
מגמות חברתיות
כוחות חברתיים סוציו-תרבותיים, עובדות וחוויות משפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים ואינטרסים

של הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם.

תת מגמה | פחדים חדשים

חרדותשלובהופעתןישנותבחרדותגליםמעורריםחיינומציאותאתהמשניםהווריאנטים

חרדותלדפוסיעדיםאנוהחדשהשבשגרההרילפספסהפחדשלטהקודםבעשור,אם]1[חדשות

להתמודדעתידיםאנוכיאזהרההאמריקאיהפסיכולוגיםאיגודפרסם2020באוקטוברחדשים.
עם מגיפה שניה, נפשית, שתימשך גם בתום המגיפה הפיזית.

חרדותשלובהופעתןישנותבחרדותגםגליםמעורריםחיינומציאותאתהמשניםהווריאנטים
הפחד,FOMO–הכדוגמתהקודם,מהעשורלנוהמוכריםוהפחדיםהחרדותלצד.]1[חדשות
Fear(לפספס of Missing Out(וה–JOMO,שבפספוסההנאה)Joy Of Missing Out,(

Fear(החברתיותברשתותפעיללהיותהפחד,FOJIה- Of Joinning In(-והMOMO,החרדה
Mystery(חדשדברשוםמשתפיםלאשלנוכשהחבריםשמתעוררת Of Missing Out,(אנו

עדים לשינויים ושדרוגים המשקפים את הלך הרוח של התקופה.

מגיפהעםלהתמודדעתידיםאנוכיאזהרההאמריקאיהפסיכולוגיםאיגודפרסם2020באוקטובר
הגופניתשהבריאותנראהבלבד,זולא]2[הפיזית.המגיפהבתוםגםשתימשךנפשית,שניה,

נמצאת בירידה עקב אי היכולת להתמודד עם הלחצים הנפשיים שעוררה המגיפה.

חדשים,חרדותלדפוסיעדיםאנוהחדשהשבשגרההרילפספסהפחדשלטהקודםבעשוראם
Fear(החוצהמלצאתהפחד,FOGOה-נמצאאלובתוך of Going Out,(אתמכליותרהמייצג

במיוחדנשימה,שבהבמציאותשחייםכמיקיימת.לאכברהסכנהאםגםבחוץ,שמפחידהתחושה
בחלל סגור, עלולה להיות מסוכנת, הפחד מהחמצה פינה את מקומו לחשש לצאת החוצה.
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כיאומרתנורת'ווסטרןבאוניברסיטתההתנהגותומדעילפסיכיאטריהפרופסורגולן,ז'קלין
עםיחדומוות,למחלותהסיכוןבגללוחרדהפחדהרבהיצרולמגיפההקשורים"השינויים
לוותרלהתקשותעלולעדייןהואלהתחסן,עשוישאדםלמרותבחיים…רביםבתחומיםההשלכות

על הפחד הזה, מכיוון שהוא מעריך יתר את הסיכון וההסתברות".

ועוד)צמחיםפיסול,(אפייה,חדשיםענייןתחומילגילוישהובילביתזמןשלשפעלנונתנוהסגרים
Fear(מנורמליותהפחד,FONOה-הגיעואיתםאותולייעלכיצדנוספותואלטרנטיבות Of

Normal.(לגביחששמרגישיםהאמריקאיםלחיסון,קשרללאכימצאאמריקאימחקר
הקודמת.חייהםלשגרתלחזורשיוכלומרגישיםאינםהםוכיעתידיותחברתיותאינטראקציות

אוליאךלשגרה,חזרהלטובתהביתזמןשפעאתלהקצותמאיתנומצריכהלנורמלישהחזרהנדמה
הקורונה לימדה אותנו שאנו לא בהכרח רוצים שהשוטף ישטוף את חיינו.

[1] https://www.mako.co.il/health-wellness/Article-4fe7cdf85437b71027.htm

[2] Stress in America.  American Psychological Association . March 2021
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מגמות חברתיות
כוחות חברתיים סוציו-תרבותיים, עובדות וחוויות משפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים ואינטרסים

של הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם.

תת מגמה | תרבות פנאי תורמת לשלומות

בכלהחייםאיכותעלושמירהלביסוסחיונייםפנאיפעילותוסביבותפארקיםירוקים,אזורים

הקהילהשלוהסביבתיתהכלכליתלרווחהותורמיםהאוכלוסייהבריאותאתמבטיחיםהםקהילה,

והאזור.

בכלהחייםאיכותעלושמירהלביסוסחיונייםפנאיפעילותוסביבותפארקיםירוקים,אזורים

הקהילהשלוהסביבתיתהכלכליתלרווחהותורמיםהאוכלוסייהבריאותאתמבטיחיםהםקהילה,

שלהרגשיתברווחהקשותופוגעתובסגרים,חברתיבבידודמתאפיינתהקורונהמגפת.]1[והאזור

70%)2020ספטמברעד(מאפרילבאמריקההנפשלבריאותדו"חלפיהאוכלוסייה.כלל

בידודאובדידותעלדיווחודיכאון,אוחרדהשלחמוריםעדבינונייםתסמיניםשהפגינומהאנשים

ונפשיתרגשיתלבריאותולחזורמהבדידותלהיפטרכדילכך.המשמעותייםמהתורמיםכאחד

תקינה ורצויה, נמצא שאנשים מבלים יותר ויותר בפארקים ובשטחים ירוקים.

