכזי קירור, מבנים שיוכלו לספק מערכי עזרה ותמיכה לתושבים ובכלל. 

אלו הוקמו  כדי להתקרר מעט. מבנים  ומקוררים שאליהם תוכל האוכלוסייה לסור  גדולים  מרכזיים 

ציבוריים  מזגנים במבנים  הותקנו בהם  לא  ולכן  גבוהות,  מורגלים  בטמפרטורות  במקומות שאינם 

מזג אוויר קיצוני בכל רחבי העולם,  ובבתים פרטיים. יש לחשוב, אם כן,  על בניית חסינות לאירועי  

ומדינות, רשויות מקומיות וערים צריכות להיערך בהקדם למצבי קיצון חמורים אף יותר מאלה שכבר  

 גובים חיי אדם גם במדינות מפותחות.  

 

 

188 https://www.greenpeace.org/israel/1andhalf/5476/%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9D-

%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%91%D7%A7%D7%A0%D7%93%D7%94-

%D7%9B%D7%9F-%D7%96%D7%94-%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-

%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99 / 
189 https://www.makorrishon.co.il/international/36127/  

עוצמת קרינת השמש בשנים האחרונות |   4תמונה 

 188נאס"א
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)יחידות    השוואת  34תרשים   )קו צהוב( בוואט  וקרינה )מהשמש( שספג כדור הארץ  )קו אדום(  שינויי טמפרטורה פנימיים עולמיים 

. הקווים הדקים יותר מראים את הרמות השנתיות, ואילו הקווים העבים יותר מראים את המגמות 1880אנרגיה( למטר מרובע מאז  

 190שנים 11 -הממוצעות ל

טורה פנימיים עולמיים )קו אדום( וקרינה )מהשמש( שספג כדור הארץ  משווה שינויי טמפר  34תרשים  

. הקווים הדקים יותר מראים את הרמות  1880)קו צהוב( בוואט )יחידות אנרגיה( למטר מרובע מאז  

שנים )על מנת לנטרל    11  -השנתיות, ואילו הקווים העבים יותר מראים את המגמות הממוצעות ל

רגיה הסולארית שקיבל כדור הארץ עקבה אחר המחזור הטבעי של "רעשי רקע"(. משמע כמות האנ 

 .19150-שנים של עליות וירידות ללא עלייה נטו מאז שנות ה 11השמש, 

אירועי מזג האוויר הקיצוני המתרחשים במדינות שאינן ערוכות לכך, צפוי שיובילו ביתר שאת לגלי 

 .193נתפס כתרחיש לא הגיוניאפילו מהחוג הארקטי, מה שעד לאחרונה  192"מהגרי אקלים"

  

 

 

190 https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity / 
191 https://climate.nasa.gov/climate_resources/189/graphic-temperature-vs-solar-activity/  
192 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001376451   
193 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3840795,00.html  
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  194משבר מים עולמי 

משבר האקלים מאתגר את הקיימות של מקורות מים, שגם כך נמצאים תחת לחץ חריף במקומות 

כמות מים רבים בעולם. הוא מגביר מצבי אירועי מזג אוויר קיצוניים, כמו בצורות וכמו שיטפונות )ריכוז  

רב של   לאיבוד  גורם  גשם  גבוהה במעט מערכות 

אי עקב  אחת  -מים  בבת  ולאגור  לספוג  היכולת 

(. התחממות גלובלית פוגעת 195כמות כזו של מים

בזמינות, באיכות ובכמות המים הדרושה לאנשים  

של   זכותם  על  מאיימת  והיא  בסיסיים,  לצרכים 

ולניקיון.   למים  אנשים  המזון מיליארדי  ארגון 

)וה האו"ם  כי  FAOחקלאות של  הזהיר  המחסור  ( 

הדחופות  המזון  ביטחון  מבעיות  אחת  הוא  במים 

שכן הצפי הוא ירידה של    במזה"ת ובצפון אפריקה,

 .2050השתייה עד לשנת  -בעתודות מי  50%עד  

אסונות טבע הקשורים למים באופן ישיר או עקיף,  

נעשים תכופים וחריפים יותר, מה שמוביל לערעור 

של  הביטחו והכלכלי  הבריאותי  התזונתי,  ן 

בשלושה   196האנושות.  מאופיין  המים  משבר 

 תהליכים מקבילים: 

במשקעים  ● לבצורות  הפחתה  שמובילה   ,

 ולמחסור במים לשתייה, לחקלאות ולתעשייה. 

  ירידה באיכות המים ועלייה בזיהום המים. ●

 .197חוסר זמינות מי השתייה לכלל האוכלוסייה ●

חיוני להתאים את ניהול המים לשינוי האקלים, החל ממענה לתוצאות שיטפונות ועד להתמודדות עם 

ניהול מים יכול לשחק תפקיד חשוב מאוד בהפחתת שינוי   מערךמצוקת מים בחקלאות ובתעשייה.  

לייעול מערך המים יש השפעה ישירה על חיסכון באנרגיה, המוביל להפחתה בפליטת גזי    .האקלים 

פליטות פחמן   חקלאות משמרת חממה. עידוד   יפחיתו  תוך הפרעה מזערית לקרקע,  יבולים  וגידול 

  שיקום והגנה על ביצותויחסכו כמויות מים אדירות הנדרשות כיום במערכות חקלאיות מסורתיות.  

משמעות  פחמן יתרמו  לספיגת  קריטיים  הם  ביצות  שאזורי  מאחר  הארץ,  כדור  על  להגנה  ית 

כן, אזורים אלו גם מונעים הצפות,  מהאטמוספירה ומסוגלים לאחסן פי שניים פחמן מיערות. כמו 

 

 

194 https://aradinfocenter.com/%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%9D-

%D7%97%D7%9B%D7%9E%D7%94/%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91-

%D7%91%D7%9E%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%A8/ 
195 https://www.davar1.co.il/207259/ 
196 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3802811,00.html  
197 https://www.ynet.co.il/article/SkSWgGj4u  

 194משבר המים העולמי במספרים 35תרשים 
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יכול גם הוא   טיפול מתקדם בשפכים תורמים לטיהור מים ומספקים מקלט לבעלי חיים וציפורים.   

מהשפכים מוזרמים לסביבה ללא טיפול   90%-ל  80%סביבה: כיום בין  לתרום משמעותית לשיפור ה

כל אלו מדגישים את   .198מקדים לפירוק מזהמים, והם מהווים מקור מרכזי לפליטות המתאן העולמיות

 .199חשיבות התכנון העתידי להבטחת מים זמינים, נגישים ואיכותיים לאוכלוסייה 

מחסור במים באזורים כפריים פוטנציאל השפעה . לותביטחוני-השלכות פוליטיות יוצר מחסור במים 

הרסני על העולם כולו. עשרות מיליוני בני אדם בכל מדינות האזור עלולים לעקור ממקומות מושבם  

יותר על  גדול  וללחץ  אל הערים בחיפוש אחר פרנסה, דבר שיוביל לתסיסה חברתית בתוך הערים 

ם, שסביר כי רק ילך ויתעצם, עלול להגביר את  המחסור במי 200משאבי מים המתכלים בקצב מהיר.

מזרח תיכונית המתרחבת לרמה  -. זוהי בעיה כללהמתיחות בין מדינות האזור בגין חלוקת המים ביניהן

היבשת  -העולמית. המצב הקשה מחריף באיראן ובמדינות שממזרח לה, השוכנות בדרום אסיה ובתת 

עים ובין ניצול מופרז של מאגרי מי התהום לצורכי  ההודית. באיראן, השילוב בין ירידה בכמות המשק

אוכלוסייתה הגדלה והולכת, מדרדרים את המדינה לקראת אסון סביבתי הגובל בסכנה קיומית של 

ממש. אם יימשך הניצול האגרסיבי של מי התהום, איראן צפויה להתמודד בתוך זמן קצר עם משבר  

וכלכלי כב-סביבתי  במיוחד, שניצניו  מכותרות החדשות. הסכנה הראשונה חברתי עמוק  ניבטים  ר 

החקלאות,  בענף  מועסקים  מהם  שחמישית  תושביה,  של  התזונתי  הביטחון  לעצם   201נשקפת 

והסכנה הברורה האורבת למדינת ישראל בפרט ולאזור בכללו, היא התפרצות מלחמה כוללת באזור 

 על תשתיות המים. 

שינויי האקלים  .  21-זיים של העולם במאה המהאתגרים המרכ  -קיימא של משאבי המים  -ניהול בר

והארגונית   הכלכלית  היכולת  להן  שחסרה  מתפתחות,  מדינות  בפני  עצום  קושי  להעמיד  עתידים 

שעה  הגלובליים,  לשינויים  עצמן  להתאים  לצורך  מעבר  נוספים  אתגרים  עם  בהצלחה  להתמודד 

, היא יבשת צמאה. מיליונים מתים  אפריקה, לדוגמה  202שרבות מהן חוות גם גידול מהיר באוכלוסייתן. 

בה ממחלות הקשורות במים וכבר עכשיו היא אינה מסוגלת להאכיל ולהשקות את תושביה, מצב 

שבה.  המהיר  הטבעי  והריבוי  האקלים  משבר  נוכח  ויחמיר  ילך  המושפעת   203שרק  מדינה  צ'ילה, 

ת הנתונות לסיכון הגבוה  ישירות משינויי האקלים בשל אורכה הגיאוגרפי, נמנית עם שלושים המדינו

המים   בבעיית  העוסקת  למים",  הארצית  "המועצה  הוקמה  במדינה  במים.  מחסור  בשל  ביותר 

כ  של  פרסום  היה  הבולטים  מצעדיה  שאחד  נוספים    200-ובפתרונה,  אפשריים  וצעדים  פתרונות 

כא לפתרונות  דוגמאות  הארוך.  ולטווח  הקצר  לטווח  וחקלאות,  לשתייה  המים  איכות  הן  לשיפור  לו 

 

 

198 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3802811,00.html 
199 https://www.stlanguage.com/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-

%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-

%D7%91%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA/ 
200 https://www.davar1.co.il/144240/ 
201 https://davidson.weizmann.ac.il/online/sciencenews/%D7%97%D7%91%D7%9C-%D7%A2%D7%9C-

%D7%9B%D7%9C-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%9F 
202 https://www.ynet.co.il/article/HylEgaDo00 
203 https://www.themarker.com/labels/1.9330439 
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התפלה   מפעלי  אקוויפרים,  טעינת  עירוניים,  באזורים  בארות  מילוי  מים,  חדירות  מדרכות  בניית 

ופתרונות להולכת מים מדרום המדינה לעבר האזורים היבשים בצפונה, פתרונות להשקיה חסכוניות, 

 .204גידולים הדורשים פחות מים, שימוש במים אפורים ועוד

  עלייה בסיכוי להתפרצות מגפות 

 

השנים   בארבעים  עולמי.  לאיום  והופכות  מואץ  בקצב  ומתפשטות  מתפתחות  מוכרות  לא  מגפות 

המכונה  הקורונה,  מגפת  דוגמת  חדשות,  זואונוטיות  במגפות  דרמטית  עלייה  קיימת  האחרונות 

COVID-19  המתפתחות בקרב בעלי חיים ומועברות לבני האדם. קיים קשר ישיר בין הפגיעה בטבע ,

וגיות לבין האבולוציה של מחלות זואונוטיות והתפשטותן בקרב בני האדם. הרס בתי ובמערכות האקול

ובלוויית    205הגידול הטבעיים של עולם החי וציד וסחר בחיות בר, מוביל למגע בין חיות הבר לאדם,

שרשרת   העולם,  בכל  הנגיפים  של  מהירה  תפוצה  מתאפשרת  והגלובליזציה  הטמפרטורות  עליית 

בתרשים ריצת המחלות הזואונוטיות ושתורמת להפיכתן למגפות גלובליות, כמוצג  גורמים שגורמת לפ

36. 

   היבטים חברתיים בהשפעת משבר האקלים

עירוני תופעות   -  אקלים  להגביר  עלולים  עירוניים  מאפיינים  אקלים.  לנזקי  ייחודית  פגיעּות  לערים 

שטחים ירוקים ומרחבי חלחול  אקלימיות ולהעצים את החשיפה של האוכלוסייה לפגעי טבע. מיעוט  

הופכים אזורים  עירוניים לפגיעים לשיטפונות ולאירועי גשם שעוצמתם רבה. כאמור, ערים ברחבי  

העולם חוות יותר ויותר שיטפונות, סופות, שריפות, גלי חום ו/או גלי קור, כחלק מעידן משבר האקלים 

 

 

204 https://israel-trade.net/americas/2019/11/19/%D7%9E%D7%A9%D7%91%D7%A8-

%D7%94%D7%9E%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-

%D7%94%D7%90%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%93%D7%95-%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%9C%D7%9D/ 
205 https://www.magazine.isees.org.il/?p=16841 
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שפיעה בצורה ניכרת על איכות החיים עליית הטמפרטורה באזורים עירוניים מ   .206שבו אנו מצויים

הנוצרים באזורים בנויים שהטמפרטורה בהם   איי חום עירוניים,תופעה סביבתית ידועה היא   בעיר.

אותו,   ולאגור  רב  חום  לקלוט  גורמות להם  וכבישים,  הפיזיקליות של מבנים  יותר. התכונות  גבוהה 

לאחר   גם  האוויר  טמפרטורת  את  ומעלה  ומהכבישים  מהמבנים  החום  משתחרר  הלילה  במהלך 

חל יוצא,  כפועל  הלילה.  של  הקטנות  השעות  תוך  ואל  השמש  האנרגיה  שקיעת  בצריכת  עלייה  ה 

וגזי חממה, לצד   של תושבי האזור. כך נוצר    פגיעה בבריאות ובנוחות למיזוג, בפליטה של מזהמים 

משתמשים יותר בתחבורה ממונעת ומפעילים  "מעגל חום" המזין את עצמו באופן שלילי: חם, אנשים  

אקלים בעיר הופך -המיקרו, אלה פולטים יותר מזהמים וחלקיקים המשמרים את החום,  יותר מזגנים 

 207חם אף יותר וכן הלאה.

להפנים את הצורך המיידי בתכנון עירוני, אדריכלי והנדסי, מחודש ומותאם, שיוכל  רשויות מתחילות  

להתמודד עם מפגעים סביבתיים, כפגעי טבע, הצפות, שריפות ועודף תעבורה. בטווח המידי, עם 

מתבטא  הסיוע  הנפגעות.  לאוכלוסיות  סיוע  מעמידות  הרשויות  האוויר,  במזג  הקיצוניים  השינויים 

וסיות המתקשות לשלם עבור מיזוג אוויר או במתן אפשרות לשהות במקומות שהייה  בתקציבים לאוכל

 פתרון לטווח רחוק הוא פיתוח   208שיקאגו.  של  קירורה  במרכזי  למשל  כמו ממוזגים בימי חום קיצוני,

יער עירוני, כחלק מגישה התופסת את כל רשת הצמחייה בעיר כמערכת אקולוגית כוללת. בהתאם 

לתפיסה זו, שתילת צמחים ברחבי העיר מנוהלת כמערכת הוליסטית, מנוהלת אסטרטגית ופיזית, 

האורבניים.  לאתגרים  התייחסות  מידע 209תוך  מערכת  מפעילה  העירייה  שבאוסטרליה,  במלבורן 

ולהנגיש את המידע, לניהול היער   ונעזרת בתושבים כדי לעדכן  בברצלונה הפיקו  ו  210העירוני שלה 

מוצלות.  לדרכים  רגל  הולכי  המכוונת  מיועדים    211אפליקציה  אינם  העירוני  התכנון  דרך  הפתרונות 

הקיצוניים.  האקלים  אירועי  לכל  מענה  לספק  בנויים   אף  אלא  בלבד,  החום  גלי  עם  להתמודדות 

באירופה, לא   212בהצפות  במבנים  וטבעו  נלכדו  כאשר  בכפר,  חייהם  את  אנשים  קיפחו  לדוגמא, 

מותאמים. הדבר אירע מאחר שאזורים אלו אינם ערוכים להתמודד עם כמויות מים כה גדולות בבת 

ופגעו  נהרסו  שעליהם  המגורים  ובתי  שלמים,  שטחים  הוצפו  הסכרים,  קריסת  עם  ולכן  אחת, 

ן היא מידית וגם ארוכת טווח. שריפות הענק באוסטרליה ובסיביר באוכלוסייה. אשר לשריפות, פגיעת 

את איטליה וטורקיה פגעו קשה באוכלוסייה, בטבע ובמגוון    2021, ואלו שפקדו בשנת  2020בשנת  

 

 

206 https://www.stlanguage.com/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-

%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-

%D7%91%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA/ 
207 https://www.stlanguage.com/%d7%90%d7%99%d7%9a- %d7%94%d7%95%d7%a4%d7%9b%d7%99%d7%9d-

%d7%90%d7%aa-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8- %d7%9e%d7%90%d7%99-%d7%97%d7%95%d7%9d-

%d7%9c%d7%a0%d7%95%d7%95%d7%94- %d7%9e%d7%93%d7%91%d7%a8/ 
208 https://data.cityofchicago.org/Health-Human-Services/Cooling-Centers-Map/cj7n-sh49  
209 https://www.davar1.co.il/278612/ 
210 http://melbourneurbanforestvisual.com.au/  
211 http://www2.bcnregional.com/?fbclid=IwAR0TkFBPYQH0l57JxFJ3RRgPiGogGNNA9lGPqG-uiQ- 

GF88B7IsEt3UDs9o  
212 https://www.ynet.co.il/news/article/hkglmth600 
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ואולם בטווח הארוך, הזיהום, תוצר הלוואי של השרפות, יצר נזק למערכת האקולוגית   213הביולוגי, 

 כולה. 

פגיעה   מעבר להשפעותיו הפיזיות, למשבר האקלים השלכות חברתיות ומוסריות.  -   אקלים חברתי

יישובים   בין  ומפותחות,  מתפתחות  מדינות  בין  שווה  באופן  מתפזרת  אינה  האקלים  משבר  של 

. מפגעי האקלים מהווים לא פעם  שוויון ובחוסר צדק סביבתי ואקלימי-באיומעמדות, אלא מתאפיינת 

קשה מנשוא, על אוכלוסיות מוחלשות הסובלות מעלייה בתדירות שרפות,   מעמסה נוספת, לעיתים 

מפגעי מזג אוויר ומפגעים בריאותיים. אנשים החיים בעוני מוגנים פחות מפני נזקי האקלים, סובלים 

יותר מבעיות בריאותיות ומתמותה עודפת שקשורה לשינוי אקלים, והם פגיעים יותר גם מפני שוהים  

 ינו הן מוגן מנזקי האקלים והן מאירועי אלימות.  במרחב תעסוקתי שא

של   לאומית -ביןהוא חלק מן המחויבות ה  הגנה על זכויות של נשים בעיתות משבר - אקלים מגדרי 

מדינות החתומות על אמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינוי האקלים, ובכללן ישראל. מיפוי מאפייני  

חושף כי האפשרות של בעיות באספקת חשמל ומזון,    הפגיעות המגדרית לאור אירועי חירום אקלימי

הסתגרות  של  בריאות,  או  רווחה  לשירותי  נגישות  מניעת  של  השונים,  העיר  חלקי  בין  נתק  של 

במרחבים הביתיים לאורך זמן ועוד, מעלה את הסיכוי כי נשים תהיינה לכודות במרחב ביתי אלים. 

תיבי הגישה לשירותי הסיוע והתמיכה הרלוונטיים  יתר על כך, במצבי משבר אקלימי עלולים להיחסם נ

לאוכלוסיות   הנגישות  את  יותר  עוד  שמקשה  מה  מצומצמת,  בצורה  לפעול  עשויים  אף  וחלקם 

, בשל צמצום היכולת לאתר נשים וילדים נפגעי אלימות פוחתת הנזקקות. ממשבר הקורונה נלמד, כי  

ְמשקים עם גורמים תומכים חיצוניים אשר מסגרות חינוכיות והגבלת התנועה לבתים, מה שמצמצם מ  

 .214עשויים היו לזהות את המצוקה

 מגמות בישראל 

"היערכות ישראל להסתגלות לשינוי  , שכותרתה:  4079אושרה החלטת ממשלה    29.7.18  -ביום ה

בהחלטה זו הוכרז שמדינת    אקלים: יישום ההמלצות לממשלה לאסטרטגיה ותוכנית פעולה לאומית".

בשינויי האקלים העולמיים והשלכותיהם ובצורך של המדינה להיערך לקראתם. זאת,    ישראל מכירה 

נרחבות והתחזקות הראיות המדעיות שלפיהן תופעת שינויי האקלים   לאומיות -ביןבהמשך להסכמות  

 היא אכן משמעותית ובעלת השלכות מרחיקות לכת. 

נהלת להיערכות מדינת ישראל להסתגלות  ההחלטה כוללת   מפרטת היא  ו   לשינויי האקלים הקמת מ 

 חמש מטרות שעל מדינת ישראל לקדם בהיערכותה לשינוי האקלים:

 צמצום הפגיעות בנפש וברכוש ובניית חוסן כלכלי  ●

 של המערכות הטבעיות )בהרחבה בהמשך(  להגדלת העמידות  נקיטת אמצעים  ●

 

 

213 https://www.haaretz.co.il/news/world/europe/.premium-1.10063828 
214 https://www.stlanguage.com/%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D- 

%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D- 

%D7%91%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA/  
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 בנייה ועדכון של בסיס הידע המדעי לצורך קבלת החלטות ●

 ות והנגשת ידע למקבלי ההחלטות ולציבורחינוך, העלאת מודע ●

- בין אזוריים ו בהתאם למחויבויותיה, וקידום שיתופי פעולה  השתלבות ישראל במאמץ הגלובלי ●

 . אומיים ל

הטבעיות המערכות  של  העמידות  להגדלת  אמצעים  המרכזי   -  נקיטת  לשלטון  מורה  ההחלטה 

ולשלטון המקומי לשתף פעולה ביניהם כדי להגדיל את החוסן העירוני באמצעות הערכת סיכונים, 

תכנון עירוני לצמצום איי החום העירוניים, שדרוג תשתיות ומערכות ניקוז, הגנה על קו החוף, קידום 

 .215בנייה ירוקה, היערכות לאירועי קיצון ועוד

-ביןים הגלובלי מציב בפני מדינת ישראל שורה של אתגרים, סיכויים וסיכונים בזירה המשבר האקל

עד היום הייתה ישראל שחקנית   ומכאן שמדובר בסוגיית ביטחון לאומי מן המעלה הראשונה.,  לאומית 

שולית בזירת  המאבק העולמי במשבר האקלים, אך מצב זה מתחיל להשתנות. ישראל עשויה להיות 

תוך שהיא משתפת או מייצאת טכנולוגיות שפותחו בארץ   חדשנות אקלימית,בתחום של    גורם חשוב

מתחום המים, החקלאות, אנרגיות מתחדשות, תחליפי חלבון מן החי, פיתוחים ויישומים מתקדמים 

השיתוף של הידע יחזק את מרכזיותה ואת חוסנה הלאומי, תדמיתה וכלכלתה של  בתחום המחשב.  

צריכה להביא בחשבון את הסיכויים והסיכונים הרבים של משבר האקלים ברמה ישראל גם    המדינה.

האזורית ולפעול עם שכנותיה במידת האפשר לקידום שיתוף פעולה ובניית חוסן אזורי להתמודדות  

עם המשבר ולהיערכות לסיכונים הרבים הצפויים ממנו, ובעיקר לגלי פליטים ולחוסר יציבות אזורי  

 .216משמעותי 

נקודה חמה( מבחינת רגישות לשינוי  Hotspot (  -קומה הגיאוגרפי, מדינת ישראל מזוהה כבשל מי

מוקד בעל חשיבות עולמית לשמירת המגוון הביולוגי, ואף נכללת כנקודה חמה במפת אקלים, והיא  

האזורים החשובים ביותר לשמירת המגוון הביולוגי העולמי. מיקומה הגיאוגרפי הייחודי בצומת בין 

מאפשר חיבור בין ארבעה אזורי צמיחה עולמיים שונים, המפגישים   ואירופה אסיה, אפריקה ת היבשו

שמי  בנוסף,  ומגוון.  עשיר  ביולוגי  למגוון  תשתית  ומהווים  שונים  אקלים  מאזורי  מינים  קטן  בשטח 

נדידה לבעלי כנף, שלו חשיבות קריטית ברמה העולמית. פעמים בשנה חולפות   ישראל מהווים ציר

כמעלי לאפריקה מיליון  500-ה  מאירופה  בנדידתן  העירוני   .217ובחזרה  ציפורים  לחוסן  תוכנית  בכל 

בישראל יהיה צורך לתת את הדעת להיבטים הללו ולסוגיות אחרות, דוגמת היערכות לרעידות אדמה,  

ומי שתייה לכלל האוכלוסייה ושיפור איכות האוויר בערים. כל אלה צריך שייעשו על   הבטחת מזון 

יס הערכת סיכונים ותוך איסוף נתונים שוטף, שמביאים בחשבון לא רק את התנאים הסביבתיים בס

אי    218אלא גם את התנאים הכלכליים והחברתיים המעצימים את פגיעותן של האוכלוסיות השונות. 

 

 

215 https://www.iccic.org.il/ICCIC/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=1035 
216 https://www.inss.org.il/he/publication/environment-and-national-security/ 

 ויקיפדיה, נקודה חמה  217
218 https://www.iccic.org.il/ICCIC/userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=2&GID=1035 
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וקיצוניות   ויכלול תופעות תנודתיות  יותר  ויבש  יהיה חם  ונוכח ההבנה שמזג האוויר  בתדירות לכך, 

 מתחדד הצורך בהיערכות של כלל המשק הישראלי לשינוי האקלים.  219גבוהה יותר,

בין גיאוגרפיים  תהליכים  המניעים  בסיס  גורמי  הן  האקלים  שינוי  של  כגון -ההשפעות  מדינתיים, 

שינויים ביחסי הכוחות המדינתיים בעקבות הידלדלות משאבי טבע והגירה מסיבית הנגרמת עקב כך.  

לפרוץ מלחמת   כך למשל, סוריה, התקוממות שהובילה בהמשך  בערי  המחאה שהחלה בהפגנות 

האזרחים שם, שהשפיעה ומשפיעה גם כיום על ביטחון ישראל, התגברה בין השאר בעקבות בצורת 

חמורה שתקפה את השטחים החקלאיים במדינה ודחפה את החקלאים המיואשים מהכפרים אל  

פרנסה. אחר  בחיפוש  הירדן  ,בנוסף  220הערים  מקורות  על  בחזית משבר השליטה  עומדת  ישראל 

בצורכי  והירמוך.   מקביל  וגידול  הגדלה,  אוכלוסייתה  בשל  המתעצם  במים,  ממחסור  סובלת  ירדן 

 היא נתונהירדן היא המדינה הענייה ביותר במים בעולם בשל מיקומה הגיאוגרפי,  הכלכלה והפיתוח.  

ורוב שטחה הוא מדבריות  יבשים  אזורים  ישראל  או אזורי ספר מעוטי משקעים.  בין  מנגד, שליטת 

היא מקור מתח תמידי בין ישראל לירדן, העלול להוביל   221במקורות המים של נהרות הירדן והירמוך,

וזוכה לאישור   למאבקי שליטה בעתיד. עד כה, כל בקשה ירדנית לתוספת מים, נענית לרוב בחיוב 

מיליון קוב    55הממשלה. בהסכמי השלום בין ישראל לירדן נקבע כי מדינת ישראל תספק לירדנים עד  

מיליון קוב נוספים, ובימים   10ל תגדיל את כמות המים בכ־סוכם כי ישרא  2010בשנה ממי הכנרת. ב־

מיליון   35אלו, על רקע מצוקת המים של הממלכה הירדנית, אישרה הממשלה העברת תוספת של  

 .222קוב, על מנת להוריד את מפלס העוינות של המדינה השכנה

דוגמה, הוחלט  ל  מחסור במים משפיע על החלטות כלכליות ועוצר פיתוח תשתיות גם בישראל. כך 

על עצירת היתרי בנייה חדשים בגבעתיים, בשל הצורך במאגר מים נוסף שבלעדיו לא ניתן יהיה לספק 

כדי להתגבר על המחסור הצפוי במים ולהקדים תרופה למכה, יש להבין שמדובר    223מים לתושבים. 

לחיסכון במים; חינוך האוכלוסייה  במערכה כוללת, המחייבת אינטגרציה של כל הפעולות הנדרשות:  

, לאומי-ביןהגדלת יעילות האספקה מחד גיסא וצמצום השימוש במים מאידך גיסא; הפניית מימון  

בהקשר זה, ישראל    ציבורי ופרטי למחקר, פיתוח טכנולוגיות טיהור מים ושיקום מקורות מים מזוהמים.

מתקדמות ביותר,  ערך לעולם, בהיותה מדינה שמערכות המים בה הן מה  -עשויה לתרום תרומה רבת 

והשבתם לשימוש, שכן קרוב ל ממי השפכים   %90-המחזיקה בשיא עולמי בתחום טיהור שפכים 

 .224שלה מטוהרים ומשמשים לחקלאות 

לנפש  הפחמנית  הרגל  טביעת  שבהן  וישראל,  ירדן  כמו  יותר,   225במדינות  או  פחות  יציבה  נותרה 

אילו  הסיבה  היחידה לעלייה הניכרת ברמות הפליטה היא הצמיח ה הדמוגרפית. במילים אחרות, 

 

 

 2021, המנהלת להיערכות לשינוי אקלים, משרד להגנת הסביבה, אפריל 1ערכות מדינת ישראל לשינוי אקלים, דוח מספר יה 219
220 https://www.hayadan.org.il/how-is-israel-preparing-for-climate-change-2004191 
221 https://www.regthink.org/articles/the-dams-block-life 
222 https://www.makorrishon.co.il/news/369229/ 
223 https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3896338,00.html 
224 https://www.ynet.co.il/article/SkSWgGj4u 
 טביעת רגל פחמנית מוגדרת כסך של פליטות גזי חממה שנפלטים ממוצר, ארגון, אדם, מדינה או אירוע. טביעת הרגל היא סך כל  225

ולמית, ויקיפדיה. הפלטות הגורמות להתחממות ע  
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שיעורי האוכלוסייה במדינות אלה היו יציבים, גם טביעת הרגל הפחמנית באזורינו הייתה נותרת יציבה 

ואולי אפילו יורדת. במדינות כמו ערב הסעודית ועיראק, שבהן הפליטות לנפש עלו במקביל לצמיחה 

דרמטית במיוחד. בישראל קיים קשר מובהק   הדמוגרפית, העלייה הכוללת בפליטות גזי החממה היא 

משקף את העלייה היציבה בפליטות גזי החממה    37  תרשים בין גידול האוכלוסייה לפליטת גזי חממה.  

, שנה שבה אישררה ישראל את אמנת המסגרת של האו"ם בדבר שינויי אקלים. אוכלוסיית  1990מאז  

משמעות הדבר היא כי ישראל  גזי החממה. המדינה גדלה, ובהתאמה גם השיעור היחסי של פליטות 

 .226לצמצום טביעת הרגל הפחמנית הקולקטיבית  לאומיות -ביןעומדת בציפיות 

 

 2271996-2017עלייה באוכלוסיית ישראל ובפליטות גזי החממה:   37תרשים 

  

 

 

226 https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%A8-209-

%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-

%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-

%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-217-233.pdf 
 2020הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל, נתונים מיוני  227

https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/%D7%9E%D7%96%D7%9B%D7%A8-209-

%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%9C%D7%99%D7%9D-

%D7%95%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-

%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-

%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-217-233.pdf 
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 עלייתה של תפיסת הקיימות – אשכול

טען האסטרונום לורד  (There is no Plan B for planet Earth), אין תוכנית חלופית לכדור הארץ

( הוא הכרח אם ברצוננו  Sustainabilityואכן, אין לנו מרווח לטעויות, והמושג קיימות )  228מרטין ריס.

להוריש ירושה הוגנת לדורות הבאים. עתידו של כדור הארץ תלוי בהתגייסות של כלל החברה לשמירה  

ְחזּו מ  קיומו.  האתגרים על  אל  מתעורר  העולם  באדם.  תלויים  אלה  כל  זיהום,  מניעת  ניקיון,  ר, 

של  הבנה  נדרשת  סביבתו,  על  האדם  בהשפעות  להכיר  כדי  אך  לפתחו,  המונחים  הסביבתיים 

המערכות המורכבות והאינטראקציה ביניהן. כל שינוי במערכת אחת גורר תגובות שרשרת. למשל, 

ור מוגדל, זיהום תעשייתי רב וכריתת יערות, מה שבין היתר מוביל  צריכת יתר של האדם גורמת לייצ

האוקיינוסים  בזרמי  וברוחות,  בעננות  לשינויים  תורמת  שבתורה  העולמית,  הטמפרטורה  לעליית 

מסוימים   יבולים  ומאפשרים  ופיזורם  המשקעים  על  משפיעים  אלו  כל  הקרחונים.  הפשרת  ובקצב 

אלו מאיצים את הצורך בשינוע שבתורו מגדיל את זיהום   במקום אחד ובצורת ומחסור במקום אחר.

חיים וצמחים נודדים ומתאימים עצמם לתנאים החדשים ותורמים לעוד  -האוויר, ובמערך הכללי בעלי

 .229שינוי בסביבה המשתנה ממילא בקצב מהיר... וכן הלאה 

מנ היא מרכיב הכרחי לשם  לבעיות הסביבתיות  האוכלוסייה  וצמצום העלאת המודעות בקרב  יעה 

בר רוח  והלך  אחראיות  התנהגויות  פיתוח  לקדם  יש  כך  לשם  לאנושות.  הצפויים  קיימא  -הסיכונים 

אנשי  והכשרת  הוודאות;  חוסר  עם  רגשית  להתמודדות  כלים  הקניית  בטוח;  עתיד  לעיצוב  הדרוש 

של  מקצוע בתחום אשר יוכלו לפתח פתרונות טכנולוגיים ואחרים לצמצום טביעת הרגל האקולוגית  

 האנושות. 

 מגמות עולמיות 

 מודעות אקולוגית גוברת ואימוץ ערכי קיימות

הורישה לנו המצאות טכנולוגיות מפוארות, אך גם שינויים סביבתיים מאיימים הנגרמים    20-המאה ה

מפעילות אנושית והמדרדרים את מצב הסביבה בקצב מסחרר. "הררי" זבל הופכים למראה מוכר,  

צלו נכרתים. ניכר מחסור במים  ויערות  נכחדים  חיים  יחסית מיני בעלי  ובזמן קצר  נקי,  ובאוויר  לים 

 התרבות העכשווית פועלת באופן הרסני על הסביבה הטבעית והמשבר האקולוגי מעמיק. 

ורק בנו, יהיו טיבם של החיים על פני כדור הארץ בעתיד? התשובה על כך תלויה אך  בחינוך,   מה 

ברעיונות ובערכים שלאורם נגדל את הדור הצעיר. אין ספק שאפשר וצריך לעשות לפיתוח מודעות  

ובסביבה החל מהשנים הראשונות לחיי הילד.  )פרואקטיביות( לטיפול בטבע  ויחס פעיל  אקולוגית 

כל   ומפנים,  סופג  ומסרים שהוא  עמדות  צובר,  לכאורה שהוא  ולא משמעותיות  קטנות  מה חוויות 

שהילד פוגש וחווה מעצב את יחסיו עם הטבע. ההדרכה של הורים, מורים ומבוגרים אחרים, כמו גם  

 

 

228 https://www.sciencefocus.com/planet-earth/there-is-no-plan-b-for-planet-earth-lord-martin-rees/ 
229 https://www.idc.ac.il/he/schools/sustainability/pages/what-is-sustainability.aspx 
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צריך שכל אלו יביאו לידי ביטוי את צורכי הזמן    -השפעת עמיתים, מפגש עם תחומי עניין, ידע ועמדות  

 230תידו. ואת תנאי החיים הרלוונטיים להווה של חייו, תוך ערנות מתמדת לעובדה שבהם טמון ע

היא מתבססת על ההבנה   הקיימות מקיימת סינרגיה בין עולמות תוכן חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

שכדי להמשיך ולהתקיים יש לזהות את מה שמקיים את העולם, ולהזין אותו. אתגרי קיימות פוגשים  

צמיחה כלכלית, קיימא,  -מקדם ייצור אנרגיה בת   אתגר הקיימות הסביבתיאותנו בעולמות תוכן שונים.  

טבעיים.  משאבים  של  יותר  טוב  וניהול  ירוקות  פתרונות    231השקעות  לקידום  זה  אתגר  תורם  בכך 

שיאפשרו לדורות הבאים להתקיים ולחיות תוך צמצום הנזק הנגרם לסביבה בעקבות זיהומים וניהול  

טבע.  קיימות המתייחסים לתהליכ  232לקוי של משאבי  היבטי  גם  כוללת  תאגידית  הייצור  אחריות  י 

ולתוצרים, דבר שבא לידי ביטוי החל בשינוי תהליכים של תכנון, ייצור והפצה של מוצרים, דרך חומרי  

הגלם שמהם עשויות אריזות המוצרים ועד הקצאת תקציבים לעידוד ספקים ו/או חברות המציעות  

מפרט בקבלה ללקוח   Asket,233שיפורים לטובת ערכים אקולוגיים. לדוגמה, מותג האופנה השוודית  

פירוט מלא של מרכיבי הבד של הבגד שנרכש, הרכב המים ותיאור תהליכי הייצור בהיבט של שמירה 

 על הסביבה.  

 תכנון מחדש של ערים  

עליית הטמפרטורות משפיעה באופן קריטי על העלייה בקצב המסת הקרחונים ובשל כך על עליית  

הגורמת   הים. נפח המים,  פני  ש  234לעליית  כ 2050נת  עד  יסבלו   %90-,  בעולם  הגדולות  מהערים 

מיליון   300-, כ2050מעליית מפלס פני הים כתוצאה מההתחממות הגלובלית. מחקרים מראים כי עד  

יחיו באזורים שיוצפו לפחות פעם בשנה,   כיום באזורים שעד אמצע   150איש  חיים  מיליון מתוכם 

אזורים שלמים יימחקו בעקבות כך  הגאות.  המאה הנוכחית יהיו מתחת לפני הים בשעת השיא של  

אין המדובר בערים שכוחות אל, אלא בערים  235.מן המפה העולמית ומיליוני בני אדם ייעקרו מבתיהם 

בעולם.  מרבית   236מובילות  מתגוררת  שם  באסיה,  להתרחש  צפויים  ביותר  הגדולים  השינויים 

ר לסיכון  נתונה  תאילנד,  בירת  ובנגקוק,  העולם,  סיטי,  אוכלוסיית  מין  צ'י  הו  בווייטנאם,  במיוחד.  ב 

המרכז הכלכלי של המדינה, נתונה בסיכון רב. בירת אינדונזיה, ג'קארטה, הסובלת מהצפות חוזרות 

ונשנות, והממשלה כבר הכריזה על תוכניות להחלפת עיר הבירה בעיר אחרת. בסין, הצפות מאיימות  

נוספות בקרבתה. מומבאי,   למחוק את מרכז שנגחאי, ממנועי הצמיחה החזקים של וערים  אסיה, 

הבירה הכלכלית של הודו ואחת הערים הגדולות בעולם, נמצאת בסכנת הימחקות מוחלטת, כך גם  

 

 

230 https://www.ynet.co.il/architecture/article/h12sr00tad 

https://www.researchgate.net/publication/275995091_Ecological_awareness_and_education_of_the_society_in

_the_light_of_sustainability_idea_-_selected_aspects 
231 https://www.vistage.com/research-center/financials/economic-future-trends/20181204-ecological-social-

trends-affecting-business-2019/ 
232 https://lior-csr.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA/ 
233 https://www.asket.com/il/ 
234 https://www.shapingtomorrow.com/home/alert/10276720-Climate-Prospection 
235 https://www.ynet.co.il/architecture/article/h12sr00tad  
236 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3772807,00.html  
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בצרה, העיר השנייה בגודלה בעיראק. בסיכון גבוה להצפה נתונים גם חלקים מלונדון ומתל אביב, וזו 

פי מעליית פני הים יעמוד על טריליון דולר רק רשימה חלקית. הבנק העולמי העריך בעבר שהנזק הכס

בשנה עד אמצע המאה. ואולם החוקרים מזהירים שההערכות הללו עלולות להתגלות כאופטימיות, 

שכן הן מתבססות על תחזיות לעליית גובה פני הים בתרחיש שבו המדינות השונות עומדות באמנת 

יניים שנקבעו. בתרחיש הגרוע ביותר, עד סוף  פריז. נכון להיום, מרבית המדינות לא עומדות ביעדי הב

הצפות הערים מובילות להשלכות  מיליון איש.    640המאה יכולה עליית פני הים לאיים על ביתם של  

דילמות כבדות הקשורות בהגשת עזרה   פוליטיות קריטיות, יאלצו להתמודד עם  ומקבלי ההחלטות 

 237יות. לערים המוצפות, ואם כן, לאורך כמה זמן ובאילו עלו

מפליטות הפחמן בעולם. נוכח   75%-הן אחראיות ל  מטבען, נמצאות בחזית שינוי האקלים, שכן  ,ערים 

  - הפסיביות של  ההנהגה הלאומית בנושא ומנגד, המודעות הגבוהה יותר בערים לרחשי לב הציבור  

ל מהר יותר  זו שעת כושר לערים בכלל ולערי ענק בפרט, המונות כיום עשרות מיליוני תושבים, לפעו

אקלים  שיקולי  לשלב  מתחילות  שונות  ערים  ואכן,  באזוריהן.  האקלים  שינוי  סביב  חדשנות  ולקדם 

בתוכניות העירוניות ארוכות הטווח. ראש העיר של לוס אנג'לס, לדוגמה, מתכנן להפוך את פעילות 

 .238ם בעירהנמלים בלוס אנג'לס ובלונג ביץ' לנטולת פליטות, לאור ריבוי המפגעים הבריאותיי

וכבר מזוהה    239במקביל, משבר האקלים העולמי יעמיד אתגר חדש בפני האדריכלים בעתיד הקרוב,

מגמה   האדריכלים  העתידבקרב  של  הצפות  הערים  תכנון  לטובת  הקרקע  תשתיות  נטישת  . של 

מסתמן שעתיד האדריכלות טמון בבניית ערים ובניינים שבכוחם לצוף על המים, ביצירת פתרונות 

ה ראויים שלא זקוקים ליסודות חפורים באדמה, באספקת פתרונות אקולוגיים ובמציאת מודלים מחי

דווקא מנצלים אותו. במקביל לבנייה   חדשים למגורים שאינם נלחמים במפלס המים העולה, אלא 

ביבשה, ארגונים ומשרדי אדריכלות מנסים להפוך את השטח הימי לסביבת חיים פוטנציאלית עבור 

, המפתח בשיתוף  BIGאחד ממשרדי האדריכלות המפורסמים בתחום הוא המשרד הדני    האנושות.