שימושעושההיאהעולם.ברחביצומחתמגמהזוהיוהנופש,הכושרהפנאי,תרבותהתפתחות

חדשנותשלתרבותומעצבתהוליסטיתרווחהלשםבילויובמרחביירוקיםאזוריםבפארקים,גובר

בילויאזוריוזיהויפנאי,לתקציבעדיפותמתןדורשתזומציאותחדשות.טכנולוגיותעלהנשענת

כגורמיםזוהוירוקהוסביבהבילויאיכותקריטי.הואאותם,לתקצבשישחיונייםכשירותיםופארקים

ומספקיםבריאחייםאורחשלכמרכזיםנתפסיםמהיותםחדשמגוריםמקוםבבחירתחשובים

מרחבים בהם ניתן בבטחה לבלות עם חברים ומשפחה. המגמות המתעוררות הנלוות הבולטות הן:
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מחודשענייןמגליםלשלומם,יותרהדואגיםאנשים-ופנאיבילויכמרחביציבורייםואזוריםפארקים

בסיכוןונמצאתיומיומיבלחץנאבקתהעירוניתהאוכלוסייהרובבילוי.ומתקנישביליםבפארקים,

פיתוחשלוהעלותמאחראךחיים.מסכנותלמחלותהמובילותמשמעותיותבריאותיותדאגותבשל

היאהנטייהבפרברים,אוכפרייםבאזוריםמאשרעירונייםבאזוריםיותרגבוההפארקותחזוקת

השלומותצרכיעללהאפילעלולותהכלכליותוהעלויותלבילוי,ולאמסחרייםלצרכיםזהשטחלנצל

אשפהואחזקתפארקיםועצים,דשאישבהן"ירוקות"ששכונותמראיםמחקריםאנשים!של

קהילהחבריבקרבהדיכאוןתחושתאתמאודהמפחיתותבטבע,חוויותלכולמזמניםמסודרת

ומעצימות אותם.

קניוניםשלענקמוסכיפתוחים,טבעאזוריאובקרקעותמחסורישכאשראך–שימושיםריבוי

וגלגיליותקרחהחלקתאזוריבאמצעותוהנאה,בילויפעילויותלספקעשוייםגדולותוחנויותריקים

מנהרותהמרתידיעללאדמהמתחתגםבילויואזוריפארקיםלפתחניתןבילוי.תוכניותוחללי

מעצביםקולומבוסבעירייתחדשים.בילויכאתריקרקעיותתתתחבורהותשתיותבשימוששאינן

מקורה,ספורטמגרשייכלולהמקוםובריאות.בילוילמרכזלשעבר,FairOaksקניוןאתמחדש

שטחים לקידום פעילויות ספורט ושירותי קהילה, מסעדות, קמעונאות ומשרדי רפואה ובריאות.

לאנשיםמקוםמשמשיםפארקים–קהילתיתלהתקשרותמרחביםמספקיםופארקיםבילויאזורי

מגייסיםובכךמשותף,חזוןלהשגתמרגיעהבסביבהיחדולעבודלהתחברמגווניםמרקעים

לפארקיםשוויוניתגישהלכוללאפשרהיאהשאיפהכיום,בקהילה.חיוביתותרבותאוירהמקדמים

גזע,הבדלבלאלכול,צדקלהבטיחכדיעירונייםפארקיםשלבריתותמתפתחותואכןבילוי.ואזורי

תכנוןומחלקותעירוניותרשויותהאנושית.השלומותופיתוחעמידותקהילותיצירתלשםומין,דת

שגורםמהפתוחים,ושטחיםפארקיםולתכנןלזהותכדימקהילתםחבריםשגרתיבאופןמפעילות

לאנשים להרגיש מחוברים טוב יותר לקהילותיהם.

אוטומטי,כיסוחכגוןחדשותטכנולוגיותיישום–בילויובאזוריבפארקיםהנאהלטובתטכנולוגיה

למשימותאוטונומייםחציומל"טיםרובוטיותניקוימערכותעצמם,אתהמתחזקיםשירותיםמתקני

המעודדיםטכנולוגייםיישומיםבילוי.ובאזוריבפארקיםהטובהולתחושהלנוחותתורמיםשונות

מסייעיםמתקדמיםהזמנותומתקניהזמנותתוכנתוצ'ק-אין,מקוונותהזמנותמגע,ללאעסקאות

תוכנהפתרונותמזיקים.וחיידקיםלווירוסיםהחשיפההפחתתתוךחברתיריחוקעללשמור

קבלהבאזורימצפיפותהימנעותתוךאנושבמשאביתלותומפחיתיםמגע,ללאתשלוםמעודדים
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לאינטרנטלגישהמצפיםאנשיםהפארקים,גםכךיותר,לחכמותהופכותשהעריםככלובבריכות.

ומוצגים.למשחקיםמוגברת,מציאותטיוליכגוןלהורדהותכניםטעינהלתחנותאיכותי,אלחוטי

פארקיםדאגה.מהוויםופרטיותנתוניםניהולאךהציבורעםלתקשרעוזרתאמנםהטכנולוגיה

וטעמים.העדפותפנים,זהותאשראי,כרטיספרטיכוללמלקוחותיהם,מגווניםנתוניםמתעדים

בפרטיותפגיעהתהיהולאמאובטחיםשהנתוניםולוודאואמצעיםדרכיםליישםצורךיהיה

ובטיחות.

לאזוריהפעילויותאתהעבירומקורה,ספורטעלואיסורים–סגריםהספורטענפיסוגיהרחבת

בגזרתגםהעתידשהיאנראההיברידיתלתרבותפרדיגמהשינויבאינטרנט.חיולשידורהפארקים

המחשב,מולאינטנסיביתפרטניתפעילותלצדולכןפנאי.ומתחמיירוקיםאזוריםהפארקים,

ושימושוסגוריםפתוחיםספורטחדריספורט,ליגותתחרותיים,אירועיםבפארקים:מתפתחים

בקרבפופולריותהצוברeSports–ההואבתחוםהבאהגדולהדברומכוונות.תומכותבתוכנות

כל.

[1]https://www.getomnify.com/blog/the-emerging-parks-and-recreation-industry-trends-in-2021-and-bey
ond
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מגמות חברתיות
כוחות חברתיים סוציו-תרבותיים, עובדות וחוויות משפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים ואינטרסים

של הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם.

תת מגמה | עיר העתיד – איטית ומנוהלת

ושירותיםשילוח,תחבורה,שלאלגוריתמיםידיעלהמנוהלתאיטיתבתנועהמאופיינותהעתידערי
חשמליים,ושאטליםאוטונומייםקרונותמדרכה,נטוליהרחובותביניהם.המתואמיםאחרים

יסיעוקטנותרובוטיותקופסאותוסנסורים.בחיישניםוייעזרונמוכותמאדבמהירויותייסעושקטים,
שלפיזיתיחוםתאפשרוקורקינטיםאופנייםשאטלים,עלמרחוקושליטהדורשלכלמשלוחים

האזור בו הם יכולים לנסוע, ותגדיר את מהירותם ברמת הרחוב או האזור.

העת.כלוגוברהולךוהואמהירוהטכנולוגיההחייםקצבבהכעירלדמייןנהוגהעתידעריאת

הקורונהמגפתוזיהום.רעשהרבהעםפעילות,שלאינטנסיבייםמאדכאזוריםנחוותעריםחוויית

האישי.התנועהתחוםכלאתמשמעותיתולצמצםמהבית,ולעבודללמודשאפשראותנולמדה

אתלהרחיבגםהיאוהמגמהגבוהות,במהירויותלנסועשאוסריםחוקיםחוקקורבותערים

הרגלהולכיעללהגןנועדוומדרכותמאחרמדרכה.נטולרחובעלמדוברכשבעתידהמדרכות,

זכותאתייתןהעתידיהרחובבמדרכות.צורךאיןסכנה,להוותמפסיקשהרכבברגערכב,מפגיעת

נקייםשקטים,חשמליים,ושאטליםאוטונומייםקרונותיהיושייסעומהלאדם,במרחבהדרך

בהולכילפגועשלאכדיוסנסוריםבחיישניםוייעזרונמוכותמאדבמהירויותייסעותנועהוממותני

אופנייםשאטלים,עלמרחוקושליטהדורשלכלמשלוחיםיסיעוקטנותרובוטיותקופסאותהרגל,

הרחובברמתמהירותםאתותגדירלנסוע,יכוליםהםבוהאזורשלפיזיתיחוםתאפשרוקורקינטים

דילמותעלהרבהשדיברוולמרותרגילים,רכביםלצדלנסועיודעהחשמליהשאטלהאזור.או

אוהזקנהאתלדרוסהאםלגבימוסריותהחלטותלקבלצריךהאוטונומישהרכבפילוסופיות
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שהואברגעוהרכבנמוכות,מאודשהמהירויותמכיווןאמיתית,אינההבעייהעמוד,עללהתאבד

פוגש מכשול הוא נעצר לחלוטין עצירה מוחלטת.

ראויהכחלופהמזוההאופנייםעלרכיבה.]2[היוםכברבבירורנראההתניידותבדרכישינוי

שלהתופעהאתלהעציםעשוילפריפריהאולפרבריםוהמעברהערים,באזוריציבוריתלתחבורה

אופנייםשבילילסלילתרביםמשאביםמוקציםהאחרוניםבחודשיםואכןהאופניים.עלרכיבה

סואנים.בכבישיםרקהתאפשרהאליהםשהדרךליעדיםגםבבטחהלהגיעלתושביםשיאפשרו

גםגבוההבסבירותרלוונטיותיישארוהאקלים,בשינויילמאבקמענהשנותנותכאלה,תשתיות

כלכליים,משיקוליםציבוריתתחבורהעללוותרשמעדיפיםמיאתוישמשוהחיסון,מציאתאחרי

סביבתיים או אחרים.

אחריםושירותיםשילוח,תחבורה,שלאלגוריתמיםידיעלביעילותמנוהלתשלמהעירכאשר

לנועיוכלשהואכדיבמערכת.נתוןאובייקט/הואאדםשכלהיאהמשמעותביניהם,המתואמים

אותםידיעלומפוקחמנוהללהיותלעצמולאפשרצריךהואשסביבו,הרובוטיבמערךבחופשיות

עםבקשרלאהואאםהכבישאתלחצותאפילויוכללאאדםהעיר.אתשמנהליםאלגוריתמים

ניתנההדרךזכותעתהעדאםלמכונה.אדםביןחדשהשפה/תקשורתעלכאןומדוברהמכונות.

בעתידלרכבים,וכבישנפרדאופנייםשבילמדרכה,הרגללהולכיפיסיים:ופיצולהפרדהבאמצעות

ולסנכרןלבקשאפליקציהבאמצעותיצטרךרגלהולךכלטכנולוגית.סינכרוניתהפרדהעלמדובר

ביןכולה,התקשורתהולך.הואולאןשלוהמיקוםמההסביבהלכללאותתשלו,הדרךזכותאת

רמזוריםהדברים”.של“האינטרנטבאמצעותתיעשהלמכונה,ומכונהומכונהאדםלאדם,אדם

יהפוךוהכלייעלםהסימוניםשלהקשיחהפיזיהעולםכליחדהחצייהמעבריייעלמו,ותמרורים

לעולם וירטואלי.