של   ימית  להנדסה  בני  MITהמרכז  ועיצוב  הנדסה  בתחומי  נוספים  פרויקט    -וחוקרים  את  קיימא, 

Oceanix תושבים.   10,000, שהוא למעשה עיר צפה שיכולה לאכלס עד 

  אקטיביזם סביבתי מקדם קיימות

תר האקלים  משבר  משבר  להשלכות  היטב  המודע  הצעיר,  הדור  של  אקטיביסטית  להתעוררות  ם 

האקלים על  עתיד העולם שבו יהיה עליהם לחיות. הפסיביות של מובילי המדיניות העולמית מקוממת 

 241בכלל ומחאות תלמידים בפרט   240אותם והם מקדמים כינוסים, ועידות, ארגונים ומחאות צעירים 

בכל רחבי העולם. בפעילויותיהם אלו הם קוראים לממשלות להתעשת ולפעול למען עתידם הנתון  

תלמידה משוודיה שהפכה    242בהשראת גרטה טונברג,  2018בסכנה. המחאות החלו לקראת סוף  

 

 

237 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3772807,00.html 
238 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3777205,00.html 
239 https://www.ynet.co.il/architecture/article/h12sr00tad  
240 https://www.unicef.org/environment-and-climate-change/youth-action 
241 https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/videos/380398815886983/ 
242 https://www.ynet.co.il/article/HyQCSwJAD 
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בעקבות  שהוקמה  לדוגמה,  העתיד",  למען  שישי  "ימי  תנועת  האקלים.  במשבר  המאבק  לסמל 

גרטה,  של  הפוליטימ  243פעילותה  היום  סדר  מראש  ירד  לא  שהמשבר  לכך  לדאוג  חברתי -נסה 

ומצפים    244העולמי.  מיידי  באופן  יטופל  האקלים  שמשבר  לכך  התחייבות  דורשים  האקטיביסטים 

קיימא, וממקבלי ההחלטות לשנות חקיקה - מראשי התעשייה להוביל קווי ייצור נקיים, נטולי זיהום ובני

ת. האקטיביסטים כבר מזמן אינם רק צעירים. לא מעט מבוגרים ואנשי  וליצור רגולציות חדשות ומחייבו

חינוך שהבינו את גודל האחריות המונח על כתפיהם, הקימו ארגונים משל עצמם, כגון "הורים למען 

 .246ו"מורים למען האקלים"  245האקלים"

ל. לדוגמה, ואת סדרי העדיפויות שעל שולחן הממשהמחאות מצליחות לשנות את סדר היום הפוליטי  

 .247ג'ו ביידן, נשיא ארה"ב, עסק בשעותיו הראשונות כנשיא בנקיטת פעולות למען איכות הסביבה

החלטות בעניין. בין היתר הוחלט שעד    2021, קיבל ביוני  G7-גם פורום שבע המדינות המתועשות, ה

תחליפים יופסק השימוש בדלק פחמי, היות שפחם הוא הדלק המזהם ביותר ויש למצוא לו    2030

מיליון ליש״ט להגנה על האוקיינוסים והחיים בים    500ירוקים בהקדם. בנוסף הוחלט להשיק קרן של  

 .02481.5וכי ופליטת גזי החממה תוגבל כדי למנוע את התחממות כדור הארץ מעבר לרף הקריטי של 

הם ליעדים מנהיגים מקומיים מסוימים גם הם אוחזים במושכות ומנווטים את הכלכלה העירונית של

השנים הקרובות;   30במהלך    80%-כך לדוגמה, ניו יורק, המתכננת להפחית את הפליטות ב  הרצויים.

עד   כי  כיעד  לה  שקבעה  דלת   2050טורונטו  באנרגיה  השימוש  יעברו  בעיר  הרכב  כלי  פחמן,  -כל 

הפחמן   וקופנהגן שמקווה תוך חמש שנים בלבד להפוך לעיר הראשונה בעולם שתגיע לאיזון בפליטות 

 .249שלה 

זרם  להתפתחות  תורם  הסביבתי  אקולוגית  האקטיביזם  אמנות   - 250 (Ecological Art)אומנות 

אקולוגית מסווגת כאמנות עכשווית שהחלה בתגובה למשבר הסביבתי העולמי. היא ממזגת אמנות  

הציבורית   המודעות  את  להעלות  למטרה  לה  שמה  אשר  וחינוכית  הסברתית  לפגיעּות  אסתטית, 

באמצעות   נטושים  תעשייה  אזורי  או  מזוהמים  מרחבים  לשיקום  עוזרת  היא  הקיימת.  האקולוגית 

"אקובנטציה".  גם  המכונה  טיוב,  סוגיות   251אמנות  שבחנו  הראשונים  מהאמנים  הוא  בויס  יוזף 

אקולוגיות חברתיות באמצעות אמנות המתייחסת בזמן אמת לבעיות הנוגעות בפוליטיקה, במערכות  

לכליות, באקולוגיה, בתעשייה ובחוויות חיים יומיומיות אחרות. אחד ממפעליו הגדולים הוא הקמתה  כ

 

 

243 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001364687 
244 https://www.ynet.co.il/article/S1joxq3m00 
245 https://www.parents4climate.org.il/ 
246 https://www.facebook.com/groups/503696360220917/ 
247 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001357895 
248 https://ksmc.co.il/hamadad/5-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-

%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-

%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-

%D7%94-g7/ 
249 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3777205,00.html 
250 https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/art-and-nature-the-emergence-of-ecological-art/ 
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ת החופשית, שקידמה צורות של פדגוגיה ניסיונית בתחום. בנוסף, בויס  לאומי -ביןשל האוניברסיטה ה

יצירת שיתף פעולה בתכנון פרויקטים סביבתיים בישראל ששילבו שיקום אתרים, אקולוגיה ותרבות ל

אמנות אקולוגית. אמנות זו משולבת עם חינוך לאמנות וחינוך סביבתי ומהווה אמצעי לפיתוח מודעות  

ואינטראקציה עם מושגים ונושאים סביבתיים, כגון שימור ושיחזור מבנים, שיקום וקיימות. למידת  

סיכוייה להניב פרויקט גישה חדשנית שרבים  וחינוך סביבתי מנחילה  ים עתידיים  אמנות אקולוגית 

כדור  עם  אדם  בני  של  הקשר  וחיזוק  באקלים  השינויים  כגון  גלובליים,  בנושאים  פעולה  ושיתופי 

 .252הארץ

בת תיירות  לפיתוח  גם  תורם  הסביבתי  תיירות Sustainable Tourismקיימא,  -האקטיביזם   ,

של    המתחשבת בסביבה הטבעית וגם בסביבה האנושית, כלומר בהיבטים הכלכליים והתרבותיים 

קיימא בתיירות מביא בחשבון את מלוא -פיתוח בר  253אוכלוסיית המקום, כמו גם בצורכי התיירים.

ההשפעות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות של החברה, ומתייחס לצורכי המבקרים, התעשייה,  

המארחות.   והקהילות  ביןהסביבה  גופים  תיירות  -ארבעה  לקידום  תוכנית  יזמו  האו"ם  של  לאומיים 

טבע המ ערכי  על  לשמירה  ותורמת  סביבתיות  לבעיות  מודעות  מגבירה  אקולוגיים,  נזקים  מזערת 

. ליוזמה זו חברו ארגונים מובילים בתחומם ואף לישראל יש בה נציגה רשמית. תיירים רבים ומורשת 

מעדיפים לבלות את חופשותיהם באופן שלפחות אינו פוגע בסביבה ואף יותר באופן שתורם לה. כל 

הם לעשות הוא לבחור באתרי חופשה ובמתקנים שבעליהם ומפעיליהם עומדים באמות המידה שעלי

 שנקבעו.  לאומיות -ביןה

 ניהול יעיל לאורך זמן  -קיימא -ניהול בר ●

או   ● )לדוגמה, שימוש בחומרים ממוחזרים  כלכליות חברתיות של העסק על הסביבה  השפעות 

למעגל המכניסים  חברתיים  עסקים  עם  פעולה  וכיוצא    שיתופי  מוחלשות  אוכלוסיות  העבודה 

 באלו( 

 שימור מורשת תרבותית ●

 מיקסום תועלת לסביבה  ●

 

 

252https://www.wikiwand.com/he/%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%

9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%AA#/google_vignette 
253 https://samti-lev.com/2020/04/22/%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%AA-

%D7%A7%D7%99%D7%9E%D7%90/ 
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 מרתון מלי של הבלוג מתוך  - 2020 האולימפיים, טוקיו המשחקים

המדליה על המדליות, בטקס על  נוסף   המשחקים של המארגנת  הוועדה פרחים. זר גם  הזוכים  קיבלו הפודיום, 

 המדליה.  הענקת  מעמד  את  שיצבעו עזים  צבעים  ניצחון בעלי זרי להעניק החליטה בטוקיו האולימפיים 

 ההרסני ומהצונאמי האדמה מרעידת  יפן התאוששות  של העמוק הסיפור את  הנושא סמל אלא זר,  סתם  זה אין אבל

 .קורבנות  20,000 מ למעלה שגבה , אסון2011שנת  של

 .באסון באופן הקשה ביותר שנפגעו המחוזות  משלושת  מגיעים  הפרחים 

 מקום  אין זה הגרעיני. באסון כליל שפונה לאחר שנהרס בפוקושימה, אזור גדל (Eustomas) הירוק  הפרח  - ירוק

 מטרות  ללא ארגון פוקושימה האדמה, הקימה רעידת  לאחר ירד  החקלאות  מוצרי ייצור כאשר אך פרחים, מועדף לגידול

 להניע בניסיון אלו פרחים  בייצור כולו מעורב פוקושימה מחוז תקווה. לייצר  היחידה היאששאיפתו   פרחים  לגידול רווח

 לאחר  שגדלו בירקות  אך  בחקלאות, מוקדמים  ניסויים  גם  ביצעה ההתאוששות. העמותה במאמץ ולעזור הכלכלה  את 

כדי לפגוע בייצור הפרחים. בכך לא היה   אדם, אך ולא ראויות למאכל מדי היו גבוהות  הקרינה רמות  הגרעיני האסון

  את מידת התאוששותה של פוקושימה. לעולם  להציג באמצעות פרחים או מקווים היפנים 

הוכזו  או מתושביו נהרגו 10,000 - מ מיאגי,  שיותר במחוז במיוחד  פגעו הענקיים  הצונאמי ממיאגי. גלי חמניות  - צהוב

 שנקטפו באסון. בכל   ילדיהם  לזכר חמניות  לשתול כדי יאגיבמ גבעה צלע אל ההורים  חזרו לאחר האירוע  כנעדרים. 

 בשושנים  ידועה מיאגי שאבדו. ליקיריהם  השורדים  של הגעגוע את  המביעות  במרבד חמניות  מתכסה הגבעה שנה

 לשם כך את הטכנולוגיה  לפתח צריכים  באזור היו הפרחים  ומגדלי . חדשה, מומחיות  היא  אך גידול חמניות  שלה,  

 .הקטנים  לזרים  שיתאימו קטנות, כאלה חמניות  המתאימה לייצור

 ענק. גלי ידי על הוא גם  שנהרס חוף אזור ,שוכן איווייט   למיאגי צפונית  מאיווייט. (Gentians) הכחול הפרח  - כחול

 עם  שהתמודדו ופוקושימה, מיאגי כמו  שלא בהיר.  כחול פרחים שצבעם  היפניים,   טיאנים 'הג רוב   את  מייצר  המחוז

 .השישים  שנות  מאז אלה פרחים  מגדלים  איווייט במחוז חדשים, פרחים  מיני גידול

 לכל בעולם. הצופים  למיליארדי זווית  מכל יפה ייראה שהזר כך וסימטרית, מאוזנת  בצורה מסודרים  הפרחים  שלושת 

 ששמו האולימפי, הקמע    Miraitowa,של בובה אליו גם  ומוצמדת  ארד,  כסף או למדליה, זהב, בהתאם  סרט  מוצמד  זר

 .יפן של והעתיד  העבר את  לסמל והאמור וטויה )נצח(, עתיד((מיראי  מהמילים  מורכב

https://www.facebook.com/mali.marton/posts/10225330931440841?notif_id=162789993665205

9&notif_t=comment_mention&ref=notif  
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 צמחונית, טבעונית ומתורבתת תזונה 

לתזונה.  גם  נוגע  סביבתי  אקטיביזם  במפתיע,  שלא 

הטבעונים   באחוז  עולמית  מובילה  היא  ישראל 

נבחרה תל   2015ובשנת  (,  25438תרשים  באוכלוסייה )

בעולם  לטבעונים  ידידותית  הכי  לעיר  אביב 

מתחיל   255כולו. וצמחונית  טבעונית  לתזונה  המעבר 

מוסריים,ב והבשר   256טיעונים  החלב  בתעשיית  שכן 

קיימות פרקטיקות המסבות סבל רב לבעלי החיים. הוא 

ביחס להשלכות של צריכת   בטיעונים בריאותיים ממשיך  

, שהמידע המתפרסם לגביהם סותר מוצרי מזון מן החי

ומבלבל, אף שתזונה טבעונית נמצאה בריאה לאדם על 

האקדמיה   האו"ם,  של  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי 

ועוד.  האמריקאית  טיעונים  ולבסוף,    257לתזונה 

האירופי  אקולוגיים;   באיחוד  והצאן  הבקר  תעשיית 

גזי חממה מאשר כל כלי הרכב  יותר    מפיקה מדי שנה 

בעולם   60%  258ביבשת, הפרטיים   החקלאות  משטחי 

מוקדשים למרעה, ובכל שנה מבראים עוד ועוד יערות לשם כך. היות שאוכלוסיית העולם רק גדלה,  

עם ההכרה במציאות זו, מתרחבת מגמת המעבר   259. 70%-צפוי הביקוש לבשר לגדול ב  2050עד  

ולתזונה טב אגריפוד טק(  כלכליות,  או צמחונית, מושכת ל"בשר מתורבת" )מפורט במגמות  עונית 

רבה   לב  התזונה  תשומת  של  הדוהרת  הרכבת  אל  המערבי.  בעולם  המיינסטרים  למעמקי  וחודרת 

הטבעונית קפצו גם רשתות המזון הגדולות. כך למשל, השיקו "בן אנד ג'ריס" ו"האגן דאז" קו גלידות 

פיצ "דומינו'ס  של  הטבעונית  הפיצה  הצלחת  צמחי.  חלב  מבוססות  תרמה טבעוניות  בישראל  ה" 

להשקתה גם בסניפי הרשת באוסטרליה, גם "פיצה האט" השיקה פיצה עם גבינה טבעונית ביותר 

כחלק ממגמה    260מסניפיה בבריטניה, ואפילו "מקדונלד'ס" הכניסה בורגר טבעוני לתפריטה.   260מ־

גם  משתנה  החיים.  זו  בעלי  של  והגידול  המחייה  לתנאי  סחר    אסרה ישראל    היחס  על  לאחרונה 

מהלך שמעודדת הנציבות   262כלובים,  ופועלת גם לקדם חקיקה שתאסור על שימוש בלולי  261בפרוות, 

 

 

254 https://veganbits.com/vegan-demographics / 
255 https://www.mako.co.il/health-wellness/healthy-nutrition/Article-5aceb68be12c351006.htm 
256 http://www.tivonews.co.il/Articles/Editorial/%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-

%D7%91%D7%A2%D7%93-%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%93.aspx 
257 https://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.6976908 
258 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3851209,00.html 
259https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_meat_production?fbclid=IwAR3T2i60aRtum681FFB6Z

AwpiD8ASHRaXhM_dfz4jwf4jUagR1PgHaE_vxE 
260 https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3735187,00.html 
261 https://www.ynet.co.il/article/ryiIL4Rqu 
262 https://www.ynet.co.il/environment-science/article/Hyk6f4C3w 

 254אחוז הטבעונים באוכלוסייה 38 תרשים  אחוז הטבעונים באוכלוסייה  – 28איור 
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בשל הנזק הנגרם להם, ואילו ממשלת    264בבריטניה נאסרה כליאת פילים בגני חיות,   263האירופית.

 265משלוחים חיים של בקר משטחה לאסורזילנד החליטה -ניו

 מגמות בישראל 

הבעיות הסביבתיות המרכזיות של ישראל מתמקדות במחסור בשטחים פתוחים בערים, זיהום הים 

והחופים ואובדן החול בעקבות כרייה ובנייה לאורך החופים, זיהום נחלים, מחסור במים נקיים, צמצום 

 המגוון הביולוגי בעיקר בדגה, הצטברות פסולת מוצקה וזיהום אוויר.

של הממשלה, הוקמה מנהלת היערכות לשינויי האקלים, שוועדות המשנה   4079על פי החלטה מס'  

ר וגישור על פערי ידע, שמטרתה לבנות ולעדכן את בסיסי הידע המדעי  שלה הן ועדת קידום מחק

 .266לצורך קבלת החלטות; וועדת חינוך והסברה, שמטרתה הנגשה של מידע ויידוע הציבור

בישראל פועלות כיום עשרות עמותות וארגונים שמטרתם העיקרית היא שמירה על איכות הסביבה. 

חוק ובקידום של חוקים סביבתיים, המשך בפיקוח ובאכיפה    הם פועלים בדרכים שונות; החל בהצעות 

של חוקים קיימים וכלה בארגון מאבקים כנגד מפגעי סביבה, שלא תמיד נושאים פירות, כגון המאבק  

באסדות הגז או המאבק בבניית כביש חוצה ישראל, שיחסית למאבקים סביבתיים היה מאבק רחב  

מידה.  קנה  בכל  ארגו  267היקף  של  הציבורית  פעילותם  המודעות  להעלאת  בעיקר  מיועדת  אלו  נים 

לנושאים   הקשור  בכל  כולו  לציבור  והן  החינוך  במערכת  ללומדים  הן  חינוכיות,  פעילויות  ולקידום 

 .268סביבתיים

אף   והיא  האוכלוסייה  לכלל  ביחס  הטבעוניים  שיעור  מבחינת  עולמית  מובילה  היא  ישראל  כאמור, 

וחברות   269רשות לחדשנות מעודדת את "החלבון האלטרנטיבי",מנווטת את התעשייה לכיוון זה. ה

(, לדוגמה, הממוקמת  Future Meatישראליות מובילות מגמה זו בשוק העולמי. חברת "פיוצ'ר מיט" )

בעיר רחובות היא בעלת מתקן ייצור הבשר המתורבת התעשייתי הראשון בעולם. החברה הקימה  

ק"ג ביום בקו   500י של בשר מעבדה, בהיקפים של  את התשתית הראשונה אי פעם לייצור מסחר

 271עוד בשר באירועים מטעמו.  יגיש  לאש במסגרת זו הודיע גם המשרד להגנת הסביבה    .270יצור בודד

לחדשנות   רווח    מאוד   מקדמת הרשות  בעלת  כלכלית  כהזדמנות  האלטרנטיבי  החלבון  תחום  את 

 

 

263 https://www.ynet.co.il/environment-science/article/S1qTXMx600 
264 https://www.dailymail.co.uk/news/article-9702261/Keeping-elephants-zoos-safari-parks-BANNED.html 
265 https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/exclusive-government-set-announce-end-live-animal-exports 
266https://www.sviva.net/committee/%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%AA%D7%94%D7%99%D7

%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%90%D7%A7%

D7%9C%D7%99%D7%9D/ 
267 https://jerusaleminstitute.org.il/wp-content/uploads/2019/05/Pub_kvish_hotse_Israel.pdf 
268 https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=5302 
269 https://innovationisrael.org.il/kol-kore/5176 
270 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001375583 
271 https://m.facebook.com/animal.org.il/photos/4753461144668650/ 
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לחיילות   לספקצטרף למגמה זו והודיע כי יחל  גם צה"ל ה  272סביבתי גדול, עבור ישראל והעולם כולו. 

 .273ולחיילים סוודרים סינתטיים בלבד במקום כאלה העשויים צמר 

צעדים יפו היא העיר הראשונה בישראל שפרסמה תוכנית פעולה מפורטת, הכוללת  -עיריית תל אביב

של  מקיפה  מצב  תמונת  מספקת  התוכנית  אקלים.  שינויי  עם  להתמודדות  משמעותיים  חדשים 

האיומים המרכזיים שמולם ניצבת העיר, ומפרטת את דרכי ההתמודדות עימם, בדגש על מענה מהיר 

אביב תל  חברותה של  נכתבה במסגרת  בארגון  -לאוכלוסיות הפגיעות. התוכנית  הרשת   -  C40יפו 

ב התחייבה  המובילה  ברשת  מהשותפות  כחלק  הגלובלית.  בהתחממות  הנאבקות  ערים  של  עולם 

החום  במידות  לעלייה  היערכות  הכוללת  האקלים  לשינויי  הסתגלות  תוכנית  לאימוץ  העירייה 

 .274הממוצעות בעיר ולשינויים במשטר הגשמים ועוצמתם

 צמיחה ירוקה  - אשכול

-גידול בתוצר הלאומי הגולמי, תוך מניעת פגיעה בת כ  OECD-הוגדרה על ידי ארגון ה  275צמיחה ירוקה 

עצמו.  ק השינוי  מתהליך  הצמיחה  פוטנציאל  ומיצוי  הטבע,  משאבי  של  ובכמותם  באיכותם  יימא 

( הקשר בין שגשוג וצמיחה במשק לכילוי משאבי הטבע  Decouplingצמיחה ירוקה משמעה ניתוק )

 והסביבה ולפגיעה בהם.  

ין היתר, יצירת מקומות תעסוקה חדשים, יצירת שווקים חדשים, שיפור תועלות הצמיחה הירוקה הן, ב

תחרותיות, קידום מו"פ וטכנולוגיות ייצוא, חיסכון ביבוא ובשימוש בחומרי גלם, חלוקה יעילה והוגנת  

 סביבתי והפחתת העלויות של מפגעים סביבתיים למשק.  -של משאבי הטבע ושל הפיתוח הכלכלי

האו   2009במאי   ארגון החתמו שרי  לקדם אסטרטגיות   OECD-צר של  על הצהרה, שבה התחייבו 

  276בהצהרה(.   4'ירוק' יכולים ללכת יד ביד )סעיף    - 'צמיחה' ו  -לצמיחה ירוקה, בהתבסס על ההבנה ש

מקיימות ועידות משותפות שבהן מייצרים שיתופי פעולה    OECD-במקביל, מדינות החברות בארגון ה

וון שהן מכירות בכך שבנושא הסביבתי אין ברירה אלא לשלב כוחות ומקבלים החלטות משותפות, כי

 ברמה הגלובלית. 

והשינוע,  הייצור  תהליכי  היעילות של  שיפור  ידי  על  בה,  התומכים  לדעת  תושג,  הירוקה  הצמיחה 

שיוצרת   הזיהום  עם  להתמודדות  חדשות  טכנולוגיות  ופיתוח  יותר  נקיים  אנרגיה  למקורות  המעבר 

ת. הרעיון של תיקון משבר האקלים בלי להתפשר על צמיחה כלכלית נשמע מושך, הפעילות הכלכלי

" )הטלת ספק בצמידות בין צמיחה וכלכלה ירוקה(  Decoupling debunkedאך הדו"ח שכותרתו: "

 

 

272 https://innovationisrael.org.il/blog/alternative-protein 
273 https://www.ynet.co.il/environment-science/article/ByswAFaRw 
274 https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx?webId=3af57d92-807c-43c5-8d5f-

6fd455eb2776&listId=5a9823a9-22cf-40a3-8a59-e9f3305db983&itemId=10179 
275 https://www.gov.il/he/departments/guides/greengrowth  
276 https://www.tashtiot.co.il/2011/10/26/%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-

%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A6%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%94-

%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%94/ 
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טוען שאין הוכחות לכך שחברות הצליחו אי פעם להפריד את הצמיחה הכלכלית מפליטות בסדר גודל 

 שתושג יכולת כזו בעתיד.  כזה בעבר, וקשה להניח

באופן היסטורי, פליטת הפחמן העולמית עלתה ככל שהכלכלות צמחו. בתהליכי הייצור של הסחורות   

והשירותים שכולנו צורכים משמשים חומרי גלם כתשומות ומייצרים זיהום, פליטת פחמן ופסולת. 

תחדשת יכולה לצמצם את  הפיכת תהליכים אלה ליעילים יותר והחלפת דלקים מאובנים באנרגיה מ

הפליטות הממוצעות שמגיעות מכל דולר נוסף של צמיחה כלכלית. עם זאת, הפליטות עדיין עולות  

במונחים מוחלטים מכיוון שהכלכלה עדיין צומחת, ומכיוון שכמות הפחמן הכוללת באטמוספירה היא  

" ולבחור בתפיסה החזקה  החשובה במרוץ נגד שינויי האקלים, עלינו להתנגד לרעיון ה"ניתוק היחסי

 "ניתוק מוחלט", שמשמעו שגם כאשר המשק צומח, סך פליטת הפחמן תרד משנה לשנה.  יותר של 

ברעיונות ובפיתוחי כלכלה ירוקה המסתמכים אך ורק על טכנולוגיה לפתרון משבר האקלים יש טעם  

גם   כי פליטת הפחמן העולמית עלתה ככל שהכלכלות צמחו,  כאשר אמצעי לפגם. כאמור, מוכח 

יעד הייצור נעשו יעילים וחסכוניים יותר. מדובר לכאורה בפרדוקס, שעל מנת שנוכל להתגבר עליו, ה

כשהכלכלה   גם  לצמוח,  לאנשים  המאפשרות  כלכלות  יצירת  להיות  צריך  מה ,  במשברהעולמי 

תהליכי הצמיחה  שמדגיש עוד יותר את חשיבותן של פוליטיקה ומבני כוח בקביעת הפתרונות. וכל עוד  

נמשכים, יש לבחור בתפיסה שלפיה אפילו עם צמיחת המשק, סך פליטת הפחמן תרד משנה לשנה.  

האם אפשר לבצע ניתוק מוחלט של צמיחה כלכלית מפליטות פחמן ואם כן, האם אפשר לעשות  אך

  277זאת מספיק מהר כדי למנוע שינויי אקלים קטסטרופליים? 

 מגמות עולמיות 

  י רישוי ופיקוחמנגנונ יצירת

( של האחד כבחומר גלם של האחר,  wasteהכלכלה המעגלית, העושה שימוש במוצרים הנזרקים )

משנה את דפוסי הצריכה הציבוריים ומניעה גם מנגנוני רישוי ופיקוח במגזר הפרטי. מגוון כלי מדיניות  

ם בסביבה. לדוגמא: מובילים שינוי בהרגלי הצריכה של כלל הצרכנים במשק כדי להפחית את פגיעת 

יעילים מבחינה -קידום התו הירוק, קידום מוצרים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה, מיסוי על מוצרים לא

והטלת מס על פליטת פחמן )מס פחמן( על מנת להפחית את פליטת גזי החממה. כרגע    278אנרגטית

שכן  ,279היישום אמור לחול רק על תעשיית ייצור האנרגיה ויגרור אחריו השלכות כלכליות וחברתיות

מס פחמן, תגדל כדאיות ההשקעה בטכנולוגיות חדשות לצריכת אנרגיה  הציפייה היא שעם הטלת  

   ותחבורה.

  

 

 

277 https://www.hayadan.org.il/green-growth-is-trusted-to-fix-climate-change-heres-the-problem-with-that-

0808191 
278 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/green_growth_economy_environment/he/greengrowth.pdf 
279 https://www.themarker.com/news/macro/1.8910600 
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  חתת צריכת מזהמיםהפ

 ( בין ייצור כלכלי לבין פגיעה בסביבה  (Decouplingבמסגרת הצמיחה הירוקה, ניתוק  כאסטרטגיה  

קולה,   - קוקה  חברת  ואכן,  רב.  סביבתי  ערך  להיות  עשוי  פלסטיק  כמו  מזהמים  צריכת  בהפחתה 

  100%, התחייבה לאסוף ולמחזר  2017מיליארד בקבוקי פלסטיק בשנת    120-שהשתמשה ביותר מ

לאומיות אחרות שואפות גם הן להגיע -. פפסיקו, אמקו, יוניליוור וחברות רב2030מאריזותיה עד שנת  

חזור או קומפוסט 100%- ל 0252עד שנת   .280ניצולת אריזות לצורכי שימוש חוזר, מ 

פעמי, רגולציה המחייבת את המדינות החברות -באיחוד האירופי קודמה דירקטיבת הפלסטיק החד 

  28139בתרשים  באיחוד האירופי לאמץ חקיקה סביבתית, שתפחית את פסולת הפלסטיק החד פעמי.  

ב הפלסטיק  כמות  את  לראות  פלסטיק, ניתן  בפסולת  החוזר  השימוש  ואחוז  חזור  המ  אחוז  איחוד, 

 .282לעומת כמות פסולת הפלסטיק המוטמנת

 

 

 גיוון מקורות האנרגיה ופיתוח אנרגיות מתחדשות 

במקורות   מתלות  שחרור  הוא  האנרגיה  משרד  של  המרכזי  דלק היעד  ובראשם  מתכלים  אנרגיה 

)פחם, נפט וגז(, שהוא משאב יקר ומזהם, ושחלק ניכר ממאגריו מצוי במדינות שאין להן   מאובנים 

 

 

280 https://www.imd.org/research-knowledge/global-signals/environmental/de-plastic-ing/ 
281 https://infospot.co.il/n/Plastic_Waste_Symposium 
282 https://infospot.co.il/n/Plastic_Waste_Symposium  

 281אופן הטיפול בפסולת פלסטיק באיחוד האירופי 39תרשים 
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ישראל.  עם  מסחריים  רוחות,   283קשרים  וניצול  סולאריים  ממקורות  המופקת  מתחדשת,  אנרגיה 

על     284.2050ד שנתעשויה להחליף את דלקי המאובנים באופן מלא ולהפוך למקור הכוח העולמי ע

הערכות,   בפי  הנאמד  ירוקים,  ולשירותים  למוצרים  העולמי  שלושה   5-השוק  כולל  דולר,  טריליון 

תרשים כפי שעולה  , 285תחומים מרכזיים: הפחתת פחמן, ייצור אנרגיות מתחדשות ותחום הסביבה 

 -רתיות ובנות , המציג את תחומי השוק הירוק ופעילותו. הנפקות חדשות של אג"ח סביבתיות, חב40

מיליארד    575לסך של    2021-קיימא ברחבי העולם, הן של ממשלות והן של תאגידים, כבר הגיעו ב

שנת    100דולר,   בכל  יותר מאשר  דולר  פחמן 2862020מיליארד  להפחתת  העולמיים  היעדים  על   .

ב בסוף  הוחלט   בפריז, שהתקיימה  האקלים  העו2015וועידת  מדינות  מנהיגי  התחייבו  ושבה  לם  , 

שנת   סוף  עד  את    2020לגבש  לאפס  ואף  פחמן  דלות  לכלכלות  למעבר  ואסטרטגיה  יעדים  חזון, 

מהאנרגיה מיוצרת ממקורות מתחדשים, בעיקר    3%-בישראל כיום כ  .2872050הפליטות עד לשנת  

  100%מדינות ברחבי העולם, וישראל ביניהן,  ניתן יהיה לייצר    139-(. ב41תרשים  אנרגיית שמש )

. במחקר שערכו בסטנפורד, ארה"ב, מוצעת 2050מהאנרגיה באמצעות אנרגיות מתחדשות עד שנת  

  288תוכנית המפרטת כיצד תוכל ישראל  להפיק את כל האנרגיה הדרושה לה מאנרגיות מתחדשות,

 . 42בתרשים כפי שמוצג  

 

 289השוק הירוק ותחומי הפעילות במסגרתו 40 תרשים 

 

 

283 https://www.gov.il/he/departments/general/renewable_energy 
284 https://www.calcalist.co.il/world_news/article/ByRbedWD00 
285 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/green_growth_economy_environment/he/greengrowth.pdf 
286 https://www.themarker.com/markets/.premium-1.10017156 
287 https://www.calcalist.co.il/local_news/article/ry00ffvoco 

288 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4731784,00.html 
289 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/green_growth_economy_environment/he/greengrowth.pdf 
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 290אנרגיה מתחדשת מכלל התפוקה, לפי מדינהשיעור  41תרשים 

 

 291אנרגיה מתחדשת בישראל 100%הצעה לשימוש ב 42 תרשים 

  

 

 

290 https://www.themarker.com/markets/.premium-1.8534382 
291 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4731784,00.html 
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 פעילות אזרחית מובילה לשינוי

צרכנים רבים מבינים את החשיבות של ייצור "נקי", שאינו פוגע   ושינוי הרגלי צמיחה.   שינוי כלכלי

בסביבה, ומצפים לכך ממוצרי הצריכה שלהם. הדבר  מעודד את התעשייה לקדם "צמיחה ירוקה"  

המשלבת פיתוח כלכלי ופיתוח סביבתי. מגמת הצמיחה הירוקה  מבקשת להתמודד עם האתגר של 

, כלומר עם ההתנגשות בין הביקוש הגובר למשאבי צמיחה כלכלית אל מול המגבלות הסביבתיות 

פעילות אזרחית מודעת טבע ובין ההיצע המוגבל בהם באופן שיתחשב ככל הניתן בצורכי הסביבה.  

הפועלים קבוצת אזרחים    292לסביבה מובילה שינויים גם בהשקעות. דוגמה לכך הוא פורום כסף נקי,

"ירוקות" או אל בתי השקעות דוגמת "כרמים", בית  להסטת השקעות פרטיות וציבוריות אל חברות  

ינוהלו ללא השקעה בחברות הפועלות בעולם   נכסיו  כי כל  ההשקעות הראשון בישראל שמתחייב 

)פוסילי(.  בשנים האחרונות חל בעולם ההשקעות שינוי תפיסתי משמעותי   293הדלקים המאובנים 

הנוגע לניהול השקעות ולבחינת חברות גם בהיבט האיכותי. תו התקן בעולם להשקעות איכותיות    בכל

ניתוח   בכ   294ESGהוא  עמידה  בוחן  זה  תקן  תו  תאגידי(.  ממשל  חברה,  קריטריונים   38-)סביבה, 

הגיע סך ההשקעות בעולם בתחומים אלה    2018מתחומי הממשל התאגידי, החברה והסביבה. בסוף  

 .295בשנתיים 30%-יון דולר, גידול של יותר מטריל 30-ל

 

   2050טביעת הרגל האקולוגית של העולם, עם הערכה עד לשנת   43תרשים 

 296אם הצריכה תמשיך כפי שהיא )כחול( או אם תרד )ירוק( 

 

 

292 https://www.fossilfree.org.il/media 
293 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001353342 
294 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001211510 
295 https://www.themarker.com/markets/.premium-1.8500144 
296 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/p0720_green_growth/he/sustainability_economy_P0720.pdf 
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  פרדוקס הצמיחה הירוקה

הייצור קיים  אחד הטיעונים של התומכים בצמיחה כלכלית בלי פוסקת, הוא שלצד העלייה בקצב  

ושיפורים  חיסכון  באמצעות  כלומר,  ואנרגיה,  גלם  בחומרי  בשימוש  התייעלות  של  מתמיד  תהליך 

הייצור. בתהליך  המנוצלים  המשאבים  כמות  את  להפחית  ניתן  שגידול   297טכנולוגיים  אף  ואולם  

ביעילות האנרגטית אצל הצרכן הבודד אמנם מוביל להפחתה בשימוש באנרגיה ברמת המיקרו, הרי  

 שברמת המאקרו, כלומר במשק כולו, צריכת האנרגיה גדלה. 

נקרא   זה  ג'בונסאפקט  בפרדוקס  הקיטור   1774-.  מנוע  את  וואט  ג'יימס  הסקוטי  הממציא  הציג 

ה ממבשרי  שהיה  מבחינה המודרני,  יותר  יעיל  היה  וואט  של  הקיטור  מנוע  התעשייתית.  מהפכה 

אנרגטית ממנוע הקיטור של ניוקומן שקדם לו, ולכן חסכוני יותר בפחם. עם זאת, כלכלן אנגלי בשם 

וויליאם ג'בונס שם לב לתופעה משונה: אף על פי שהמנוע החדש היה חסכוני בפחם, צריכת הפחם  

קה. הסיבה לכך, לטענתו, הייתה שהמנוע החסכוני והאטרקטיבי נכנס באנגליה באותה עת דווקא זינ 

לשימוש במגוון רחב של תעשיות, ולכן צריכת הפחם הכללית עלתה בהתאם, למרות הגדלת היעילות  

אנרגטית מוגברת מגדילה את הצריכה,    .298של המכשיר הבודד כך שיעילות  הפרדוקס מצביע על 

אי הסביבתית  לסוגיה  שהפתרון  צמצום ומכאן  על  אלא  היעילות,  הגברת  על  להתבסס  צריך  נו 

 .299הצריכה 

 מגמות בישראל 

הכלכלה של מדינת ישראל רגישה מאוד לשינויים. ישראל מאופיינת במשאבי טבע מוגבלים, במחסור 

הגיאו המצב  עם  שבחיבור  גורמים  ובאדמות,  שפירים  אי -במים  כלכלת  מייצרים  המורכב,  פוליטי 

קיימא  הכרחית,  -רבה ביבוא של חומרי גלם, דלקים ומזון. כלכלה יציבה בת   רגישה, התלויה במידה

צפיפות האוכלוסין הגבוהה בה וקצב גידול האוכלוסין המהיר     300אם כן,  להישרדותה של ישראל.

קיימא. רגולציה אשר תייצר שוק לטכנולוגיות סביבה, "מסלול  -מחדדים אף יותר את הצורך בפיתוח בר

כנולוגיות חדשניות בתעשייה וליווי מתמשך דרך מרכזי הצמיחה הירוקה, עשויים  ירוק" להטמעת ט

 .301ת לטכנולוגיות ירוקותלאומי-ביןלמקם את ישראל כחממה 

ביולי   אישרה  פחמן.מעבר    2021הממשלה  דלת  להפחית    לכלכלה  ישראל  התחייבה    27%בכך 

עד שנת   גזי החממה שלה  עד שנת    85%- ו  2030מפליטות  אושרה  2050מהפליטות  זו  . החלטה 

התהליכים   האקלים.  משבר  לבלימת  פריז  להסכם  ישראל  של  התחייבותה  במסגרת  באיחור 

האסטרטגיים ליישום מוצלח של צעד זה ידרשו שינויים מרחיקי לכת בכלכלה הישראלית, כמו בקרב  

 

 

297 https://www.haaretz.co.il/nature/zafrir/.premium-1.3737896 
298 https://www.zavit.org.il/%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%94-

%D7%9C%D7%A6%D7%95%D7%A8%D7%9A-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94/ 
299 https://www.newscientist.com/letter/mg24632780-100-the-paradox-of-efficiency-and-consumption/ 
300 http://www.israel-yafa.org.il/hebrew/Article.aspx?Item=1356 
301 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/p0720_green_growth/he/sustainability_economy_P0720.pdf 
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ובראשן מדינות ה כלות , אשר החלו לפעול לשינוי דרמטי בכלOECD-מדינות רבות אחרות בעולם, 

 משמעו:     2050שלהן. מעבר לכלכלה דלת זיהום, תחרותית ומשגשגת עד 

שינוי יסודי של הדרך שבה ישראל מתכננת תשתיות ומבנים, שיחייב  אינטגרציה בין גופי התכנון   ●

 השונים

 ייעול האופן  שבו ישראל משתמשת באנרגיה ובמשאבים אחרים  ●

 רגיה מזעור הזיהום והנזק הסביבתי הכרוך בייצור אנ  ●

 הפסקת ייצור פסולת  ●

  302תכנון כולל של המשק )לדוגמה תכנון עירוני(  ●

 

האנרגיה   בשוקי  מתחדשת  אנרגיה  של  ייצור  שילוב  היא  העולמית  המגמה  הרגולטורי,  במישור 

הסיטונאיים, קרי תחרות מול מקורות ייצור קונבנציונליים. מגמה זו מגבירה את התמריץ של חברות  

באנר המתמחות  להגיע מסורתיות  במטרה  המתחדשות  האנרגיות  בתחום  להשקיע  פוסילית  גיה 

להיות   צפויים  הטבעי  והגז  המתחדשות  האנרגיות  הקרובות.  בשנים  בפחם  השימוש  להפסקת 

תרשים )  הדלקים הבלעדיים לשימוש  בשגרה בישראל, כפי שעולה בתרחיש  שמציע משרד האנרגיה

44). 

 

 303ונצילות ממוצעת בגז טבעי לפי יעד מתחדשות ולפי שנים TWhהתפלגות ייצור החשמל ב  צפי 44 תרשים 

  

 

 

302 https://www.gov.il/he/departments/guides/towards_low_carbon_economy 
303 https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/shim_2030yaad/he/Files_Shimuah_yaad_2030n_work_n.pdf 
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 השלכות  

עמוקים   בשינויים  ביטוי  לידי  הבאות  לעין,  ניכרות  אקולוגיות  השפעות  כבר  יש  האקלים  לשינויי 

בטמפרטורת פני הים הממוצעת הגלובלית, בגובה פני הים, במחזור האוקיינוס, בדפוסי המשקעים, 

כבר  המערכת האקולוגית. מדעני האקלים  ובתפקוד  וכמותם  באזורי האקלים, בהתפלגות המינים 

ו כי עליית הטמפרטורה העולמית אינה רק עניין של פונקציה חשבונית המחושבת במונחים  הבהיר

יותר מהעשור -גיאו יהיה חם  וכמעט מובטח שהעשור הקרוב  ימשיכו לעלות  פיזיים. הטמפרטורות 

אם נחצה סף עלייה גלובלי של שתי מעלות, הדבר עשוי להניע  שהיה חם  מזה שלפניו.    304הקודם, 

 .305שליליות ומזג האוויר יחמיר באופן בלתי נשלט ובלתי הפיךלולאות משוב 

שינויי  סביבתיות:  בעיות  של  רחב  מגוון  ויוצרים  עולמי  מידה  בקנה  מתרחשים  המואצים  השינויים 

באוזון(,  החור  )הגדלת  הסטרטוספירי  האוזון  דלדול  גשם   306אקלים,  ויצירת  השטח  מי  החמצת 

ב  307חומצי, ירידה  טרופיים,  יערות  הללו משתקפות  הרס  כל הבעיות  בעוד  אך  ועוד.  הביולוגי  מגוון 

בביטויים פיזיים, הרי שהן הסיבות להן והן הפתרונות הפוטנציאליים קשורים כמעט תמיד בעמדות  

 .308אנושיות, אמונות, ערכים, צרכים, רצונות, ציפיות והתנהגויות

לשינויי אקלים וכי פגעי מזג   נוכח המחקרים המוכיחים כי טביעת הרגל הפחמנית של האדם מובילה

אנו מחויבים לבחון מחדש את הדרכים שבהן   -האוויר שכבר היו לעניין שבשגרה במהדורות החדשות  

אנו מנהלים את אורח חיינו,  את התעשייה, החקלאות, התחבורה, האופן והכמות של הצריכה ואת  

ת תבטיח את קיום האנושות גם  הפיתוח העירוני. עלינו לבחון אם בחירה להמשיך במתכונת הנוכחי

מועד של משאביו   קצר  ניצול  לאחר  שלו,  יכולת הספיגה  גבול  לסף  מגיע  או שמא העולם  בעתיד, 

הטבעיים,  מה שמותיר אותנו בטווח הארוך בתוך סביבה פגועה, מזוהמת ומדולדלת. גישת הקיימות  

בר לפיתוח  להתפשר-מובילה  מבלי  הנוכחי  הדור  צורכי  על  העונה  הדורות   קיימא  של  יכולתם  על 

שעל מערכת החינוך מוטלת האחריות לשמש כחוד  הבאים לענות על צורכיהם. פועל יוצא מכך הוא  

קיימא, וזאת באמצעות חינוך שמוביל ומכווין לקיימות.  -החנית של  המגמה העולמית למען פיתוח בר

יומיומיות  ברמה האישית חינוך לקיימות עוסק בהבהרת הערכים שמנחים  ומכוונים אותנו בעשייה ה

ערכי חינוך  הוא  אנושית, -והחברתית;  וכחברה  כפרט  חיינו  של  ההיבטים  במכלול  שנוגע  תרבותי 

של   קריסה  למנוע  כדי  רק  לא  חייו,  בשגרת  מקיים  חיים  אורח  לאמץ  שיוכל  דור  להצמיח  במטרה 

צות לחיות חיים המערכות האקולוגיות אלא גם כדי לכונן חברה שוויונית שמאפשרת לפרטים ולקבו

שינוי התפיסה בקרב האוכלוסייה מוביל לשינויים מהותיים בארגונים כלכליים, בייצור .309ראויים יותר 

 חינוך סביבתיידע חדש ו בעולם התעסוקה, הנחוצים כדי ליצור התאמה להרגלי הצריכה החדשים.  

 

 

304 https://www.newyorker.com/magazine/2020/01/13/what-will-another-decade-of-climate-crisis-bring 
305 Kolbert, 2020 
306https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%93%D7%9C%D7%93%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%A

9%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%96%D7%95%D7%9F 

307 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%9D_%D7%97%D7%95%D7%9E%D7%A6%D7%99 
308 https://www.soas.ac.uk/cedep-demos/000_P500_ESM_K3736-Demo/unit1/page_11.htm 
309 https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A732AED0-6701-428F-89D4-66D315B44176/95603/resource3.pdf 
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לנושאים המשפיעים  המודעות  את  ומעלה  לנושא  סביבתם  ואת  הלומדים  את  הסביבה   מחבר  על 

שכולנו תלויים בה, וכן לפעולות שביכולתנו לנקוט על מנת לשפר ולקיים סביבה זו. בין שמכניסים את 

הטבע לכיתה, ובין שלומדים בחוץ או באמצעות טיולים בטבע, חינוך סביבתי הוא בעל חשיבות רבה  

אקולוגי מכיוון שידע  הציבורית.  די-להעלאת המודעות  נוצר בממשק של  סציפלינות שונות  סביבתי 

סוגיות   להכיר  חייב  לומד  כל  ועוד(,  אזרחות  פיזיקה,  כימיה,  ביולוגיה,  פסיכולוגיה,  )גיאוגרפיה, 

לפרו למודעות,  חינוך  לקדם  יש  מתמקד.  הוא  שבו  לתחום  הרלוונטיות  למען   -סביבתיות  אקטיביות 

ייצור  בתחומי  אקולוגית  תפיסה  מבוססות  בטכנולוגיות  ידע  להקנות   כדי    הסביבה,  וזאת  שונים, 

פעילות  של  אחרים  בתחומים  וגם  מקצועית  או  חברתית  בפעילות  זה  ידע  ליישם  יהיה  שאפשר 

ידע,    310אנושית.  פיתוח  וידרוש  במשק  רבים  עובדים  על  ישפיע  ירוקה  לכלכלה  המעבר  בנוסף, 

הלימוד  במערכת  הן  הנדרש  החדש  הידע  את  להטמיע  יש  כן  על  חדשים.  וכישורים  מיומנויות 

דמית והן במערכת ההכשרה המקצועית, על בסיס הערכת הביקושים העתידיים בשוק העבודה.  האק

התאמות  לעודד  יש  כן  וכמו  הנדרשים,  בתחומים  חדשים  לימוד  מסלולי  יצירה של  לקדם  צורך  יש 

במסלולי לימוד והכשרה קיימים, ולעשות להקמה של מערך הסבה מקצועית ושל תמיכה בעובדים  

 של פיטורין עקב השינויים התעסוקתיים הצפויים. הנמצאים בסיכון 

 אתגרים חינוכיים    

 קטגוריות לאתגרים: פתיר, קשה, סורר  

 ה הציבורית לגבי מצב המשתנהסשינוי התפי -קשה 

הדיון הציבורי  במדיניות אקלים ממוקד בימים אלו בשאלה  כיצד להפחית פגיעה בסביבה, כלומר 

כיצד להגן על האקלים מפני האנושות ולא "איך" להגן על הציבור מפני האקלים. אך שינויי האקלים 

ד,  ומזג האוויר הקיצוני המורגש בכל העולם מצביעים על כך שיש לחשוב לא על הפחתת הזיהום בלב

כלומר   יש להבטיח מוכנות מיטבית,אלא גם על התאמות ופתרונות למצב המשתנה. בראש וראשונה  

לתכנן תשתיות עירוניות וממשלתיות מותאמות לפגעי מזג האוויר. ואולם   יש להתייחס בהתאם גם  

מאחר  סלתפי מספיק,  אינו  פריז  הסכם  באמצעות  אקלים  מדיניות  להטמעת  הניסיון  הציבורית.  ה 

כדי שהו בו  יש  דבר  של  שלאמיתו  בשעה  מרגיע,  אפקט  ויוצר  הפחמן  פליטות  בצמצום  מתרכז  א 

להטעות משום שמגולמת בו ההנחה  כאילו אם ייעשו הצעדים הנדרשים בהסכם, ניתן יהיה לעצור  

יתרחשו. לא  האקלים  ושינויי  ההסלמה  קידום   311את  תוך  הציבורי,  הרוח  בהלך  שינוי  נדרש  לכן, 

וסביר מאוד שאף להקצין ולהחמיר, ועל כן יש גם    מזג האוויר הם כאן כדי להישאר ששינויי   ההבנה

 להיערך בעזרת תשתיות מובנות להתמודדות עם המצב. 

  

 

 

310 https://www.plt.org/educator-tips/top-ten-benefits-environmental-education/ 
311 https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-22-07-21/m03.html?utm_campaign=later-linkinbio-

calcalist&utm_content=later-19114255&utm_medium=social&utm_source=linkin.bio 
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 פיתוח הכשרות ממוקדות הצורך של הכלכלה הירוקה  -קשה 

  הכשרה יזומה לכלכלה ירוקה מציבה מספר אתגרים. לא ניתן )או רצוי( לנווט את שוק העבודה לפי

צורכי המדינה בלבד, חשוב לשמור על השוק חופשי במידת האפשר. אולם, במקרים שבהם ברור 

שקיים מחסור בכוח אדם, שייתכן שמקורו בכשלי שוק הגורמים לפעולה לא יעילה של השוק, יש  

חשיבות במעורבות ממשלתית.  בתחבורה הציבורית, לדוגמה, המדינה יכולה לצפות טוב יותר את 

,  OECD  -יהיה בהם צורך ומראש להכשיר לכך עובדים. בישראל, בניגוד לרוב מדינות ההכישורים ש

ישנן מעט תוכניות להכשרה מקצועית המתמקדות בתעסוקה ירוקה. קיימים חוסרים בתשתיות לצד  

פערי ידע עמוקים בתחום האקדמי, ומחסור בחוקרים וטכנאים במגוון רחב של תחומי לימוד הנדרשים 

 .312ות בתחומים הרלוונטייםליצירת מומחי

 קיימא אצל הלומדים-קידום  אוריינות ומודעות סביבתית לפיתוח בר  -פתיר 

רוחבית,  כמסגרת  לרוב,  אלא,  דעת,  כתחום  מיושם  אינו  סביבתי  חינוך  נוספות  ובארצות  בישראל 

המשולבת בהוראה של מגוון מקצועות לימוד, ובעיקר כתפיסה המכוונת את דרכו והתנהלותו של בית  

חינוך  ספר.   ה  2030פרויקט  בר  OECD-של  לפיתוח  האוריינות  את  מחמש  -הגדיר  כאחת  קיימא 

ה   הכשירויות  המאה  אתגרי  עם  של   . 21-להתמודדות  המודעות  את  להעלות  החינוך  מערכת  על 

ניתן להפחית את טביעת הרגל  הלומדים לאתגרים הסביבתיים הגלובליים והמקומיים, ללמד כיצד 

קיימא וידידותית לסביבה, לשמירה -הפחמנית שכל פרט משאיר בעולם, לחנך לצריכה מינימלית, בת 

 ריכה נבונה של אנרגיה ומים.  על ניקיון הסביבה ולצ

האסטרטגיה היעילה ביותר לקידום התנהגות אחראית ועמדות חיוביות בהקשר  לנושאים סביבתיים, 

ויישומיים   פשוטים  למסרים  הלומדים  חשיפת  באמצעות  לכך,  החינוך  מערכת  של  התגייסות  היא 

לנושא.   מודעותם  את  עמהמגבירים  בעיצוב  מרכזי  תפקיד  החינוך  נורמות  למערכת  שינוי  דות, 

התנהגות וייזום פעולות של נטילת אחריות אזרחית לשמירה על הסביבה. מקומו של החינוך הסביבתי 

במערכת החינוך הולך ומתחזק, ומתחזקת גם ההבנה כי על מנת להבטיח את עתיד הדורות הבאים  

 .313יש לזרוע היום את הידע ולפתח מחויבות ואחריות לשמירה על הסביבה. 

החינוך הרצו בקידום  רבות: מהן הפרקטיקות שיסייעו  זה מעלה שאלות  אוריינות בתחום  לקידום  ן 

בתוכנית  הנושא  את  לשלב  ניתן  כיצד  פרויקטים(?  מבוססת  למידה  או  חקר  )למידת  הסביבתי 

הלימודים ובמבנה של יום הלימודים? כיצד צריך להשתנות תפקוד המורה? מה מקומה של הקהילה 

ית הספר בתהליך החינוכי הסביבתי? אין ספק, פדגוגיה טובה של חינוך סביבתי, הרחבה יותר של ב

בר לפיתוח  אוריינות  שינוי -המקדמת  המצריך  אתגר  החינוך,  למערכת  גדול  אתגר  מהווה  קיימא 

 314תפיסתי רוחבי. 

 

 

312 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/p0720_green_growth/he/sustainability_economy_P0720.pdf 
313 http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0512.pdf 
314 http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib2/Publications/P0501-P0600/P0512.pdf 
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 קיימא -בתי ספר המתנהלים כארגונים ירוקים בני  -קשה 

נקראים מזה יותר מעשור להפעיל מדיניות של פיתוח בתי ספר, כמוסדות וארגונים אחרים בעולם,  

קיימא, כלומר להתנהל כארגון המקטין פגיעה בסביבה. בית הספר נקרא לשתף את הקהילה   -בר

סביבתית  מדיניות  בהווה -ביישום  ולסביבה  לקהילה  ודאגה  שותפות  אכפתיות,  המדגישה  חברתית 

וללת מוסדות, קהילה, מגזר שלישי, רשויות, ובעתיד. כמו כן, מערכת התמיכה של מערכת החינוך, הכ

סיסטם המאפשר קיום מוסדות חינוך -ממשל וכיו"ב, צריכה להבין את גודל האתגר ולייצר כמענה אקו

 זהו תהליך ארוך טווח, המצריך שינוי מחשבתי מבחינה פדגוגית, ארגונית וניהולית. ירוקים. 

 ובכשרה מקצועית  החינוך, באקדמיה   יצירת תוכניות לימוד לתחומים חדשים במערכת -קשה 

להקמת   , החינוך  במערכת  חדשים  לימוד  מקצועות  ליצירת  לפעול  מחייב  הקיימות  תפיסת  קידום 

כלכלה  סביבתית,  הנדסה  כגון  בתחומים  הגבוהה,  ההשכלה  במערכת  חדשים  לימוד  מסלולי 

ית נדרשת בדיקת סביבתית, מדיניות סביבתית וניהול אחריות תאגידית. במערכת ההכשרה המקצוע

תוכניות למסלולי הכשרה להנדסאים וטכנאים בתחומי הנדסת מערכות מים, זיהום אוויר, אנרגיה  

מתחדשת, התייעלות אנרגטית, בנייה ירוקה ואף הכשרות לנאמני איכות סביבה במפעלים. יש לדאוג  

ולשינויים משמעו  ולתמיכה בעובדים  בענפים המועדים  לזעזועים  ובכאלו להסבה מקצועית  תיים, 

השינויים  פי  על  העובדים  כישורי  את  להסב  נדרש  התעסוקה.  ממעגל  להיפלט  בסיכון  הנמצאים 

 .315הנדרשים בשוק ולסייע בקליטתם בעבודה באופן יזום

 

 הזדמנויות חינוכיות  

להזדמנויות:   קשות    Low Hanging Fruitsקטגוריות  הזדמנויות   ; ליישום(  קלות  )הזדמנויות 

 ליישום; הזדמנויות לא בשלות.   

Low Hanging Fruits  -   פיתוח כשירויות דרך למידת נושא הסביבה 

האתגר הסביבתי  רלוונטי מאוד לחיי התלמידים, ומשום כך אך מתבקש כי תיבנה עבורם  תוכנית 

ומיומנויו יהיה כדי לייצור  הכשרה, שתקנה להם מגוון כישורים  זו  ת תומכות עשייה. בתוכנית מעין 

חיבור בין ידע לעשייה, לתמוך בפיתוח מיומנויות, ליצור  תחושת מסוגלות ולהבטיח רלוונטיות של  

ומיומנויות נוספות,   פיתוח כשירויות חקר, למידה עצמאית, פתרון בעיות הלמידה למציאות. באמצעות  

וקידום   יזמות  של  בדרך  יושגו  סביבתיים אשר  בעיות  - פרויקטים  פתרון  לקדם  יהיה  ניתן  חברתיים, 

מורכבות שנגרמו עקב אתגרי הסביבה. הלומד שייחשף למידע רב ויפתח שותפויות ברבדים שונים 

עצמית,   משמעת  לפתח  עשוי  הסיבה,  למען  שונות  בפעולות  או  במיזמים  מעורבותו  כדי  תוך 

וחש עצמי  ניהול  במפגעים,  לטיפול  דרך  פרואקטיביות  ביקורתית.  יצרנית יבה  התלמידים   למידה 

יוצרים בניהם דיאלוג   מועצמים ועוברים תהליך חקר חווייתי, המתבסס על יישומים שיתופיים. הם 

 

 

315 https://www.gov.il/BlobFolder/reports/p0720_green_growth/he/sustainability_e 

conomy_P0720.pdf 
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דבור וכתוב באמצעים טכנולוגיים, בונים, יוצרים ומבצעים תהליכים למען שיפור סביבתי ואף מוזמנים  

צילום,   כגון  יצירתית  בדרך  הנעשה  את  את לתעד  ולשתף  לצפות  יוכלו  שבהם  סרטון  או  הקלטה 

אירוע מלהיב כשלעצמו. יצירה אמנותית   316חבריהם,  ומגע עמו באופן בלתי אמצעי,  לימוד בטבע 

וטיפול בהם, הקשבה  חיים  בעלי  מגע עם   , בחומרים  חוזר  כזו שעושה שימוש  או  סביבה  בנושאי 

מה שמאפיין למידה דרך   317מוגבר בחושים. שימוש  בכל אלו נעשה    -לקולות הטבע, גידול חומרי גלם  

הוא דוגמה טובה לכך. תיכון זה  שם   318הסביבה. אופי הלמידה  ב"תיכון לקיימות ואחריות חברתית" 

תחומית   רב  חווייתית  ופעולה  חקר  למידת  של  בדרך  משמעותי  חינוכי  תהליך  לייצר  למטרה   לו 

מחוצה לו,  בזמנים שונים, בקבוצות המתרחשת בכל מרחבי החיים של התלמידים: בתוך הקמפוס ו

גילאיות, בדיון בינתחומי, בלמידה ובפעילות בקהילה. דוגמה נוספת היא לידתו של מקצוע ותחום -רב

הנדסת אקלים. זהו תחום חדשני ומתפתח שתכליתו היא להשפיע על אקלים כדור    -התמחות חדש  

 319פר מצומצם של אוניברסיטאות בעולם,הארץ על ידי פעילויות אקטיביות. תואר זה נלמד כיום  במס 

 אך נראה שמגמה זו רק תלך ותצמח.

Low Hanging Fruits  - תרומה מעשית לסביבה: ִמחזור   

חזור הוא פתרון מפתח בכלכלה המעגלית, משום  שלפלסטיק,  חזור הולכת ומתפתחת. מ  תעשיית המ 

חזור רב תפקיד בתי הספר בכל הנוגע    320פעמי תוך שמירה על הערך שלו.-למשל, יש פוטנציאל מ 

בהתאם.  עלתה  לנושא  והמודעות  השנים,  עם  התרחב  חזור  המ  של  לחשיבותו  המודעות  לפיתוח 

 321תוכניות לימודים רבות שנבנו נועדו  ללמד את הילדים להיות אחראים ביחסם לסביבה ולתרום לה.

ת להיות למעשיהם אם  מורים החלו להנחיל לילדים ידע ולהעמיק מודעות בדבר ההשלכות שעלולו 

לא יעזרו לשמור על איכות הסביבה, מודעות שהתרחבה גם אל בתי הלומדים. ועם זאת, יש צורך  

ב"עליית מדרגה" נוספת, כדי להעמיק את הידע המועבר ללומדים בנושא ולפתח עוד את הפעילות  

חוזר בחומרים   פעמי והמרצת שימוש-שימוש בפלסטיק חד -היזומה   עד כדי הפחתה למינימום או אי

 מהסביבה. 

  

 

 

316 https://www.edunow.org.il/article/3636 
317 http://education.academy.ac.il/files/values-paper23.pdf 
318 https://www.hatichon.org.il/#learning 
319 https://environment.yale.edu/academics/degrees/mfs-mesc/ 
320 https://israel-trade.net/oecd/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%AA-

%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94-

%D7%9E%D7%A2%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93-

%D7%98%D7%95%D7%91/ 
321 https://www.greenpaper.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-

%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8/%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%96%D7%95%D7%A8-

%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%9C-

%D7%91%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8  
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 קידום פדגוגיות משחקיות דרך למידת נושאי סביבה   -הזדמנויות קשות ליישום  

שחוק לשדה החינוך פורשת מצע שלם של אפשרויות ללמידה בדרכים מהנות ורלוונטיות   כניסת המ 

סביבה   כל  וירטואלי(  )באופן  לחקור  לה. מאחר שמשחוק מאפשר  ומחוצה  הכיתה  ללומדים, בתוך 

בהקשרים  הלומדים.  של  וחווייתית  התנסותית  למידה  מזמן  הוא  מדומיינת,  או  מציאותית  שהיא, 

דוגמה    322ולוגיות מציאות רבודה, המערבת את הסביבה הקרובה ללומד. הסביבתיים ניתן לשלב טכנ 

 .כאןלמשחק סביבתי שאותו פיתח משרד המדע והטכנולוגיה ניתן לראות 

Low Hanging Fruits  - חינוך ערכי דרך חינוך לקיימות 

הפתרונות הטכנולוגיים של ניהול סביבתי מקיים,  טובים ככל שיהיו, לא יחוללו  הנחת היסוד היא כי  

. חינוך לקיימות ראשיתו בחינוך ערכי, שלצד הבניה של בקש ללא חינוך ערכי מתאים את השינוי המת 

המסוגלות  את  ותחזק  מוטיבציה  שתעורר  וערכים  אמונות  מערכת  להבנות   גם  נועד  מדעי,  ידע 

שיאפשר    באופן   החיים  ואורח  החשיבה  תבניות  את  ולשנות  סביבתו,  ושל  הלומד  של  העצמית 

 ת של האדם בעולם.  הפחתת טביעת הרגל הפחמני

חינוך לקיימות מחייב יישום של עקרונות בסיס ערכיים: לצמצם את הפער בין אמונותיו של האדם  

והצהרותיו לבין אורח חייו והתנהגותו הפעילה. לשמש דוגמה אישית, לתת כבוד לכל אדם באשר הוא,  

323לטפח פתיחות ופלורליזם כלפי דעות מגוונות ועוד. 

 

 

322 https://www.mop.education/gamification/  
323 https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/A732AED0-6701-428F-89D4-66D315B44176/95603/resource3.pdf  
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 מגמות פוליטיות

ליטיקה מעצבת מבני כוח והשפעה, כמו גם תודעה ציבורית. מגמות פוליטיות מתהוות עם שינוי  פו

גיאו סכסוכים  אחר  והתחקות  פוליטיות  אידאולוגיות  של  פרישתן  ממשל,  לרבות -שיטות  פוליטיים 

עימותים צבאיים. מגמות אלה מסייעות לאיתור רוחות חקיקה ומדיניות חדשות, מיפוי השלכותיהן 

 ת מידת ההשקעה של התוצר הלאומי והגלובלי ביעדים שונים. וכימו

. תפקידה של המנהיגות הפוליטית במדינת הלאום הוא לשרת את אזרחי המדינה ולשמור על ביטחונם 

השמירה על האינטרסים של האזרחים מושפעת רבות משינויים דמוגרפיים, מטכנולוגיה מתפתחת, 

כלכליות. החלטות פוליטיות צריכות לתת מענה לאתגרים מורכבים מהתנהגות אזרחית ומתמורות  

העוסקים ברווחת התושבים ובביטחון המדינה בטווח המיידי והקרוב, ובמקביל לצפות את האתגרים  

העתידיים לטווח הבינוני והרחוק בתחום הכלכלה, עולם העבודה, הסביבה וכדומה, על מנת להתחיל 

טות פוליטיות משפיעות על כל ההיבטים ובכל רמות הקיום: ברמת להיערך  לקראתם כבר היום. החל

והמשפחה, וברמה הגלובלית. החלטות    המדינה, ברמת היחיד  כלכליים  וארגונים  מוסדות, עסקים 

 פוליטיות משפיעות על בני ברית ועל אויבים כאחד. 

התמודד עסקו בעבר הלא רחוק, האיומים המסורתיים שעימם המנהיגות הפוליטית הייתה צריכה ל

תזונתי  ביטחון  למלחמות;  מוכנות  היו  הלב  תשומת  שמוקד  והצרכים  המדינה,  בביטחון  בעיקר 

המדינה   כלכלת  ופיתוח  פשוטות;  והכשרות  ורווחה  סעד  תקציבי  באמצעות  שנענה  לאזרחים, 

שבתחילתה התבססה על חקלאות. שינויים מפליגים בכלכלת המדינה בעשורים האחרונים, ובהם 

ות טכנולוגיות מרחיקות לכת, גלובליזציה בכל תחום אשר חשפה את האדם הקטן לעולם  התפתחוי

אזרחי המדינה הופכים להיות  הרחב, ודרישות לשקיפות, גרמו לאזרח לדרוש מנבחריו הרבה יותר.  

להשפיע, והמצפה  קולו  את  המשמיע  משמעותי  לרפורמות   כוח  מוגברת  בדרישה  שמתבטא  מה 

מול טרור או מול מחלות, במישור הפיזי  או המקוון; ולשוויון   -טחון בכל היבט חברתיות וכלכליות; לבי 

הזדמנויות בכל תחום. דרישות אלו, שלעיתים קרובות מלוות בהפגנות סוערות, תורמות לחוסר יציבות 

 .324פנימית ולגלים חדשים של תסיסה חברתית 

את הבטן הרכה של ממשלות במקביל, ההתפתחות המואצת של הטכנולוגיות המתעוררות חושפת  

בכל העולם. מדינות נדרשות להגן על האזרח והמדינה אל מול איומים לא מוכרים ולא ידועים ההולכים  

ומתעצמים, כמו ארגוני ענק , טכנולוגיות בינה מלאכותית, איומי סייבר ועוד, בלא שיש בידן די כלים  

הטכנוללכך.   ההתפתחויות  אחרי  הרגולטור  של  במרדף  על כיום,  היא  הרגולטור  של  ידו  וגיות, 

מציאות זו גורמת לאזרחים לאבד אמון בממשל, מאחר שהם חשים שאינם מקבלים את   התחתונה.

המענה הנחוץ. תחושה זו התעצמה לאחרונה, עם הופעת מגפת הקורונה, אשר יצרה משבר בריאותי 

בראש סדר העדיפויות של    המגמה של ירידת אמון הציבור בממשל היא סוגיה שצריכה לעמוד וכלכלי.  

כלכלית, הוא  -אמון בשלטון נחוץ כל כך, משום שמעבר לרמת המאקרו החברתית    מקבלי ההחלטות.

 

 

 2021הצצה לעתיד?, אירינה זבייגלסקיה, ינואר  –מגמות פוליטיות במזרח התיכון  324
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ומאחר    325נחוץ לחיי היומיום של הפרט. מחקרים מוצאים קשר בין היבטים של איכות חיים לבין אמון. 

כנון ופיתוח אסטרטגיה  שהכרת המגמות הפוליטיות ברמה הלאומית והמקומית היא חלק מהותי מת 

זה מתאר את המגמות הפוליטיות   אלו. פרק  בחינוך, על מערכת החינוך לתת את הדעת למגמות 

בהיבטים הגלובליים, והמקומיים והוא שופך אור על סוגיות אתיות העשויות להשפיע על עולם החינוך  

 בשנים הקרובות.  

 

 מגמות פוליטיות   45תרשים 

 םמאבקים גלובליי  - אשכול

הלחץ על הממשלות גובר והולך, שעה שהמשאבים שלהן מצטמצמים והן מתקשות לעמוד באתגרים 

של עולם מקושר, גלובלי, מתקדם טכנולוגית ומגוון, מה גם שהגלובליזציה עצמה נמצאת בעיצומה 

השנים   30של טרנספורמציה. לכאורה, הגידול העצום בתזרימי כסף, סחורה, מידע והון אנושי במהלך  

אחרונות, אמור היה להפוך את העולם ל פגיע פחות לזעזועים כלכליים משבשים, אך לא כך הדבר. ה

 

 

325 https://www.maoz-il.org/wp-content/uploads/2021/06/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-

%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-

%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94-

%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-3.0-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%9C%D7%90-

27.6.2021.pdf  
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נראה שהדרישות המתגברות של הציבור לרווחה ולביטחון, לא תמיד עולות בקנה אחד עם היכולות  

 של המדינות השונות, מה שמוביל לתנודתיות פוליטית גדולה יותר. 

בים עדיין מקווים להגיע לתור זהב שבו עם דעיכת הגיאופוליטיקה של  מנהיגים פוליטיים וכלכליים ר

המלחמה הקרה, הגלובליזציה של השוק החופשי פועלת כבמטה קסם, כך שעסקים וצרכנים יכולים 

גלובליזציה רק חברות ענק  -לחפש ברחבי העולם אחר ספקים טובים וזולים יותר ואולם בכלכלת היפר

לות ובהשגת דומיננטיות בשוק. פעולותיהן של ענקיות אלו הגדילו את בודדות התמקדו בהגברת היעי

יצרו פגיעות מערכתיות, שכן הן ביססו    ולעליית מחירי המניות שלהן, אך הן גם  וגרמו  תשואותיהן 

האחריות על כך  .ולמדינות  לאזרחים  חדשים סיכונים  ויצרו משבר בעיתות  שבירות שרשרות אספקה 

חזקות אשר ניצלו את המצב להשגת רווח מקומי, החלישו בכך את המערכת ובלי   מדינות מוטלת על 

שנורתה אף ירייה יצרו  שדות קרב במלחמה כלכלית. במקביל, צרכים וציפיות של אזרחים שלא נענו,  

לתיים, ארגוני דת,  חוץ, ובהם ארגונים לא ממש-לצד רצון בהשתייכות, מעודדים שוק פורח של גורמי

משבר הגלובליזציה הנוכחי מציע  תאגידים ואף ארגוני פשיעה, המספקים מנהיגות, ביטחון ושירותים.  

תלות  יותר, הממתן את הסיכונים של  נכון  הזדמנות למנהיגים הפוליטיים לחתור למבנה מערכתי 

 כלכלית ופוליטית והתומך בחזון חדש של החברה הגלובלית. 

לאומית יתפתח ויכלול מערך רחב יותר של מקורות, שיסתמכו -הכוח במערכת הבין  בעשורים הבאים,

על מערכות מידע מתקדמות ועוצמה טכנולוגית שרק ילכו וישתפרו. ארצות הברית וסין הן המשפיעות 

הגדולות ביותר על הדינמיקה העולמית, אך הן גם יריבות. יריבות זו משפיעה ומעצבת נורמות וכללים  

יים לאור מאבקים כלכליים, ביטחוניים וטכנולוגיים. ולתוך תערובת האינטרסים הזו נכנסות  לאומ-בין

מדינות נוספות הרוצות להפגין כוח ושליטה. אמנם מלחמה בין המערב לסין ולבעלות בריתה היא  

לאומי שנבנה -הסדר הבין  .326עדיין אפשרות קלושה, אך אולי לא כה קלושה כפי שנדמה היה פעם

חמת העולם השנייה שנועד לקדם שיתוף פעולה כלכלי ולהימנע ממלחמה, נסדק ומתקשה לאחר מל

 לעמוד בלחץ של האתגרים המתרבים

כיום, האתגר הוא לייצר את היכולת והכוח לבניית ממשל ציבורי במדינות השונות להתמודדות עם  

אי והדמוקרטיה. -משברי הבריאות, האקלים,  מספק הזדמנות    COVID-19העולם לאחר    327השוויון 

הבין הממשל  לכידות  את  המתוות  הארגוניות  התוכניות  אכן  -לבחינת  שהן  להבטיח  כדי  לאומי 

בין תאגידים  מול  אל  בייחוד  הנכונים,  האינטרסים  את  את שליטתם  -משרתות  לאומיים המבססים 

  בממשל העולמי ובמקום לעצב מדיניות לרווחת האנושות, הם מקדמים אינטרסים פרטיים. בסביבה 

גלובלית תחרותית זו, הסיכון לסכסוך בין מדינות גדל בשל מגוון אינטרסים, שינויי גבולות ואזורי סכסוך  

 

 

326 https://theconversation.com/rethinking-the-us-china-fight-does-china-really-threaten-american-power-

abroad-148672 
327 https://www.tni.org/en/webinar/the-great-take-over-how-we-fight-the-davos-capture-of-global-governance 
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שחקנים  של  גדולה  כמות  רבים, 

מדינות  שאינם  עוצמה  בעלי 

תרשים  .  והיחלשות אמונות ונורמות 

גרפית 46328 מתאר  להלן,  המובא   ,

והדינמיקה  הכוחות  מארג  את 

 מית. לאו -הסבוכים במערכת הבין

העולם חווה היום  ניצנים של משטר 

רגולטורי מסוג חדש המופעל על ידי 

עם  וכלכליים   פוליטיים  אירועים 

משטר  נרחבות.  גלובליות  השלכות 

הפוליטיים  מהשינויים  נגזר  זה 

בריטניה  מיציאת  בארה"ב, 

מהדרישות  האירופי,  מהאיחוד 

אבטחת   בתחום  המתעצמות 

הפינטק  מעליית  הסייבר, 

לוגית כמו בלוקצ'יין  והתקדמות טכנו 

ובינה מלאכותית, המשנות את דרכי 

 ההתנהלות המסורתיות בתחום.  

בדיסוננס; נמצאת  מצד    הרגולציה 

לעמוד   מתקשה  הרגולטור  אחד, 

הטכנולוגיות   של  הצמיחה  בקצב 

עסק   לא  בהיבטים שבהם  הנוגעות 

משבשות  טכנולוגיות  מעולם. 

לדוגמה כך  וכללים.  חוקים  של  חדש  מערך  בפרק  מצריכות  בהרחבה  )המוצגת  הפינטק  מהפכת   ,

היא המסורתיים.  הכלכליים  המודלים  את  משבשת  הכלכליות(  במגמות  בנקים    העוסק  מאלצת 

ביצוע  לשנות  הרגולטורים  ואת  שלהם,  העסקיות  האסטרטגיות  את  לשנות  פיננסיים  ומוסדות 

מתעד הרגולציה  כאשר  גם  שני,  מצד  הבנקים.   ידי  על  והסדר  סליקה  ארגונים תשלומים,  כנת, 

הנדרשים.  השינויים  של  ההטמעה  בקצב  לעמוד  מתקשים  ומסורבלים  בירוקרטיים  מסורתיים 

 .329המחוקק נאלץ להתמודד גם עם סוגיות באבטחת סייבר הדורשות דריכות והגנות מתוחכמות יותר

ל שווקים משתנים במהירות, משנים פנים ושחקנים מעדכנים מוצרים ומשנים פרקטיקות ואל מול כ

אלו נדרשת רגולציה חכמה ועדכנית שיהיה ביכולתה להקנות לשווקים יציבות וודאות.  אלו נחוצים  

כדי ליצור כללי משחק ברורים בשווקים, לאפשר יזמות, לעודד כניסת מגוון שחקנים חדשים לשווקים,  

 

 

328 https://www.dni.gov/index.php/gt2040-home/emerging-dynamics/international-dynamics 
329 https://www.metricstream.com/insights/Global-Regulatory-Regime.htm 

 328יחסי כוחות ודינמיקה גלובליים 46תרשים 
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ים לפעול  למנוע שחיתות, לתרום לאמון הציבור ברשות, להביא לחיסכון בכספי ציבור ולאפשר לשווק

 .330בתנאים מיטביים לשם השאת הרווחה המצרפית, לטווח הארוך 

 מגמות עולמיות 

  תזוזות במערך הכוחות השולטים

לאומית להתרחב, להשתנות ולהתפרס -במהלך השנים הבאות צפויים מקורות הכוח במערכת הבין

גודל הכלכלה, הצבא,    נמדד על פי  כוח מהותיקוטבי.  -קוטבי לעולם רב-באופן שונה, מעבר מעולם חד 

האוכלוסייה ורמת ההתפתחות הטכנולוגית של המדינה. בעולם מחובר וגלובלי, הכוח המהותי בנוי 

מ  יישום טכנולוגיה הון אנושי, מידע ורשתות. אך אתגרים גלובליים דוגמת אירועי מזג אוויר קיצוניים 

ושינויים מערכתיים, וצורך זה יהפוך  ומשברים הומניטריים, יצרו צורך בבניית חוסן מדיני לזעזועים  

מרכיב מרכזי בכוח המהותי של המדינה, כמו גם יכולתה של המדינה ונכונותה לעזור למדינות אחרות.   

המתייחס ליכולות צבאיות ולמשקל הכלכלי, אלו יישארו היסוד של יכולת המדינה ויגרמו   -  כוח חומרי 

טכנולוגיות, ובייחוד    -   כוח טכנולוגי ולמדיניות שלה.  למדינות סביבה להתייחס בכובד ראש לאינטרסים  

(,  AIצבאיות, ימשיכו להיות מרכזיות בביטחון המדינה ולהשפעתה הגלובלית, אך בינה מלאכותית )

טכנולוגיה וקבלת החלטות מונחות נתונים יספקו למדינות מגוון יתרונות לצמיחה כלכלית, בריאות  -ביו

אפשרו למדינות ולגורמים שאינם מדינתיים להשפיע על הלך הרוח ועל וחוסן חברתי. טכנולוגיות אלו י

לזעזועים   יותר  טוב  להיערך  מידע  דרך  על מתחרים  יתרון  אוכלוסיות, להשיג  קבלת ההחלטות של 

אנושיעתידיים.   בסיסית   -  הון  השכלה  העבודה,  בגיל  חזקה  אוכלוסייה  הכוללת  נוחה,  דמוגרפיה 

כישורי   של  וריכוז  נרחב  אוניברסלית  כר  יספקו  ביקורתית,  וחשיבה  מתמטיקה  הנדסה,  מדע, 

לחדשנות, לקידום טכנולוגי, לצמיחה כלכלית ולחוסן מדיני ואזרחי. אזורים עם אוכלוסיות גדולות בגיל  

העבודה, גם באזורים נחשלים, יזכו בחוזק כלכלי פוטנציאלי באמצעות שיפור חינוך ותשתיות. חברות  

סייה מזדקנת, המתרכזות בעיקר באירופה ובאסיה, יצטרכו למצוא דרכים  עם שיעור  גבוה של אוכלו

רשתות וצמתים  להגדיל את כוח האדם העובד שלהן, אם באמצעים טכנולוגיים או באמצעות הגירה.  

שליטה באזורי מפתח, עם מרכיבים של טלקומוניקציה, כספים, זרימת נתונים, שרשרות אספקה    -

ערך ולשלול מיריבים גישה למידע. רבות -תאגידים יכולת להשיג מידע רב וייצור, תעניק למדינות ול 

מהרשתות הללו מרוכזות באופן לא פרופורציונלי בארצות הברית ובסין, מה שיוצר  מצב בלתי שוויוני  

ומאתגרות  מסוימים  באזורים  לדומיננטיות  הופכות  סין  של  הטכנולוגיה  חברות  זו.  מבחינה  בעולם 

גלובליות )מפורט    5Gרצות הברית,  והן אף שולטות ברשתות טלקומוניקציה  חברות  מקבילות מא

בפרק על מגמות טכנולוגיות(. דומיננטיות זו עלולה  לגרור תגובת נגד ממדינות אחרות, והחשש הגדול  

בתזרים  תשלוט  או  לתקשורת  גישתה  את  תנצל  שבייג'ינג  הוא  היום  זה  למדינות   בתחום  נתונים 

רעיונות מושכים ונרטיבים משכנעים יכולים לעצב עמדות וסדרי עדיפויות    -   מידע והשפעה אחרות.  

הבין במערכת  שחקנים  כוח. -של  של  אחרים  סוגים  להפעלת  לגיטימציה  ולספק  לאומית, 

של   רך האטרקטיביות  וחידושים   כוח  חיים  אורחות  ספורט,  בידור,  תרבות,  על  נשענת  חברה  של 

טכנולוגיים, תיירות וחינוך ובייחוד  השכלה גבוהה ללומדים ממדינות אחרות. דיפלומטיה ציבורית, 
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מעניקות לכל גוף, פרטי או ציבורי,    -תקשורת הכוללת פעולות השפעה סמויות, וטכנולוגיות המידע  

הנראה, ינסו יכולת חסרת תקדים להגיע ישירות לציבור ולהשפיע על דעות ומדיניות. סין ורוסיה, ככל  

להמשיך לכוון מסרים לקהלים מקומיים בארצות הברית ובאירופה, לקדם ולנפח נרטיבים על דעיכה 

כבר   אפריקה, שם הם  דוגמת  עולם שלישי,  באזורי  פעילותם  את  ירחיבו  גם  צפוי שהם   . מערבית 

ים, נפיצים  ככל שחלקי העולם מחוברים יותר, , זעזועים מערכתיים הופכים נפוצ  -  גמישותנוכחים.  

ואינטנסיביים יותר, מה שמעורר תופעות מסדר שני. ממשלות המסוגלות לעמוד בפרץ, להתאושש  

במהירות מזעזועים ושהלגיטימציה המקומית שלהן גדולה יותר, יקרינו יותר כוח והשפעה אל מחוץ 

 למדינה. 

 

 331רוסיה:  משולש הכוחות  -סין  -ארה"ב  47תרשים 

 המשולש האסטרטגי 

ארצות הברית   332ת היחסים של סין, ארצות הברית ורוסיה היא של משולש כוחות אסטרטגי. מערכ

עדיין מחזיקה בצבא החזק והמשפיע ביותר בעולם, עודנה גורם פוליטי וכלכלי דומיננטי והיא ממשיכה 

והטכנולוגיות  הכלכליות  יכולותיה  עם  סין,  גלובליים.  תרבותיים  בהיבטים  חיקוי  מקור  להוות 

מות, גם היא שחקנית משפיעה בעולם. למרות מחלוקות  אידיאולוגיות ודיפלומטיות, עוצמתה המרשי

הבין בניהול המערכת  פוטנציאלי חשוב  אותה לשותף  הופכות  ואופן התנהלותה  סין  - הגוברת של 

לאומית. המתיחות של המערב מול רוסיה נותרה בעינה, בייחוד לאור העובדה שרוסיה חזרה להיות 

 

 

331 https://www.globaltimes.cn/page/202106/1225711.shtml 
332 https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/FILE1233754953.pdf 
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פיעה בעלת יכולת לשנות את כללי המשחק, בעיקר במזרח התיכון, באמצעות חיזוק  שחקנית מש

 .333קשרים צבאיים־טכניים וכלכליים עם המדינות באזור

התחרות על העליונות ביניהן משתרעת גם אל הכיוון הטכנולוגי, בכל הקשור לטכנולוגיות תקשורת  

תקשורת ושליטה בחלל, ולא נראה שניתן ומידע, מחשוב קוונטי, פיתוחי בינה מלאכותית, תשתיות  

לדוגמה,   השלוש.  בין  עתידיים  פעולה  שיתופי  ליצור  להנחתת  יהיה  נאס"א  של  ארטמיס  תוכנית 

עד   הירח  על  ואסטרונאוטים  בין2024אסטרונאוטיות  לשותפויות  נפתחה  מאגדת -,  והיא  לאומיות 

יפן, לוקסמבורג, בריטניה ואיחוד    בתוכה סוכנויות חלל של שמונה מדינות: ארה"ב, אוסטרליה, קנדה,

האמירויות הערביות. אך החוק האמריקאי אוסר על נאס"א לחתום על הסכמים בילטראליים עם סין,  

מחשש לגניבת טכנולוגיה, ואילו רוסיה אינה מעוניינת להצטרף להסכמי ארטמיס. לעומת זאת, כן 

ה ככל הנראה ארה"ב, כפי שאירע  קיימת סכנה ששתיים ממדינות אלה יחברו  מול השלישית, שתהי

לאומית על הירח. -( חתמו על מזכר הבנות לבניית תחנת מחקר בין2021 בעת שרוסיה וסין )מרץ

", אך  2.0מערכת היחסים של שלוש המעצמות מתכנסת ל"מסלול המלחמה הקרה  נראה שלכאורה,  

גורם לכך שבין המעצמות עשויה להתרחש התמודדות עולמית   בשונה מהעבר, עידן הגלובליזציה 

מאבקים אלו צפויים לגרום   .334ארוכת טווח, שכן בכל נקודה במאבק ביניהן אינטרסים רבים ומורכבים  

תרבותיים -מרכזי כובד מעצמתיים מרכזיים, שיגביהו את המחסומים הביןלפיצול העולם לשלושה  

ביניהם, כשכל אחד מהם  מ ינסה להגיע לעליונות בתחום החשוב ביותר, המידע, על בסיס אקולוגיית 

-סיסטם הפוליטי, צבאי כלכלי וטכנולוגי-במצב זה מדינות יצרכו לבחור צד ולהצטרף לאקו  מידע משלו.