המחברתתת-קרקעיותמנהרותמערכתכוללתתת-קרקעיתעיר–קרקעיותתתעריםפיתוח

מסחריים,מרכזיםמשרדים,מבנילכלולעשוייםהבנייניםהערים.במרכזיבדרך-כללבניינים,

באמצעותנגישהלרובהתת-קרקעיתהעירשונים.בידורומרכזיתחתיתורכבתרכבתתחנות

ייעודיותכניסותגםלהיהיוולעיתיםאליה,המחובריםמהמבניםאחדבכלהציבוריהמרחב

אתמאפשרותוהןמאחרקר,אקליםעםבעריםבמיוחדחשובותתת-קרקעיותעריםנפרדות.

שלהרחבהבחוץ.השוררהאווירלמזגקשרללאכולה,השנהבמשךהעריםמרכזיפעילותהמשך

כדיהןלאדמה,מתחתאלהעירוניתהתמיכהמערךכלאתלהעביריכולהקרקעיתהתתהעיר
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כיוםלאפייןשמתחיליםקיצונייםוקורחוםמאירועילהימנעכדיוהןצפופותבעריםמקוםלחסוך

את עולמנו.

נעשהאםהגיוןאותוולפיקרקעי.תתבעיקרהואוהפסולתהרטובותהתשתיותמערךכלבעיקרון

רובוטיםבאמצעותרבהבמהירותליעדלהגיעעשוייםמשלוחיםקרקעייםתתבמעבריםשימושים

אךהבנוייםלוגיסטייםמרכזיםשהםעריםשלפרויקטיםקיימיםכברבארה"באוטונומית.הובלהאו

החיצוניותלטבעותאוטונומיותבמשאיותאותוומוציאיםמזוןמגדליםהמתפעלים,לרובוטים,ורק

כנראהשיהיויותרקטניםמרכזיםלתוךקרקעיתתתבצורהנעשיתהתפוצהמשםהעיר.של

גםפרטיים.רכביםיחזיקולאותושביםמאחרצורךבהםיהיהלאשכנראהבניינים,שלבחניונים

דבורהידיעלהאבקהאפילוכוללמזון,מגדליםשבורובוטילוגיסטימרכזקייםכברבהולנד

רובוטית, המאבקת את השתילים. מציאות זו מדגישה את הצורך ברב שימושיות.

[1] https://absolutecarmel.com/2020/11/12/ep11/
[2] https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3850652,00.html
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מגמות חברתיות
כוחות חברתיים סוציו-תרבותיים, עובדות וחוויות משפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים ואינטרסים

של הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם.

תת מגמה | מגוון והכללה

החברהבתרבותמשמעותילשינוימובילשלהםשהשילובשוניםמושגיםשניהםוהכללהמגוון

ייחודייםמאפייניםהכוללהמלא"האנושיההבדלים"ספקטרוםהואשמגווןבעודהעובדים.ובניסיון

יכולותמעמד,תרבויות,גיאוגרפיים,מיקומיםגזעים,אתניות,גיל,דתיות,אמונותמינית,נטייהכמו:

,Gallup(וכו'פיזיות מתייחסיםהאנשיםכלשבהעבודהסביבתשלהישגהיא'הכללה').2018

מלאבאופןלתרוםויכוליםולמשאביםלהזדמנויותשווהגישהלהםישומכבדת,הוגנתבצורה

אנוש).משאבילניהולהארגון-SHRM(הארגוןלהצלחת

Gallup[1]בדו"חמוגדר–מגוון מאפייניםהכוללהמלא"האנושיההבדליםכ"ספקטרום2018

תרבויות,גיאוגרפיים,מיקומיםגזעים,אתניות,גיל,דתיות,אמונותמינית,נטייהכמו:ייחודיים

והשקפתארגוניחיצוני,פנימי,מגוון:סוגימספרקיימיםעבודהבמקומותוכו'.פיזיותיכולותמעמד,

עולם. חלקם גלויים ואחרים פנימיים, חלקם ניתנים לשליטה ושינוי וחלקם קבועים.

ביכולתוואיןשליטהאיןלאדםלרוב,אליהם.משתייךאואליהםנולדשאדםהשוניםהגורמיםאתכולל-פנימימגוון

לשנותם, הכוונה לגזע, גיל, מוצא אתני, מקור לאומי, תרבות ופנימיות.

כישוריםחינוך,הכוללים:לשנותם,וביכולתולתוכםנולדאינוהואאשרלאדם,הקשוריםהמאפיינים–חיצונימגוון

והתעניינות, ָדת, מיקום גאוגרפי, סטטוס מערכת יחסים, מצב חברתי – כלכלי, חוויות וֶאזָרחוּת.
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התפקיד,פונקצייתעבודה,מקוםהכוללים:עבודה,מקוםאובארגוןהשוניםהגורמיםאתכולל–ארגונימגוון

ַמחָלָקה, סטטוס ניהול ורמת ותק.

הייחודיות,החוויותאנשים.שלהעולםבתפיסותוהגיווןלהבדלמתייחסהעולםבהשקפתמגוון–עולםהשקפות

ידיעת ההיסטוריה, האמונות, הפילוסופיות הפוליטיות והיכולות לעצב את השקפות העולם של הפרט.