 קודקודים הללו.  מידעי של אחד מה

 לאומיות ותאגידי ענק-ערעור השליטה של יישויות בין

במהלך שתי המאות האחרונות צמח המסחר במהירות רבה והפך לחלוטין את כלכלת העולם, וכיום 

וכסף   מידע  במהירות  מניידות  עולמיות  כלכליות  רשתות  ליצוא.  מיועד  העולמי  הייצור  מסך  כרבע 

ת סחר של סחורות )מוצרים מוחשיים שנשלחים פיזית( ושל שירותים ברחבי העולם, ומבצעות עסקאו

)סחורות בלתי מוחשיות, כגון תיירות ושירותים פיננסיים(. רשתות הייצור של מוצרים ושירותים אלה 

 .335הופכות ליותר מורכבות וגלובליות

חות במסחר. ממשלות הקלו על שיתופי פעולה כלכליים ומנעו סיבוכים בירוקרטיים כדי לקדם פתי

העולמי   הסחר  ארגון  החליף  גאט"ט(  )הסכם  וסחר  מכסים  על  הכללי  ההסכם  , שהפיל WTOאת 

הבין המטבע  וקרן  העולמי  הבנק  כמו  מוסדות  מדינות.  בין  סכסוכים  ויישב  דחפו -חסמים  לאומית 

לרפורמה כלכלית שהדגישה ליברליזציה וערערה על התערבויות ממשלתיות המעכבות תהליכי שוק. 

רבות ממ מפותחות  במדינות  ההוצאה    שלות  וצמצום  תקציבית  משמעת  כמו  רפורמות  יישמו 

הדרישות  אולם  ברירה.  בלית  לעיתים  אם  גם  הללו  החדשים  העקרונות  את  ששיקפו  הציבורית, 

 

 

 2021, ינואר 24מגמות פוליטיות במזרח התיכון: הצצה לעתיד? אירינה זבייגלסקיה, עדכן אסטרטגי, כרך  333
334 https://thediplomat.com/2021/06/the-modern-china-russia-us-triangle/ 
335 https://ourworldindata.org/trade-and-globalization#trade-from-a-historical-perspective 
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הכלכלה,   ולשיפור  רצויות  לתוצאות  הביאו  תמיד  לא  החלשות  למדינות  הללו  הארגונים  שהציבו 

 336רמו נזקים. ולעיתים קרובות מדי, אף ג

רווחים  בעידן הבא.  כיום מורגש שינוי בתמהיל של המדינות, החברות והעובדים שעתידים לגרוף 

הבנת הגורמים להשתנות הנוף תסייע לקובעי המדיניות ולמנהיגי העסקים להתכונן לפרק הבא של  

 .337הגלובליזציה, להזדמנויות ולאתגרים שיביא עימו 

ממשלות הבינו כי תאגיד.  -מהמדיניות העתידית עוסקת במאבקי מדינה  מה שלבטח ברור הוא שחלק

צבאית בלבד ומול מדינות יריבות, אלא -המאבקים שהן צריכות לנהל אינם ממוקמים בגזרה המדינית 

בזירה חדשה, אל מול תאגידי ענק בעלי כוח גלובלי, בעיקר ענקיות הטכנולוגיה, שבהן מושקע  עיקר 

לאומיים משמשים  -אם כי לא בהן בלבד. מזה  שנים רבות תאגידים גדולים וביןפוליטי,  -הכוח הכלכלי

גדל המקום שהם  ועימם  ומתעצמים  הולכים  ופוליטיים. הם  כלכליים  כשחקנים מרכזיים בשווקים 

לאומית החולשת -תופסים  בחיינו. תאגידים אלו ששווים מאות מיליארדי דולרים, מקיימים פעילות בין

ות העולם, מספקים שירותים למיליארדי משתמשים/צרכנים וכובשים ומעצבים  כמעט על כל מדינ 

כולה.   העולמית  הכלכלה  על  השפעתם   ומתחזקת  הולכת  שבאמצעותם  שלמים  שווקים  מחדש 

לומר   וניתן  עצום,  פוליטי  כוח  מתבצע לתאגידים  אינו  העולמית  הכלכלית  הפעילות  עיקר  שכיום 

לאומיים, שלרובם עוצמה כלכלית -סותם של תאגידים רבבחסותן של מדינות העולם, אלא תחת ח

על מדינה המבקשת לאכוף את חוקיה על תאגיד שכזה, להתמודד  עם    בסדר גודל של מדינה בינונית.

עוצמה, בעל אמצעים כספיים עצומים והשפעה פוליטית. במציאות זו מוגדרים מחדש יחסי -יריב רב

שהתשובה לשאלה מי החלש ומי החזק, כבר אינה מובנת הכוח בין הרשות לבין התאגיד הפרטי, כך 

 .338מאליה

סביבה תחרותית עם טכנולוגיות שצומחות במהירות היא תנודתית, נתונה בסיכון מוגבר לסכסוכים  

ודורשת חוקים עדכניים, רגולציה, נורמות וגבולות חדשים באזורי התחרות היותר המשבשים. לכן, 

בין ומוסדות  רב-ממשלות  רגולטוריים  לאומיים  חוקים  קידום  לראש סדר העדיפויות שלהם  ים העלו 

שמטרתם היא למנוע התחזקות תאגידים. לדוגמה, צו נשיאותי של הנשיא ביידן מנחה את זרועות 

הממשל לקפדנות רבה יותר בענייני אישור מיזוגים של חברות ותאגידים, בדגש מיוחד על רכישות 

ות, וכן ביחס למיזוגים סדרתיים, למיזוגים לצורך צבירת  שבהן החברה הנרכשת היא מתחרה בהתהו

נתונים, לתחרות דורסנית שבה מוענקים מוצרים בחינם ומיזוגים שיש בהם פוטנציאל השפעה על  

המשתמשים.  ממשלות.   339פרטיות  נגד  עוצמתם  את  להפנות  חוששים  אינם  מצידם,  התאגידים, 

את   וחסמה  אוסטרליה  מול ממשלת  פייסבוק מאבק  חסר תקדים, פתחה  אגרסיבי  לדוגמה, בצעד 

ממנוע   החדשות  את  להעלים  איימה  גוגל  גם  במדינה.  שלה  הפלטפורמה  דרך  לחדשות  הגישה 

פלטפורמות המקוונות לשלם לאתרי חדשות  החיפוש במדינה בעקבות חוק המחייב את ענקיות ה

 

 

336 https://citizenship.cet.ac.il/CETHandler.ashx?n=CetEntities.FileViewer&i=7b6c26a9-ffd0-426d-b508-

19d6c9d151f1&id=19800 
337 Globalization in transition: The future of trade and value chains מקינזי , 
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339 https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/sk8eiokau 
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עבור תכנים שהן מפרסמות. מדינות רבות תומכות במאבק של אוסטרליה, וקרוב לוודאי הדבר ישליך 

 .340על מדינות מערביות רבות אחרות המעוניינות לצמצם את שליטת התאגידים ואת עוצמתם

"( ודומותיהן, שולטות FAANGברות "גוגל, פייסבוק, אמזון, אפל ונטפליקס )ח  הטכנולוגיה, ענקיות 

מובילים השולטים   ענק  תאגידי  קיימים עשרה  מוצרי הצריכה  בזירת  בזירת הטכנולוגיה העולמית. 

מעולם התקשורת הגלובלית נשלט    90%(.  48  תרשים בייצור רוב המוצרים הנרכשים בעולם. )ראו:  

מדיה;  -על תאגידי  שישה  תא  37ידי  לארבעה  התמזגו  בארה"ב  בנקאותבנקים  ועשרת   341גידי 

אין ספק    342מהנכסים הפיננסיים במדינה.  54%- המוסדות הפיננסים המובילים בארה"ב מחזיקים ב

שאובדן השליטה של המדינות על תאגידי הענק פוגע בסדר החברתי, הפוליטי והכלכלי, והקריאות 

מצידם, והתאגידים,  מאוד,  איטית  בנושא  החקיקה  אך  לשגרה,  הפכו  כבר  כמיטב   לפירוקן  עושים 

 יכולתם כדי למנוע אותה.  

ופועלות באופן    ממשלות יריבות משלבות ידיים על מנת להכפיל את כוחן כנגד גופים אלובזירה זו,  

לכן.  קודם  חוותה  לא  מעולם  יחידה  ובהיקף שתעשייה  הענק  חברות  של  כוחן  להגבלת  סימולטני 

שייגבה   15%על מס חברות גלובלי בגובה    (, הוחלט2021)יוני    G7-בפגישת שרי האוצר של מדינות ה

את ענקית האינטרנט    2021סין קנסה באפריל    343לאומיות בכל מקום שבו הן פועלות. -מחברות בין

לבצע שינוי    2.8עליבאבא בסכום שיא של   הורתה  היא  בנוסף  פגיעה בתחרות.  על  דולר  מיליארד 

אחרות כי כדאי להן לציית לחוקים של  מהותי בחברה האחות, אנט גרופ, והזהירה חברות טכנולוגיה  

להשלים   344בייג'ין.  הענק  חברות  על  להקשות  כוללת שמטרתה  רפורמות  חבילת  הוציאו  בארה"ב 

 מיזוגים והאוסרת עליהן להחזיק בבעלותן עסקים הנמצאים בניגוד עניינים. 

 

 

340 https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3894612,00.html 
 וולס פארגו וסיטיגרופפי מורגן צ'ייס, בנק אוף אמריקה,  ייג' 341

342 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3616394,00.html 
343 https://ksmc.co.il/hamadad/5-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%98%D7%95%D7%AA-

%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%95%D7%AA-

%D7%A9%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-

%D7%94-g7/ 
344 https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-1.9729583 
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פורסם   48תרשים   להם.  השייכות  הבת  וחברות  הצריכה  במוצרי  השולטים  הענק  החברתי    תאגידי  החדשות  תחת   Redditבאתר 

 345)אשליית הבחירה החופשית( The Illusion of Choiceהכותרת 

הישנים. הרפורמות   הכלכלית  מדובר במאמץ החוקתי המקיף ביותר לייצר רפורמות בחוקי התחרות 

, במטרה להחזיר את השליטה במידע הנוגע לשליטה במידע הנאסף ברשתות  מבני שינוימייצרות גם  

כל המידע שלו מהרשת החברתית  יוכל לקחת את  פייסבוק  לדוגמה, משתמש  בעליו.  לידי  האישי 

ולעבור עימו לרשת מתחרה המספקת שירות דומה. הדבר דומה לבעלות על כתובת מייל או מספר  

מתחרה. לספק  ניוד  לבצע  המאפשר  האיח  2020בסוף    346טלפון  נציבות  שתי  הציגה  האירופי  וד 

הצעות חוק שנועדו לסייע לפקח על הכלכלה הדיגיטלית, אשר הפרתן יכולה לגרור קנסות של עד 

לשמור   -מההכנסות העולמיות השנתיות. הצעה אחת נועדה להגן על המשתמשים, והשנייה    10%

 על התחרות.  

גם על חסימת חופש הביטוי   נאבקות הרשויות בתאגידי הטכנולוגיה  ברשתות החברתיות.  בנוסף, 

חוקרים ופעילים למען חופש הביטוי מזהירים כי מנגנוני הסינון שמפעילות ענקיות האינטרנט הם  

למעשה מנגנוני צנזורה דורסניים, המנוהלים על ידי גופים שבראש מעייניהם עומד רווח כלכלי ולא  

נגד השמצה, השחקן סשה    347שמירה על חופש הביטוי.  כנס של הליגה  ברון כהן מתח  במסגרת 

ביקורת חריפה על התנהלותן של הרשתות החברתיות הגדולות, ובפרט על פייסבוק ומייסדה מארק  

 

 

345 https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3616394,00.html 
346 https://www.calcalist.co.il/technology/article/SJYz11pbou 
347 https://www.the7eye.org.il/403617 
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ושנאה. הסתה  של  ותכנים  שקרים,  הפצת  מאפשרים  שלדבריו  מנהלי    348צוקרברג,  של  הצנזורה 

צנזור אמריקאים,  פוליטיקאים  על  וטוויטר  פייסבוק  דוגמת  הגדולות,  החברתיות  ברשתות  ה  התוכן 

שהגיעה לשיאה בחסימתו של הנשיא האמריקאי הקודם דונלד טראמפ בעודו מכהן, מעלה תהיות 

רבות. זוהי צנזורה שאין מאחוריה שם או פנים, ושבאבחת מקש אחד היא יכולה, מסיבותיה שלה, 

לגזול מכל אדם את הגישה לאינטרנט, ובכך למנוע ממנו את זכות ביטוי בסיסית, שבאמצעותה יוכל 

 ע לכלל הגולשים ברשת. להגי

 גבולות גזרה חדשים  -שחקנים חדשים 

בין לאומיות בסכסוכים מקומיים מושכים אליהם שחקנים שהם  -סכסוכים בין מדינות והתערבויות 

גם  -באי כמו  אלו  מעין  גורמים  טרור.  וארגוני  פרטיות, האקרים  צבאיות  חברות  כגון  כוח מקצועיים, 

ים למדינות שאוכלוסייתן מתמעטת עלויות מופחתות על שירותים  חברות פרטיות מסוגים שונים מציע

של הכשרה, הצטיידות, פיתוח יחידות מיוחדות ואספקת כוח אדם. קבוצות אלו משיגות במהירות  

וטורקיה   רוסיה  ממשלתיות.  לרגולציות  מחויבות  וחוסר  אסימטריות  טכניקות  בעזרת  יעדים  רבה 

ובסוריה, וחברות פרטיות סיפקו מגוון רחב של שירותים   השתמשו בקבוצות פרטיות בסכסוכים בלוב

כל אלו תרמו להכנסת   349לוגיסטיים ואחרים לכוחות הקואליציה באפגניסטן, בעירק ובמדינות אחרות.

אמצעי לחימה לא מסורתיים, לשרטוט גבולות חדשים בין מדינות, להוספת שחקנים חדשים ואמצעי 

  לחימה חדשים כמתקפות סייבר וכדומה.

נשק  כלי  כמו  חדשות  צבאיות  יכולות  עם  להתמודדות  ברורות  דוקטרינות  חסרות  רבות  מדינות 

מתקדמות.   וטכנולוגיות  המונית  להשמדה  את קונבנציונליים  המסדירות  קיימות  ואמנות  נורמות 

ואינן   הטכנולוגית  הצבאית  המציאות  אחר  מפגרות  מלחמה,  לניהול  הכללים  ואת  בנשק  השימוש 

ושימוש בכלי נשק אסורים, דדות עימהערוכות להתמו  ונורמות  ונשנות של כללים  . הפרות חוזרות 

והשעיה/אי האשמות  מחודשת,  תחרות  מבנים    -יוצרות  יותר  עוד  שמחליש  מה  הסכמים,  חידוש 

אסטרטגיים לבקרת נשק. מדינות עשויות להתקשות בנוגע לאכיפת הסכמות על הגבלת ההיבטים  

יים של טכנולוגיות מתעוררות ובראשן בינה מלאכותית, וזאת משום המשבשים או ההיבטים הביטחונ 

שפיתוחן של מערכות חדשות כרוך במורכבות רבה ובתלות בגופים מסחריים, שהם לא פעם גופים  

של  -בין האינטרסים  את   תואמים  אינם  פעם  שלא  אינטרסים,  לעירוב  גורמת  זו  תלות  לאומיים. 

 של הסיטואציה.   הרגולטור, מה שרק מוסיף על הרגישות 

 מגמות בישראל 

ומיוחדת,   קרובה  בילטראלית  יחסים  מערכת  האחרונים  בעשורים  מקיימות  הברית  וארצות  ישראל 

מערכות  ההנהגות,  את  מקיפה  היא  המדינות.  לשתי  משותפים  ואינטרסים  ערכים  שבבסיסה 

 

 

348 https://www.itu.cet.ac.il/%D7%96%D7%94-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99-

%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A6%D7%A0%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%94-

%D7%91%D7%A8%D7%A9%D7%AA%D7%95%D7%AA-

%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA/ 
349 https://www.idi.org.il/blogs/security-clearance/state-intervention-in-international-law/32516 
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ים בין קהילות וגורמי הממשל, מוסדות החוץ והביטחון, המגזרים העסקי, הטכנולוג והתרבותי וכן קשר

יהודי ארצות הברית. עבור ישראל אין תחליף   חברה אזרחית, שבהם שמור תפקיד מיוחד לקהילת 

האינטרס  לתמיכה האמריקאית בה, המהווה נכס אסטרטגי ראשון במעלה לביטחונה הלאומי, ועל כן  

וי ותמיכה המובהק של ישראל הוא המשך הנוכחות וההשפעה האמריקאית במרחב, המספקים גיב

במהלכיה. התמיכה האמריקנית מסייעת לשימור חופש הפעולה המדיני והצבאי של ישראל, לקידום 

ובעלות   איראן  יעדים אסטרטגיים המכוונים להרחיק מעליה איומים מרכזיים, ובראשם האיום מצד 

 350בריתה, ולקידום הדיאלוג ושיתופי הפעולה עם מדינות האזור.

המערכת האזורית לעימותים. כמעט כל מדינות האזור מעורבות בסכסוכים גלויים  מאז ומתמיד נוטה  

מדינתיים,  -חלה עלייה במספר העימותים, ושחקנים אזוריים, מדינתיים ולא  2010או סמויים. מאז  

בולט  מידה  באותה  כוחם.  להגברת  חותרים  בבד  ובד  חסותם  לבני  תמיכה  מציעים  אליו,  נשאבים 

המשתתפים  בין  את   הפיצול  לוקחים  בשטח  חמושים  ולוחמים  מפקדים  כאשר  בפרט  בסכסוכים, 

של    (de-sovereignization) ריבונות"  -דההעניינים לידיים. מקרים כאלה מורים על תחילתה של "

מדינות, תהליך בו הן מאבדות בהדרגה את המונופול על השימוש הלגיטימי בכוח הצבאי. בשמונה  

מדינתיים מאשר בשמונת העשורים הקודמים, ובכך  -נים חמושים לאהשנים האחרונות קמו יותר ארגו

נקבעה מגמה שתגדיר את אופי העימותים בעשור הקרוב. התפשטותן של קבוצות מיליציה חמושות  

החשש העיקרי בישראל   351מבטיחה כי אזורים יהפכו מפוצלים יותר ויותר, חרף הרצון לגלובליזציה. 

ור, שכן אם לא יתחולל שינוי עקב טיפול בבעיות האופייניות  הוא מאובדן שליטה של ממשלות האז

הוותיקים   הרודניים  לנפילת המשטרים  קדאפי   -שהובילו  מובארק במצרים,  בתוניסיה,  עלי  בן  של 

יהיה בכך כדי לערער את יציבות השלטונות   -בלוב, סלאח בתימן ולמלחמה נגד משטר אסד בסוריה  

ארה"ב   כוונת  מפני  החשש  ערב הנוכחיים.  מדינות  את  הוביל  הצבאיות  בהתחייבויותיה  לקצץ 

הפרו המסורתית  האוריינטציה  נשמרת  ולמרות שרשמית  אסטרטגי,  גיוון  על  אמריקאית  -להסתמך 

 352שלהן, הן מבססות במקביל קשרים עם רוסיה ועם סין. 

תחילת העשור הקודם הביאה לחיינו את הרשתות החברתיות, שהיו כלי משמעותי להצתת האביב  

הערבי. אך בדומה לפיתוחים אחרים מההיסטוריה שהיו אמורים להיטיב עם האנושות ונוצלו לרעה 

גורמים בעלי עניין, כך פייסבוק, טוויטר ופלטפורמות אחרות הפכו לחלק מקמפיין תעמולה  ידי  על 

- יאותן בעיות שהולידו את האביב הערבי לא ייעלמו. להיפך. אממשלתי או ארגוני להנדוס התודעה.  

השוויון והעוני בעולם רק העמיקו בתקופת מגפת הקורונה, ושינויי האקלים המכים במזרח התיכון  

. התנאים לפרוץ המהפכות הבאות בעולם  ובצפון אפריקה הם כר פורה להתבססות ארגונים קיצוניים

כאן. בחמש מדינות ערביות   כבר  אין היום שלטון    -הערבי  ותימן,  לוב  עיראק,  מרכזי סוריה, לבנון, 

של  הבא  שבגל  להניח  ניתן  ויריבות.  זרות  למעצמות  הקשורים  כוח  מוקדי  מספר  אלא  ריבוני, 

 

 

350 https://www.inss.org.il/he/publication/%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99-

%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%AA-

%D7%94%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-2/ 
351 https://strategicassessment.inss.org.il/articles/politics/ 
352 https://strategicassessment.inss.org.il/articles/politics/ 
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המהפכות, המפגינים כבר לא יעמדו רק מול רודן מקומי, אלא גם מול פטרונים זרים המוכנים לשפוך 

ל  ישראהתפתחות זו יכולה להוביל בנקל למערכה אזורית, שעל    353כסף ודם בעבור השפעה אזורית.

להיערך אליה הן ברמה הפוליטית והצבאית והן ברמה האנושית והחברתית, משום שבין השלכותיה  

 צפויה תנועת פליטים מהמדינות השכנות אשר יתדפקו על גבולות המדינה. 

הקשרים והיחסים בין ישראל לעולם הערבי עד כה התקיימו ברובם מתחת לפני השטח, אך בשנים 

הסכמי הסחר שנחתמו עם מדינות שעד לא מזמן היו בגדר טאבו. כעת, לאחר האחרונות מתרבים  

האמירויות, איחוד  עם  אפשרויות  ההסכם  הערביים  בשווקים  הישראליות  חברות  בפני  נפתחות 

 .לאומי של המדינה-והזדמנויות רבות, העשויות להגדיל באופן דרמטי את הייצוא הבין

בא מותנה  הישראלית  הדמוקרטיה  של  השלטון.חוסנה  ויעילות  וביציבות  בנבחריו  הציבור  לפי   מון 

יותר   רבה  יעילות  הפגינה  בישראל  השלטונית  הגמישות  ה"אקונומיסט",  של  המודיעין  חטיבת 

ובהשוואה לחברות אחרות ב ישראל  OECD-בתקופת ההתמודדות עם התפרצות מגפת הקורונה   .

אמצע של  הטמעה  המגפה.  במהלך  מצומצמת  עודפת  מתמותה  בדיקות סבלה  תוכניות  איתור,  י 

והמשך אספקת שירותי בריאות גם עבור מטופלים ללא קורונה הבטיחו שליטה מהירה וריסון מוקדם 

 354של ההתפרצות. 

בישראל, תפקיד הממונה על התחרות התאגידית הוא לבלום את התחזקות   -  לאחריות תאגידית אשר  

הביניים המקומיים. אמנם לעיתים עולה    לאומיים על חשבון עובדי מעמד-החזקים, העשירים והבין

אך לאור    355תהייה לגבי הכוח והמסוגלות של הממונה להיאבק ללא מורא בתאגידים גדולים וחזקים,

(, העוסק במאבק העולמי נגד  (Transparency Internationalלאומית"  -ממצאי ארגון "שקיפות בין

ישראל בשנת   דורגה  בדירוג הטוב ביותר במדד "המאבק   בפעם השנייה ברציפות   2020שחיתות, 

 356לאומיות". -בשחיתות בעסקאות בין

 מאבקים לוקליים  - אשכול

קובעי מדיניות מתמודדים עם התפתחויות חדשות ויוצאות דופן הנובעות משינויים פוליטיים בעולם,  

שי מחייבות  אלו  התפתחויות  וטכנולוגיות.  הכלכליות  חברתיות,  דמוגרפיות,  ההתפתחויות  נוי לצד 

ברמה   המתעוררת  הדינמיקה  החלטות.  ומקבלי  פוליטיקאים  של  והעשייה  ההתנהלות  במיקוד 

האזרחית מצביעה על דיון מגוון יותר ועל הוספת שחקנים לשעטנז הפוליטי. בחירות ותנאי מדיניות  

.  יקבעו את לכידותן של חברות, את עמידותן של מדינות בכל האזורים ואת סוגי האינטראקציות ביניהן

במדינות רבות אנשים פסימיים לגבי העתיד ונותנים פחות אמון במנהיגים ובמוסדות שלדעתם אינם 

משבשות.   ודמוגרפיות  טכנולוגיות  כלכליות,  מגמות  עם  להתמודד  מעוניינים  אינם  או  מסוגלים 

הקהילות רבות בתגובה, אנשים חוברים לקהילות בעלות אפיונים דומים וסביב אינטרסים משותפים.  

 

 

353 https://news.walla.co.il/item/3407452 
354 https://www.themarker.com/wallstreet/1.8927605 
355 https://www.davar1.co.il/319606/ 
356 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001345408 
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ומגוונות, הן יוצרות קקופוניה של חזונות, יעדים ואמונות מתחרות, אבל בסיכומו של דבר, הן מציבות  

 דרישות גדולות יותר בפני ממשלות. 

המכון הישראלי לדמוקרטיה פרסם הערכת מצב שנתית בנוגע לדמוקרטיה הישראלית על רקע משבר 

כמעט, בכל העולם  זה  ובדומה לממצאים בנושא  בכל    357הקורונה.  הישראלי  הציבור  אמון  כי  עלה 

ירד משמעותית. ניזונה מכוח האכיפה, אלא    המוסדות  אינה  לתפקד  מוסדות המדינה  יכולתם של 

האתגר העומד    מהאמון שהציבור נותן בהם, ויכולתה של חברה לשרוד תלויה בסולידריות החברתית.

 .358הציבורייםכיום בפני הממשלות, הוא להחזיר את אמון הציבור בהן ובמוסדות 

נשים   ודרישה להוגנות עומדים לרוב בראש מעייניהם של הבוחרים, אך בפועל,  נושאים חברתיים 

( החסר  diversityייצוג גם במגזר הפוליטי, שלא להזכיר את ה"מגוון האנושי" )-עדיין סובלות מתת 

ים את החיים  דגם של נציגות משמעותית ומשפיעה. הפוליטיקה מניעה את המוסדות והמוסדות מניע 

יוזמות   יותר  מהר  לקדם  יהיה  ניתן  כך  ובחקיקה,  בפוליטיקה  ומגוון  נשים  יותר  שיהיו  וככל  עצמם, 

אנושי, מגוון  למען  שוויונית,   359וחקיקה  המדינה  תהיה  כך  למגוון,  יותר  גבוה  ייצוג  שיהיה  וככל 

 חדשנית, יצירתית ומכילה יותר. 

 מגמות עולמיות 

 פוליטיקה פרסונלית 

והפוליטיקה הדמוקרטית ברחבי ה ידי החלשת מפלגותיהם,  על  כוח  צברו  פוליטיים  מנהיגים  עולם 

גורמים   בין  והיא משקפת את המנהיג במקום להיות תהליך מיקוח  אישי  ויותר לעניין  יותר  הופכת 

ומוסדות. מאז סיום המלחמה הקרה, עולה הפרסונליזציה באוטוקרטיֹות )שלטון יחיד(. נשיא רוסיה,  

נשיא טורקיה, ארדואן, נשיא ניקרגואה, אורטגה ונשיא סין, שי ג'ינפינג, ניכסו לעצמם בהתמדה  פוטין,  

ניהול מסעות   אופן  על  בפוליטיקה משפיעה  אישית  השלטון. התאמה  ומוסדות  כוח המפלגות  את 

רשמיים  גורמים  של  תפקודם  אופן  העדפותיהם,  את  קובעים  הבוחרים  שבו  האופן  על  הפרסום, 

פרלמנט( ושל מוסדות )מחוקקים וממשלות(, והיא קובעת את מקומן ופעולותיהן של   )למשל, חברי

 מפלגות פוליטיות בחיים הדמוקרטיים. 

בשנות   הטלוויזיה  ובייחוד  האלקטרונית,  המדיה  לצמיחת  הפרסונליזציה  עליית  את  קישרו  חוקרים 

השפיעו מאוד על בוחרים,   . דיונים פוליטיים בטלוויזיה לקראת בחירות לאומיות,החמישים והשישים 

מנהיגים   .360ועליית האינטרנט והרשתות החברתיות מאפשרים למנהיגים להגיע לקהל גדול אף יותר

המסורתי לממסד הפוליטי  ביחס  עצמם  ומבליטים  בכותרות  שולטים  דמוקרטי  באופן  כך    .שנבחרו 

יליפינים, באביס בצ'כיה,  לדוגמה, טראמפ  בארה"ב, בולסונארו בברזיל, אורבן בהונגריה, דוטרטה בפ

 

 

357 https://www.pewresearch.org/politics/2021/05/17/public-trust-in-government-1958-2021/ 
358 https://www.idi.org.il/articles/33473 
359 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362731 
360 https://rowman.com/ISBN/9781785522956/The-Personalization-of-Democratic-Politics-and-the-Challenge-

for-Political-Parties 
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מקי סאל מסנגל ועוד. טכנולוגיות דיגיטליות מעמידות למנהיגים הזדמנויות חדשות לשלוט בסביבות 

דמוקרטיים המשתמשים   מנהיגים  כי  נתונים מראים  סלקטיבי.  באופן  אותן  ולתמרן  לצנזר  המדיה, 

רת חלופות פרסונליות, מגדילים  ביעילות רבה יותר באינטרנט לצורך מעקב וצנזור מדיה חברתית וליצי

להיות מודרות קיטוב בחברות שהם שולטים בהן, מאחר שקבוצות שאינן מיושרות עם המנהיג נוטות  

 , דינמיקה שמעמיקה את הפער בין המחנות הפוליטיים. מהשיח הציבורי

   מערך פריסת התקציבים משתנה 

חוב החוב  -היחס  בין  היחס  את  המבטאת  מידה  אמת  הוא  לכמות  תוצר  בו  מחזיקה  שהממשלה 

הפעילות הכלכלית שהמדינה מייצרת. מדינות עושות מאמצים להקטין יחס זה, בעיקר באמצעות  

מגפת הקורונה יצרה עלייה בחוב הציבורי בכל העולם.   361ריסון התקציב והקטנת ההוצאה הציבורית.

של רשויות מקומיות, צפוי  החשב הכללי באוצר פרסם כי שיעור החוב הציבורי מהתוצר, הכולל חובות  

הגיעו    2020. בארה"ב החוב הציבורי ברבעון השני של  2020-ב  73.1%-ל  2019-ב  60%-לקפוץ מ

ולמצוא דרכים חדשות לספק  105%לשיא ועמד על   זו נדרשות ממשלות לשלוט בחוב  .  במציאות 

הסביבתיים. עם זאת, שירותים ציבוריים כדי להגיב באופן יעיל יותר לאתגרים החברתיים, הכלכליים ו

ניכר כי הפריסה התקציבית משתנה לכיוון הוצאות הביטחון. הוצאות הביטחון של ארצות הברית גדלו  

המדינות    11-וכיום היא מוציאה על ביטחון יותר מ  362, 2020- ל  2019מיליארד דולר בין השנים    44-ב

 .7.2%- הוצאות הביטחון של ישראל גדלו במהלך העשור האחרון ב ( גם יחד.49  תרשים המפורטות )ב

בממוצע כל מדינות  .2008זוהי רמת ההוצאות הגבוהה ביותר מאז המשבר הכלכלי העולמי בשנת  

ל  2019אירופה הגדילו את תקציב הביטחון שלהן בשנת   , ביבשת אפריקה  5%-בכ  (2018-)ביחס 

גידול ממוצע של   וההוצאות הצבאיות באמריקה הלטינית גדלות במהירות בשנים    ,3631.5%נרשם 

השוויון וסכסוכים בין מדינות הם -האחרונות. באזור זה, שבו המלחמות המשמעותיות הן בעוני ובאי

משלות אמריקה הלטינית משקפות את נדירים, עולה השאלה האם סדרי העדיפות התקציביים של מ

 הצרכים האמיתיים של מדינותיהם? 

 

 

 2020, מערך המו"פ, משרד החינוך, אוגוסט 2030פמע  361
 SIPRIלאומי לחקר השלום בשטוקהולם, -לאחרונה המכון הבין םעל פי נתונים שפרס 362

363 https://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article-614005ff657c171026.htm 
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 364המדינות הללו יחדיו  11-ארה"ב מוציאה בתקציב הביטחון שלה יותר מ 49תרשים 

בתקופת הקורונה, תקופת פריחה לתשתיות הרשת, תחומים רבים יותר במדינות ובארגונים חשופים  

סייבר. עם    למתקפות  מתקשרות  חברות  שבו  באופן  דרסטיים  שינויים  מהבית,  העבודה  מדיניות 

גם  להבטיח  יש  כי  הבהירו  מלאכותית  בינה  טכנולוגיות  ואימוץ  וגוברת  הולכת  אוטומציה  לקוחות, 

. ההוצאות העולמיות על אבטחת מידע וניהול סיכוני טכנולוגיה ושירותים צפויות לגדול ביטחון מקוון

. על פי התחזית האחרונה של גרטנר, הוצאות  2021מיליארד דולר בשנת    150.4-ל    ולהגיע  12.4%-ב

הכרת המדינות באיומים הקיימים היא סיבת   .3652020בשנת    6.4%-אבטחה וניהול סיכונים גדלו ב

העלייה הדרמטית בתקציבים המופנים לשמירת הביטחון במרחב הפיזי ובמרחב הסייבר, לאבטחת  

וממשל שיווי המשקל התקציבי רשתות אזרחיות  על תשתיות המדינה.  בשל הסטת  ולהגנה  תיות 

הן   ומה  אילו הם התקציבים הנפגעים מכך  ולתקציב הביטחון, עולה השאלה  אלו  לאזורים חדשים 

ההשפעות של העלייה הדרמטית בתקציב הביטחון על רמות הביטחון של האזרח הקטן והסיכונים 

   הצפויים לו?

 והאמון בממשל נחלש  השלטון המקומי מתחזק

ממשלות מחוקקות חוקים ומגדירות מדיניות כדי להבטיח סדר, רווחה וביטחון לתושבים. באחריות 

השלטון גם לספק שירותים ציבוריים כגון כבישים, בתי ספר, ספריות, פארקים, שירותי דת וטיפול 

 

 

364 https://www.pgpf.org/blog/2021/07/the-united-states-spends-more-on-defense-than-the-next-11-countries-

combined 
365 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-05-17-gartner-forecasts-worldwide-security-

and-risk-managem 
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והן ה עבור החברה  קובעות את הכללים  אחראיות לשמור בנושאים סביבתיים. למעשה, ממשלות 

כדי  לציבור  היא להקשיב  הגיוני שהאחריות העיקרית של הממשלה  לפיכך,  לטובת הכלל.  עליהם 

 לזהות את צרכיו העיקריים  ולתת להם מענה.  

תקופת החירום בעת מגפת הקורונה הראתה כי דווקא רשויות מקומיות הן אלו שיודעות לתת מענה  

אזרחים לשלטון המקומי הוא טוב וקרוב יותר. באיחוד האירופי  טוב יותר לתושבים, והמגע והקשר בין ה

עידן חדש במדיניות   367סימנה אמנת לייפציג  2007בשנת  366בולטת מגמה לחיזוק הממשל העירוני. 

בר עירוני  פיתוח  לקידום  מרכזיים  עקרונות  וקבעה  האירופית  גישה -העירונית  על  המבוסס  קיימא 

וממש מרכזי  ממשל  של  ומשתפת  המספקת  משולבת  כשותפה  בעיקר  פועלת  המדינה  מקומי.  ל 

מסגרות לשיתופי פעולה, מימון ופיתוח עירוני, שעה שהיא מאפשרת לאזורים עירוניים אוטונומיה. 

, בתקופת נשיאותה של גרמניה במועצת האיחוד האירופי.  2020חידוש אמנת לייפציג הוגש בשנת  

ניות חזקות בפני עצמן, הנוטלות חלק מתגלות הערים ביתר שאת כשחקתחת האמנה המחודשת  

. עם זאת, מדינות מסוימות שמתפתחות בהן בהסדרי ממשל שונים ובשיתוף פעולה חוצה גבולות 

 .368נטיות ריכוזיות חזקות יותר, מצמצמות את מרחב התמרון המקומי

. בעשור ירידת האמון בממשל  שלא במפתיע, תופעת חיזוק השלטון המקומי מתרחשת בד בבד עם 

אחרון ירד האמון של הפרט במוסדות השלטון בדמוקרטיות רבות בעולם. מגפת הקורונה הדגישה  ה

את שבריריות האמון בממשלים ואת הצורך הבוער לשקמו. הרשתות החברתיות מציפות מידע נחוץ,  

והפרט אינו תלוי יותר כבעבר במקורות סמכות, כגון מורים, רופאים, בתי משפט ואמצעי התקשורת 

אלו יתווכו,  יעבדו וינגישו עבורו את המידע. מצד אחד, ניכרת דמוקרטיזציה בתהליך זה, שבו כדי ש

כל אזרח ואזרחית יכולים לגשת ישירות אל הנתונים, לפרשם בעצמם ולפרסם את הפרשנות שלהם.  

אולם מנגד, הדבר מחליש את האמון במוסדות התיווך ויוצר תחושת בלבול בקרב האזרחים, מאחר  

 370התמקדה ועידת דאבוס   2019בכנס של    369חד יכול להבין בצורה שונה את אותו המידע. שכל א

בסוגיית האמון, בהכירה בכך שהוא רכיב קריטי בכלכלה העולמית, ושבלעדיו לא ניתן לייצר לכידות  

 .371חברתית ומשילות

לשמירה   חיוני  והוא  ציבוריים  מוסדות  של  הלגיטימיות  בנויה  עליו  הבסיס  הוא  הלכידות  אמון  על 

החברתית. הוא חשוב להצלחת מדיניות ציבורית התלויה בתגובות ובהתנהגות הציבור. נמצא שאמון  

 

 

366 https://agendastad.nl/content/uploads/2017/08/Ten-years-after-the-Leipzig-Charter-low-res.pdf 
קיימא וזו הביאה תשומת לב פוליטית רבה לגישות משולבות  -נחתמה אמנת לייפציג בנושא ערים אירופיות בר 2007בשנת  367

 לפיתוח עירוני.
368 https://agendastad.nl/content/uploads/2017/08/Ten-years-after-the-Leipzig-Charter-low-res.pdf 
369 https://www.maoz-il.org/wp-content/uploads/2021/06/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-

%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-

%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94-

%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-3.0-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%9C%D7%90-

27.6.2021.pdf 
 לאומית, מהחשובות בעולם-ועידה כלכלית בין 370

371 https://elections.walla.co.il/item/3408903 
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הציבור מוביל לעמידה רבה יותר בתקנות החוק ובמערכת המס והוא הכרחי להגברת הביטחון של  

ליכולתן    אמון במוסדות ציבוריים היה חיוניהמשקיעים והצרכנים. במהלך כל שלבי מגפת הקורונה,  

  של הממשלות להגיב במהירות ולבלום את התפשטות המגיפה.

. התערערות האמון פוגעת בנכונות האזרחים OECD-האמון בממשל הולך ונחלש ברבות ממדינות ה

מראים   OECD- קיימא. מחקרי ה-והעסקים להישמע למדיניות הציבורית ולתרום למדיניות כלכלית בת 

נות ופתיחות של מוסדות הם מנבאים חזקים לאמון הציבור. באופן כי ערכי ממשל, כמו יושרה, הוג

יכולת הממשלה   ומסוגלותה   -דומה,  ציבוריים  ואמינותה בנוגע לאספקת שירותים  מידת היענותה 

,  OECD-היא מכרעת להגברת אמון הציבור במוסדותיה. לפי ה  - לצפות צרכים חדשים ולהיערך להם  

על   המשפיעים  המדיניות  ממדי  )חמשת  הציבוריים  במוסדות  תגובתיות, 50  תרשים אמון  הם:   )

 אמינות, יושרה, פתיחות והוגנות. 

 הציבור  אמון לגיוס  ציבוריים ארגונים תפקיד  - מדיניות ממדי

 

 372ממדי מדיניות המשפיעים על אמון במוסדות ציבוריים חמישה 50 תרשים 

  מנהיגות נשית, כוח עולה או הטעיה מספרית?

נשים  הן   מוגבלת.  בפוליטיקה  והשתתפותן  נשים  הנהגת  העולמית,  בזירה  והן  המקומית  בזירה 

נבחרים,  בתפקידים  אם  בין  מובילים,  בתפקידים  גם  וכך  מספקת,  בצורה  מיוצגות  אינן  כבוחרות 

בשירות המדינה, במגזר הפרטי או באקדמיה. זאת למרות יכולותיהן המוכחות כמנהיגות וכסוכנות 

( של 51  תרשים )  2021תן להשתתף באופן שווה בממשל דמוקרטי. מפת נשים בפוליטיקה  שינוי, וזכו

 

 

372 https://www.oecd.org/gov/trust-in-government.htm 
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IPU  Inter-Parliamentary) Union  וארגון  )UN Women   נשים בתפקידי דירוג עולמי של  מציגה 

מ החל  ופרלמנט,  ממשלה  הזמנים 2021בינואר    1-ביצוע,  כל  של  שיאים  על  מצביעים  הנתונים   .

במספר המדינות שנשים מכהנות בהן כראשי מדינה או כראשי ממשלה, כמו גם בחלקן העולמי של 

הכוח הפוליטיות הגבוהות למרות עלייה במספר הנשים ברמות  נשים המכהנות כשרות בממשלות.  

: ההתקדמות בקרב הנשים המחזיקות בתיקי שרים הואטה, השוויון המגדרי הנרחב נמשך-אי ביותר,

. בנוסף, מספר המדינות ללא 2021בשנת    21.9%- ל  2020בשנת    21.3%-עם עלייה קטנה בלבד מ

ורק   גדל,  בשלטון  כלל   לעומת    25.5%נשים  נשים,  הן  הלאומיים  בשנה    24.9%מהפרלמנטרים 

הקודמת. תיקי השרים  שמחזיקות נשים הם בעיקר תיקים המכסים עניינים חברתיים, ענייני נשים  

זינק תיק הסביבה או האנרגיה מהמקום השלישי למקום הראשון   2021בינואר    1-ושוויון מגדרי. ב

ם על ידי  בטבלת התיקים המוחזקים בידי נשים. עם זאת, חלקן של נשים בתיקים שבדרך כלל מובלי

בשנת   מעט  גדל  לשנת    2021גברים  ב2020בהשוואה  לדוגמה,  הביטחון    13.5%  2021-.  מתיקי 

שנה קודם    10.1%מתיקי הפיננסים לעומת    11.5%-, ו 2020-ב  11.9%מוחזקים בידי נשים לעומת  

 .373לכן

הטבועים  מבניים  חסמים  הפוליטיים.  בחיים  להשתתפות  בדרכן  מכשולים  עם  מתמודדות  נשים 

ואכן, בח תפקידים.  על  להתמודד  הנשים  אפשרויות  את  מגבילים  עדיין  מפלים  ובמוסדות  וקים 

כי   2011בהחלטת האסיפה הכללית של האו"ם בשנת   צוין  בנושא השתתפות פוליטית של נשים 

קרובות   לעיתים  הפוליטי,  לתחום  רבה  במידה  שוליות  להיות  ממשיכות  העולם  חלקי  בכל  "נשים 

פרקט מחוקים,  נמוכות של השכלה,  כתוצאה  רמות  מפלים,  מגדריים  וסטריאוטיפים  עמדות  יקות, 

 374חוסר גישה לשירותי בריאות וההשפעה הבלתי מידתית של העוני על נשים". 

נשים בודדות התגברו על המכשולים הללו, אבל עבור כלל הנשים שדה המשחק הפוליטי צריך להיות 

דוד פסיג התייחס למנה נשית בספרו "המפלה החמישית" כמנהיגות שווה הזדמנויות. פרופ'  יגות 

יכולות: "כוונתי כאן היא להלך הרוח ולתבנית המנטלית אשר טומנים בחובם -יצירתית, חדשנית ורבת 

שאר רוח שמבין אחרת את בעיות הדור ושיהיה מסוגל לחולל רעיונות חדשים ושונים כדי לפתור אותן.  

דשה דילמות עתיקות יומין ולהציע רעיונות מהפכניים  כוונתי לדפוס חשיבה שמסוגל להבין בדרך ח

שיש בכוחם לדחוף ולהניע קדימה את ההגות היהודית למחוזות חדשים ורלוונטיים לעידן החמישי,  

בהתחשב באתגריה ובייחודה ההיסטוריים של ריבונות מודרנית בארץ מכורה. כוונתי ליכולתה של  

גנון מנהיגותי ושל הלך רוח יצירתי לנדבכים שהתפתחו  הנשיות להוסיף ממד של סגנון ארגוני, של ס

 .375בארבעת העידנים הקודמים" 

 

 

373 https://www.ipu.org/news/women-in-politics-2021 
374 https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation 
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 3762021בינואר  1דירוג עולמי )רק חלק מהמפה מוצגת כאן(  לנשים בתפקידי ביצוע, ממשלה ופרלמנט החל מיום  51תרשים 

 מגמות בישראל 

לשנת   בישראל  הביטחון  הבי  2021תקציב  לתקציב  תקציב המשכי  לשנת  הוא  , שהוא  2020טחון 

פוגש את צה״ל בתקופה של חוסר יציבות    2021. תקציב  2019בתורו המשכי לתקציב המשכי לשנת  

אי הקורונה,  משבר  בגין  גיאו-כלכלית  ומציאות  החומות(  שומר  )מבצע  בישראל  פוליטית  - יציבות 

 .377פוליטית משתנה, לרבות שובו של הסכם הגרעין לסדר היום

ה על נס את כוחן של הרשויות המקומיות בישראל. אלה, בשיתוף עם פיקוד משבר הקורונה העל

העורף, יזמו מהלכים לצמצום התחלואה, קיימו שיח פתוח ושקוף עם הציבור ושיתפו אותו בתהליכי 

קבלת החלטות. בשעת חירום רשויות מסוגלות להחליט החלטות ולבצען מיידית, תוך הוצאה לפועל 

לממשלה התברר כי הרבה יותר נכון לנהל את המשבר מקומית, תוך התאמת   של מגוון פעילויות. גם 

חלקיות   רפורמות  למרות  להיום,  נכון  יישוב.  כל  של  הספציפיים  למאפייניו  והפתרונות  המגבלות 

ולחלוקת  בישראל  המקומי  השלטון  של  למעמדו  המתייחס  ברור  הסדר  גובש  לא  עדיין  שנעשו, 

לסמכויות הרשויות המקומיות חשיבות קריטית נוכח משבר    378י.האחריות בינו ובין השלטון המרכז

המשילות המתמשך, המאפיין את השלטון המרכזי בישראל. השלטון המקומי לוקח על עצמו סמכויות  

 

 

376 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2021/women-

in-politics-2021-en.pdf?la=en&vs=353 
377 https://www.inss.org.il/he/publication/2021-defense-budget/ 
378 https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3874111,00.html 
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שעד כה היו נחלתו הבלעדית של השלטון המרכזי.  בתחום החינוך, לדוגמה, גוברות הדומיננטיות 

ברשויות מקומיות על עיצוב ותפעול מערכות החינוך המקומיות, וההשפעה של קובעי מדיניות החינוך  

 .379והדבר מוביל לפערים בהשקעה ולתחרות סמויה בתחום החינוך בין הרשויות

אם בעבר מפלגות כינסו תחתיהן מגזרים, קבוצות סוציולוגיות, רעיונות, אידאולוגיה או תפיסות עולם, 

היום המפלגות הן התאגדות ארעית של אנשים שמנסים לתרגם את הפופולריות האישית שלהם  

 לכוח אלקטורלי. ולראיה, בתקופות של בחירות, שכמוהן חווינו לא מעט לאחרונה, נדמה היה שצצות 

הרבה "מפלגות צד" עם אג'נדה בעלת רכיב אחד מובהק. תמונת המפלגות המשתנה היא ראי של 

אינפלציית המפלגות בבחירות האחרונות גורמת לפישוט הרעיונות המרכזיים הפוליטיקה הישראלית.  

הופכת את   פרסונליזציה של הפוליטיקהשמובילה המפלגה ולהיצמדות לאדם בעל יכולת היבחרות.  

יקה ממשחק קבוצתי למשחק של יחידים, משחק שבו לא המפלגה או הרעיון הם שחשובים, הפוליט

 380אלא דמותו של אדם אחד. 

אפקטיבית   בצורה  חוקיה  את  האוכפת  חוק,  מדינת  להיות  ישראל  מדינת  של  מחויבותה  על  נוסף 

בין מחויבויות  ישראל  עצמה  על  נטלה  החוק,  שלטון  עיקרון  מכוח  לעמו -ואחראית  ד לאומיות 

לאומיים למאבק בשחיתות. המדינה צריכה לשאוף להתייצב בשורה הראשונה של -בסטנדרטים הבין

והדבר חשוב במיוחד מאחר שמאז שנת   381מדינות שבהן קיימות נורמות של שלטון חוק ושקיפות, 

לציין    2012 יש  כי  אם  המדינה,  במוסדות  ישראל  אזרחי  של  האמון  ברמת  מדאיגה  ירידה  ניכרת 

ינה ייחודית לישראל אלא נצפית ברוב המדינות המפותחות. כדי להבין לעומק את תמונת  שהתופעה א

 תרשים האמון בין מוסדות הציבור השונים )- המצב בישראל בעניין זה, חשוב לראות כיצד מתפלג אי

בישראל  52 אמון  יצירת  על  המקשים  מובילים  גורמים  הרחב  2020(.  האנושי  מהמגוון  נגזרים   ,

 וקים בין הקבוצות השונות בהיבטים חברתיים וכלכליים, ומהירות העברת המידע.  ומהפערים העמ

בעשורים האחרונים גדל בישראל המשקל החברתי והציבורי של קבוצות חברתיות שבעבר נחשבו  

בנאום  למיעוט. מערכת החינוך הישראלית מורכבת מארבעה זרמים הפונים לקהילות שונות בחברה.

בכנס הרצליה, תיאר את החברה בישראל כמפוצלת,   2015ובן ריבלין, ביוני  שנשא נשיא המדינה, רא

הישראלית:   החברה  על  ומאיימת  המגזרים  בין  פעורה  וזהותית  דתית  תרבותית,  תהום  כאשר 

בעשורים   הישראלית  החברה  של  פניה  את  מחדש  מעצבים  ותרבותיים  דמוגרפיים  "תהליכים 

ורים, לחברה המורכבת מארבעה מגזרים או "שבטים" האחרונים: מחברה המורכבת מרוב ומיעוט בר

לאומיים, חרדים וערבים". מרבית התלמידים  -מרכזיים שמתקרבים זה אל זה בגודלם: חילונים, דתיים 

אוכלוסייה השונות מהם. במקרים  קבוצות  לימודיהם  פוגשים במהלך  אינם  החינוך השונים  בזרמי 

במוסדות ההשכלה הגבוהה ואף בשוק העבודה. וכאשר רבים הפרדה זו קיימת גם בשכונות המגורים,  

 מתקיים מפגש בין הקהילות השונות, הוא כרוך בחוסר ידע וחוסר נכונות לקבל את תרבותו של האחר. 

 

 

 , מערך המו"פ, משרד החינוך, אוגוסט2030ע "פמ 379
380 https://www.makorrishon.co.il/opinion/303183/ 
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 382שיעור האמון של אזרחי ישראל במוסדות הציבוריים  52 תרשים 

הפוליטי. מספר המשתמשים בה עם השנים הופכת הזירה המקוונת למרכזית יותר ויותר גם בהיבט  

עולה בהתמדה, הן בהיבט ההיצע )מפלגות ופוליטיקאים(, הן בהיבט הצריכה )אזרחים(. עבור רבים  

הרשת היא מקור מידע המחליף אמצעי התקשורת המסורתיים, עיתונים או טלוויזיה. הפוליטיקאים  

ב־ שנערך  מקיף  מחקר  בהתאם.  ופועלים  לכך  מ  26מודעים  זיהה  פרסונליזציה מדינות  של  גמות 

 .383פוליטית ברוב המדינות, אך בישראל ובאיטליה זוהו רמות הפרסונליזציה הגבוהות ביותר

, לאחר מערכת בחירות רביעית במספר, מתוך ארבע סבבי בחירות בשנתיים, הוקמה 2021בישראל 

בדירוג  72במקום (, מה שממקם את ישראל 26.7%חברי הכנסת ) 120נשים מתוך   32ממשלה עם 

בפוליטיקה.  נשים  כבר בשלב הרכבת    384העולמי במדד של שילוב  זה, ראשיתו  לא מחמיא  מיקום 

הרשימות לכנסת. גם אם מניחים בצד את שתי הרשימות החרדיות, שבהן אין נשים כלל, נראה שגם 

בבח ואכן  משמעותית,  נשית  בנציגות  ערך  רואות  אינן  בבחירות  המתמודדות  הרשימות  ירות יתר 

 .385, רק במפלגת העבודה היה קיים שוויון בין המינים בעשירייה הפותחת24-לכנסת ה

 

  

 

 

382 https://www.maoz-il.org/wp-content/uploads/2021/06/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-

%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA- 
383 https://www.idi.org.il/media/12563/political-personalization.pdf 
384 https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2021/women-

in-politics-2021-en.pdf?la=en&vs=353 
385 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001362731 
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 מאבקים אתיים – אשכול
אתית  אחריות  עימו  מביא  דיגיטלי  קהל  כוח  אחר  במרדף  עצמם  את  מוצאים  ותאגידים  ממשלות   .

ים כי רווח אינו יכול לקוחות ועובדים שכדי לגייסם עליהם לזכות באמון הציבור. ארגונים וחברות מבינ 

להיות מטרתם העיקרית, מאחר שהשדר הזה משפיע לרעה הן על העדפת הלקוחות והן על נכונות  

ערך   לייצר  נדרשים  וחברות  ארגונים  ועובדים,  לקוחות  כיום  לשמר  כדי  בחברה.  להשתלב  עובדים 

 קיימא.  -חברתי, סביבתי ולקיים ניהול בר

נפש לגבי ערכי החברה והארגון שהם עובדים בו. לפני שנתיים  ארגונים וחברות רבים עורכים חשבון 

Business Roundtable  עמותה של מנכ"לים בארה"ב, עדכנה את הצהרת מטרות התאגידים, ובה ,

כי   ולא  נאמר  תאגיד צריך להביא בחשבון את כל בעלי העניין, כולל העובדים, הלקוחות והקהילה, 

כמטרה רווח  רק  מולו  אנליסטים להציב  הופעת    .  את  ניבאו  כבר  גרטנר  המלאכותית של  הבינה 

סביב responsible AI))  האחראית  ארגון ספציפי מתמודד עם האתגרים  כיצד  , מסגרת המתעדת 

גג המכסה היבטים רבים של יישומי -הבינה המלאכותית מבחינה אתית ומשפטית כאחד. זהו מונח

אתיקה, הוגנות, פרשנות, אחריות, בטיחות   בינה מלאכותית, כגון ערכים, סיכונים, אמון, שקיפות,

 .386וביטחון והתאמה 

ומוסרית למדוד, להפחית או לבטל חששות   פסיקתית הציבור מאמין כי על ארגונים מוטלת אחריות  

"מה שמזיק המוטו  .  מפני הטיות על רקע גזעי וליקויים אתיים שמקורם בחוסר ביטחון ובחוסר רגישות 

נליסטים לצפות כי ניתוחי סנטימנטים ומדדים המתעדים את תרומות גרם לא  לחברה מזיק לעסקים",

מהארגונים    30%ולאורך זמן. אנליסטים של גרטנר צפו כי    2021החברה יהיו חשובים עוד יותר בשנת  

הגדולים ישתמשו במדד "קול החברה" כדי לפעול בנושאים חברתיים ולהעריך את השפעות פעילות 

אמפתיה בקנה  כינתה תופעה זו "  IDCחברת המחקר    2024.387שנת  זו על ביצועיהם העסקיים עד  

בינה מידה ידי  על  המונעים  סנטימנט  בניתוחי  ויותר  יותר  חברות השתמשו  כי  לאחר שהעלתה   ,"

מלאכותית כדי למדוד כיצד הלקוחות תופסים את המוצרים והספקים שלהם. חוקרי החברה צפו שעד 

ו בניתוח סנטימנט קונטקסטואלי המופעל על ידי בינה מיצרני המותגים ישתמש  32%,  2024שנת  

 מלאכותית כדי למדוד את תפיסות הלקוחות לגבי אמפתיה. 

בין   דק  חבל  על  נעה  וזו  הטכנולוגית,  ההתפתחות  קצב  את  להדביק  מנסה  ממשלות  של  רגולציה 

ש וניסיון  הבנה  ודורשות  מורכבות  אלו  סוגיות  האדם.  פרטיות  ערך  לבין  בנתונים  תמיד  שימוש  לא 

קיימים בשל החדשנות שבהן. הרשת מספקת כר נרחב לתעמולת בחירות ותורמת או מאיימת על  

לדוגמה, לשימוש הנרחב בזיהוי פנים    המדינה מאבדת את כוחה אל מול הרשת.יציבות ממשלות.  

השלכות קריטיות על הגנת הפרטיות וחירויות האזרח, מאחר שאלגוריתם לזיהוי פנים עשוי לחזות 

התושבים,   את  הפוליטית של  או    388האוריינטציה  האזרח  על  לחץ  יצירת  לאפשר  חשיפה שעלולה 

 

 

386 https://www.forbes.com/sites/sap/2021/01/26/digital-trends-2021-responsible-business-puts-trust-ethics-

and-sustainability-first/?sh=77401ccc3319 
387 https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US46913020 
388 https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1 
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במשרד   הפרטיות  להגנת  הרשות  כגון  רשויות,  של  האכיפה  כוח  את  להגביר  הדרישה  בו.  פגיעה 

המשפטים, ולקנוס חברות שמפירות פרטיות של אזרחים כבר עומדת על הפרק, אך הדרישה מכוונת 

, בעיקר בעקבות ירידת אמון הציבור בו. על כן יש צורך לפקח על רשויות המדינה גם אל גופי הממשל

או  ידיעתם  ללא  האזרחים  על  אוספות  בכל המידע שהן  לרעה  שימוש  עושות  אינן  הן  ולוודא שגם 

וזוקף ראש מאבק מסוג חדש,  מאבקן של ממשלות  בתאגידי הענק   389הסכמתם.  הולך  וכאמור, 

לחסו שהכוח  כל הטכנולוגיים  ללא  החברתיות  ברשתות  משתמשים  ולצנזר  הביטוי  חופש  את  ם 

 עובר לידיהם.  -השפעה של המדינה 

 מגמות עולמיות

 הטכנולוגיה יכולה להיות גם חרב פיפיות  

והן   מלאכותית,  לבינה  הקשור  בכל  למרוץ  מצטרפות  בעולם  רבות  מדינות  האחרונות  בשנתיים 

ועדות אתיקה ומקיימות דיונים לקראת חקיקה בתחום זה. המרוץ מפתחות תוכניות לאומיות, מכנסות  

אינו פוסח על אף מעצמה, החל בסין וארה"ב, דרך ישראל ועד האיחוד האירופי. התחושה הכללית 

בינה  מערכות  יתחילו  מתי  מתי.  רק  היא  היחידה  והשאלה  ההיתכנות  בעניין  ספק  כל  שאין  היא 

לטות, יומיומיות כמו אסטרטגיות, שישפיעו ישירות על מלאכותית לשמש גורם משמעותי בקבלת הח

התקופה הנוכחית מאופיינת במתח מובנה בין שני וקטורים מנוגדי כיוון,   .390חיי אזרחים בכל העולם

וקטור הצמיחה המעריכית של שימוש בבינה מלאכותית מחד גיסא, ווקטור ההתנגדות, המסמל את 

בפועל, לות מערכות הרגולציה והמשפט, מאידך גיסא.  החסמים המבניים לשינוי ולחדשנות שמפעי 

קיים ויכוח בנוגע למהות ולאופי הרגולציה הנדרשת בתחום הבינה המלאכותית ובנוגע לרלוונטיות  

שלה. כאמור, רגולטורים וקובעי מדיניות מפגרים אחרי קצב האירועים הטכנולוגיים בכלל, ובתחום 

בפרט.  המלאכותית  ב  391הבינה  הצורך  טכנולוגיות  אולם  של  הפעלתן  יישום  בעת  אתית  מסגרת 

יתרונות הטכנולוגיה עם הסכנות שבה,  את  מוסריות המעמתות  דילמות  מקיומן של  נובע  חדשות 

המקבלות   מלאכותית  בינה  מערכות  להפעלת  מוסכמת  אתית  מסגרת  של  היעדרה  לאור  במיוחד 

לאחרונ  מובלט  התקשורת  אמצעי  בכותרות  אוטונומי.  באופן  הצורך  החלטות  בין  הקונפליקט  ה 

בשמירה על בריאות הציבור או על הביטחון הלאומי  אל מול הזכות לפרטיות, או בין קידמה טכנולוגית  

בטכנולוגיות   הצורך  את  המחישה  הקורונה  מגפת  אפליה.  והיעדר  הזדמנויות  שוויון  מול  אל 

שם מעקב ואיתור מגעים המסתמכות על מאגרי ענק של נתונים, כלומר, על הצורך באיסוף נתונים ל

וניתוחם במסגרת ניהול אפידמיולוגי חכם ויעיל. מנגד, היא גם חשפה את הבעייתיות האתית הכרוכה  

 בשימוש בטכנולוגיות הללו, קרי, המתח בין הצורך במעקבים לבין השמירה על הפרטיות. 

  

 

 

389 https://www.idi.org.il/articles/32274 
390 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001325326 
391 https://www.geektime.co.il/israeli-startups-should-get-ready-for-eu-ai-laws/ 
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 השפעת הטכנולוגיה על התעמולה הפוליטית

פוליטיות, הגידול בקישוריות הדיגיטלית הגלובלית, טכנולוגיות מידע סוחפות וטכניקות -תחרויות גיאו

שיווק דיגיטלי, כל אלו תרמו לפתיחת זירה חדשה של תעמולה פוליטית המופעלת באמצעות בינה  

על   להשפיע  כדי  אלה  בכלים  להשתמש  יכולים  ממשלתיים  שאינם  ושחקנים  מדינות  מלאכותית. 

לבצע "דיפ  אוכלוסיות,  בטכנולוגיית  השימוש  דוגמת  קוגניטיביות,  טכנולוגיה -מניפולציות  פייק", 

מלאכותית המאפשרת לשנות או לעבד את התוכן של תמונות או סרטונים מבלי שניתן  -מבוססת בינה

ולעשות שימוש בקיטוב חברתי כדי לעצב תודעה, פרשנות ופעילות.   392יהיה להבחין שהתכנים זויפו 

 ליישם חידושים טכנולוגיים כדי לשאוב מידע במהירות דרך הרשתות. מדינות עשויות 

צרכנים   התנהגות  בנתוני  שימוש  לעשות  ויותר  יותר  מסוגלים  מדינתיים  לא  ושחקנים  ממשלות 

ובטכניקות שיווק ופילוח שוק כדי למקד מסרים לקהלי יעד רבים ומגוונים. הם ממנפים את האינטרנט 

וכ מלאכותית  בינה  הדברים,  לחזות של  גדולים,  לקהלים  תקשורת  להתאים  כדי  אחרים  לים 

בתגובותיהם ולהתאים מסרים רלוונטיים ממוקדים בזמן אמת. צבירת נתונים התנהגותיים, הלוכדים  

משמעותית  ניבוי  יכולת  גם  לאפשר  עשויים  אנושית,  ובפעולה  בפסיכולוגיה  סטטיסטיים  דפוסים 

מותאמת וחוסמת, חברות יחסי ציבור ויועצים פוליטיים  ללא רגולציה  ויכולת השפעה מותאמת אישית.  

דיס היוצר  חלקי  במידע  להשתמש  במוסדות -יכולים  הציבור  אמון  לחוסר  לגרום  כדי  אינפורמציה 

בחירות,   הפוליטיים. לתעמולת  כאמצעי  החברתיות  ברשתות  השימוש  על  רגולציה  שאין  מאחר 

וממלכתיי וגם עמודים של "תאי הצעירים" של  המפלגות מפעילות באמצעותן עמודים רשמיים  ם, 

 .393המפלגות, שם היד חופשית יותר והשיח לעיתים נטול כל בקרה

   ביטחון אישי או פרטיות?

הכוח העצום של תאגידי הענק מופעל לא רק כלפי ממשלות וגופים ממשלתיים, אלא גם כלפי הציבור. 

לאומיים יש מיליארדי משתמשים ברחבי העולם. כל אחד ואחד מהלקוחות קשור עם -לתאגידים בין

אותו תאגיד בהסכמי שירות עם תנאים רבים. התנאים האלה משפיעים באופן עמוק על הפרטיות  

על הזכות לפרטיות ועל השאלה כיצד טיב ההסכמה שאנו נותנים לתאגידים הללו, משפיע על   שלנו,

יכולתם לעשות שימושים שונים במידע הפרטי שהם מחזיקים על אודותינו, על יכולתם לאגור אותו, 

 לעבד אותו, לבנות פרופילים שלנו ולהשתמש בהם כדי להעצים את השפעתם עלינו ועל חיינו.  

כ זה  כבר  וחידע  צורכים.  המוצר שהם  מהו  זה משנה  ואין  צרכנים,  על  ידע  וכמה  כמה  אחת  על   ,

בתחילת דרכן, ענקיות טכנולוגיה דוגמת גוגל ואמזון הבינו זאת, ובנו על בסיס תובנה זו את המודל 

העסקי שלהן. עם זאת, בשנים האחרונות משהו בכל זאת השתנה, ושינוי זה אף התעצם במהלך 

האחרונה חברות  .השנה  של  הגובר  המידע  איסוף  בכוח  להיאבק  שבכוונתו  הצהיר  הלבן  הבית 

"FAANG ודומותיה. המודל העסקי של רבות מהפלטפורמות הגדולות נשען על צבירה של כמויות "

החדשה  מדיניותו  במסגרת  המשתמשים.  של  נוספים  ונתונים  רגיש  אישי  מידע  של  דופן  יוצאות 

 

 

392 https://www.isoc.org.il/public-action/deepfake 
393 https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1 
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הוציא הנשיא ביידן שורה של הנחיות לנציבות הסחר הפדרלית,   לקידום התחרות במשק האמריקאי, 

FTC  שתכליתן לקבוע רגולציה חדשה ומחמירה בנושא מעקב ואיסוף נתונים. לשם כך יוטל פיקוח ,

נוקשה יותר על שימוש של ענקיות הטכנולוגיה בנתונים הפרטיים של המשתמשים, תוגבר ההקפדה  

" )פירוט של תווית סימון תזונתי לאינטרנטט יחויבו בהצגת "ספקיות אינטרנ   394על ניטרליות הרשת, 

הגבלות.  ועוד שורה של  האינטרנט(  עבור  והתשלום  הודו   395מרכיבי השירות  כחלק מהמאבק של 

בענקיות האינטרנט, הוחלט על תקנות שייאלצו את ענקיות האינטרנט לספק לדורשים את המקור 

 The Intermediary Guidelinesדשים, שנקראים  הראשוני של המידע במערכת שלהן. הכללים הח

and Digital Media Ethics Code ,הוכרזו על ידי משרד האלקטרוניקה והמדע הטכנולוגי בהודו  ,

ולמעשה יובילו לאובדן ההגנה המשפטית של ענקיות האינטרנט מפני תביעות או העמדה לדין פלילי  

וקקה בריטניה את "חוק הנזקים המקוונים",  ח  2021בתחילת    396אם לא יעמדו בכללים החדשים. 

המטיל קנסות על חברות שאינן נוקטות באמצעים קונקרטיים כדי למנוע התפשטות של תכנים לא 

כך,   מזיקים.  או  חוקי  חוקיים  לא  או  מטעה  מידע  הפצת  למניעת  לפעול  הרגולטור  יוכל  לראשונה, 

 .397ברשתות החברתיות

החדשות מעניקות למדינה סמכויות שרודני העבר רק יכלו לחלום הטכנולוגיות  כפי שסין כבר מציעה,  

סיסטם של חברות האינטרנט בסין נשלט על ידי קומץ חברות ענק, ביניהן עליבאבא, -האקו  עליהן.

. קבוצה זו מחזיקה ברשת הסינית שדרכה היא שולטת בכל ביטוי מביטויי  JD.comטנסנט, באידו ו־

ב החל  במדינה,  הדיגיטלית  ומיקרו הכלכלה  נסיעות  שירותי  דרך  ומסרים,  תשלומים  אפליקציות 

יש   ומסחר מקוון. רק לעליבאבא לבדה  ועד טלא־רפואה, ביטוחים  מיליון משתמשים    881הלוואות 

ולכן   גדולה,  ועסקית  ציבורית  תרעומת  יצר  זה  מצב  הסינית.  האוכלוסייה  ממחצית  יותר  פעילים, 

לראשונה   בסין מנסחת  חברות הטכנולוגיה.  המפלגה הקומוניסטית  עבור  הגבלים עסקיים  תקנות 

צופים   בבייג’ינג  בהקדם.  הטכנולוגיה  ענקיות  פעילות  את  לווסת  הצורך  את  מחדדים  המהלכים 

במחוקקים האמריקאים מאבדים שליטה על הענקיות אצלם וממהרים להבטיח שהחברות המקומיות 

 טגיה של המפלגה הקומוניסטית. יפעלו תמיד לפי הכללים והתקנות, ובעיקר ישרתו את האסטר

נסב על השאלה באיזו מידה החיים הקולקטיביים שלנו צריכים להיות   20-הוויכוח הגדול של המאה ה

הוא באיזו מידה צריכים חיינו להיות מכוונים    21- נשלטים על ידי השוק. הוויכוח הגדול של המאה ה

 .398גידיםונשלטים על ידי מערכות דיגיטליות אשר נשלטות על ידי תא

 

  

 

 

 איסור העדפה או מניעה מספקי שירותים מקוונים גישה ללקוחות.    –נייטרליות הרשת  394
395 https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/sk8eiokau 
396 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001372443 
397 https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3889878,00.html 
398 https://www.theguardian.com/books/2018/sep/17/future-politics-living-together-in-world-transformed-by-

tech-jamie-susskind-review 
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 מגמות בישראל 

הבינה   בתחום  חדשה  לרגולציה  הצעה  הכולל  מסמך  האירופית  הנציבות  פרסמה  לאחרונה 

של  זמן  לאורך  ועמידותן  באמינותן  הקשורים  שונים  להיבטים  מתייחסת  זו  רגולציה  המלאכותית. 

, פיננסים,  מערכות בינה מלאכותית הנוגעות לרווחת הפרט והחברה במגוון תחומים דוגמת בריאות 

חברות טכנולוגיה ישראליות המעוניינות במתן שירותים ובמכירת מוצרים  מגזר ציבורי ומגזר פרטי.  

הזו.   ברגולציה  לעמוד  מחויבות  יהיו  האירופי  לאיחוד  מלאכותית  בינה  החדשה  מבוססי  הרגולציה 

,  2021לתוקף באפריל  שנכנסה   ,Artificial) (Intelligence Actלבקרת טכנולוגיות בינה מלאכותית  

משרטטת את תחילתה של תשתית רעיונית ורגולטורית המיועדת לפיקוח אחר השימוש ההולך וגדל  

נושאים  במגוון  מהותית  השפעה  לחלקם  אשר  גבוהה,  קריטיות  ברמת  מלאכותית  בינה  בישומי 

ברות טכנולוגיה רגולציה על טכנולוגיה זו. ח  הנוגעים בחיי היום יום שלנו. גם בישראל פונים לכיוון

הצמיחה שלהן  מומנטום  את  להמשיך  ברצונן  אם  לנושא  גבוהה  ערנות  לגלות  נדרשות  ישראליות 

ולאמץ כלים שיאפשרו להן להמשיך להתקדם במהירות ולעמוד בחזית הטכנולוגית, ובה בעת לעמוד 

 .399בכל הדרישות הרגולטוריות

י. יש מצלמות ברחובות, במגרשי החניה,  מצלמות המעקב בישראל הן כבר חלק קבוע מן הנוף העירונ 

מרכזיים,  למאגרים  מידע  מעבירות  מרחוק,  מחוברות  המצלמות  רוב  פי  על  המדרכות.  לאורך 

שבאמצעותם בצד יכולות הבינה המלאכותית לזיהוי פנים, קיימות יכולות זיהוי ואיתור מיידיות של כל  

יכולהאזרח במדינה.   ליכולות הטכנולוגיה. היא  גבול  לזהות את מצבו הבריאותי של אדם, את   אין 

המאבק בקורונה הביא לפרץ יצירתיות בתחום, וחברות הייטק הציעו   מוצאו העדתי ואת מצב רוחו.

שלל פיתוחים, ובהם מדידה מרחוק של הטמפרטורה, הדופק, מספר הנוסעים ברכב, האם האנשים 

ממשלת ישראל לחברת פייזר בסוף   עוטים מסכה ואפילו אם הם שוטפים ידיים   כנדרש. ההסכם בין

אשר התנה קבלת מיליוני חיסונים בתמורה למסירת מידע מלא לפייזר על המתחסנים, הסב   2020

משרד  בידי  שמוחזקות  המדינה  אזרחי  על  העצומות  המידע  לכמויות  הציבורית  הלב  תשומת  את 

 הבריאות. 

מתוך    23ויי הגנה על מידע אצל  מצא ליק  2020דו"ח של הרשות להגנת הפרטיות שהתפרסם בינואר  

גופים וחברות המפעילים אפליקציות ואתרים חינוכיים לילדים, ואשר מחזיקות במידע רגיש ופרטי   24

בילו שעות ארוכות  רק החמירה את המצב כאשר הלומדים  על הלומדים. תקופת משבר הקורונה 

מ  תחת  נמצאו  שהם  גם  ומכאן  והטלפונים,  המחשבים  מול  זום  אפליקציות בשיעורי  של  עקב 

ופלטפורמות האוספות מידע עליהם. היו מקרים של חדירת זרים לשיעורי זום בבתי ספר שלא נערכו  

ולא הבטיחו מראש שלא ינוצלו, לא יידרשו לעשות דברים בניגוד   התלמידים   פרטיות   על  הגנהבהם ל

לרצונם ולא יחושו בושה או עלבון. מדינת ישראל חייבת להבטיח שהסדרת השימוש ברשת ואבטחת 

 

 

399 https://www.geektime.co.il/israeli-startups-should-get-ready-for-eu-ai-laws/ 
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יקבלו עד  נמצאות בשלבי הכנה המידע האישי  נמצאות  זה  רבות בנושא  יפות עליונה. הצעות חוק 

 400שונים, ובינתיים תדירות האירועים המחייבים אבטחת מידע רק הולך ועולה. 

ישראל מבקשת לעמוד בחזית העולמית בתחומי זכויות הצרכנים והמשתמשים ברשת, ובהקשר זה  

לאומיים יכולים לשמש כקווי מתאר למדיניות -ןחוקים והנחיות שעוברים במעצמות ודרך איגודים בי

הרצויה בתחומי ההגנה על הפרטיות בישראל. ישראל הלכה לבחירות בפעם הרביעית בתוך שנתיים 

ובכל אחת ממערכות הבחירות, ובייחוד בשל הריחוק החברתי שנכפה עקב משבר הקורונה, הפכו  

עימותים, שיח אלים ומסרים דוקרניים הרשתות החברתיות לזירה העיקרית לתעמולה. התכתשויות, 

הפכו לחלק משגרת היומיום של תושבים רבים. חרף התכיפות שבה אזרחי ישראל נדרשו למלא את  

חובתם האזרחית, היה נדמה כי דווקא החוק שנועד לשמור על מערכת בחירות נקייה נותר הרחק  

ז הקמתן, עדיין לא עודכן חוק  מאחור. אף על פי שקרבות פוליטיים מתנהלים ברשתות החברתיות מא

ב שנחקק  הבחירות,  ללא 1959-תעמולת  כמעט  ברשתות  תעמולה  להפיץ  יכולות  והמפלגות   ,

 .401פיקוח

 השלכות 

האתגרים הסביבתיים והכלכליים צפויים להתעצם במהלך העשורים הבאים, והדבר עלול לגרום נזק 

בלתי מתקבל על הדעת לכלכלה ולמרקם החברתי של המדינה ושל העולם. אתגרים אלו מייצרים  

הסטת התקציבים לזירה הביטחונית עלולה להוביל לצמצום  דילמה מטרידה עבור מקבלי ההחלטות. 

ירותים חברתיים, מה שיביא להחלשת השכבות החלשות ולערעור המעמד הבינוני, ומכאן  ישיר של ש

 יציבות פוליטית קצרה.-הדרך לאי

אחת התובנות הברורות שעולות ממשבר הקורונה היא חשיבותן של הרשויות המקומיות בניהול חיי 

המקומ צרכיו  והבנת  לתושב  הקרבה  בשל  וזאת  חירום,  במצבי  ובעיקר  לרשות  התושבים,  יים. 

המקומית יכולת טובה יותר להסתגלות למציאות המשתנה בתחומים שעליהם היא אחראית. ייתכן  

שמכאן שיש לצעוד צעד נוסף קדימה, ולהעניק לשלטון המקומי סמכויות רחבות בניהול ענייני הפנים,  

א מטרה  העסקים והכלכלה של הקהילות שעליהן הוא מופקד. חיזוק מעמדו של השלטון המקומי הו

הערכית  מהזווית  סיבות:  משתי  הפוליטית -חשובה  התרבות  לחיזוק  לתרום  הדבר  יכול  דמוקרטית 

והשתתפות.   שקיפות  היענות,  ייצוג,  של  בהיבטים  הישראלית  הדמוקרטיה  ולשיפור  הדמוקרטית 

באיכות השירותים המוענקים   לשיפור  להביא  יכול  חיזוק השלטון המקומי  לתושב,  מזווית השירות 

אוטונומיה כזו יכולה להועיל בייחוד    402בים, לחיזוק השירות הציבורי ולפיתוח הכלכלה בישראל.לתוש 

בתחום החינוך. דוגמא טובה לכך היא פינלנד, שבה העבירה הממשלה את האחריות בתחום החינוך 

פינלנד ניצבת כיום  -לרשויות המקומיות, תוך הענקת גמישות ניהולית למנהלי בתי הספר. התוצאה 

 בין המדינות המובילות בציוני פיז"ה.

 

 

400 https://www.ynet.co.il/digital/technology/article/ryAzJe11xu 
401 https://elections.walla.co.il/item/3408903 
402 https://www.idi.org.il/media/15356/local-government-in-israel-general-background-core-issues-and-

challenges.pdf 
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ן חברתי, משמע סט נורמות וערכים משותפים שתורמים לשלומות החברתית. על אמון הוא חלק מהו

מידע   בזרמי  במאבק  מיקוד  הציבור.  אמון  את  אליה  להשיב  האחריות  מוטלת  הציבורית  המערכת 

צריכות להתמקד   כך ממשלות  את תהליך השבת האמון. לשם  טובה לפתוח בה  דרך  הוא  שגויים 

ת המסוגלות לבלום את זרם המידע השגוי. כך למשל,  הסוכנות בחינוך וביצירת ערכות כלים אמינו

לאבטחת סייבר ותשתיות אבטחת פנים של המחלקה האמריקנית לביטחון פנים שחררה ערכת כלים  

שתסייע לממשל הפדרלי ולמדינות השונות לנווט ולהגיב במצבים של דיסאינפורמציה. נוסף לבדיקת  

וקרטית נדרש להיות שותף להכרעות במעגלים הקרובים מהימנות המידע שזורם, אזרח בחברה דמ

והכלליים יותר, ורצוי שההחלטות וההכרעות הללו ייעשו באופן מבוסס ושקול. לכן, על מערכת החינוך 

תופעות, רעיונות, תוצרים  , הבודקת חשיבה ביקורתית להכניס למכלול הכשירויות של הלומד יכולת  

יים. חשיבה מעין זו מציעה תבחינים לבחינה של עובדות ודעות, ומוצרים על בסיס קריטריונים רציונל

שבעזרתם ניתן יהיה להעדיף באורח מושכל עובדות ודעות מסוימות על פני אחרות, ולהיות נכון להטיל  

מעודד תלמידים להטיל ספק מושכל במה שמועבר להם על   ביקורתית   לחשיבה   חינוךספק גם בהן.  

וכדומה.  טלוויזיה  עיתונים,  ספרים,  לימוד,  ספרי  מורים,  כגון  סמכויות  מקורות  לדוגמה,    403ידי  כך 

וכנית הלימודים הציבורית שלה בבתי הספר, כדי שתכלול שיעורים שיכשירו עדכנה בריטניה את ת 

ושילבו  דומים  מאמצים  ביצעו  ואוסטרליה  פינלנד  באינטרנט.  מוטעה  מידע  לזהות  הלומדים  את 

 .404תוכניות אוריינות דיגיטלית בתוכניות הלימודים הלאומיות שלהן 

חוקרים הציעו לכך הסבר    של חינוך והשכלה.יש קשר בין הון חברתי גבוה לבין רמות גבוהות יותר  

סביב   פעולה  תלמידים משתפים  שבו  פרויקטלי,  לחינוך  יותר  נוטה  החינוך  מערכת  כאשר  מעניין: 

פרויקט ונעזרים במורים כיועצים, הם מפתחים הון חברתי גבוה יותר וחינוך מבוסס פרויקטים, הנשען  

כשהאמון גבוה, גם היבטים שונים של הלכידות ,  על אמון גבוה יותר בין המורים לתלמידים. בנוסף

יותר גבוהים  נוטים  החברתית  אנשים  יותר  גבוה  בחברה  האמון  כאשר  למשל,  החיסונים  בנושא   .

 .405להירתם יותר למטרות מגוונות

טכנולוגיות בינה מלאכותית וניטור תפסו תאוצה בתחום החינוך בסין בשנים האחרונות. לדוגמה, היו 

שהשתמשו בסרטים שנקשרים סביב הראש כדי לנטר את פעילות גלי המוח ורמת   בתי ספר וגנים 

הריכוז של ילדים. בתי ספר חייבו תלבושות בית ספר שהוטמעו בהן יכולות מעקב אחרי מיקום וכמו 

כן נעשה שימוש ברובוטים המנתחים את התנהגות הילדים. טכנולוגיות המעקב פולשות גם למרחב 

 

 

403 https://brancoweiss.org.il/article/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-

%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%99-

%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-

%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA/ 
404 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends/2021/public-trust-in-

government.html 
405 https://www.maoz-il.org/wp-content/uploads/2021/06/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-

%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92%D7%95%D7%AA-

%D7%9E%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%94-

%D7%90%D7%9E%D7%95%D7%9F-3.0-%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A-%D7%9E%D7%9C%D7%90-

27.6.2021.pdf 
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מעקב ומאפשרות  חכמות   הביתי  מנורות  נמכרות  לדוגמה,  בסין,  ילדיהם.  אחרי  ההורים  של 

שבאמצעותן יכולים הורים ממקום עבודתם לצלם ולנטר את ילדיהם מרחוק בזמן הכנת שיעורי הבית.  

. טיקטוקמאחורי המוצר עומדת לא אחרת מאשר בייטדאנס, חברת הענק שפיתחה את אפליקציית  

הוול ולפי  באוקטובר,  המוצר  את  השיקה  להשקתו -בייטדאנס  הראשון  בחודש  כבר  ג'ורנל,  סטריט 

מנורות.  אלפים  עשרת  רכשו  סינים  ספר 2019בסוף    406הורים  בבתי  נזף  הסיני  החינוך  משרד   ,

מיד  לאסוף  כדי  שלישי  צד  באפליקציות  על  שהשתמשו  אלו  מצבים  למניעת  תלמידים.  על  אישי  ע 

מערכת החינוך לייצר במהרה רגולציות המתאימות לנוף הטכנולוגי המתפתח, כאלו שיאזנו בין הצורך  

 להתאמה אישית של הלמידה ללומד ובין הצורך של ההורים לעטוף את ילדיהם ולפקח עליהם. 

 אתגרים חינוכיים    

 רר  קטגוריות לאתגרים: פתיר, קשה, סו

 פיתוח פתרונות מאובטחים -קשה 

רגולציה שתבטיח שמירה  יצירת פתרונות טכנולוגיים חייבים לפתח פתרונות מאובטחים וזאת על ידי  

משפחותיהם  ובני  המורים  הלומדים,  של  האישיים  הנתונים  למערכת   על  חיצוניים  גורמים  מפני 

החינוך וכן מפני שימוש לא נאות בנתונים אלו בתוך מערכת החינוך. בנוסף, לצורך שימוש בטכנולוגיה  

בתהליכי הלמידה, יש לבצע תהליך של אימות זיהוי הלומד או הנבחן, הדורש הצפנת נתונים שתמנע  

כדי   הגבלת משאבים  וכן  מניפולציה בבחינות,  לא  אפשרות של  בחומר  למנוע מהנבחן להשתמש 

 מורשה.

 ייצור איזון אופטימלי בין צרכים מקומיים לבין תפיסה מערכתית לאומית של חינוך.   -קשה 

אחד התפקידים המרכזיים שממלא השלטון המקומי הוא אספקת שירותי חינוך, ואולם בד בבד ישראל 

נוך. מרבית ההחלטות החינוכיות  במדד הריכוזיות של מערכת החי  OECD-מובילה בקרב מדינות ה

הספר:   לבית  מחוץ  מתקבלות  ועוד    69%בישראל  הממשלה,  ידי  על  מתקבלות   12%מההחלטות 

מדינות    35ישראל ממוקמת במקום הרביעי מתוך    407מתקבלות על ידי המחוזות והרשויות המקומיות. 