/https://blog.vantagecircle.com/diversity-and-inclusion-המגווןסוגי

פוליטית,תקינותשלענייןאינהש"הכללהטעןאזרח,זכויותופעילפוליטיקאיג'קסון,ג'סי-הכללה

שלכ"הישג'הכללה'מגדיראנוש)משאבילניהול(הארגוןSHRM]2[לצמיחה".המפתחאלא

להזדמנויותשווהגישהלהםישומכבדת,הוגנתבצורהמתייחסיםהאנשיםכלשבהעבודהסביבת

כלולירגישעובדשכללהבטיחכלומר,הארגון".להצלחתמלאבאופןלתרוםויכוליםולמשאבים

שיתוףיגברהחדשנות,תפרחמכך,כתוצאהכל.ידיעלונשמענראהמוערך,מהצוות,וחלק

הפעולה ומעורבות העובדים תצמח.

Gallup[דו"חאותולפי-להכללהמגווןביןההבדל מגוונתתרבותביצירתהראשוןהצעד),3](2018

בשינוייסתכםלאהכללהללאמגווןשונים.מושגיםשניהםשאלובעובדההכרההואומכילה

לאאתנית,מבחינהמגווניםצוותיםיצירתלדוגמה,העובדים.ובניסיוןהחברהבתרבותמשמעותי

החלטותקבלתבעתשלהםולניסיונותלפרספקטיבותלדעותיהם,יתייחסולאאםלארגוןיתרום

ועיצוב מדיניות.

חיוביתלמעורבותתורמתהיאתאוצה,היוםשתופסתמגמההינהוהכללהמגווןמדיניותאימוץ

וקידום חדשנות. שיפורים מיידים בולטים כוללים:

נשמע ומוערך.– לאור ההרגשה שהקול האישימעורבות גבוהה יותר●

מאפשרים להציע רעיונות טריים- רקעים וחוויות חיים מגווניםחדשנות גבוהה יותר●

המובילים לפתרונות חדשניים בכל תחום.

בכל שלב משלבי תהליך קבלת– לאור שילוב נקודות מבטקבלת החלטות טובה יותר●

החלטות, מה שמוביל לקבלת החלטות טובות יותר עבור החברה.

המגווןמאפיינייהיומהלחזותמנסיםהעולםברחביעסקייםומנהיגיםמעסיקיםהאחרונות,בשנים

חינוך.למוסדותגםרלבנטיתזוושאלה]4[שלהםהעבודהתרבויותעלביותרשישפיעווההכללה

חלשותבאוכלוסיותדווקאבמיוחדפגעהאשרהקורונהמגפתהופעתעםהתעצמההשאלה
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הבולטותהמגמותסביבתיות).במגמות(בהרחבהלהכללהוזקוקותהאנושימהמגווןחלקהמהוות

הן:

התפתחות למידה מרחוק●

מודעות לזהות מגדרית מגוונת וביטוי מגדרי●

קידום שינוי מערכתי מוסדי ליצירת שוויון●

גיוס "מקצועני מגוון"●

שקיפות מוגברת ביעדים●

תמיכה בבריאות הנפש של לומדים ומורים●

לשינוייםרעבשהעולםכךעלמצביעותשלעילוההכללההמגווןשלהמתפתחותהמגמות

קיצוניים. הגיע הזמן שארגונים, בכל המגזרים, יבינו זאת ויעצבו את תרבות החברה שלהם בהתאם.

[1]https://www.gallup.com/education/248924/college-admissions-scandal-affects-diversity-inclusion.asp
x
[2] SHRM, the Society for Human Resource Management
https://www.shrm.org/about-shrm/Pages/default.aspx?loc=mena
[3]https://www.gallup.com/education/248924/college-admissions-scandal-affects-diversity-inclusion.asp
x
[4] https://blog.vantagecircle.com/diversity-and-inclusion-trends/
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מגמות טכנולוגיות
לידיהבאיםהאנושות,עבורביותרהגדוליםוהשיבושיםההזדמנויותאתיוצרותטכנולוגיותמגמות

בינה(למשל,אפליקציותמבוזר/בלוקצ'יין),ענן(למשל,תשתיותתחומים:בשלושהביטוי
מלאכותית/הדפסת תלת מימד)  ומגמות הנגזרות מהטכנולוגיה (למשל, אתיקה).

תת מגמה | התרחבות האינטרנט של הדברים

מתקדמתתקשורתהמאפשריםתוכנהובחיישניםבהמשובציםפיזייםאובייקטיםשלרשתצמיחת
הבית"תחומיאתהשארביןכוללהדבריםשלהאינטרנט.מידעניתוחואיסוףויכולותהחפציםבין

(כגוןחכמהתחבורה,חכמהתעשייה),Wearables(לבישמכשור"',החכמההעיר"",החכם
(ויקיפדיה).), רפואה חכמה ועודכבישים חכמיםומכוניות אוטונומיות

עדנוסףעשורלפחותלקחאך,1999בשנתהדברים'של'האינטרנטהביטויאתטבעאשטוןקווין
הוזלתהטכנולוגיה.מגבלותלאורמאחראיטיתהייתהההתקדמותהחזון.אתהשיגהשהטכנולוגיה

העולםברחביפיזייםמכשיריםלמיליארדיאפשרוהאלחוטיותהרשתותהיקףוצמיחתמחשבשבבי
ומשהוכדורכמוקטןמשהוהופכתזומציאותנתונים.ולשתףלאסוף,]1[לאינטרנטכעתהמחוברים

אליהםחיישניםוהוספתהאובייקטיםכלוחיבורהדברים,שלמהאינטרנטלחלקמטוס,כמוגדול
אמתבזמןנתוניםלהעבירלהםומאפשריםלמכשיריםדיגיטליתאינטליגנציהשלרמהמוסיפים

ללא התערבות אדם.