קבלות בבתי  בכמות ההחלטות המת   20בכמות ההחלטות שמתקבלות על ידי הממשלה ובמקום ה־

הספר. לוקליזציה של החינוך היא תהליך שנוצר בשל החקיקה המאפשרת מעבר של תחומי אחריות 

ועשייה אל הרשויות המקומיות לצד הסדרה של סל תלמיד מינימלי שכל תלמיד זכאי לו. התהליך  

תהליך   לתושבים.  החינוך  בחשיבות  שהכירו  מקומיות  רשויות  ידי  על  למעשה  הלכה  מתקיים 

שוויון הזדמנויות על בסיס טריטוריאלי, שעלול לפגוע במוביליות  -קליזציה של החינוך עלול לייצר איהלו

הכלכלית, החברתית והתעסוקתית של אזרחים שווי זכויות. אתגר זה של פיתוח תהליכי העיצוב של 

ה  מדיניות החינוך בישראל מונח לפתחם של מקבלי ההחלטות והוא מחייב חשיבה מערכתית ופעול

 

 

406 https://www.ynet.co.il/digital/technology/article/rkfi7q79O 
407 https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3837552,00.html 
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החינוך   אגפי  ואיגוד מנהלי  ובין המרכז לשלטון המקומי  והפנים  החינוך  בין משרדי  זרועות  שלובת 

 .408ברשויות המקומיות

 הכשרת לומדים לטובת אתגרי הביטחון הלאומי  -קשה 

מדינות מגבשות כיום אסטרטגיות בתחומי הטכנולוגיה והביטחון הלאומי, כדי שאלו לא יהיו נתונים  

ורק בידי כ וחות השוק. בישראל הדבר בא לידי ביטוי בגיבוש מדיניות לאומית בתחומי הסייבר,  אך 

במדיניות   לתמוך  החינוך  מערכת  על  ועוד.  הננוטכנולוגיה  הקוונטי,  המחשוב  המלאכותית,  הבינה 

ביטחון לאומי זו באמצעות הכשרתם של הלומדים ובניית ההון האנושי שיתאים להתמודדות מיטבית 

ביטח אתגרי  קידום עם  למען  שיפעלו  פעולה  שיתופי  ליצור  צריכה  החינוך  מערכת  אלו.  לאומי  ון 

 המטרות הבאות: 

מערכת החינוך בישראל צריכה להתאים את עצמה ולתת מענה    -תעשייה  -צבא-קיום רצפים בית ספר

לצורכי הצבא והתעשייה הביטחונית המשתנים באופן מואץ. היכולת לייצר יתרונות והובלה בתחומי  

עבודה  הטכ מודל  נדרש  ולכן  העולמי,  בשוק  התחרות  כושר  את  קובעת  הלאומי  והביטחון  נולוגיה 

תעשייה. למשל, אפשר לשלב התנסות  -צבא-ושיתוף פעולה במשולש האסטרטגי של מערכת החינוך

השטח  עם  היכרות  לאפשר  ובכך  התעשייה  במרחבי  אזוריים  מפגשים  באמצעות  למידה  כדי  תוך 

 .409ת להרחיב את ההון החברתי של הלומדים המגיעים ממגוון אזורים והעולם המעשי ובה בע

צה"ל ומערכת החינוך נדרשים לפעולה חכמה המביאה בחשבון לא את   שיתוף פעולה עם הצבא.

לייצר  ניתן  האזרחית.  החינוך  ועקרונותיה של מערכת  צרכיה  את  גם  אלא  בלבד,  צרכיו של הצבא 

ושל  שיתופי פעולה בשני מישורים: המישור   תוכניות הלימודים  הראשון הוא בחינה משותפת של 

מתמקד   השני  המישור  כרלוונטיים.  הצבא  בעיני  שנתפסים  למקצועות  הנוגעים  ארגוניים  היבטים 

הלאומיים.  ולצרכים  הצבא  לצורכי  ובהתאמתם  הלימוד  חומרי  יכולה    410בכתיבת  החינוך  מערכת 

ול ייעודי של לוחמי סייבר שתחילתו בלימודי להשתמש ביכולות הצבא לטובתה ולייצר, לדוגמה, מסל

דוגמת פרויקט  ליצירת מסלולי פיתוח,  גם  יכול לשמש  זה  פעולה מעין  סייבר בבתי הספר. שיתוף 

חברתי, ויש לו גם  -תלפיות המתמקד בפריפריה, שהוא כר פורה להזדמנויות  רבות במישור האישי

 חמה העתידיות. במעבר משדה הקרב המסורתי לזירות הלוערך -תפקיד רב

 

 

408 http://meyda.education.gov.il/files/Nisuyim/urban2.pdf 
409 https://c3221279-3e35-41cd-8b2f-

da10b65adb43.filesusr.com/ugd/d2f21d_5e1c2f845d514c4cbe460fcd6b3ac7f2.pdf 
410 https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-

%D7%93%D7%93%D7%95/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F-26-

27/%D7%A2%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%91-%D7%93%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%99-

%D7%94%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-

%D7%A6%D7%94%D7%9C-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-

%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-

%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%AA-

%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94-

%D7%90%D7%9C%D7%A2%D7%93-%D7%A0%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%99/ 
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האוכלוסייה מגוון  או הטכנולוגית, למשל  שיתוף  הביטחונית  כלל מהעשייה  בדרך  זו המודרת  גם    ,

שילובה של  האוכלוסייה הערבית בתעשיות ביטחוניות מסוימות, עשויה להניב תחושת ערך וגאווה,  

לפתח זהות   בשל הנשיאה השווה בנטל הכרוך בהגנה על המדינה, דבר שיסייע לאזרחים הערבים

מקומית חזקה ומכאן להוביל שיתוף פעולה עם הממשל ומוסדותיו. גם שיתוף האוכלוסייה החרדית 

וקירובה אל החברה הכללית אפשרית, הן על ידי יצירת תוכניות של לימודי ליבה שיהיו גשר למסלולי 

העבודה, ויקדמו  שירות שיותאמו לתרבותם ולאמונותיהם, ובסיוע צעדים שיעודדו את שיתופם במעגל  

 את השתלבותם בחברה. 

 הזדמנויות חינוכיות  

להזדמנויות:   קשות    Low Hanging Fruitsקטגוריות  הזדמנויות   ; ליישום(  קלות  )הזדמנויות 

 ליישום; הזדמנויות לא בשלות.   

 Low Hanging Fruits –  פיתוח כשירויות דרך למידת התחום הפוליטי 

וערכים.   גישות  ומיומנויות,  כשירויות  של  רחבה  ללמידה  פלטפורמה  להוות  יכול  הפוליטי  התחום 

בקרב  לפתח  ניתן  לדוגמה,  כך  ואזרחיים.  ערכיים  חברתיים,  תחומים  מכסה  הפוליטית  האוריינות 

קיימא, כשירות גלובלית, וערכים -יד, אוריינות בת הלומדים כשירויות  כגון חדשנות ויזמות, חשיבת עת 

 שונים, תוך התמודדות עם פתרון בעיות פוליטיות אותנטיות הרלוונטיות לחיי הלומדים.  

הזדמנות   היא  היבטיה הפוליטיים  דרך  בכמה  התבוננות במציאות  "האזרח של המחר",  את  לעצב 

 אופנים: 

 פיתוח חשיבה ביקורתית 

דרש להיות שותף להכרעות אישיות, חברתיות ואזרחיות, מבוססות מידע,  אזרח בחברה דמוקרטית נ 

ושקול. מבוסס  באופן  שייעשו  במדינה   411שרצוי  אזרח  וכמה  כמה  אחת  על  בימינו,  אדם  כל  לכן 

דמוקרטית, צריך לפתח יכולת  חשיבה ביקורתית המאפשרת לו להתייחס למידע באופן צלול ושקול,   

זה בא ופן אפקטיבי. חשיבה ביקורתית היא פעילות רפלקטיבית, שקולה  ולהתנהל על בסיס מידע 

ומעשית, המתרכזת בהחלטה למה ראוי להאמין ומה יש לעשות בכפוף לכך. בהגדרה זו של חשיבה 

דרכים חלופיות לראות בעיה, שאילת   ניסוח רעיונות,  כגון  יצירתיות,  גם פעולות  נכללות  ביקורתית 

 

 

411 http://brancoweiss.org.il/blog/article/%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-

%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%99-

%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94-

%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A8%D7%AA/ 
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ות  אפשריים  פתרונות  הצעת  מחקר. שאלות,  הוא    412וכניות  כן,  אם  החינוך,  מערכת  של  תפקידה 

 .413להקנות ללומדים את היכולת לחשיבה ביקורתית בכל ממדי החיים

 פיתוח אוריינות אתית 

. האוריינות   ודילמות אתיות  ולא מוכר של ערכים  יכולת להתנהל בשדה חדש  אוריינות אתית היא 

עותה ראיית האחר והתמקדות בו וזיהוי סוגיה האתית כוללת מספר מרכיבים: רגישות אתית שמשמ

עליו;   השלכות  וכבעלת  המוסרי  לתחום  אתיכשייכת  "אובייקטיבית"   שיפוט  בחינה  שמשמעותו 

שמשמעותו מיקוד הצרכים האתיים באירוע    מיקוד אתיבהיבט התרבותי של שיקול הדעת המוסרי;  

בחירה ענה לאינטרסים אישיים;  חברתית ולא רק במ-נתון, במטרות האתיות של האחריות האישית 

פעולה  שמשמעותה קבלת החלטות תוך בחירת החלופה האתית ההולמת ביותר בהקשר נתון;    אתית

ההחלטה  אתית   למימוש  הפעולות  נקיטת  בעת  אתי  באופן  להתנהג  היכולת  היא  שמשמעותה 

 ולהשגת המטרה המוסרית. 

 חינוך לתודעה פוליטית

בין הפוליטיקה משאיר את התחום לשליטה ולתמרון של קבוצות הריחוק הקיים בין מרבית הציבור ו

מיעוט רבות עוצמה, באופן שמגדיל את הניכור בין הפוליטיקאים וקבוצות אינטרסים חזקות ובין כלל  

החברה. ניתוק זה  יוצר בקרב מקבלי ההחלטות רצון  לשינוי מגמה ומניע אותם להחזיר את החינוך  

הספר. אחת הדרכים היא לחזק את תחושת האזרחות של הלומדים.    אזרחי אל כותלי בית -הפוליטי

עקרונות   עם  היכרות  המדינה,  במדעי  או  באזרחות  תכנים  בתוכו  כולל  פוליטית,  לתודעה  החינוך 

הלומד.  של  העצמית  הזהות  ערך  וטיפוח  מוסרית  אוריינטציה  חינוך    414הדמוקרטיה,  בין  הזיקה 

תית. היא פונקציונלית במידה שהחינוך מאפשר את ייצוב ודמוקרטיה היא גם פונקציונלית וגם מהו

הדמוקרטיה, והיא מהותית במידה שהחינוך יוצר אדם בשל, אדם שיכול לפתח את הפוטנציאל הגלום 

 .415באישיותו, ובכך לתרום לכבודו כאדם 

 תרבותיים -שיתופי פעולה מקומיים וגלובליים רב 

דמנויות למידה חדשות ורלוונטיות ולפתח כשירויות שיתופי פעולה בתחום הפוליטי יכולים לייצר הז

פוליטיות    -רב בעיות  עם  התמודדות  סביב  פעולה  לשתף  ניתן  לדוגמה,  כך  וגלובליות.  תרבותיות 

- תרבותיות כגון נושא אוכלוסיית הלהטב"ק, מעמד האישה, בעיות סביבתיות ויחסי רוב   -גלובליות ורב

 

 

412 https://brancoweiss.org.il/article/%D7%9E%D7%94%D7%99-%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94-

%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA/ 
413 https://www.weforum.org/agenda/2021/04/are-we-at-a-tipping-point-on-the-use-of-

deepfakes/?utm_source=sfmc&utm_medium=email&utm_campaign=2744397_Agenda_weekly-

9April2021&utm_term=&emailType=Newsletter 
414 https://www.idi.org.il/articles/8976 
415 https://lib.civics.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16736 



 

 

215 

 

 

 מערך המו"פ

 המינהל הפדגוגי

 משרד החינוך

 

 פדגוגיה מוטת עתיד במציאות המשתנה|  4ספר 

ללו יסייעו  הפעולה  שיתופי  במדינה.  ורבמיעוט  גלובלית  פוליטית  תודעה  לפתח  תרבותית,  -מדים 

 תרבותית ועוד. -אינטראקציה בין
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 מגמות בחינוך   1.3

תיזכר בהיסטוריה כשנה שבה מגפת הקורונה שיתקה את העולם, ובתוך כך את מערכת    2020שנת  

הנוכחות הפיזית בבתי   -החינוך. תוך זמן קצר נאלצה האנושות לשנות מרכיב מהותי במערכת החינוך  

הספר, דבר שהדגיש מאוד את הצורך להגדיר מחדש את עולם החינוך. ההבנה שבתי ספר יכולים 

נולדו מגמות חינוכיות שנועדו לפתח י די מהר, ומתוך ההבנה הזו  דע דרך למידה מרחוק, הפציעה 

לייצר מענה חינוכי הולם לאתגרים החדשים ולנצל את ההזדמנויות הכרוכות במצב,  וכך, תוך כדי  

מערכת  מאפייני  את  אלו  מגמות  שינו  והזדמנויות,  האתגרים  עם  אמת  בזמן  בהתמודדות  תנועה, 

נוך רלוונטי במציאות משתנה עשוי להפוך את העולם לטוב יותר, מאחר שבעצם ההכרה  חי החינוך.

במגמות השינוי ובפעולות הצופות פני עתיד, שהוא נוקט בתגובה אליהן הלכה למעשה, הוא מעצב  

רצוי.. חינוכי  עתיד  חידושים  ואכן,    בהווה   של  התפתחותם  את  דרסטי  באופן  האיצה  המגיפה 

יוזמות פורצות דרך הפכו לנחלת הכלל וקירבו את החזון העתידי אל המציאות  והזדמנויות חדשות,  

הציג מאפיינים חדשניים של מערכות חינוך    OECD-של ה   2030הנוכחית. בתקופה זו פרויקט החינוך  

 (.1 טבלההיוצרים חזון של "הנורמלי החדש" בחינוך )

 416ינוך "הנורמלי החדש" במערכת הח 1 טבלה

  

 

 

416 https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/brochure-thematic-reports-on-curriculum-

redesign.pdf 
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אותם  ינחו  אשר  וערכים  עמדות  בפיתוח  לתמיכה  זקוקים  לומדים  ומיומנויות,  ידע  לפיתוח  מעבר 

על  שישפיעו  החלטות  ולהחליט  פעולה  דרכי  לבחור  שיצטרכו  בעת  ואחראית   אתית  להתנהגות 

 סביבתם.. כמו כן, הם זקוקים להזדמנויות לפתח את כושר ההמצאה היצירתי שלהם כדי לסייע להם 

להניע את האנושות לעבר עתיד בטוח יותר. לומדים המוכנים בצורה הטובה ביותר לעתיד משמשים 

יכולת  בעלי  הם  והקהילתית.  הפרטית  רווחתם  ועל  סביבתם  על  לטובה  המשפיעים  שינוי,  סוכני 

של   ההשלכות  את  ולהעריך  מעשיהם  תוצאות  את  לצפות  מסוגלים  בהיותם  העתיד  על  השפעה 

הקצר והארוך, והם בעלי יכולת להבין כוונות, יכולות ורגשות של אחרים. לומדים    פעולותיהם בטווח

היכולת  דורשת את  כל החיים. פעלנות  ולאורך  צריכים להפעיל פעלנות בכל היבט  מוכנים לעתיד 

למסגר מטרה מנחה ולזהות פעולות להשגתה, והיא מרמזת על תחושת אחריות אזרחית ובכך היא  

 שים, אירועים ונסיבות.  משפיעה לטובה על אנ 

 

 OECD417-ממדי השלומות של ה 53 תרשים 

ולשוק   לאקדמיה  הלומדים  הכנת  את  מרכזי  כיעד  מסמנות  אינן  כבר  בעולם  רבות  חינוך  מערכות 

כי   מבינות  החינוך  ומערכות  משתנה  התפיסה  הלומד  התעסוקה.  הכשרת  היא  המרכזית  מטרתן 

 

 

417 Asmussen, K. (2017[5]), Language, wellbeing and social mobility,  www.eif.org.uk/blog/languagewellbeing-11 
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שלומות  ממדי  ,  Well  (being)  להשגת  בכל  והקולקטיבית,  האישית  ברמה  ותרומה  שגשוג  כלומר 

אמנם קיימות לא מעט פרשנויות ביחס ל"עתיד   להשגת עתיד הרצוי לכלל.החיים, שהוא המפתח  

השלומות של החברה כולה היא יעד שאנו רוצים" או "העתיד הרצוי לנו", אך בכל ניסוח ברור לכול כי  

ממדים של שלומות: דיור, הכנסה, מקומות   OECD  11-על סמך תפיסה זו הגדיר ארגון ה  418משותף. 

, איכות הסביבה, מעורבות אזרחית, בריאות, שביעות רצון מהחיים, איזון בין עבודה, קהילה, חינוך

ואלו בתורם חוזרים   –עבודה וביטחון. שלומות הפרט מסייעת בבניית הון כלכלי, אנושי, חברתי וטבעי  

 419(.53תרשים ומשפרים  את שלומות הפרט לאורך זמן )

מייצ הקורונה  מגפת  לאור  הנדרשים  המהירים  חינוכית  השינויים  חדשנות  לקדם  הזדמנות  רים 

וקצב   המואץ,  ההתפתחויות  בקצב  לעמוד  מתקשה  החינוך  מערכת  לדוגמה,  נוספים.  בהיבטים 

היא   הטמעת  התוצאה  העסקי.  והמגזר  התעשייה  לדרישות  עונה  אינו  הטכנולוגית  החדשנות 

שמקשה מה  השטח,  לדרישות  רלוונטי  מענה  מספקים  אינם  החינוך  ומוסדות  כל   שהלומדים  על 

בתחום. של   המעורבים  העסקי  המחקר  חטיבת  שערכה  אסטרטגיות   420IBMמחקר  שלוש  מציע 

 מפתח לשינוי טרנספורמטיבי של מערכת החינוך: 

 ליצירת תוכניות לימוד מעשיות ויישומיות יותר מתן עדיפות  ●

 לשיפור הנגישות, החווייתיות, המגוון והתוצאות החינוכיות  "חיבוק" טכנולוגיות חדשות  ●

בין מוסדות חינוך, אקדמיה, תעשייה ושותפים אחרים    יצירה והרחבה של  מערכות יחסים  ●

 סיסטם של מערכת החינוך-באקו

 

 

418 https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/well-being/ 
419 http://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/learning-compass-

2030/OECD_Learning_Compass_2030_concept_note.pdf 
420 https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/report/education-relevance 
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 מגמות חינוכיות  54תרשים 

 למידה הוראה והערכה  - אשכול

והכניסה ל וייחודית,  שנת הלימודי תשפ"ב מלווה בתחושת חוסר  שנת תשפ"א הייתה שנה קשה 

כן הוא שתהליכי הלמידה וההוראה ודרכי  ידיעה לגבי האופן שבו היא עתידה להתנהל.   מה שידוע 

שלשום. כתמול  ייראו  לא  באופן    ההערכה  ומהיר  קיצוני  שינוי  שנדרש  הבהירה  הקורונה  מגפת 

זו ייתכן שמציאות  החדשה.  למציאות  להתאים  כדי  האנושי  היא    החשיבה  אך  העולם,  על  נכפתה 

מהווה מאיץ לפריצות דרך חינוכיות, ובתנאי שלא נסתפק בהישרדות גרידא. המגיפה האיצה יישום 

של שינויים שזמן רב היו מונחים לפתחינו, אך היא שימשה להם כקרש קפיצה ומקביל היא מצמיחה  

וראה קיימות, ורגע זה של מגמות חיוביות נוספות. יישום שיטות חדשניות קורא תיגר על שיטות ה

חדשה   חינוך  מערכת  ליצירת  הזדמנות  יוצר  כזאת    - פגיעות  לשבירה,  ניתנת  שאינה  מערכת 

ייחודה הוא ביכולתה להתמודד בהצלחה מרובה עם אי ודאות, -ש"אוהבת" זעזועים ושינויים ואשר 

 .421לחץ ואקראיות, כזו שדווקא צומחת ומשגשגת כתוצאה מהשיבושים סביב 

. מחקרים מראים שאנשים לומדים  למידה קשורה למצב הנפשי, הרגשי והפיזי של הלומד יכולת ה

בצורה הטובה ביותר כשהם שרויים במצב נפשי המסייע להם לתפוס את הלמידה כקלה או כמהנה 

יותר. מצבים רגשיים חיוביים בהקשר של למידה הן תחושות הסקרנות, העניין, המעורבות, האושר, 

טחון והרוגע. לאדם שחווה רגע למידה מיטבי עשויות להיות תחושות עניין גבוהות  האופטימיות, הבי 

 

 

  סט מגמות חיוביות שהנצו לאור הקורונה, פדרציית גופי המו"פ החינוכי בישראל, מערך המו"פ, משרד החינוך. 421
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מהממוצע במשימה והוא יוכל לגייס את הכישורים המתאימים בתגובה לאתגר המוצג לפניו. רגעים  

 אלה יכולים לגרום ללמידה עמוקה ולרמות סיפוק גבוהות. 

המכונים  ביותר,  הטובים  הלמידה  א רגעי  למידה  רב'רגעי  נושא  הם  בעידן  -ופטימליים',  חשיבות 

העכשווי שבו לומדים מצויים שעות רבות מול מסכים. הוכח כי לומדים חווים תשומת לב מוגברת  

ללמידה   לתרום  ואלו עשויים  למידה משופרים מבוססי טכנולוגיה,  ביישומי  ומעורבות בעת שימוש 

מבוסס הרעיון  טווח.  ארוכי  זיכרונות  וליצירת  יותר  קליטה   יעילה  של  הפסיכולוגית  התפיסה  על 

קוגניטיבית או 'זרימה', המוגדרת כמעורבות עמוקה בפעילות או במשימה, המלווה לרוב בתחושות  

הנאה. תחושות אלו נחוות כאשר הלומדים עסוקים בפעילות מאתגרת המותאמת לרמת המיומנות 

ועל כן הם מרוכזים בה באופן מלא וממוקדים בלמידה . רגעים אלו עשויים לקדם האישית שלהם, 

למידה עמוקה והם לרוב בלתי נשכחים מאחר שהם מלווים בתחושת סיפוק עמוקה. הלמידה עצמה 

בהבדלים   המתחשבות  לומד  ממוקדות  גישות  המשלבת  מעשית,  והשתתפות  פעילות  כוללת 

לרגעי הזדמנויות  יוצר  משופרות  למידה  סביבות  עיצוב  הלומדים.  ובשונות  למידה   אינדיבידואליים 

אופטימליים משום שבסביבות אלו מעורבים מכשירים ניידים, הלמידה בהן מבוססת משחקים וחוויות  

סוחפות, וניתוח הנתונים הנאספים מספק משוב מיידי. רגעי הלמידה הטובים ביותר מזמנים רגעים 

ך ניסיון ספונטניים, שמייצר המורה כאשר הוא חש שהלומדים מעורבים ומוכנים לספוג תובנות מתו

גיבוש ושיפור של גישת רגעי הלמידה הטובים ביותר, אפשר להיעזר באמצעים   422משותף.  לצורך 

או  תגובותיהם.  לאור  מסקנות  והסקת  התוצאות  מיפוי  ללומדים,  שמופנות  שאלות  ובהם  פשוטים 

  לסקור את הסוגיה באופן שיטתי באמצעות לכידת עדויות לרגעים אלה, ניתוח מרכיביהם שעל פיהם 

יפותחו מודלים ליחידים או לקבוצות למגוון מטרות. אימוץ גישת רגעי הלמידה הטובים ביותר תעצים  

לומדים, תתרום להתפתחות אישית ורגשית, ועם החשיפה לחוויות חיוביות תגבר גם ההכרה בהנאה  

 ובתועלת שעשויות להתלוות ללמידה. 

 מגמות עולמיות 

 פלטפורמותהוראה, למידה והערכה משולבות 

כאשר פרץ הגל הראשון של מגפת הקורונה, התקשו צוותי החינוך לעבור ממודל של הוראה בכיתה  

למודל דיגיטלי. אמנם המעבר ללמידה ועבודה דרך הרשת היה מהיר, אך רק עתה, לאחר עוד כמה  

ת המפתח ולהיערכות לעתיד בניסיון   לענות על שאל  גלי תחלואה, יש  די זמן לקיום חשיבה מחודשת 

 כיצד צריכה להיראות למידה הוליסטית בשנה הבאה?  -

לרבים  גורמת  קבוע  באופן  הנעשית  מקוונת  שלמידה  מאוד  מהר  הבינו  חינוכיים  וצוותים  מורים 

אינו  וירטואלית  ללמידה  מוחלט  שמעבר  ברור  הלמידה.  ומתהליך  מהחברה  להתנתק  מהלומדים 

שילוב מיטבי של העולם הווירטואלי, הדיגיטלי בעולם הפתרון האידיאלי, אך ייתכן שהתשובה טמונה ב

הפיזי תוך שימוש בחוזקות של כל היבט. התערובת האופטימלית חייבת להיות מבוססת על ידי למידה 

לצד   מהלמידה  מוסף  בערך  לזכות  הלומדים  של  המוגברת  בדרישה  ולתמוך  ובזרימה,  בהקשר 

 

 

422 INNOVATING PEDAGOGY 2021, institute of Educational Technology, The Open University 
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ילה, בתנאי שהיא תואמת את הנגישות של אינטראקציה חברתית. הוראה מרחוק עשויה להיות יע

להתקיים   יכולה  היא  שלהם.  הדיגיטלית  האוריינות  ואת  ולאינטרנט  למכשירים  ומורים  לומדים 

 סינכרוניים ומחוץ לכותלי בית הספר.-בפורמטים סינכרוניים וא

בלמידה הדיגיטל  מותאמת   שילוב  ללמידה  ולהוביל  נתונים  מבוססת  ללמידה  תשתית  לשמש  יכול 

שית, תוך העלאת המוטיבציה ללמידה והעצמת הלומד. יישומים טכנולוגיים פשוטים יכולים לתמוך אי

וא  423ב הערכת לומד רציפה  סינכרוניים הערוכים  -בעת פיתוח תהליכי הוראה והערכה סינכרוניים 

( עתק  נתוני  טכנולוגיות  זמן.  מוגדרת  אסינכרונית  הערכה  או  מיידי  משוב  ובינה Big Dataלמתן   )

וקבלת  מ הלמידה  להערכת  כבסיס  הלמידה  תהליך  נתוני  של  שוטף  ניטור  מאפשרות  לאכותית 

נתונים.   יכולות הערכה חדשות מבוססות  ומייצרות  אופן הלמידה  לגבי  יישום משולב של  החלטות 

הערכה מעצבת, המתבססת על ניתוח נתוני הלמידה, יאפשר למורה לעקוב ביעילות אחר התקדמות 

י ידע וחסמים, לספק משוב ממוקד ואפקטיבי וליישם פעולות ותהליכי התערבות  הלומד, לזהות פער

 424נדרשים. 

הופך נפוץ יותר ויותר. כאשר לא כל הלומדים  יכולים להימצא  פיזית באותו   במציאות מועשרת שימוש  

(, ולספק להם  חוויות VR( ובמציאות מדומה )ARחלל באותו הזמן, ניתן להשתמש במציאות רבודה )

שותפות מרגשות ובלתי נשכחות. יישומי מציאות רבודה עושים שימוש במידע הלקוח מהסביבה מ

ממדית שהלומדים יכולים לתקשר -ומהאובייקטים סביב, בעוד שמציאות מדומה מספקת סביבה תלת 

דינאמיות   חוויות  מספקת  החינוך,  בעולם  האפשרויות  מגוון  את  מרחיבה  מועשרת  מציאות  עימה. 

הזדמנויות שאינן זמינות בכיתה, כגון חקר מקומות שקשה, מסוכן או בלתי אפשרי   חדשות ויוצרת 

ללומ לבקר בהם, למשל פני השטח של מאדים או פנים הר געש. באמצעות מציאות מועשרת לומדים  

יכולים ליצור אינטראקציה ולעבוד בשיתוף פעולה, לתמרן אובייקטים וירטואליים ולסייר יחד במסגרות  

דר מציאות  שונות.  משימות.  ובביצוע  מיומנויות  בתרגול  מושגים,  בהבנת  לתמוך  יכולות  אלו  כים 

מועשרת משמשת כיום בהקשרים רבים )ראו הרחבה בפרק מגמות טכנולוגיות(,  במסגרות קליניות 

ורפואיות, בהכשרות בטיחות ואף בהכשרת מורים דרך סימולציות כיתתיות. שימוש בקנה מידה קטן  

ת נמצא בהישג יד לכל לומד שיש בידו גישה לטלפון נייד התומך בטכנולוגיה זו וחיבור  במציאות מועשר

 .425אינטרנט תקין 

 הוראה ולמידה במיקוד אישי 

עידן המידע הביא עמו ירידה בהיקף הקשב ועלייה בעייפות המסך.   -  (Nanolearning)   למידה -ננו

ה האנושית לאותות אלה היא עלייה מוח האדם מופגז בהתראות והודעות מסיחות כל העת. התגוב

גדולות.   ולעבד כמויות מידע  בהורמון המתח, קורטיזול, הפוגע ביכולת הפיזית של הלומד להתרכז 

יעילות   מידע,  ולזכור  ללמוד  היכולת  את  מגבירה  וקצרות  קצובות  במנות  למידה  כי  הוכח  מאידך, 

מתודולוגיות למידה   למידה שלהם.הלמידה גדלה בהדרגה, ועימה תשומת הלב של הלומדים ויכולת ה

 

 

  סט מגמות חיוביות שהנצו לאור הקורונה, פדרציית גופי המו"פ החינוכי בישראל, מערך המו"פ, משה"ח.423
424 https://er.educause.edu/multimedia/2019/7/predictive-analytics-in-pursuit-of-student-success 
425 INNOVATING PEDAGOGY 2021, institute of Educational Technology, The Open University 
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"ביסים של מציעה  427למידה -ננו 426אלו מאפשרות לנהל טוב יותר את פערי הכישורים המתמשכים. 

המספקים ללומדים מידע בכמויות קטנות יותר ובמשכי זמן קצרים יותר. בשיעורים מקוונים  למידה",

למידה עשויות להיות שימושיות ויעילות -)במסגרת למידה קבועה או במסגרת  היברידית( פעילויות ננו

 במיוחד.  

 

 פעילויות ננו למידה  55תרשים 

ונטיים לחיי הלומדים. היא מספקת ללומדים  עוסקת בהתמודדות עם נושאים הרלו  -  למידה אותנטית

וכישורי   חוויות של התמודדות עם אתגרים ומצבים בעולם האמיתי שיסייעו להם לרכוש מיומנויות 

שהם: פיתוח קשרים אישיים,   428מוצגים מאפייני הלמידה האותנטית,   55תרשים  חיים מתאימים. ב 

עשייה, גישה מבוססת חקר, שיתופי פעולה,  הזדמנויות לפעלנות, מטרות ברורות ואחריות ללמידה ול 

יּות, יצרנות וזמן לרפלקציה עצמית והרהור.    אֹוֶתְנט 

 

 

426 https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2020/12/23/five-learning-and-development-

trends-to-watch-for-in-2021/?sh=7478776f4d2f 
427 https://blog.pearsoninternationalschools.com/the-top-five-educational-trends-to-look-out-for-in-2021/ 
428 https://katielmartin.com/2020/03/17/creating-authentic-learning-experiences-at-home/ 
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 429מאפייני למידה אותנטית  56תרשים 

פעילות צוותית להתמודדות עם בעיות אמיתיות בזמן אמת. למידה זו, שפותחה  -למידה דרך פעולה 

  430ומנויות פתרון בעיות ופתרון סכסוכים. בעולם העבודה והנמצאת כעת בשימוש נרחב, משפרת מי

ולארגונים  הספר  לבית  תוכניות המשותפות  יישום  באמצעות  לקדם  ורצוי  אפשר  אותנטית  למידה 

יבצעו   התוכניות  במסגרת  האקדמי.  ובעולם  השלישי  במגזר  העסקי,  במגזר  בקהילה,  מקומיים 

ובהנחייתם.  ויצרנית בתוך הארגונים  פעילה  למידה  המיושם    Big Picture ,432פרויקט    431הלומדים 

לומדים  המשלב  כזה,  פעולה  לשיתוף  דוגמה  הוא  בישראל,  גם  ולאחרונה  בעולם  רבות  במדינות 

  במקומות עבודה בפרויקטים אמיתיים של הארגון ובהנחיה אישית של מנטור ממקום העבודה. 

כניקה חינוכית חדשה למדי, המאפשרת ללומדים לעבוד על  ט  - Genius Hour)(433 שעת גאונות

רעיונות  פרויקטי להיות  יכולים  אלו  יום.  בכל  שעה  ובמשך  אישי  בקצב  בעצמם  בוחרים  שהם  ם 

או למידה על עבודת   או הצגה  , כתיבת שיר  דגם עיר במחשב  דוגמת בניית  המיושמים במהירות, 

החלומות שלך. כאשר הלומדים קובעים את המטרות והקצב שלהם, הם מפתחים כישורי חשיבה 

פן אידיאלי גם אהבה אמיתית ללמידה. ובדרך זו מייצרים מוטיבציה ללמידה עצמאיים, יצירתיות, ובאו

נדבך של למידה ממוקדת לומד, שבה ומגבירים את מעורבות הלומדים בכיתה.   גאונות היא  שעת 

וזאת  המורה מוותר על השליטה   ועובר לתפקד כמדריך ללומדים בתהליך הלמידה העצמי שלהם, 

 

 

429 https://katielmartin.com/2017/10/07/10-characteristics-of-learner-centered-experiences / 
430 https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/10-innovative-learning-strategies-for-modern-

pedagogy/ 
431 10 Ways Authentic Learning Is Disrupting Education, Marianne Stenger, InformEd 2018 
432 https://www.bigpicture.org.au/big-project-big-picture 
433 https://mosaic.messiah.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1015&context=gredu_st 
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לתלמידים היא מאפשרת חופש להם והובלתם לחשיבה ביקורתית.  באמצעות זיהוי תחומי העניין ש

באמצעות פרמטרים שהגדירו המורים.   ומרחב לחקור, לבנות, ליצור או להציג כל דבר, על פי בחירתם 

 :434שה כללי מפתחושעת הגאונות כוללת של

 

 שלושה כללי מפתח לשעת גאונות  57תרשים 

כפדגוגיה  תודה  בהכרת  תודה    -  שימוש  לשיפור הכרת  החינוך  מערכת  של  הגישה  את  משקפת 

השלומות, מערכות היחסים והלמידה. הוכח כי תרגול הכרת תודה מוביל לעלייה ביכולת ההתמקדות  

 המורים בכיתה ומאפשר להם להישאר גמישים בעת התמודדות עם קשיים. בה בשעה הלומדים של 

רלוונטית ביותר בתקופות של מצוקה, גם הם הצליחו  להתמודד טוב יותר עם לחץ. נראה שגישה זו  

והתחושות החיוביות שהיא מייצרת עשויות לתמוך ולעזור בהתמודדות עם החרדה והלחץ הקוגניטיבי  

 .435הוודאות וחוסר הביטחון המשותפים לרבים כיום -ועם תחושות אי

ת קשת  בלמידה זו אירוע הגורם לפליאה, דוגמ  -  (Learning through wonder)  למידה דרך פליאה 

וסקרנות אצל הלומדים.  חוויה המעוררת עניין  יוצר  בשמיים, משמש טריגר ללמידה, משום שהוא 

הרצון של הלומדים לחקור אירועים מפליאים בחיי היומיום מוביל ללמידה. מורים יכולים לכלול פליאה 

ואשליות  מתמטי  מודל  לפי  המסודרים  דפוסים  לחשוף  יכול  בטבע  טיול  למידה,  ראייה   בפעילויות 

ו״קסמים״ יכולים לעורר שאלות של סיבתיות ועקרונות מדעיים. מפגשים מופלאים כאלה מניעים את  

 436הלומדים לראות תופעה מנקודות מבט רבות ומגוונות. 

 

 

434 https://www.scilearn.com/2021-education-trends/ 
435 INNOVATING PEDAGOGY 2021, institute of Educational Technology, The Open University 
436 https://www.aace.org/review/learning-through-wonder/ 
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דיון   מבוססת  מאפשרת  למידה  היא  טקסטים,  ובריבוי  הלומד  של  הפעילה  במעורבות  מתמקדת 

ולהיות מודעים לצורות מרובות של אוריינות. כמו כן, היא מסייעת ללומדים לחלוק ידע, לדון ביחסי כוח  

זו חשובה במיוחד   להקנות ללומדים מיומנויות של הצגת טיעון רציונלי וחשיבה מסדר גבוה. גישה 

בעידן טכנולוגיות המידע, כאשר התוכן האינטרנטי מכונן את הדרך של קבלת מידע, עיבודו ובניית 

 437משמעותו. 

 מכת לומד עצמאי  טכנולוגיה תו

 438בישראל, כמו בארה"ב ומדינות רבות בעולם, קיים מחסור במורים   -   הוראה דרך מאמני הדרכה 

מהירה   נשירה  או  פרישה  המעודדת  בתפקיד  גבוהה  ושחיקה  להוראה,  בסטודנטים  מחסור  בשל 

תואמים.  תמריצים  ללא  וגוברת,  הולכת  רק  בתפקידם  מהמורים  הנדרשת  המורכבות  מהמקצוע. 

תפקידו של המורה יהיה ליצור נכסי   עה לפתרון סוגיית החוסר במורים היא הכנסת מאמני למידה.הצ

הלימוד   עבודת  את  יבצעו עם מאמני הלמידה  והלומדים  ומשימות,  סרטונים, מאמרים  כגון  למידה 

אף שאינם מוסמכים בכל תחומי הלימוד, המאמנים יכולים לסייע בצמצום הפער בין רכישת   בפועל.

יכולים לתמוך בלומדים במהלך היד  יוצרת לעיתים. מאמנים  וירטואלית  ליישומו בפועל, שלמידה  ע 

עבודתם, לענות לשאלותיהם ולסייע להם להתגבר על מכשולים ובעיות, ובכך לתרום להרחבת יכולת 

וירטואלית  גישה  ותהיה להם  קורס שהם בוחרים  כל  יוכלו ללמוד  הבחירה של הלומדים. תלמידים 

הלמידה בנושא. ניתן יהיה להרחיב את מעגל הלמידה ולקיים שיתוף בין מגוון מוסדות חינוך לנכסי  

למען הגדלת ההיצע ללומדים. לשם יישום הגישה, ירחיבו בתי הספר את הספריות או את המרחבים 

 439המשותפים שלהם וייצרו מרכזי למידה שהלומדים יעבדו בהם עם מאמני הלמידה. 

באמצעות ממשק שיחה מבוסס טקסט או קול,    -   הלומדים )צ'אט בוט(  שימוש בממשק שיחה עם

ייצור הלומד קשר עם הצ'אט בוט. צ'אט בוטים יכולים לענות ולשאול שאלות, להדריך את הלומדים 

ולסייע בפתרון בעיות. המשמעות היא שכאשר מורה אינו זמין או אינו יכול לעזור, הלומדים עדיין יוכלו  

ם משתמשים בטכניקות בינה מלאכותית כדי להבין שפות אנושיות, קולות, שפת להתקדם. צ'אט בוטי 

גוף והתנהגויות. הבנת דפוסי השפות או ההתנהגויות מאפשרת זיהוי ואבחון מיידי של אתגרים או  

ייזום  למשל,  הנפשיים,  לצרכים  מותאמת  תמיכה  גם  ללומדים  לספק  עשוי  זה  ממשק  הזדמנויות. 

ביעים על כך שלומדים עשויים לבטא את עצמם באופן חופשי יותר עם  שיחה תומכת. מחקרים מצ

צ'אט בוטים מאשר בעת תקשורת עם חבריהם מחשש שאלו ישפטו אותם. צ'אט בוטים מאפשרים  

תמיכה גבוהה מותאמת אישית לדרישות כל לומד על בסיס איסוף נתונים מדיאלוגים ומהתנהגויות 

עשויה לסייע בהפחתת עומסי העבודה על הצוות החינוכי. לומדים. תמיכה קבועה של צ'אט בוטים  

הבנות ועם תקלות בשיחה, והם עלולים שלא -עם זאת, לצ'אט בוטים יכולת מוגבלת להתמודד עם אי

לענות על ציפיות הלומד. בנוסף, שימוש בטכנולוגיה זו מעלה שאלות ואתגרים אתיים כגון צבירת  

 

 

  12אורייניות מרובות והוראה מבוססת דיון, החברה למתנסים, גליון 437

im.org.il/?CategoryID=2945https://www.matnas 
438 https://www.themarker.com/news/education/.premium-1.9136266 
439 https://www.demcointeriors.com/blog/6-educational-trends-that-are-changing-school-design/ 
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הוראה אפשרית גם    440ם, גישה לשיחות אישיות וכדומה. נתונים אישיים של הלומדים והשליטה בה

ורובוטים  וירטואליים  עוזרים  ולסייע   בעזרת  בו,  נושא שהוא מתקשה  להבין  ללומד  לעזור  שיכולים 

למורה במתן תגובה מהירה לשאלות שכיחות או בהערכת הלומד. תועלת מרכזית של ההסתייעות  

ת אנושיות שרק הם יכולים לבצע, כגון כאלה הכרוכות  בעוזרים וירטואליים היא פינוי המורים למשימו 

 .441בהפעלת שיקול דעת ובמתן תמיכה רגשית 

צילום   למידה בעזרת רחפנים כגון  הנשלטים מרחוק, שאפשר לבצע באמצעותם משימות שונות, 

לכיתה.  שמעבר  למידה  במרחבי  חדשות  למידה  פרקטיקות  לתרגול  הזדמנות  היא  ווידאו,  תמונות 

ולים להשתמש ברחפנים כדי להביט במקומות בלתי נגישים, לראות נוף מזוויות שונות או  הלומדים יכ

כדי לאסוף נתונים במקומות קשים או מסוכנים לגישה. השימוש ברחפנים יכול לסייע ללומדים לפתח 

מיומנויות חדשות כגון תכנון מסלולים ופענוח ופרשנות של מרכיבים חזותיים בנוף. למידה זו מעשירה  

יד(  -את החקר וההבנה של מרחבים פיזיים, היא מפתחת מיומנויות שליטה בכלי טיס )שליטת עין

 442ועוד. 

התפתחות הטכנולוגיה תרמה לפופולריות הגוברת של למידה דרך הרשת באמצעות   -  כיתה הפוכה 

מוסדות  מצטרפים  המורים,  ושל  הלומדים  של  המשתנים  לצרכים  מענה  לתת  כדי  קצה.  מכשירי 

באמצעות "כיתה הפוכה", שבה התלמידים ל"רכבת הדוהרת" של הלמידה הניידת, בין היתר    החינוך

  בעזרת המורה. לומדים מראש את החומר, ובכיתה הם מיישמים את הידע

 

 443מודל זרימת הלמידה בכיתה הפוכה  58 תרשים 

 

 

440 INNOVATING PEDAGOGY 2021, institute of Educational Technology, The Open University 
 )2019ה פדגוגיות חדשניות, האוניברסיטה הפתוחה )בריטני 441

442 Learning with Drones: flying windows for classroom virtual field trips, 2017 IEEE 17th International Conference 

on Advanced Learning Technologies 

https://www.researchgate.net/publication/318351415_Learning_with_Drones_Flying_Windows_for_Classroom_

Virtual_Field_Trips 
443 https://www.researchgate.net/figure/Learning-flow-of-the-self-regulated-flipped-classroom-

approach_fig2_339143298 
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יותר   טובים  ציונים  הפוכה  ללמידה  שנחשפו  ללומדים  כי  גילו  נמוכים מחקרים  להיכשל  וסיכויים 

אימוץ מתודולוגיית למידה הפוכה, מאפשר    444בהשוואה למקביליהם הלומדים בכיתה באופן מסורתי. 

לצוות החינוכי לנווט את זמן השיעורים לפעילויות למידה ממוקדות לומדים, הדורשות כישורי חשיבה 

ותר להשתתף בשיעורים כאשר יש  מסדר גבוה יותר. יתר על כן, הלומדים מפגינים מוטיבציה גבוהה י

 .445להם שליטה על הלמידה שלהם 

ממחיש את זרימת הלמידה בגישת הכיתה הפוכה. הצוות החינוכי מציג בתחילת השנה   ,58תרשים 

את הסילבוס השנתי, את אופן הלמידה שבו הלומד מווסת את הלמידה של עצמו ואת השיטה. לאחר 

ע יעד למידה אישי לכל לומד המבוסס על ניסיון הלמידה שהלומדים מבינים את אופן הלמידה, נקב

לכיתה.  מחוץ  הלמידה  במערכת  להשתמש  רשאים  לומדים  היעדים,  הגדרת  בתום  שלו.  הקודם 

המערכת מאפשרת ללומדים לקרוא  ספרים אלקטרוניים או חומרי לימוד הנמצאים ברשת, בכל מקום 

בחנ  מבצעים  הם  הלמידה  תהליך  לאורך  שיבחרו.  יומני ומועד  קבועים.  במועדים  הרשת,  דרך  ים 

הלמידה והביצועים של הלומדים נרשמים במאגר הנתונים, שאליו חשופים הצוות החינוכי והלומד 

עצמו. בהתבסס על יומני הלמידה וביצועי הלומדים, מקיימים המורים בזמן השיעור דיונים פרונטליים  

הבנה במושגים -ת לצוות החינוכי לדון בכל איהתואמים את יכולות הלומדים. צורת הוראה זו, מאפשר

 או לנתח עם הלומדים שאלות העולות מהלמידה שלהם. 

 שיטות נוספות של הוראה, למידה והערכה 

 שיטות למידה נוספות: 

ולנהל את למידתו. מיומנויות למידה   למידה מכוונת עצמית מאפשרת ללומד ללמוד באופן עצמאי 

לכל   עצמית  מכוונת  ללמידה  בסיס  מניחות  הלמידה,  ובניהול  בבחירה  אימון  של  בתהליך  הנבנות 

 446החיים. 

מתייחסת לפרקטיקות ולסביבות למידה המאפשרות   (Collaborative learning)  למידה שיתופית  

משימה משותפת להשגת יעדים משותפים, שלהם אחראים כל חברי הקבוצה.    לקבוצת לומדים לבצע

למידה שיתופית כוללת שיחות ועבודה פנים אל פנים ודיונים ברשת. היא מבוססת על העקרונות של  

לבעיות  פתרונות  ופיתוח  קבוצתית  עבודה  אינטראקציה,  על  דגש  שימת  במרכז,  הלומד  הצבת 

 .447אמתיות

( שמחוץ למסגרות החינוך  Life-wide learningבצעת במרחבי חיים שונים )מת   פורמלית-למידה אי

הפורמליות של הלומד. היא מונעת מסקרנות או מצורך אישי, ומתרחשת באופן שאינו תלוה במסגרות 

פורמלית היא למידה עצמאית, המנוהלת על ידי הלומד ומתבצעת לבד  -חינוך פורמליות. הלמידה האי 

 

 

444 https://www.pnas.org/content/111/23/8410 
445 https://pdfs.semanticscholar.org/e4da/a81e3c1d98b1dc6316ead461f2c747cf0280.pdf 
446 https://selfdesign.org/ 
447 https://www.teachthought.com/pedagogy/20-collaborative-learning-tips-and-strategies/ 
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תוך הסתייעות במגוון טכנולוגיות המייצרות שלל הזדמנויות למידה בכל מקום,   או בשיתוף עם אחרים,

  448זמן ומצב.

במסגרתה הלומדים יוצרים ידע, תכנים ומוצרים משלהם, באופן שמטפח ש  למידה יצרנית ויצירתית

פרויקט ניהול  בעיות,  פתרון  יזמות,  חדשנות,  ויצירתיות,  יצרנות  כגון  מגוונות  ומיומנויות  ים, גישות 

 449שיתופיות ועוד. 

המשלבת מרכיבי משחק )דוגמת תגים, נקודות, הישגים וכדומה( והמייצרת חווית   -  למידה משחקית

רב כלי  זהו  ועניין.  מוטיבציה  ומעוררת  שונה  זמן -למידה  והשקעת  אימון  הדורש  ללמידה,  עוצמה 

חברתיות  דילמות  של  להבנה  חברתיות,  מיומנויות  לקידום  תורם  והוא  ולהגברת    ומאמץ,  מורכבות 

המוטיבציה לעיסוק בחשיבה מסדר גבוה. הלמידה המשחקית מאפשרת פיתוח מיומנות של פתרון 

בעיות, חשיבה ביקורתית ויצירתיות, יצירת שיתופי פעולה והעצמת פרטים המשתייכים לאוכלוסיות 

משחקי    הלמידה המשחקית העתידית תתבסס על טכנולוגיות מתקדמות, הכוללות מודרות בחברה.  

שימוש   העושים  ומשחקים  ורבודה  מדומה  מציאות  משחקי  משתתפים,  ומרובי  מורכבים  מחשב 

ויזואליות מתוחכמות. ודיבור, מגע ומישוש ותצוגות  למידה   בממשקים חכמים וטבעיים כגון מחוות 

משחקית תאפשר יישום דרכים חדשות של תכנון, פתרון בעיות, שיתופי פעולה ושילוב חברתי ותייצר 

לומדים פעילים, מעורבים ובעלי מוטיבציה ללמידה. טכנולוגיית המשחקים המקוונים מאפשרת גם  

 450ניטור והערכה של הלמידה והתאמת מאפייניה ללומד בזמן אמת ובאופן דינמי, תוך כדי המשחק.

ודרכי   -למידה מבוססת מקום   רגשותיהם  חוויותיהם  על הלומדים,  רבה  למקום הלמידה השפעה 

המאפשר  החשיבה   פעיל  ומרכיב  הזדמנות  טריגר,  במיקום  רואה  מקום  מבוססת  למידה  שלהם. 

למידה. זוהי גישה הכרוכה בחיפוש אחר הזדמנויות למידה בתוך קהילה מקומית ושימוש במאפייני  

הסביבה הטבעית כמרכיבים מזְמני למידה. למידה מבוססת מקום רלוונטית למגוון רחב של נושאים,  

 .451סטוריה, גיאוגרפיה ומדעדוגמת תרבות והי

בתנועה  כולו.    למידה  הגוף  אלא  המוח  את  רק  לא  הלמידה  בתהליך  פרקטיקות המשלבות  כוללת 

למידה באמצעות תנועה מעצימה את הלומדים היות שהיא בעלת איכות שונה הנתמכת בסביבות 

 .452למידה קשובות וגמישות

שיתופית שהוראה  מתארגנת  ,  הטרוגנית  מורים  קבוצת  תומכת,  בה  הוראה  מעטפת  לספק  כדי 

מטרות  את  להשיג  לו  ומסייעת  הלומד  של  הלמידה  לצורכי  מענה  הנותנת  וגמישה,  אינטגרטיבית 

 

 

448 https://www.coe.int/en/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning 

449 Horizon report 2016: K-12 edition (2016), pp. 18-19. 
 ( 2019 האוניברסיטה הפתוחה )בריטניהפדגוגיות חדשניות,  450

http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/ 
451 WHAT IS PLACE-BASED EDUCATION AND WHY DOES IT MATTER?, GETTING SMART  

https://www.gettingsmart.com/2017/02/what-is-place-based-education/ 
452Learning in Motion: Bring Movement Back to the Classroom, Marwa Abdelbary 2017 

https://www.edweek.org/tm/articles/2017/08/08/learning-in-motion-bring-movement-back-to.html 
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היא למידה משותפת של מורים ולומדים כעמיתי למידה.  הוראה זו עשויה להוביל ל 453הלמידה שלו. 

ון בעיות, יצירה ויזמות מאפשרת למורים אינטראקציות מקדמות ומעשירות עם הלומדים בחקר, פתר

תוצרים.  של  משותפת  למורים   454ויצירה  גורמות  הלומדים,  של  פעלנות  מעודדת  אלו  פרקטיקות 

על  ובעלות  ייעוד  תחושת  ללומדים  ומקנות  והלמידה,  ההוראה  בתהליך  שותפים  להיות  וללומדים 

 .455למידתם

 תהליכי הערכה נוספים  

הנעשית דרך היבטים  הערכת הוליסטית של סוגי ידע שונים, של מיומנויות, גישות, ערכים וכשירויות,  

אישיות, מיומנות  -שונים של ביצועי הלומדים: ידע אפיסטמי וחשיבה מסדר גבוה, מיומנויות תוך ובין

כגון סקרנות   וגישות  נדרש  -פתרון בעיות  ידי המבחנים הסטנדרטיים.  נמדדים על  ת הערכה  אינם 

 .456הוליסטית הכוללת פרקטיקות הערכה חדשות עבור כל הסוגים של תוכני הלימוד

. ניטור והערכה בזמן אמת של תהליך הערכה של תהליך הלמידה מעבר להערכת תוצרי הלמידה 

העניין   בעלי  לכל  ההערכה  והנגשת  והמערכת    - הלמידה   ההורים  הלומד,  באמצעות   -המורה, 

 457פקת לקחים מהירה ושיפור מתמיד של תהליך הלמידה וההוראה.טכנולוגיה, יאפשרו ה

והערכה מכומתת בזמן אמת של הלמידה    ((Quantified learning)  למידה  ניטור  על  המתבססת 

תאפשר  לביש,  ומחשוב  חכמים  חיישנים  באמצעות  הלומד,  של  והמנטלית  הפיזיולוגית  והפעילות 

כלי ניתוח אוטומטיים יספקו ללומד, למורה ולמערכת  הערכת למידה המתבצעת בכל מקום, זמן ומצב.  

תובנות מהירות וממוקדות לצורכי הפקת לקחים ושיפור תהליכי הלמידה וההוראה. ניתוח הנתונים  

יאפשר להציג ללומדים  הזדמנויות והמלצות לקידום הלמידה שלהם, והמורים יוכלו לבצע מעקב אחר  

 458צות לומדים, ולזהות הזדמנויות והישגים. ביצועי הלומדים לאורך זמן, לפקח על קבו

מורכבות מיומנויות  מבוססת  מתבצע  ,  הערכה  עליהן  שהמענה  שאלות,  סוגי  במגוון  מתמקדת 

בוחרים הלומדים  באמצעים גרפיים, כגון ציור, הזזה, סידור או בחירת אזורים גרפיים, טקסט חם, שבו  

ועוד.   קטע  ביטויים בתוך  או  הוא שאו מסדרים מחדש משפטים  הללו  הלומדים  המשותף למטלות 

 .459מבצעים במסגרתן סדרה מורכבת של משימות הדורשת שליטה במיומנויות מורכבות

התאמה של ממשקי הערכה לצורכי הלומד מסתייעת ב   הערכה מותאמת אישית והערכה מסתגלת

 ישית בהיבטים של שפה, מענה למוגבלויות של ראייה ושמיעה וכדומה. היבט נוסף של התאמה א

 

 

453 http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Innovative-learning-environments/Collaborative-teaching 
454 https://www.schoology.com/blog/teacher-collaboration 
455 The complied concepts notes of the OECD Learning Compass 2030, OECD 2019 
456 https://www.chalk.com/resources/five-trends-to-watch-for-in-the-future-of-assessments/ 
457 Draft Literature review on aligning pedagogies and assessments with changes in 

Curriculum, OECD, 2019 
458 https://wildnoodle.com/school 
459 Draft Literature review on aligning pedagogies and assessments with changes in Curriculum, OECD, 2019 
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תוך כדי ביצוע ההערכה התאמה אינטראקטיבית  ההערכה המסתגלת, המאפשרת  הוא  של ההערכה

 460הלומד. של רמת שאלות לרמת הידע והיכולות של 

שמה דגש על הערכה וקרדיטציה של מיומנויות ממוקדות ופרטניות ולא על תעודות    קרדיטציה -מיקרו

ר תמהיל של תגים, מייצגי מיומנויות, המוענקים הסמכה ותארים אקדמיים או מקצועיים. הלומד צוב

דרך  יתבצע  מיומנות  על  קבלת הקרדיטציה  מוניטין. תהליך  ובעלי  מוכרים  קרדיטציה  ידי ספקי  על 

 461פלטפורמות מקוונות בכל מקום ובכל זמן. 

 תוכניות לימודים  – אשכול

רב מנוף  היא  הלימודים  ולשגשו-תוכנית  לרווחה  ביצועים,  לשיפור  לומדים עוצמה  מכשירה  והיא  ג 

היא מסייעת להבטיח עקביות ברמת הלמידה לאורך כל קבוצות   ונותנת בידיהם כלים לעיצוב עתידם.

הגיל, ובכך תורמת למערכת שוויונית יותר. היא מדריכה ותומכת במורים, מקילה על התקשורת בין 

א קיים בה מספיק מרווח  מורים להורים ומבטיחה המשכיות בין רמות השכלה שונות. עם זאת, אם ל

המאפשר ללומדים לחקור את תחומי העניין שלהם לאור תחושת המטרה האישית, עלולה תוכנית 

הלימודים באותה המידה להגביל את היצירתיות והפעלנות של הלומדים ושל המורים. מערכת החינוך  

וטכנולוגיים משבשים   כלכליים  שינויים  בעולם.  השינויים  בקצב  לעמוד  ומודלים מתקשה  תעשיות 

עסקיים ומשפיעים באופן דרמטי על מיומנויות וכישורי העובדים הנדרשים בעולם העבודה. תוכנית 

להסתגל לשינויים    -לימודים הנותרת בלא כל שינוי במשך שנים, חסרה את המרכיב שנדרש מלומדיה  

דרשות. לפיכך, כדי  בעולם ובחברה. יותר מזה, היא אינה מוכשרת להעביר את הידע והמיומנויות הנ 

תהיה   הלימודים  ולעולם שתוכנית  ללומדים  בעולם    רלוונטית  חינוך  מערכות  הספר,  לבית  שמחוץ 

משנות ומעצבות אותן מחדש מפעם לפעם. עיצוב מחודש של תוכניות לימודים הוא הזדמנות לקידום  

חשובות שלא היו במיקוד, לדוגמה, אוריינות נתונים, לשם ניתוח נתונים; שיתוף   ולפיתוח אוריינויות 

 מיומנויות הנדרשות כדי להצליח בחיים בכלל ובעולם העבודה בפרט.  - פעולה; פרסום ויצירה 

מגפת הקורונה חשפה והעצימה את חולשות המערכות הנוכחיות. היא הדגישה את הצורך הדחוף  

הציפה אל פני השטח את הכורח הבוער לא פחות בצמצום פערי הגינות שעד בשינוי דפוסי חשיבה ו

כה רק הלכו התרחבו. המגפה האיצה את הצורך הזה והפכה אותו לרלוונטי מתמיד, מאחר, בעת 

ה במיקוד.  שנמצאת  היא  הלומדים  רווחת  העדכניות,  הלימוד  תוכניות  שישה   OECD-עיצוב  הציג 

 :462בעת עיצוב תוכניות הלימודאתגרים מרכזיים שיש להתמקד בהם 

 

 

460 Assessment framework of the OECD Study on Social and Emotional Skills, OECD, 2019 
461 https://www.training.com.au/ed/how-micro-credentials-can-benefit-you/ 
462 https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/brochure-thematic-reports-on-curriculum-

redesign.pdf  
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 אתגרים מרכזיים בעיצוב תוכניות הלימודים  59תרשים  

לזכור חשוב  לימודים  תוכניות  מחדש  מעצבים  כאשר  כן,  של  כי   463כמו  בחששם  ראש   להקל  אין 

יש    המורים  לטעויות.  לאפשר להם מרחב  ויש  נודע  הלא  מורים מפני  את    להעצים  לצמצם  במקום 

בעת   שלהם  חשוב  הפעלנות  טכנולוגיות.  מבוססת  חדשנית  לימודים  תכנית  בצורך  פיתוח  להכיר 

לאיומי    להיות ערים בתוכנית הלימודים תוך שאיפה לשינוי טרנספורמטיבי וכמובן    בשינויים מתמשכים 

 אבטחת סייבר.

 מגמות עולמיות 

נית לימודים  זיהה ארבעה סוגי תוכניות לימודים התורמות לפיתוח הון עצמי של הלומד: תוכ  OECD-ה

 תחומית ו/או תוכנית מבוססת כשירויות וגמישה. -פרסונלית, דיגיטלית, רב

 תוכניות לימודים מותאמות אישית

למאפייניו,  אישית  המותאמות  לימודים  לתוכניות  הדרגתי  מעבר  מניעה  הפרסונליזציה  מגמת 

ליכולותיו ולרצונותיו של כל לומד. כל לומד צריך "להחזיק" את מצפן הלמידה האישי שלו הכולל ידע 

קודם, חוויות למידה, צורת למידה, נטיות אישיות ורקע משפחתי והמתחשב בהם. מסלול הלמידה 

כ כדי של  חבריו.  של  מאלו  שונים  יהיו  שלו  השלומות  לעבר  מתקדם  הוא  שבה  והמהירות  לומד  ל 

 

 

 2021ן לחקר עתידים, מערך המו"פ משה"ח, דו"ח עתיד ההוראה, המכו 463
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המשמשות   וגמיש  פתוח  במתווה  דינמיות  לימודים  תוכניות  לעצב  יש  ללומד  הקצב  את  להתאים 

"'מסגרת עבודה". מסגרת זו תגדיר באופן כללי מקצועות, תוכני לימוד, יעדים ותוצאות מצופות, אך  

"השטח" החינוכי )רשויות, מנהלים ומורים( את החופש והאחריות להגדרה מפורטת של  תותיר בידי  

 התכנים בהתאם לצרכים המקומיים.  

תוכניות לימוד מותאמות אישית יהיו גמישות ויעוצבו לפי החלטות, מטרות ויעדי הלומד וטווחי זמן   

במש פערים  על  יגשרו  מתקדמות  טכנולוגיות  אלו.  יעדי  להשגת  הנדרשים  ואמצעים  ההוראה  אבי 

בגישה זו מודגש המקום של מקצוע ההוראה ושל תפקיד המורה, בהיותם אלו   .464ליישום תכניות אלו 

והיא מאפשרת למורים להשתמש בשיטות הוראה מותאמות   465המאפשרים התאמה לצורכי הפרט,

גם בהקשר ה ללומד  לימודים אישית תותאם  תוכנית  תרבותי,  שיקדמו את הלומדים באופן מיטבי. 

ליצור מאמרים מצולמים המדגימים את השפעתם של בני הלומדים  לדוגמה, בלימודי הסביבה יכולים  

מנהלי בתי הספר ומורים זקוקים להכשרה על מנת לממש    466האדם על הסביבה המקומית שלהם. 

שדורש   דבר  הלימודים,  תוכניות  בעיצוב  מעורבים  להם  המאפשרת  להם  הניתנת  האוטונומיה  את 

 .467יות בתכנון שיטתי, ביישום ובהערכה מומח

תוכנית לימודים מותאמת אישית. הדבר מאפשר לבצע   2006במישיגן ארה"ב, אושרה בחוק בשנת  

החוויה  של  הרלוונטיות  את  להתאים  כדי  הלימודים,  תוכנית  של  מסוימות  לדרישות  ביחס  שינויים 

שינ  לבצע  ניתן  שבהם  התחומים  את  מפרט  החוק  ללומד.  לומדים  החינוכית  קבוצות  בקרב  ויים 

ייעודיות, אך תוכנית הלימודים האישית מונגשת ומתאפשרת לכל הלומדים תוך שמירה על הרמה  

 .468האקדמית הנדרשת לקבלת תעודת בגרות

  תוכניות לימודים מבוססות חדשנות טכנולוגית

פלטפורמות   המשלבת  פ  טכנולוגיות   למידה  גישה  ועל  טכנולוגית  חדשנות  על  תוחה, מבוססת 

וגלובליים   מקומיים  להקשרים  התאמה  יכולת  לה  ויש  הקשר  תואמת  למידה  זו  וזולה.  חופשית 

במדיה  ממשחקים  החל  שונות,  פלטפורמות  משלבות  אלו  לימודים  תוכניות  במהירות.  המשתנים 

חברתית ועד פלטפורמות מציאות מדומה, והיא  לצורך יצירת מסלולים למידה חדשים באופן פרטני 

ת. תוכניות לימוד דיגיטליות מכוונות להוראה מקוונת המעצימה את המורים, חוסכת להם זמן  ובקבוצו

 בתכנון השיעורים ובמתן ציונים, זמן שמתפנה לטובת בילוי נוסף עם תלמידיהם. 

לניהול למידה   תומכות. מערכת  נתונים  וניתוח  איסוף  דורשות מערכות  דיגיטליות  לימוד   -תוכניות 

LMS, learning management system  עוקבת תוכני הלמידה,  ולעקיבות של  תורמת להתמדה   ,

 

 

464 https://digitalmarketinginstitute.com/blog/8-education-trends-that-matter-to-students 
465 PQC aggregated country responses: Section 2 - Trends in curriculum redesign, OECD, 2019 
466 https://practices.learningaccelerator.org/strategies/designing-custom-curriculum 
467 Progress report on the draft international synthesis report: Curriculum flexibility and 

Autonomy OECD, 2019 
468 https://www.eupschools.org/domain/1225 
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כאשר משלבים בלמידה תוכניות   .469אחר התקדמות הלמידה ומנגישה את התהליך לבעלי העניין 

לימוד דיגיטליות, יש להביא בחשבון בעת ההטמעה את החשש של המורים, הן מהעובדה שמהות  

הפוך למקור הסמכות והמורה יאבד שליטה מלאה על תפקידם משתנה והן מכך שהמחשב עלול ל

 הלמידה בכיתה. 

ידע   פיתוח  מקדמות  הדעת,  תחומי  בכל  דיגיטליים  וכלים  תכנים  המשלבות  הלימודים  תוכניות 

ומיומנויות, ומפתחת את כישורי האוריינות הדיגיטלית של הלומדים ואת יכולתם להשתמש בתכנים  

לומדים יוכלו ללמוד   470וצרים באופן יעיל, מושכל, ביקורתי ואתי.ובכלים דיגיטליים מגוונים ליצירת ת 

יוכלו  מורים  ואילו  אדפטיבית,  למידה  טכנולוגית  באמצעות  ולסגנונם  ליכולותיהם  המותאם  באופן 

לשלב כלים טכנולוגיים חדשים באסטרטגיות ההוראה שלהם, ליצור חומרי קורס מותאמים אישית, 

 471ולפתח סגנונות חדשים של מערכי שיעור. לתכנן וליצור שיעורים פרטניים 

 תחומיות  -תחומיות  ובין-תוכניות לימודים רב

בין חקירה  -)אינטר    472תחומית-למידה  של  בדרך  דעת  תחומי  מספר  בין  משלבת  דיסציפלינרית( 

פתרונות   מציאת  תחומים,  בין  המחברים  גדולים  ורעיונות  תיאוריות  אתגרים,  פיצוח  לשם  ומחקר 

דיסציפלינרית( מאפשרת ללומדים -)מולטי  תחומית -למידה רבלבעיות, ניהול פרויקט או ייצור מוצר.  

וק בפתרון בעיות מורכבות בעזרת ידע וכלים ממגוון עולמות תוכן. הגישה ללמוד נושאים שונים ולעס

ושל   הלימוד  נושאי  הוליסטית של  ראייה  הנפוצה, מתאפיינת בהיעדר  )הדיסציפלינרית(  התחומית 

תחומית, מזמן הבנה עמוקה יותר של נושאים ורעיונות גדולים אצל -מעבר ללמידה רבהקשר ביניהם.  

תחומית יוצאת נשכרת מדרכי הוראה המזמנות למידה שיתופית לצד שילוב -למידה בין  473הלומדים. 

-תחומית הוא תוכניות לימודים בין-ביטוי בולט ללמידה בין  474הערך המוסף של טכנולוגיות חינוכיות.

תכניות   כגון  האומנות STEAMתחומיות  ההנדסה,  הטכנולוגיה,  המדעים,  תחומי  את  המשלבות   ,

מעניקות ללומדים הזדמנות להתנסות ביישום אינטגרטיבי של מגוון רחב   והמתמטיקה. תוכניות אלו

 475של ידע ומיומנויות, המייצרים אצלם קשרים חדשים בדומה למה שמתרחש בעולם האמיתי. 

 תוכניות לימודים ממוקדות כשירויות ומיומנויות

העומד  והניסיון  הידע  על  הנסמכות  לאדם  שיש  היכולות  הן  ומיומנויות  לבצע כשירויות  לרשותו  ים 

כשירויות הם חלק מתפיסת הוליסטיות של כשירות, הכוללת    פעולות בצורה אחראית להשגת מטרה.

 

 

469 https://www.aeseducation.com/what-is-digital-curriculum 
  2019 האקדמיה הישראלית למדעים , יוזמה,21-התאמת תכניות הלימודים וחומרי הלימוד למאה ה 470

http://education.academy.ac.il/SystemFiles/23319.pdf 
471 https://digitalmarketinginstitute.com/blog/8-education-trends-that-matter-to-students 
472 P21 Framework for 21st Century Learning Definitions ,2018  

http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf 
473 http://amit.org.il/edugogya/interdisciplinary/ 
474 https://meyda.education.gov.il/files/Scientist/pehilut_lemida_beintchumit.pdf 
475 UNDERSTANDING INNOVATIVE PEDAGOGIES: KEY THEMES TO ANALYSE NEW APPROACHES TO TEACHING AND 

LEARNING OECD Education Working Paper No. 172, 2018  
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גיוס ידע, כישורים, עמדות וערכים לשם עמידה בדרישות מורכבות. אך מושג הכשירות מרחיב מעבר  

ת, גישות וערכים, לעצם הרכישה של ידע ומיומנויות. כשירות היא תמהיל סינרגטי של ידע, מיומנויו 

 476המאפשר להתמודד עם אתגרים מורכבים במציאות המשתנה. 

 מבחין בין שלושה סוגים שונים של כשירויות:  2030לשנת  OECDמצפן הלמידה של 

 קוגניטיביות- כשירויות קוגניטיביות ומטא ●

 כשירויות חברתיות ורגשיות   ●

 מיומנויות פיזיות ומעשיות   ●

ויותר על  מאחר שדרישות שוק   יותר  צריכים להסתמך  העבודה משתנות חדשות לבקרים, לומדים 

חייהם  כל  לאורך  ללמוד  וליכולת  לאחריות  ליצירתיות,  הקשור  בכל  הייחודית  תוכניות   .477יכולתם 

הלימודים עוברות מהתמקדות צרה בידע להתמקדות רחבה גם בכשירויות ובמיומנויות המאפשרות 

כינם לעתיד באופן מיטבי. בתור שכאלה עשויים הלומדים להשפיע  לפתח את פעלנות הלומדים ולה

העולם  תמונת  על  ולהשפיע  אחרים,  של  ורגשות  פעולות  כוונות,  להבין  סביבתם,  על  חיובי  באופן 

 העתידית בטווח הקצר ובטווח הארוך.  

  חינוך מונע מגמות סביבתיות

בי ומכאן הצורך  על החינוך,  לימוד חדשות. ביטוי כאמור, מגמות עולמיות משפיעות  תוכניות  צירת 

לצורך זה בחינוך עדכני ורלוונטי היא הצעת חוק חדשה שעוסקת בחינוך על רקע משבר האקלים. 

התשפ"א   אקלימי  "חינוך  החוק  באוגוסט    478", 2021  -בהצעת  טרומית   2021שהובאה  לקריאה 

אקלימי לכלל תלמידי   אבן הדרך הראשונה להתמודדות עם משבר האקלים היא חינוךבכנסת נרשם: "

ותלמידות בתי הספר השונים והמגוונים, מכיתה א' ועד כיתה י"ב. ידע בתחום האקלים לרבות סיגול 

קיימא, הפסקת שימוש באנרגיות מזהמות ועוד, שיוקנה לתלמידים ותלמידות מגיל  - אורח חיים בר

 צעיר, ינגיש לדור העתיד את הפתרונות האפשריים לחיים לצד המשבר." 

  

 

 

476 PQC aggregated country responses: Section 2 - Trends in curriculum redesign, OECD, 2019  
477 https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-

learning/learning/skills/Skills_for_2030_concept_note.pdf  
478https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/LawBill.aspx?t=lawsuggestionssearch&lawitemid=

2157953  
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 שלבים בתוכנית לחינוך אקלימי 2 טבלה

 

 תכנון, ארגון וניהול    - אשכול

סגירת בתי ספר בתקופות של משבר, בידוד וסגר, מעלה שאלות מעבר להמשכיות החינוך גרידא.  

ובריאות.   חברתית  לכידות  הפרט,  לרווחת  הקשור  בכל  מפתח  תפקיד  ממלאים  ספר  בנוסף, בתי 

נדרשת מערכת החינוך  להתמודד עם אתגרים כגון שינויים דמוגרפיים, פערים מתרחבים בין אזורים 

ויישומים   אקולוגי  איזון  חוסר  מתמעטים,  משאבים  ומסובסד,  איכותי  לחינוך  דרישה  ואוכלוסיות, 

 אקראיים של פיתוחים מדעיים. 

ק גדלה עם הזמן, מחדדות את החשיבות תמורות במציאות החיים והמורכבות של מערכות החינוך שר

של תכנון וארגון בתחום החינוך. בתקופת מגפת הקורונה העמיקה ההבנה כי הלמידה המקוונת היא 

גם אם לא ברור לגמרי כיצד ייראה בית הספר המסורתי בעשור כאן כדי להישאר ושיש להיערך לכך.  

, שניהול הכיתות ייעשה באופן מקוון ויהיו בו הקרוב, ברור לחלוטין שהוא יכלול שיחות ועידה בווידיאו

וירטואליות   ללמידה  רבות  בתקופות   -הזדמנויות  לכן,  קודם  גם  פופולריות  לצבור  שהחלו  תופעות 

יציבות יותר. עבור מערכת החינוך המשמעות היא העמדת יותר כלים דיגיטליים להתאמה אישית של 

בלמידה ובעבודה מתקדמת, וכל זאת מבלי לבטל    הלמידה, שימוש בנתוני ביצועים ושיתוף הלומדים 

מתאימה   והכשרה  מספקות  תשתיות  הכנת  נדרשת  גם  לכך  ואולם  הגדולה.  לכיתה  שייכותם  את 

את   בחשבון  להביא  יש  בנוסף,  החינוך.  והמייצרות לצוותי  מציאות  המשנות  העולמיות  המגמות 

סיסטם ארגוני,  -ת כגון קיימות, אקו וספרדיגמות חדשות לתכנון וארגון, פרדיגמות המבוססות על תפי

 .479כלכלה מעגלית, כלכלה שיתופית וחברתית ועוד

  

 

 

479  Global Education Futures Report EDUCATIONAL ECOSYSTEMS FOR SOCIETAL TRANSFORMATION 
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 מגמות עולמיות 

 אקולוגיית שטפי למידה  

לפרדיגמת הלמידה הקיימת, המבוססת על מוסדות חינוך )בתי ספר,    480היא פרדיגמת למידה חלופית 

היא מושתתת על מגוון ית ולחינוך.  מכללות, אוניברסיטאות(, ששימשו עד כה כשער למוביליות חברת 

הלומדים    שטפי למידה אפשריים בכל מרחבי החיים, הנסמכים על מגוון ספקים ומשאבים של למידה.

יוכלו לצלול  באופן עצמאי משטפי הלמידה הקיימים ולסגת מהם בכל מקום ובכל זמן, ולבחור את  

י למידה, ואופן ההערכה(. הם יוכלו אופני הלמידה ומרכיביהם )מורים, פלטפורמות, שירותי ומשאב

להתקשר באופן דינמי, בהסכמים המושתתים על חוזים ממוחשבים חכמים, עם ספקי למידה מגוונים  

ולשאיפות שלהם.  לצרכים  לאינטרסים,  אישית  למידה המותאמים  לייצר מסעות  לומד   481כדי  לכל 

היבטי כל  ומנוהלים  מתועדים  שבה  אוניברסלית  למידה  רשומת  פלטפורמות   תהייה  בכל  למידתו 

 482הלמידה שבחר, באופן המאפשר לעקוב אחרי למידתו לאורך כל  תקופת החינוך.

 Unschooling ,)483(החינוך החופשי  מודל נוסף, המתכתב עם פרדיגמת שטפי הלמידה, הוא מודל  

ובהן   טבעיות,  חיים  חוויות  בסיס  על  וסקרנות,  אישיים  מאינטרסים  המונעת  בלמידה  הדוגל 

ביצוע מטלות ביתיות, התמחויות וניסיון בעבודה, נסיעות, ספרים, שיעורי בחירה, משפחה,   משחק,

  מודל זה מעודד חקירה וגילוי של פעילויות ביוזמת הילדים עצמם, מנטורים, ואינטראקציות חברתיות.

ולפיה ככל שהלמידה אישית יותר, כך היא שימושית ומשמעותית יותר ללומד  והוא נשען על האמונה  

יותר מובנת  כן  ללומד   .ועל  מקנה  ואותנטית,  טבעית  בסביבה  המתבצע  זה,  אישית  מותאם  חינוך 

 כישורים להתמודד עם העולם האמיתי. 

בי לידי  ומביא  הספר,  בית  לכותלי  מחוץ  המתפתח  נוסף,  ואת  מודל  הפדגוגיות  יכולותיהם  את  טוי 

במודל  ).Homeschooling( מודל החינוך הביתישאיפותיהם של הורי הלומדים בתחום החינוך, הוא  

רצונם של הורים ושל קהילות ועסקים לייצר חינוך    484זה לוקחים ההורים אחריות על חינוך ילדיהם.

 486וקרנות השקעה. 485ילות, יזמיםרלוונטי, מקדם יוזמות להקמת בתי ספר פרטיים על ידי קה

  

 

 

480 IFTF (2016) Learning is earning the national learning economy, p. 4. 

http://www.iftf.org/fileadmin/user_upload/downloads/learning/IFTF_ACT_LearningIsEarning_ResearchMap.pdf 
481 Prince K. & Swanson j. (2015) The Future of Learning: Education in Era of Partners in Code , KnowledgeWorks, 

p 15. 

482 Experience API. Learning Record Store (LRS). https://tincanapi.com/learning-record-store 
483 Wikipedia, Unschooling 
484 Prince K. & Swanson j. (2015) The Future of Learning: Education in Era of Partners in Code , KnowledgeWorks, 

p 19. 
485 Business Insider Elon Musk didn't like his kids' school, so he made his own small, secretive school without 

grade levels. http://www.businessinsider.com/elon-musk-creates-a-grade-school-2015-5 
486 Prince K. & Swanson j. (2015) The Future of Learning: Education in Era of Partners in Code , KnowledgeWorks, 

p 24. 
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 בתי ספר וצוותים בריאים   -הגישה ההוליסטית 

איך  בשנה האחרונה, על רקע מגפת הקורונה, עלתה שאלה המכוונת אל מנהלי מוסדות החינוך:  

לבטוחים? הספר  בית  מבני  את  הקצר    להפוך  לטווח  באסטרטגיה  עסקו  זו  לשאלה  המענים  רוב 

לומר תוך כדי המגפה. ואולם, סוגיה זו דוחפת אל קדמת הבמה שאלה שיישומה נדרש בזמן אמת, כ 

גדולה יותר, הנוגעת במחשבה, בתכנון ובאסטרטגיה לטווח הארוך, והקוראת להתבוננות הוליסטית 

 .487על עיצוב מבני בית ספר בריאים 

בעדשה    בטיחות ודאי יקפוץ לראש הרשימה, אבל אם נסתכלאם נשאל מה הופך בניין לבריא? עניין ה

רחבה, ישנם גם שיקולים אחרים. למשל, איכות האוויר הפנימית, האם קיימות מערכות טיהור אוויר,  

מהם המוצרים והריהוט בתוך הבניין, האם צורת הבנייה והחומרים מהם הוא עשוי הם בני קיימא,  

גריד  ואסתטיקה  פונקציונליות  שיקולי  בשל  ייבחר  לא  חינוכית,  פונקציה  לו  שיש  גם ריהוט  אלא  א 

 בהתאם לנתוני קיימות.  

האם נוכח בו איש צוות רפואי, אח/ות, ומוקצה להם מקום ומה לגבי תפעולו היומיומי של הבניין?  

נאות וציוד ברמה מספקת לטיפול באוכלוסיית בית הספר. האם נמצא איש תמיכה טכנית שמופקד  

ל ולסביבות  רחב  לפס  הגישה  ועל  הטכנולוגיים  הכלים  תקינות  המצוידות  על  מודרניות  מידה 

חייבים  הספר  בבתי  התמיכה  ונותני  הטכנולוגיה  מובילי  לחשמל.  וגישה  שיתופית  בטכנולוגיה 

שימושיות? כלומר, אלו  -להתעדכן בכל שינוי. האם המרחבים הפיזיים השונים במבנה מציעים רב

ם ולשימושים  מרחבים ורהיטים גמישים הניתנים להתאמה ולסידור מחדש במהירות בהתאם לצרכי

השונים של הלומדים והמורים. נחוץ שאותו ריהוט  יהיה ניתן להתאמה גם להוראה היברידית, כאשר  

 חלק מהלומדים נמצאים במרחב הפיזי וחלקם מרוחקים.

החלל, האם הסביבה מסבירת פנים )ריהוט, צבעי קיר, עומס ויזואלי ואפילו כללי כיתה(,  אשר לעיצוב  

למרחבי   האם  חושיות,  בעיות  עם  להתמודד  או  עומס  לפרוק  הלומדים  יוכלו  שבו  מקום  יש  האם 

הלמידה שלהם יש מספיק אור טבעי, האם עובדים עם לוחות צבעים מגובשים, הכוללים אלמנטים  

כתיבה  וה  488ביופיליים.  שולחנות  פחות  עם  חדשניים  למידה  מרחבי  כולל  עיצובן  האם  כיתות, 

 מסורתיים ואפשרויות ישיבה גמישות יותר, הפותחים בפני הלומדים אפשרויות בחירה רבות יותר. 

רגשית  -כיצד בית הספר מתאים לצרכי הצוות, כיצד תומכים ברווחתם החברתית   שיקולים רגשיים:

ד מעודדים בחירה ותנועה של הלומדים לאורך כל היום, וכמובן, כיצד כל של הלומדים והצוות, כיצ

 אלה ישפיעו על עיצוב בית הספר.

ומאמצים פילוסופיות למידה היברידיות שיכולות ללבוש   ומתגמשים  ובתי הספר הולכים  קמפוסים 

- פעמיים  צורות רבות. בין היתר ייתכנו מצבים שבהם חלק מהלומדים והצוות ינכחו בבית הספר רק  

 

 

487 https://www.demcointeriors.com/blog/6-educational-trends-that-are-changing-school-design/  

 גישה תכנונית הנעזרת בטבע היא הביופיליה, "אהבת הטבע" ביוונית.  488
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יותר   יותר יתכנסו במרחב הפיזי לעתים קרובות  ולכן סביר שקבוצות למידה קטנות  שלוש בשבוע, 

 למטרות למידה או לתמיכה נוספת. 

לכן יש   ואולם, מבנה בית הספר, בריא ככל שיהיה, לא יוכל לתפקד כראוי עם צוות שזקוק לטיפול.

 ( העצמי  הטיפול  את  בתי  Self Care)לקדם  צוותי  הקיצוני,    בקרב  האוויר  מזג  אירועי  נוכח  הספר. 

לומדים   מורים,  השלכותיה,  שלל  על  הקורונה,  ומגפת  כלכליות  טלטלות  פוליטיות,  תנודות 

מחירה   את  גבתה  מהבית  ולמידה  הוראה  יותר.  רבה  במידה  מוצפים  לחוש  עשויים  ומשפחותיהם 

תשומת לב לכן, יש להקדיש  מהמורים, הלומדים וההורים כאחד ורמות הלחץ עלו באופן משמעותי.  

רגשית של כלל באי בית הספר בשל חשיבותה ומשמעותה בייחוד בימים -רבה לבריאות החברתית 

בלא הכנה  אלו נדחקו להתאים עצמם  והמורים  מקוונת,  ללמידה  כאשר בתי הספר עברו  . השנה, 

ן, הערך של מספקת למצב חדש שבו עליהם ללמד בשיטות בלתי מוכרות ובתנאים שלא חוו קודם לכ

טיפול עצמי עלה. איננו יודעים כיצד תיראה שנת הלימודים תשפ"ב, אך בין שהלומדים ילמדו מהבית 

חיונית ללומדים, מורים   ולרווחה הכללית  ובין שילמדו במרחבי בית הספר, הרי שהדאגה לבריאות 

צן" מערכתית, והורים כאחד. הטיפול ברווחת המורים חשוב ביותר, ויש לראותו כמעין "מסיכת חמ

בלומדים.  לטפל  שניגשים  לפני  עוד  המורים  על  להניח  החברתית   489שיש  של -רווחתם  רגשית 

הלומדים ממשיכה להיות בראש מעייניהם, אך מתח של מורה סופו שישפיע על המיקוד, הזיכרון 

רגעים אלה של למידה חברתית  רגשית שווים את הזמן המושקע בהם, משום  -והלמידה הכוללת. 

ם לצמצם קשיים חריפים בשלב מאוחר יותר. עבור המורים, אפשרות לשילוב מטלות שעוזרות שבכוח

ללומדים לנהל מתח יכולה להיות הזדמנות ללמידה והכוונה עצמית של הלומד והמורה יחדיו, ולשם 

כך מוצע להתחיל את הבוקר בשיחת שיתוף, שבה יספרו הלומדים והמורים איך הם מרגישים ומה 

פחות מצליח להרגיעם. אפשר גם לפנות מספר דקות של שקט לנשימה עמוקה, עצימת  מצליח או  

הלימודים   יום  את  ולהמשיך  מחודשים,  בכוחות  להיטען  לחץ,  לשחרר  וכך  חיובית,  וחשיבה  עיניים 

 בתחושה רגועה וטובה יותר.