לחברניתןאםהדברים,שלאינטרנטתחתהמוגדרלמכשירלהפוךיכולפיזיאובייקטכלכמעט
החכם,הטלפוןבאמצעותלהדליקשניתןנורהמידע.בולהעביראובולשלוטכדילאינטרנטאותו

יותרגדוליםעצמיםהדברים.שלאינטרנטהםמחובררחובפנסאוחכםתרמוסטטתנועה,חיישן
האוספיםחיישניםאלפיכעתמלאסילוןמנועכמוהדברים,שלאינטרנטברכיבילהתמלאעשויים

אזוריםהממלאיםחכמותעריםשלופרוייקטיםביעילות.פועלשהואלוודאכדינתוניםומשדרים
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%94
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מרקםאתהופךהדבריםשלהאינטרנטבסביבה.ולשלוטלהביןלנושיעזרוחיישניםעםשלמים
העולם סביבנו לחכם יותר ומגיב יותר, וממזג את היקומים הדיגיטליים והפיזיים.

[1]https://www.zdnet.com/article/what-is-the-internet-of-things-everything-you-need-to-know-about-the-i
ot-right-now/
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מגמות טכנולוגיות
מגמות טכנולוגיות יוצרות את ההזדמנויות והשיבושים הגדולים ביותר עבור האנושות, הבאים לידי

ביטוי בשלושה תחומים: תשתיות (למשל, ענן מבוזר/בלוקצ'יין), אפליקציות (למשל, בינה
מלאכותית/הדפסת תלת מימד)  ומגמות הנגזרות מהטכנולוגיה (למשל, אתיקה).

תת מגמה | עולם רווי בינה מלאכותית

בתחומיםאדםוכוחכסףזמן,משאביוחוסכתתהליכיםשלאוטומטיזציהמאפשרתמלאכותיתבינה
ומלחמהטרוראיומימולאלפיסיאותזונתיתעסוקתי,כלכלי,בביטחוןוכלהבמשחוקהחלרבים

ואיומי סייבר.

בכלדרך,פריצותקידמוהמלאכותיתוהבינההרובוטיקה-)Gaming(המשחוקעולםפיתוח
משחקיםלמפתחימסייעתמלאכותיתבינהמחשב.משחקיומשחקיםמתוכנניםבולאופןהקשור

איסוףהיאבמשחקיםהעיקריתהמטרהכאשראדם.בניהמחקותהתנהגויותולייצרדמויותליצור
הדברמשחקם.ואופןיכולותיהםאתלהעריךמנתעלמשחקנים,המתקבליםנתוניםועיבוד

ההסתגלותיכולתהשחקנים.וציפיותצרכיםפיעלמשחקיםליצורמשחקיםלמפתחימאפשר
ההתפתחותוטבעיות.מציאותיותמשחקסביבותליצורמאפשרהמלאכותיתהבינהשלוהלמידה
אוטומטיזציהמאפשרתמלאכותיתשבינההעובדהעלנשענתכיוםהמשחוקעולםשלהמואצת

של התהליך וחוסכת משאבי זמן, כסף וכוח אדם.

בלילהלצעודמהיכולתהחלבטחון.ויותריותרמהמדינהדורשיםהעולםאזרחי-ביטחוןיותר
טרוראיומימולאלפיסיבביטחוןוכלהותזונתיכלכלי/תעסוקתיבביטחוןהמשךבביטחון,ברחוב

טווח,ארוכיחיישניםמלאכותית,בבינהכיוםהמשתמשיםרובוטיםסייבר.ואיומיפיזייםומלחמה
גבוההברמהמערכתיתאבטחהמספקיםמחשב,שלמהירועיבודגבוההברזולוציהמצלמות
היקףליצירתמיפויתוכנותבאמצעותייעודי,אזורעלבקלותלשמוריכוליםהםשונים.לצרכים

להתמצאיכוליםהםדיפרנציאליGPSבאמצעותובתוכו.בנייןשטחיעלולפקחגיאוגרפית,מגודר
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באמצעותיומיבסיסעלנתוניםולאחסןלהקליטיכוליםהםרבה.בדייקנותחפציםולזהותבשטח
להשתמשביכולתםכן,כמו.HDמצלמתבאמצעותעצמיניטורולבצעשלהםהאבטחהמצלמת

עלייהומנהגיהם.מבקריםשלקטלוגוליצורבמקוםהמבקריםזהותאתלאחסןכדיפניםבזיהוי
מחשבראייתשלחדשבעידןתומכתהחזותייםנתוניםויותריותרהמספקת,]1[ממוחשבתבראייה
ביטחוני,מעקבאווירי,נוףניטורמאפשרתמלאכותית,הבינהמלאכותית.בינהידיעלהמונע

אחרומעקבעצמיניווטמהתנגשות,הימנעותמכשולים,איתורחילוץ,משימותוידאו,הקלטות
המעופפיםהרכבלכליולאפשרהתחוםאתיותרעודלקדםעשויהמכונהלמידתועוד.עצמים

האוטונומיים לא רק ללכוד נתונים בזמן אמת, אלא גם לקבל החלטות עצמאיות על סמך הנתונים.

הספורטמשחקיאתלהפוךמאפשריםורובוטיםמלאכותיתבינה-ופעילותספורטקידום
באמצעותלהשתפרולקבוצותלמועדוניםמסייעתמלאכותיתבינהיותר.והוגניםלמרתקים

היאולקבוצותורווחתםכושרםאתלשפרמסייעתהיאלשחקניםנתונים.מבוססותאסטרטגיות
חכמותומכונותרובוטשופטיקיימיםכברספורט,מענפיבחלקחדשים.כישרונותלגלותעוזרת

חוויתעמוס,לאצטדיוןלהגיעמעונייןשאינוומיבאצטדיון,מקומםאתלמצואלצופיםהמסייעות
מדומה.מציאותטכנולוגייתבאמצעותמחדשומוגדרתנשמרתשלוהאוהדים

[1]https://www.compunneldigital.com/wp-content/uploads/2021/02/Top-AI-Trends-to-Watch-in-20
21-1.pdf
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מגמות טכנולוגיות
מגמות טכנולוגיות יוצרות את ההזדמנויות והשיבושים הגדולים ביותר עבור האנושות, הבאים לידי

ביטוי בשלושה תחומים: תשתיות (למשל, ענן מבוזר/בלוקצ'יין), אפליקציות (למשל, בינה
מלאכותית/הדפסת תלת מימד)  ומגמות הנגזרות מהטכנולוגיה (למשל, אתיקה).