  (Long Life Learning - LLL)הלמידה לאורך החיים  

ל חינוך עצמי יזום המתמקד בהתפתחות אישית. בין שהמוטיבציה למידה לאורך החיים היא צורה ש

היא מרדף אחר אינטרסים ותשוקות אישיות ובין שהיא נובעת ממרדף להגשמת שאיפות מקצועיות, 

למידה לאורך החיים יכולה לסייע בהשגת הגשמה אישית וסיפוק. בבסיסה טמונה ההכרה שלבני 

מה שמעודד את שיפור איכות החיים ואת תחושת הערך   אדם יש דחף טבעי לחקור, ללמוד ולצמוח,

העצמי של האדם. אמנם אין הגדרה סטנדרטית ללמידה לאורך החיים, אך בדרך כלל ההתייחסות 

הכשרה   או  אוניברסיטה  ספר,  בית  כגון  רשמי,  חינוכי  למוסד  מחוץ  המתרחשת  ללמידה  היא 

 .490ארגונית 

אה אמורים לסגל לעצמם, משום מעצם טיבם וממילא למידה לאורך החיים אינה מיומנות שאנשי הור

החיים.   לכל  לומדים  הם  בכנסים הללו  והשתתפות  בסדנאות  מתמשכת  למידה  על  נוסף 

 

 

489 https://www.scilearn.com/2021-education-trends/ 
490 https://www.valamis.com/hub/lifelong-learning 
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ובהשתלמויות, לצורך שימור כישוריהם, הם לרוב הראשונים ללמוד לתארים מתקדמים, בהינתן להם  

שההתפתחות רה המקצועית. בעוד  במודלים של ההכשהזדמנות לכך. ואולם, גם בתחום זה חל שינוי  

המקצועית בעבר התבטאה ביותר זמן כיתתי והסמכה נוספת, הרי שבעתיד תהליך למידה של מורים 

צפוי לכלול הזדמנויות נוספות לסקירת עמיתים, לחונכות וללמידה מרחוק באמצעות רשתות. כאשר  

ר שיישארו ויתרמו יותר המורים מרגישים שמשקיעים בהם ושהם מוערכים תרתי משמע, סביר יות 

 למערכת. 

 :491חמישה צעדים פשוטים שבעזרתם ניתן להיעשות לאנשים לומדים לאורך החיים 

 להגדיר מטרות ללמידה  ●

 בתהליכי למידה )חשוב להכיר אותן ולדעת להתמודד איתן( המגבלות האישיותלברר מה  ●

 מותאמת אישית סביבת למידהלעצב  ●

מטה ● כל   קוגניציה-לתרגל  שיפורים  ובחינת  התהליך  ובחינת  עצירה  הלמידה,  תיעוד  )ע"י 

 העת(  

  כיףלהפוך את זה ל ●

  בתי הספר הופכים לארגונים זמישים

המציאות   לאתגרי  מענה  לתת  כדי  מתמידים  ושיפור  הסתגלות  תהליכי  לקיים  נדרשים  ספר  בתי 

ונגישות שלהם למשאבים    492המשתנה.  ושל לומדים  יש לאפשר התארגנויות של מורים  כך  לשם 

ולהערכה   להוראה  ללמידה,  חדשות  דרכים  עצמאי  באופן  וליישם  ליזום  שיוכלו  כדי  ארגוניים, 

המממשות את יעדי מערכת החינוך. מערכת החינוך תספק לבתי ספר יעדים מערכתיים ומעטפת  

טכנולוגית, שתתמוך ותאפשר את היוזמות המקומיות. במסגרת תהליך ארגונית, מקצועית, תרבותית ו

בהיבטים הפדגוגיים והארגוניים, ובתי הספר יפתחו ייחודיות    493זה תורחב האוטונומיה הבית ספרית 

הדבר יוביל ליישום פרדיגמת המבנה   ולומדים.ומיתוג ויגבירו את האטרקטיביות שלהם בעיני הורים  

, פרדיגמה הדוגלת ביצירת רשתות גלובליות של מחנכים ולומדים היוצרים  במערכת החינוך  494הרשתי 

קהילה לומדת, שבה כל חבר הוא צרכן ויצרן של רעיונות ושל ידע. הכיתה והמורה יצאו למסע למידה  

, כשהמורה  הלומדים משותף בכיתה ומחוצה לה, תוך יישום למידת עמיתים, המתבססת על חוזקות  

לכל   לגבי  למצוא  לומד  מסייע  ההחלטות  בקבלת  שותפים  יהיו  מורים  הייחודי.  האישי  מקומו  את 

התחומים שהם מלמדים ויפעלו בשיתוף עם הורים ולומדים להובלת מיזמים קהילתיים בבית הספר. 

 

 

491 https://new.methodic.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%95%D7%AA-

%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%9D-

%D7%9E%D7%AA%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9B%D7%9C-

%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91-5-%D7%A6%D7%A2%D7%93%D7%99/  
492  Agile Schools. http://www.agileschools.com/ 

 ACER) .(( הערך המוסף באוטונומיה. מלבורן, הוצאת 2016תקציר המדען הראשי לספר: קולדוול ב. ג. ) 493

meyda.education.gov.il/files/Scientist/autonomypremium100ideas.pdfhttp:// 
שינוי  (. 2015; הכט, י' )http://goo.gl/8csR3Uבתוך ערי חינוך: אמנות שיתופי פעולה. בזמן המהפכה. (. 2014הכט, י' ) 494

 http://goo.gl/Vt5JDn .אמנות שיתופי פעולה בתוך ערי חינוך: פרדיגמה מפירמידה לרשת.
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מורים  לומדים,  של  רשתות  ייצרו  ספר  בתי  ובין  ארגונים  בין  פעולה  שיתופי  יותר,  הגבוהה  ברמה 

'עיר   יחד  המהווים  הרשת ומנהלים,  פרדיגמת  החינוך.  מערכת  עם  גומלין  ביחסי  שנמצאת  חינוך' 

תאפשר למערכת החינוך ולבית הספר להיות מבנה חי ודינמי שחלקיו השונים פועלים באופן משותף 

וסביבה  כוללים  חינוכיים  יעדים  החינוך  ארגוני  עבור  לייצר  יהיה  החינוך  מערכת  תפקיד  והרמוני. 

 495פוטנציאל שלהם. המאפשרת להם למצות את מלוא ה

 הלומד במרכז  

הלומד הוא יחידת המידה המרכזית שתעמוד במרכז התכנון הבית ספרי במקום הכיתה או השכבה. 

בהתאם לכך תיושם גישת למידה אישית ועצמאית המתאימה את תוכני הלמידה, את סגנון הלמידה 

ללומד לחוות את החיים    ואת אופן הערכת הלמידה למאפייני הלומד ושאיפותיו. בית הספר יאפשר

האמיתיים תוך הסרת הגבולות הקיימים בין בית הספר לעולם החיצוני. דגש מרכזי יושם על למידה 

ייעשה  -בין שונות.  פדגוגיות  לפרקטיקות  המותאמות  גמישות,  ספריות  בית  סדירויות  ועל  תחומית 

ב העוסקת  ללמידה  ושיתופיות,  וירטואליות  מקוונות,  בטכנולוגיות  אותנטיות  שימוש  בעיות  פתרון 

בעולם האמיתי, ויושם דגש על הערכת מיומנויות ע בסיס הדגמת יכולות והצגת תוצרים. יושם דגש  

יכולות  לעל חיזוק איכות הלמידה לעומת כמות הידע, ומספר מקצועות ה ימוד יצטמצם כדי לפתח 

, הלומדים צמאית של  עמוקות יותר בתחומים הנלמדים. המורים יתמקדו בסיוע ללמידה האישית והע

עבור   אתגרים  ביצירת  ותוססת,  אינטראקטיבית  מעניינת,  לימודים  סביבת  הלומדים  ביצירת 

 ובהפנייתם למקורות מידע מגוונים ומאתגרים. 

 תשתיות טכנולוגיות ופיזיות   - אשכול

ווירטואליות מייצרות, יחדיו ובאופן משולב, סביבות למידה חדשניות ומוטות ע תיד.  תשתיות פיזיות 

שימוש בטכנולוגיה בעולם החינוך עשוי לסייע בביטול החסמים למתן חינוך איכותי בכל רחבי תבל. 

בקרבם  ולפתח  הלומדים  של  דמיונם  את  להרחיב  הזדמנות  מספקת  החינוך  בעולם  טכנולוגיה 

התשתיות  בתחום  המגמות  להם.  המועבר  הידע  את  יותר  מעמיק  באופן  ולהבין  שונות  מיומנויות 

הן בפיתוח של ידע, מיומנויות ערכים וכשירויות הנדרשות ללומדים והן ביישום דרכי למידה,   תומכות 

והיבטים ארגוניים.  פיזי/טכנולוגי התומך    OECD-ה  496הוראה, הערכה  חינוכי כמרחב  מגדיר מרחב 

חינוכי עדכני מצופה להשיג פעילות  ומגוונות. מרחב  ולמידה מרובות  ובפדגוגיות הוראה  בתוכניות 

ביצועים מיטביים ואיכותיים לאורך זמן, לעודד הרמוניה עם הסביבה והשתתפות חברתית באמצעות ו

סביבה בריאה, נוחה, בטוחה ומעוררת. סביבת הלמידה, במובנה הרחב, נתפשת כשילוב של מרחבי  

המנהלים  על  לו.  ומחוצה  הספר  בית  בתוך  ווירטואליים,  פיזיים  פורמליים,  ובלתי  פורמליים  למידה 

מקבלי ההחלטות במערכת החינוך לתכנן את המציאות החדשה המשתנה במהירות. בהקשר של  ו

תוך   הארוך,  לטווח  לצרכים  המידיים  הצרכים  בין  להפריד  אותם  מחייב  הדבר  טכנולוגית,  חדשנות 

התכוונות למסלול לטווח הארוך. זאת מאחר שתכנון ויישום של אסטרטגיה דיגיטלית בחינוך דורשים 

 

 

495 Horizon report: 2016 K-12 edition (2016), pp. 10-11. 
496 http://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/04/Learning_spaces_guidelines_ENG.pdf  
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בוהה של בעלי עניין, בהירות, חזון ויכולת קבלת החלטות בזמן. היכולת של מנהלי בתי  מעורבות ג

ספר ושל יתר מקבלי ההחלטות לזהות ולהבין את המגמות הטכנולוגיות המובילות המשפיעות על 

 מערכת החינוך, היא קריטית עבורם, אם ברצונם להתמודד כראוי עם הסביבה ההיברידית המתהווה.

 ות מגמות עולמי

  497תכנון תשתיות, פעילות ולמידה דרך טכנולוגיה 

לתשתית   מורכבים,  ותזמון  תכנון  לתהליכי  נדרש  מודרני,  כארגון  ספר,     ICTבית 

((Information Communication Technology    התשתית מקצועית.  דיגיטלית  ולתמיכה  אמינה 

צריכה לכלול מכשירי קצה ניידים המנוהלים ביעילות עבור לומדים ומורים, רשת אמינה )אלחוטית(,  

חיבור לאינטרנט עם זמינות ופס רחב, תוכנות וחומרי למידה חדשניים מבוססי ענן. תלות יומיומית  

וניתן להרחבה של תקשוב, שבדיוק כמו חשמל, נעשה  בטכנולוגיות אלו מחייבת בסיס אמין, מדרגי  

מובן מאליו בנוף בית הספר. על בסיס תשתית זו יופעלו בבית הספר יישומים  בסיסיים תומכי תכנון  

וארגון כגון לוח שנה, דואר אלקטרוני, עריכת מסמכים באופן שיתופי ומקוון, צ'אט ושיחות וידאו, כלים 

 נתי ולוחות זמנים, הערכת מטלות ותכנון וארגון כיתות. לתכנון מערכת כיתתית, תכנון ש

ענן  Office 365 forאו      (G Suite for Education, Apple Classkit / Classroom יישומי 

Education  מאפשרים ללומדים לעבוד בשיתוף על מטלות ומשימות, גם אם מרחוק, ולתקשר עם )

תומכ אלו  מערכות  אחרים.  לומדים  עם  או  במיומנויות מורים  המתמקדות  פעילויות  בארגון  ות 

עוזרות לפקח על התהליך ו  קוגניטיביות מורכבות ובמשאבי למידה אדפטיביים. הן מספקות תובנות 

וללוח מחוונים חוצה  ומְפנות אוטומטית את ההערכה הידנית של תוצרים למערכת מידע על הלומדים  

מידת התקדמות ותוצאות ממשאבי למידה   . הלוח מספק סקירה כללית ואוסף מידע המשקףנושאים

ולמורה מבט  ומסביבות שונות. על בסיס מערכת המידע של הלומדים מציע לוח המחוונים ללומד 

חוצה נושאים של התפתחות הלומד ותהליך הלמידה שלו. הדבר חוסך זמן למורה, ומאפשר דרכי  

יכולים לשלוח באופן יזום הודעות  התקשרות אפקטיביות ומיידיות בין המורה ללומד. לדוגמה, מורים  

טקסט וקישורים ללומדים בעת הצורך, לספק להם מידע על תכנון שיעורים, תובנות מלוח המחוונים, 

   EdBotsכגוןשינויים בלוח הזמנים והודעות אחרות הנוגעות להוראה וללמידה. גם שימוש ביישומים  
בינה מלאכותית, יישומים המשפרים את צ'אט פשוט המספק תשובות לשאלות הלומדים על ידי    -  498

 הול הזמן של תהליכי הלמידה. ני

גם לאחר שמגפת הקורונה תעבור מהעולם, או לפחות ההגבלות שמגיעות איתה, מערכת החינוך  

תמשיך לעבוד בצורה היברידית ויתקיימו שיעורים או מפגשים דרך זום או פלטפורמות אחרות. עם 

כ יתקיימו,  אלו  שיעורים  היום.  זאת,  המוכרות  מאלו  יותר  מתוחכמות  בדרכים  של נראה,  החוויות 

בין אינטראקציות  עם  יותר,  לאותנטיות  יותר,  לשיתופיות  יהפכו  מקוונים  מגוונות  -שיעורים  אישיות 

צפויות להמשיך לשנות את עולם החינוך, בעזרת   VR-ו  AR. טכנולוגיות  ושיחות עשירות הרבה יותר

 

 

497 Education in an artificially intelligent world Kennisnet Technology Compass 2019-2020 
498 http://ed.bot/ 
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יישומים, החל בסיורים   חוויות למידה סוחפות כסימולציות בשילוב משחקים. שלל  ועד  וירטואליים 

טכנולוגיות אלו יידרשו יותר ויותר במוסדות החינוך, והדבר יצריך הכנה של תשתיות פיזיות לצורות 

 למידה שונות. 

 מרחבי פעילות גופנית במוסדות החינוך 

רים החוזרים ונשנים, הריחוק עם התגברות השימוש בלמידה ובהוראה מקוונת, ונוכח תופעת הסג

גופנית  גם הצורך האנושי בפעילות  ויתר ההגבלות שהביאה עימה מגפת הקורונה, עלה  החברתי 

ובאינטראקציה אנושית. מצד אחד, שעה שהספורט הקונבנציונלי מושהה עקב ההגבלות, תחרויות 

לשם כך יש להיערך    499דיגיטליות הן דרך טובה לחזק את הרוח הבית ספרית ואת מעורבות הלומדים. 

תומכים ועד תשתיות רשת מותאמות. ואולם   עם תשתיות טכנולוגיות מתאימות, החל מיישומונים 

כן פעילויות ספורט שיעזרו להם  מצד אחר, כאשר הלומדים כבר מגיעים למוסד החינוכי, נדרשות 

לשמור על הכושר הגופני ועל בריאותם. לכן יש לתכנן ולהיערך גם מהבחינה של התשתית פיזית  

המשמש והאביזרים  המתקנים  המרחבים,  של  לתקינותם  ולהסדרה ולדאוג  ספורט  לפעילויות  ים 

דקות  כמה  להקדיש  היא  מומלצת  אפשרות  תלמיד.  כל  עבור  בהם  השימוש  שעות  של  מנהלית 

 בתחילת כל יום זמן לפעילות גופנית גורפת לכלל התלמידים, בלא תלות במערכת השעות. 

  (Future Learning Spaces, FLS) מרחבי למידה עתידיים  עיצוב

ההתפתחויות הטכנולוגיות שנסקרו לעיל משפיעות מטבע הדברים על יצירת מרחבי למידה פיזיים  

אלו. למידה לאורך   ווירטואליים חדשים, שיתמכו את הזדמנויות הלמידה שמאפשרות התפתחויות 

ויצירתית  כל אלו תורמות לשינוי    -ועוד    החיים, למידה שיתופית, למידה בכל מקום, למידה יצרנית 

בשנים  הניכרות  המגוונות  במגמות  ביטוי  לידי  שבא  הלמידה,  מרחבי  של  בתחום  גם  המתבקש 

יאפשרו התאמה מיטבית וקלה   500הארונות בתכנון ובעיצוב שלהן. כך למשל,  מרחבי למידה גמישים

ואפ רחב  יישום  יאפשרו  למידה  אולפני  נתון;  רגע  בכל  הפדגוגיים  מגוון לצרכים  של  יותר  קטיבי 

פרקטיקות חדשות של למידה והוראה, כיוון שבנייתם תאפשר מערך של מרחבי למידה פונקציונליים, 

כגון מרחב למידת חקר, מרחב למידה פעילה, מרחב למידה שיתופית, מרחב למידה אישית ובלתי 

יבוריים במוסדות גם המרחבים הצ  501פורמלית, מרחב למידה יצרנית ומרחב להצגת תוצרי הלמידה. 

יכולים ללמוד  -החינוך: החצר, המסדרונות והאולמות, יעוצבו כמרחבי למידה אי פורמלית שלומדים 

יצרנות  כמרחבי  מחדש  ויעוצבו  יאורגנו  חינוך  במוסדות  מרחבים  קבוצתי;  או  אישי  באופן  בהם 

Makerspaces))502  רת מוצרים וכמעבדות חדשנות, שבהם יעסקו הלומדים בהעלאת רעיונות וביצי

ממד, מכונות חיתוך לייזר, רובוטיקה וכלי ויזואליזציה. -מבוססי טכנולוגיה, תוך שימוש במדפסות תלת 

מרחבים תומכי למידה ניידת יאפשרו למידה ניידת רציפה, תוך כדי תנועה, באמצעות ציוד הלומדים  

ת  תשתית  שידרוש  מה  החינוכי,  המוסד  במרחבי  עימם  שינוע  נייד  אישי  אמינה במחשוב  קשורת 

 

 

499 https://edtechmagazine.com/higher/article/2021/02/8-higher-education-it-trends-watch-2021 
500 Horizon report 2017: K12 education edition (2017), p. 18. 
501 Future Classroom Lab, Learning Zones (2016).  
502 Horizon report 2017: K-12 edition (2017), pp. 40-43. 
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ורציפה ושימוש בטכנולוגיות של מציאות מדומה ורבודה. מרחבי למידה מקושרים טכנולוגית יאפשרו  

יאפשרו    503למידה שיתופית מרחוק בנוכחות גורמים ברחבי למוסד ומחוצה לו. מרחבי למידה חכמים

ניצו יעיל של התאמה אוטומטית של סביבת הלמידה לצורכי הלומדים והלמידה. הם יאפשרו גם  ל 

משאבי המוסד, ניטור וניתוח ממוכנים של דפוסי הפעילות והלמידה במרחבי המוסד החינוכי. מרחבי 

למידה ירוקים וידידותיים לסביבה ייבנו כמרחבי למידה הפתוחים לסביבה החיצונית ויאפשרו חיסכון  

של פליטות גזי חממה.    בצריכת משאבי מים ואנרגיה, ניצול משאבים קיימים, מ   חזור וחתימה נמוכה

בנוסף, בשל הכרה בכך שמרחבים גיאוגרפיים מאפשרים למידה יעילה, מתפתחת גישה של פיתוח 

מרחבים עירוניים כמרחבים המותאמים לצורכי הלומדים וכמרחבי למידה, מה שדורש תכנון עירוני  

  504מכ וון שבו המרחבים העירוניים יוכשרו להנגשת הלמידה. 

  505סיסטם לקהילות לומדות-קו מערכת החינוך כא

הנתמכות  מתקדמות,  שיתופית  למידה  הזדמנויות  המייצרת  למידה  סביבת  מהווה  לומדת  קהילה 

- במרחבים פיסיים ודיגיטליים, והמשלבות טכנולוגיה, תרבות לומדת וזהות לומדת וקהילתית. האקו

החינוך המסורתי את מערכת  להחליף  או  להרוס  מכוון  אינו  החינוכי  אלא להציע שדרוג סיסטם  ת, 

ממדיים שיכולים לספק מגוון חוויות למידה לכל סוגי הלומדים, פרטים או קבוצות. זוהי -למרחבים רב

ה רחבה יותר, המעמידה את האדם הלומד במרכזה של מערכת אקולוגית חינוכית מתעוררת, סתפי

הח למערכות  בהשוואה  למידה  הזדמנויות  של  יותר  ומגוון  רחב  תיחום  המסורתיות. הכוללת  ינוך 

מערכת אקולוגית חינוכית כזו יכולה לכלול בתי ספר, מועדוני ספורט, מועדוני למידה, ספריות, מרכזים  

מועצמים,  ריאליטי  יישומי  גאדג'טים,  סלולאריים,  יישומים  מקוונים,  ופורומים  קורסים  אזרחיים, 

נולוגיים ומרחבים פיזיים  משחקים מרובי משתתפים, אוניברסיטאות, תשתיות, כלים, פורמטים טכ

 רבים אחרים. 

  והציר גלובלי  -מקומיממדיים אלו נגזרים משני צירים: הציר ה-מנקודת מבטו של הלומד, מרחבים רב

גלובלי כולל חוויות למידה הנבנות סביב תוכן מקומי ומגע פיזי )כגון  -הציר המקומיטכנולוגיה.  -אדם 

קבוצתיים מקומיים בבית ספר( או חוויות המבוססות על קשרים גלובליים למידה עירונית או פרויקטים  

חוויות למידה   כולל טכנולוגיה-ואינטראקציה מבוזרת )כמו פלטפורמות למידה גלובליות(. הציר אדם 

המבוססות על למידה מעמיתים וממנטורים, אך גם על חוויות למידה הנוצרות והמתאפשרות על ידי 

חינוכיות  ומכשירים לבישים. מרחבי למידה טכנולוגיות  וידאו  , כמו מרחבי למידה מקוונים, משחקי 

 .506צפויים להשתנות ולהתרחב למרחבי למידה וירטואליים או רבודים מסורתיים 

  

 

 

503 Kennisnet Trend report 2014-2015 Technology compass for education, pp 67-70. 
504 https://online.fliphtml5.com/azhcr/atdl/#p=11 
505 NAVIGATING THE FUTURE OF LEARNING, Forecast 5.0.   
506 Global Education Futures Report, EDUCATIONAL ECOSYSTEMS FOR SOCIETAL TRANSFORMATION 
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 אתגרים חינוכיים    

 קטגוריות לאתגרים: פתיר, קשה, סורר  

 פיקוח על מסדי הנתונים של הלומדים  -קשה 

  EdTech  -ויותר על טכנולוגיה, הצורך ברגולציה ובפיקוח על תעשיית הככל שהחינוך מסתמך יותר  

של   הנתונים  פרטיות  על  להגן  התפקיד  מוטל  החינוך  מערכת  על  יותר.  ודחוף  חיוני  להיות  הופך 

הלומדים, כדי להגן על זכויותיהם ורווחתם. מערכות דיגיטליות מוטמעות במוסדות חינוך והן משמשות 

יומיומיות הרלוונטיות לכל קשת הפעילות המוסדית והמערכתית. מערכות מסגרות לקבלת החלטות  

אלו מקושרות למערכות ארגוניות ממשלתיות, שכמותן מלוות אזרחים רבים לאורך חייהם ועל פיהן  

הפנסיה  בסוג  נכלל  מי  הלוואה,  לקחת  רשאי  מי  תפקיד,  איזה  יקבל  מי  החלטות:  מתקבלות 

ריטיות לחיי האדם, יוחלטו על ידי אלגוריתם המשקלל גם את הספציפית... החלטות מעין אלו, הק

הכללה  לאפשר  עשויות  אלו  מערכות  מוגבלת.  עליהם  האדם  ששליטת  שעה  הילדות,  נתוני 

תהליכים   ולמנוע  מוסדרים וסטנדרטיזציה  ללא לא  דיגיטליים,  שירותים  על  החינוך  הסתמכות  אך   ,

יש לשמור על המנהיגות הגלובלית בתחום הרגולציה  ,  שוויון. לכן-פיקוח, תוביל לעבר אוטומציה של אי

האנושית.   הבחירה  אפשרות  את  המחזקת  חקיקה  האיחוד  ולשקול  של  המלאכותית  הבינה  חוק 

. החוק מגדיר קווים EdTech- לדוגמה, הוא הזדמנות לשיפור תקני הפריסה של ה  (AIA)507האירופי  

כמי שנתונה  לסיכון גבוה  עקב    EdTech-אדומים לשימוש בבינה מלאכותית ומזכיר את תעשיית ה

 .508שימוש בטכנולוגיות של בינה מלאכותית

 הטמעת מערכות דיגיטליות במוסדות החינוך   –קשה 

ניכר שהפוטנציאל המהפכני של טכנולוגיות חינוך חדשות אינו גבוה. הסיבה לכך לא נעוצה באיכותן 

חינוך חדשה  של הטכנולוגיות, אלא בתפיסת היישום שלהן, שאינה מעודדת פיתוח של פרדיגמת 

טכניות והדורשת תכנון משותף והתייחסות להקשר החברתי בעת  -המבוססת על סביבות חברתיות 

במערכות. הכנסת טכנולוגיות חדשות לחינוך אינה מסוגלת לשנות לבדה את החינוך, ורק  השימוש  

תכנון מחדש של ההיבטים התהליכיים, הפדגוגיים והאנושיים יאפשר לחידושי הטכנולוגיה החינוכית 

 לענות על צורכי הלומדים ולקדם שינוי משמעותי במערכות החינוך. 

טכנולוגיה בחינוך חייב לכלול התייחסות להשלכותיה על ההיבטים   לאור זאת, תכנון, פיתוח ויישום של

בתחומים   צעדים  לנקוט  יש  המקרו  ברמת  החינוכי.  והפדגוגיים של השדה  התהליכיים  האנושיים, 

 הבאים: 

שימוש באוניברסיטאות מחקר ומחלקות מחקר    -  פיתוח "מכונות חברתיות" ליצירת ידע וחדשנות  ●

רכות אקולוגיות חדשניות ואזוריות לייצור זרם קבוע של טכנולוגיות  ופיתוח, חברות הנדסיות ומע 

 חדשות לשירות החינוך. 

 

 

507 https://www.calcalist.co.il/technology/article/rJ1mNtA8u 
508 https://www.childinthecity.org/2021/08/17/new-european-laws-must-protect-childrens-data/ 
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• INetworks  -   בגישת בחינוך  חדשות  טכנולוגיות  של  ויעילים  אפקטיביים  והפצה    יישום 
509INetwork    מתבסס על היכולת של ארגוני שירות ציבורי מקומי לספק, באופן אינדיבידואלי

למטופליהם  ללקוחותיהם,  יותר  וחסכוניים  איכותיים  יותר,  חדשניים  שירותים  וקולקטיבי, 

מקדמת שיפור ויעילות של שירותים על ידי השפעה, השראה,    INetwork  תפיסת ולקהילותיהם.  

 רשת.  -ונות, השקעה, והכי חשוב חדשנות, מעורבות, יישום רעי

לאומיים המייצרים סטנדרטיזציה -טיפוח מוסדות וארגונים בין  -  ות חינוכיות גלובליות ספיתוח תפי ●

 ות חינוכיות ושל הטכנולוגיות התומכות בהן. סגלובלית של תפי

 פיתוח מנהיגות ניהולית חינוכית   -פתיר 

ירדה מא נובע מהפער בין  הפופולאריות של תפקיד מנהל בית הספר  וד בשנים האחרונות, והדבר 

המשכורת שאינה גבוהה בהרבה ממשכורתו של מורה בכיר, ובין העומס והאחריות הכבדים בהרבה 

שכרוכים בתפקיד זה, גם בהתחשב במגבלות של סמכויות ועצמאות שמצרות את צעדי המנהלים.  

בקרב   66%לעומת ממוצע של  בישראל הביעו שביעות רצון מתנאי העסקתם  מהמנהלים    44%רק  

ב רק  OECD-עמיתיהם  כפול,    25%.  שיעור  לעומת  ממשכורתם  רצון  שביעות  הביעו  , 47%מהם 

בכל רובדי מערכת החינוך מנהיגות ניהולית חינוכית היא חיונית לשם הנעה    510במדינות המפותחות. 

המלאכה הניהולית תובעת נחישות    511ויישום של יוזמות וחדשנות חינוכית ושל ותהליכי שיפור ושינוי. 

המנהיגים   ידי  על  המובלים  והשיפור  השינוי  עד שתהליכי  שנים  נדרשות  לעיתים  שכן  זמן,  לאורך 

במאמץ לקדם את המטרה המשותפת, מיקוד    512לידי ביטוי מהותי בהישגי הלומדים. מבשילים ובאים  

הלמידה ושיפור הישגי התלמידים, מתפקדים מנהיגים ניהוליים חינוכיים כשחקני מפתח בכל הנוגע 

גורמים ברמות שונות במוסדות ההשכלה וההכשרה ובין המשפחות,   לעיצוב קשרים אפקטיביים בין

עולם העבודה. הדבר אינו מבטל, כמובן, את הצורך לשמר ולחזק את המנהיגות  הקהילה המקומית ו

שירותי   למשל  ובמנהלים,  במורים  תמיכה  שירותי  באמצעות  הקיימת,  ,  Back-Officeהחינוכית 

ההדרכה   בתחום  ביצועים  שיפור  לצורכי  אמת  בזמן  מורים  של  ומעורבות  נוכחות  נתוני  המנתחים 

 והמנהלה.  

  ורבות בעלי ענייןגידול במע -פתיר 

ה רחבה וחשיבה  סהמציאות המשתנה מחדדת את ההבנה של מערכת החינוך לגבי נחיצותה של תפי

הוליסטית בתחומי החינוך, המציבה את הלומד במרכז. השינויים התכופים המאלצים את המערכת  

נובעת   הסביבה  תפיסת  שלו.  הסביבה  ובשלומות  הלומד  בשלומות  מיקוד  מחייבים  לגמישות 

האקו ממארג  כחלק  הספר  בית  נתפס  שדרכה  האקולוגית,  שנוטה -מהפריזמה  החינוכי,  סיסטם 

להתרחב ולצבור בעלי עניין נוספים לאורך הדרך. נראה כי חל שינוי בגישה שלפיה גורלה של מערכת 

 

 

509 https://i-network.org.uk/membership/whoweare/what-is-inetwork/ 
510 https://www.calcalist.co.il/local_news/article/BkV5cz00Ou 
511 Horizon report: 2017 K12 education edition (2017), pp. 36-37 
512 TNTP. The Real Impact of Principal Turnover (2015). https://tntp.org/blog/post/the-real-impact-of-principal 

turnover 
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החינוך נתון בידי מקבלי ההחלטות המסורתיים בלבד וכי ההחלטות שמתקבלות מונעות משיקולים 

 של בעלי עניין רבים. מעורבים 

העניין  בעלי  ולספק מענה   513גידול במעורבותם של  מדיניות מותאמת  לאמץ  היכולת  את  משפרת 

, תוך איזון בין מעורבות ותגובתיות. מעורבות של בעלי העניין מרכזיים, ועל אחת מהיר בעיתות משבר

מדגישה את הצורך ביצירה  כמה וכמה  בתקופות של ריחוק חברתי וצמצום הביטוי הפיזי של הקהילה,  

במעורבות   לתמוך  העניין  בעלי  עשויים  חירום  בתנאי  מרוחקות.  ספר  בית  קהילות  של  מחודשת 

כגון   מפתח,  נציגי  עם  התייעצות  תהליכי  רלוונטיות.  תובנות  המספקת  מדיניות  ובתכנון  קהילתית 

פתרון שמותאם למציאות  איגודים, בית ספר, מנהלים, עמותות, הורים ומומחי חינוך, תורמים לעיצוב  

ועדים   פנימיות,  או  ציבוריות  התייעצויות  עניין:  בעלי  לערב  שונות  דרכים  קיימות  העניין.  בעלי  של 

 חברתיים ומועצות, ועדות שותפים, סקרים,  פרסומים ופגישות. 

 514צורך במקצועות חדשים בצוות הבית ספרי -פתיר 

בשל מגפת הקורונה, מייצרים דרישות לכוח אדם   לחצים וצרכים עדכניים במערכות החינוך שנגרמים  

בתחום התשתיות והתמיכה, יועצים בתחומים כלכליים, יועצי   ICTמקצועי מסוג חדש, למשל אנשי  

 תקשורת ומדיה, פסיכולוגיים ועובדים סוציאליים, ניהול סיכונים, ניהול פרויקטים ועוד. 

 תפיסת ה"הוראה" כקריירה לזמן מוגבל  -פתיר 

שלוש מחליפים  שבה  והקשיים -במציאות  שהתלאות  הרי  החיים,  לאורך  בממוצע  קריירות  ארבע 

נטישת המקצוע  זאת של  רק מחזקים מגמה  שנכפו על מורים בשל אתגרי הלמידה בעת המגפה 

לעיצובו של מקצוע ההוראה כפרופסיה בטוחה לטובת תחומים אחרים. על מערכת החינוך להוביל  

ר הדורשת  וכך,  ואוטונומית  פעולה,  ושתופי  יצירתיות  פעלנות,  והמעודדת  גבוהה  מיומנות  מת 

לצוות החינוכי תחושת משמעות בעבודה, לא כמצג שווא,  באמצעות טיפוח המקצוע ועובדיו, לייצר  

אלא כחלק בלתי נפרד מהעשייה היומיומית. לצד זאת, ראוי להכיר בעשייה של הצוות, לסמן הצלחות 

 התפתח וללמוד. ולייצר להם הזדמנויות ל

  

 

 

513 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8e95f977-

en.pdf?expires=1606818199&id=id&accname=guest&checksum=F498D0DF1EB73BD7CDD9E5F7CC50E4F9  
 2021חינוך לאור המגפות, מערך המו"פ ניסויים ויוזמות, משה"ח,  514
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 הזדמנויות חינוכיות   

)הזדמנויות קלות ליישום( ; הזדמנויות קשות ליישום;    Low Hanging Fruitsקטגוריות להזדמנויות:  

 הזדמנויות לא בשלות.   

Low Hanging Fruits  – סיסטם חינוכי במרחבי החיים -שזירת אקו 

המערכת החינוכית כמערכת אקולוגית, יש לשאוף התופשת את    515לפי הגישה האקולוגית החינוכית,

החיים. לאורך  קהילתית  למידה  ולבסס  במרכז  הלומד  את  במסגרת   למקם  צפויות   תפיסת מגמות 

 המערכת האקולוגית החינוכית הן:      

 בתי ספר ואוניברסיטאות יתפתחו בהדרגה ל"צמתים מרכזיים" של מרחבי רשת חינוכית.  ●

 פלטפורמות למידה גלובליות )מקוונות( יהפכו לספקיות אולטימטיביות של ידע ותוכן גלובלי.   ●

פורמטים של למידה עירונית ימשיכו להתפתח כדי לשרת מגוון צרכים גדול יותר של לומדים לכל   ●

 אורך החיים. 

חוויות  ● וסביב  אישית  מותאמות  חוויות  סביב  ייבנו  החיים  לכל  טכנולוגיה  עתירי  למידה  מרחבי 

 קולקטיביות של אינטראקציה אנושית ויצירה משותפת. 

הלימודים   ● כבר בעת  ומורים בסביבת התעסוקה  לומדים  ישלבו  מודלים חדשניים אשר  יפותחו 

ובין עולם ההוראה והלמידה ואלה יתרמו בתיכון, ויבססו קשר ישיר קבוע בין הסביבה העסקית  

 לכל הצדדים.  

 הטמעת חיבוריות בין אדם למכונה  -הזדמנויות לא בשלות 

רב חיבוריות  גורם  היא  למכונות  מכונות  ובין  למכונות  אנשים  בין  לאנשים,  אנשים  פוטנציאל, -בין 

וחיבוריות בהקשר הטכנולוגי צריכו ת להינתן כ"שירות" שבכוחו לחולל מהפכות בחינוך. קישוריות 

ספר  אלחוטית     516בבתי  וקישוריות  ניידים  ולמכשירים  ענן  ליישומי  מלאה  וזמינות  גישה  המספק 

וזמינה,  בטוחה  איכותית,  מאורגנת,  לחיבוריות/קישוריות  תשתית  ומאובטחת.  מדורגת  אמינה, 

כנית שייתכן המנוהלת באופן מקצועי בתוך בית הספר, דורשת התייחסות מבנית, כמו גם מומחיות ט

חוץ. במקביל, יש לקדם את החיבוריות מכל הסוגים, תוך התמודדות עם -שיש לצרוך אותן במיקור

דמה הטכנולוגית  הסיכונים שהיא טומנת בחובה בהיבטים של יציבות, בטיחות, ואתיקה. ניצול הק 

, והן כמניע  יכול לתרום רבות למערכת החינוך, הן בהיבט של פיתוח תהליכי למידה, הוראה והערכה

מקום; -לפיתוח ולקליטה של הון אנושי רלוונטי. מרחבים גמישים יספקו הזדמנויות למידה מבוססות 

יאפשרו למספר רב של לומדים לתקשר וללמוד בבטחה בסביבה התקני "קצה" מועצמים  ו  בלוקצ'יין

טכנולוגיות על בסיס    דיגיטלית ללא תיווך או ניהול ריכוזי; רשתות חונכות ומאמנים ומשאבים דיגיטליים 

ומבוזר ריכוזי  באי  ענן  ספריים  בית  שירותים  שייאסף    נספוריספקו  מידע  ענק מיקומים;    במאגרי 

 

 

515 Prestudy Leadership towards sustainability https://www.mistra.org/wp-

content/uploads/2018/01/Mistra_Prestudy_ProactiveLeaders_korr03-1.pdf 
516 Education in an artificially intelligent world Kennisnet Technology Compass 2019-2020 

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Kennisnet-Technology-Compass-2019-2020.pdf 
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מלאכותית באמצעות   ובינה  הדברים  של  לכלי    אינטרנט  מלאכותית יאפשר  ולהתאים    בינה  לחפש 

יצרו מגוון נקודות  יהתנסות  -רבוהיפר אוטומציה  אפשרויות חינוכיות איכותיות לכל תלמיד באשר הוא;  

ויאפשרו   ומתקדמים  לבישים  חיישנים  באמצעות  ומכונה  אדם  בין  אנושית מגע  ושיפורים    העצמה 

ותוספים לא פולשניים קלים   517קוגניטיביים ופיזיים באמצעות מציאות מורחבת, טכנולוגיות לבישות

מבוסס בינה מלאכותית, באמצעות "סוכן דיגיטלי אישי",  בלומד ויתגברו אותו  לשימוש; כל אלו יתמכו  

ויסנן מידע מיותר. לצידו יפעלו עוזרי   אשר יספק ללומד מידע חיוני, יגדיר מועד למשימות שוטפות 

בינה מלאכותית מטעם הלומד ויבצעו מגוון משימות ביעילות בהתאם להעדפותיו ולכישוריו. אמצעי 

מוגבלויות; ללומדים עם  גם  יועילו מאוד  תזמן זציה של הטכנולוגיה  הדמוקרטי  ההעצמה האנושית 

ללומדים גישה נוחה למומחיות טכנית או דיגיטלית, ללא הכשרה נרחבת או יקרה, ותרחיב מאוד את 

יאפשרו להם לפתח תוכנות, משחקים   low-code)קוד נמוך )המעגלים של לומדי התכנות. פיתוחי  

 .518וכלי למידה ממוחשבים בקלות ובמהירות

 ם התנהגויות חוסמות אנטי שבירות בארגונים חינוכיים צמצו -הזדמנויות לא בשלות 

חינוך מסורתיות מתמודדים בעת מגפת הקורונה עם משברים   בתי ספר המהווים חלק ממערכות 

שונות   ותובנות  הזדמנויות  גם  העלה  המגפה  עם  ההתמודדות  תוך  שנצבר  הניסיון  ואולם  שונים. 

יוכלו לנצל כדי וקהילות  שבירה, המשגשגת -לעצב מערכת חינוך אנטי  שקובעי מדיניות, בתי ספר 

וצומחת במציאות המורכבת והמשתנה. לשם כך יהיה עליהם לפעול לצמצום התנהגויות ארגוניות 

שבירות, כמו ריכוזיות וסטנדרטיזציה ומנגד לעודד ביזוריות כדי להגביר את מהירות -החוסמות אנטי

שיתופיות ולעודד פיתוח מענים שונים ברמת  התגובה לשינויים, לקדם אוטונומיה בכל הרמות, לצד  

בית הספר. בעת משבר מדיניות של שקיפות בכל הנוגע ליישום החלטות ויעילות ביצועים, תתרום  

 להעלאת האמון ולשיתוף הפעולה בין המוסד החינוכי ובעלי העניין השונים. 

Low Hanging Fruits - 519פיתוח מערכות תמיכה להבטחת שלומות של לומדים, הורים ומורים 

בתי הספר זקוקים להגדרת קריטריונים ברורים בכל הקשור למעקב אחר התלמידים, כדי להבטיח הן 

את בריאותם והן את בריאות הקהילה כולה. אמות מידה דרושות לשם הסדרת ענייני ההיגיינה של  

ו התלמידים  הספר,  בית  התמיכה צוות  זמינות  הספר,  בית  שטחי  ניקיון  של  משפחותיהם,  בני 

ובכל הקשור למתן ארוחות בריאות  וממנו;  או במהלך ההסעות לבית הספר  בריאותית בבתי ספר 

היא   הכוונה  התזונה,  לענייני  אשר  דיאטות.  לגבי  ועזרה  נכונה  לתזונה  חינוך  עם  יחד  ספר,  בבית 

הילדים אל משפחותיהם ואל הקהילה. שירותים חברתיים    שהתנהלות תזונתית נכונה תתרחב בתיווך

ישירות מסגירת בתי ספר   ותמיכה בבריאות הנפש, מושפעים  כגון ארוחות  הניתנים בבית הספר, 

 חלופיות של השירותים החשובים הללו.  ונראה שיהיה צורך לפתח שינויים בתזמון או צורות אספקה 

 

 

517 Human augmentation: Past, present and future. (2019) International Journal of Human-Computer Studies. 

https://www.researchgate.net/publication/333187814_Human_augmentation_Past_present_and_future 
 2020, מערך המו"פ ניסויים ויוזמות, משה"ח, 2030פמ"ע  518
 2021וך לאור המגפות, מערך המו"פ ניסויים ויוזמות, משה"ח, חינ 519
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Low Hanging Fruits -  520וקידום חדשנות ושינויהעצמת בתי הספר 

האסטרטגיות שאומצו על ידי ממשלות כדי לעבור ללמידה מרחוק נשענו לרוב על יכולת בתי הספר  

להגיב במהירות, כמו גם על מיומנותם המוכחת של מורים מסוימים בתחום התקשוב. הדבר מדגיש  

עי ותמיכה. דרישות את הדחיפות להכשיר את יתר המורים בשימוש בטכנולוגיה ולספק פיתוח מקצו

 אלו תרמו לפעילויות הבאות:  

 תמיכה והוראה של מורים למורים  ▪

 שימוש בפלטפורמות קיימות ברשת ובטלוויזיה   ▪

▪ ( פתוחים  מקוונים  בקורסים  מורים  כלים MOOCהשתתפות  בנושא  מקוונים  בכנסים   ,)

ח טלוויזיה  בערוצי  פדגוגיות  בתוכניות  וצפייה  באינטרנט,  והוראה  לשם דיגיטליים  ינוכיים 

 עדכון מערכי השיעורים שלהם. 

  

 

 

 2021חינוך לאור המגפות, מערך המו"פ ניסויים ויוזמות, משה"ח,  520