תת מגמה | מודל ההסכמה האישית נשבר

האישייםלנתוניםהנוגעבכלהפרטשללאינטרסיםדואגותאינןשהןהוכיחוטכנולוגיהחברות
אולשערשניתןממהיותררבותפעמיםונמכרנפרץהודלף,העולם,ברחביפרטיםשלמידעשלו.

לניהולוציבורייםממשלתייםומודליםפלטפורמותגישות,מציעההמתפתחתהמגמהלספור.
ההגנה על הפרט המנסה, מהצד השני לשמור על אנונימיות.

האישייםלנתוניםהנוגעבכלהפרטשללאינטרסיםדואגותאינןשהןהוכיחוטכנולוגיהחברות
לשערשניתןממהיותררבותפעמיםונמכרנפרץהודלף,העולם,ברחביפרטיםשלמידע.]1[שלו

הפרטלפיוהמסורתיהמוכרהפרטיותבמודלטמונההעיקריתשהבעיהברורויותריותרלספור.או
איסוףאתלהסדירמנסיםופוליטיקאיםממשלותאמנםפרטיותו.עלההגנהלניהולאחראיבעיקר

GDPRה-רגולצייתכגוןנתונים,להגנתמשטריםליישםומנסים.]2[מהציבורהנתונים General
Data Protection Regulation)[3(מכילההרגולציה.2018במאילתוקףשנכנסהאירופהשל

ברשתהמצויזיהוי)(בראישימידעומעבדיםהאוספיםשוניםגופיםעלהחלותמחייבותהוראות
עללהגןהינההרגולציהמטרתהמידע.ואבטחתפרטיותנושאיבכלהאירופיהאיחודאזרחיאודות

ואפשרותהשליטההחזרתתוךשלהם,האישיהמידעוחשיפתלעיבודהקשורבכלהאזרחים
הרבותבדרכיםבהתחשבבפועל,אךהדיגיטלית.ברשתשחשוףהאישילמידעהנוגעבכלהבחירה

בהן ניתן לאסוף או להשתמש בנתונים, קשה לדמיין שתקנות רחבות יספיקו.

ישותזוהילבחון.מתחילותמהממשלותחלקאשרחלופיתגישהמציעות-נתוניםנאמנויות
שלחובתםשזווכשםמטעמם.אנשיםשלהאישייםהנתוניםאתומנהלתהאוספתמשפטית
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לטובתלפעולנתוניםנאמניעלחוקיתחובהמוטלתכךמטופליהם,לטובתלפעולרופאים
שאלותלעודמענהלמצואוישהגדרהבתהליכיעדייןאלוישויותשלוהתפקודהמבנהלקוחותיהם.

טווחארוכותלבעיותפוטנציאליפתרוןלשםנדרשותנתוניםשנאמנויותספקאיןאךרבות,
פופולריותצובריחסית,חדשהיותולמרותנתוניםנאמנויותשלהמודלובאבטחה.בפרטיות

נתוניםמערכילהעמידכדרךלראשונהאותןהציעהבריטניהממשלת,2017בשנתבמהירות.
כדרךזאתהציעה2020בתחילתהאירופיתהנציבותמלאכותית.בינהלהכשרתיותרגדולים

הנאמנויותאתהציגההודוממשלת,2020וביוליוחדשנות.למחקרנוספיםנתוניםלהעמיד
כמנגנון להענקת שליטה גדולה יותר לקהילות בכל הקשור בנתונים שלהם.

TRUSTSפרויקט - Trusted Secure Data Sharing Space–פלטפורמתפיתוחמקדם
במימוןהפרויקט.GDPR]4[ותואמיאמיניםמאובטחים,נתוניםוחילוףשיתוףלשםנתוניםשיתוף

ויישוםאמינהפלטפורמהפיתוחידיעלהנתוניםלשוקהאמוןאתלהחזירשואףהאירופיהאיחוד
אתלחזקכדינדרשתאלונושאיםעםועמוקהמהירההתמודדותהנתונים.לשוקמותאמתאתיקה
הנחשבותפלטפורמותכלפיבאמוןחדהנפילהלאורבקריסההנתוןהנתונים,בשוקהאימון

זושנפילהלהניחוסבירהנתוניםבכלכלתקשותפוגעהאמוןחוסרלפרטיות.ומודעותלבטוחות
לשםעולמישיתופימאמץהפרויקטמקדםזאת,לאורמתאימים.תקניםיאומצולאאםתימשך

גופיםמגווןבפרויקטשותפים.]5[העולםברחביגבוהיםאתייםסטנדרטיםעלוהקפדהיצירה
למממניםעולמיהתנהגותקוד)1(הם:האסטרטגייםויעדיותבלקצווימכלבינלאומייםוארגונים

משאביםבחשבוןהלוקחואתיקה,תאימותאחרמעקבכלי)3(הוגןמחקרלביצועמקווןכלי)2(
מוגבלים.

Algorithmic(]6[אלגוריתמיאמון trust(שלואבטחתםפרטיותםאתהמבטיחיםמודליםמציע
חדשותצרכנים,נתונישלנרחבתחשיפהודברים.אנשיםשלוזהותםנכסיםשלמקורםנתונים,

וממשלתיותמרכזיותמרשויותלעבורלארגוניםגרמומוטה,מלאכותיתובינהמזויפיםוסרטונים
פרטיותכוללותהאלגוריתמיהאמוןבמגמתנוספותמתפתחותטכנולוגיותמהימנים.לאלגוריתמים
Explainable(מוסברתמלאכותיתבינהדיפרנציאלית, AI(להסבירנועדהוהיאהוגנותשייעודה

האדםידיעלוהבנהלפירוששניתןבאופןשלהההחלטותקבלתותהליךהנמקתהכוונתה,את
Responsible(אחראיתמלאכותיתובינההרגיל. AI(לשיפורהחדשותבהזדמנויותהעוסקת
מזמנתאותםבחינוךוכלהבריאותשירותיועדמעסקיםהחלהעולם,ברחביאנשיםשלחייהם
הגינות,לבנותביותרהטובההדרךלגביחדשותשאלותמעלהשהיאתוךהמלאכותית,הבינה

פרשנות, פרטיות ואבטחה במערכות אלה.

Privacy-enhancing(]7[פרטיותשיפורמחשוב computation(המאפשרנוסףהיבטהינו
סודיות.עללוותרמבלימתחריםוביןאזוריםביןמאובטחבאופןבמחקרפעולהלשתףלארגונים

מידע.אבטחתאופרטיותעלשמירהתוךנתוניםבשיתוףהגוברלצורךבמיוחדתוכננההגישה
טכנולוגיה)1(בהם:השימושבזמןנתוניםעלהמגנותטכנולוגיותשלושכוללפרטיותשיפורחישוב

עיבודהמבצעתטכנולוגיה)2(רגישים.נתוניםלנתחאולעבדניתןבהמהימנהסביבההמספקת
ניתוח.אועיבודלפניואלגוריתמיםנתוניםהמצפינהטכנולוגיה)3(מבוזר.באופןוניתוח
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Hyper-accurate(היפר-מדויקמיקוםבאמצעותלשפרחשובהפרטשלהפיסיהבטחוןאתגם
positioning.(-הGPSמיקוםטכנולוגיותמטרים,10עד5שלבטווחמדויקימינושל

היפר-מדויקות חדשות מאפשרות דיוק ברמה של סנטימטרים או מילימטרים. הדבר מאפשר להציע
אזהרות ממפולות ואסונות קרבים, רובוטים למשלוח ליעד מדויק ומכוניות בנהיגה עצמית שיכולות

1.5-2שלמיקוםדיוקמספקתהסיניתBeiDouהעולמיתהניווטמערכתברחובות.בבטחהלנווט
מטרים לכל אדם בעולם ויכולה לרדת לדיוק ברמת המילימטר.

ההרגשה שכיחה בקרב בניהפרט, שואף לשמירה יחסית על אנונימיות.דארק אופוריה -
]8[כךכלמפחידזמניתבואבלאפשרימרגישהכלמתפרקים,פשוטהדבריםכיהתחושההעשרים,

[1]https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1014369/10-breakthrough-technologies-2021/
[2]https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1017801/data-trust-cybersecurity-big-tech-privacy/
[3] https://gdpr-info.eu/
[4] https://www.trusts-data.eu/
[5] http://trust-project.eu/the-project/about/
[6]https://www.technologyreview.com/2021/02/24/1014369/10-breakthrough-technologies-2021/
[7]https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/
[8]https://kneelingbus.net/2017/01/06/between-futurism-and-dark-euphoria/
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מגמות טכנולוגיות
לידיהבאיםהאנושות,עבורביותרהגדוליםוהשיבושיםההזדמנויותאתיוצרותטכנולוגיותמגמות

בינה(למשל,אפליקציותמבוזר/בלוקצ'יין),ענן(למשל,תשתיותתחומים:בשלושהביטוי
מלאכותית/הדפסת תלת מימד)  ומגמות הנגזרות מהטכנולוגיה (למשל, אתיקה).

תת מגמה | העצמה אנושית שיפור יכולות קוגניטיביות

האדםשלוהקוגניטיביתהפיזיתיכולתומתחזקתבאמצעותותהליךהינהאנושיתהעצמה

ומאפשרת לו לבצע משימות שקודם לכן לא היו אפשריות עבורו.

האדםשלוהקוגניטיביתהפיזיתיכולתומתחזקתבאמצעותותהליךהינהאנושיתהעצמה

משתמשיםכוריםלמשל,.]1[עבורואפשריותהיולאלכןשקודםמשימותלבצעלוומאפשרת

המאפשרותרבודהמציאותבאוזניותמשתמשיםוחייליםבטיחותםאתלשפרכדילבישיםבחיישנים

אתגםלשפרמיועדתאנושיתהעצמהאךקריטי.למידעמיידיתוגישהתקדיםחסרתמצבמודעות

אתלשנותעלולהאנושיתהעצמהיותר.טובותהחלטותולקבללחשובהאדםשליכולתו

פולשניתלאהעצמההאנושית.היכולתטווחאתמרחיבהוהיאמאחראנושילהיותשלהמשמעות

אפשרית בעזרת מציאות רבודה וטכנולוגיה לבישה.
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קצרזמןשלפנינשימהעוצרותחוויותומספקלהישברממשיךלאמיתיהווירטואליהעולםביןהגבול

מאפשרות(אופפות)'אימרסיביות'סביבות.]2[בדיונימדעכותבישלבדמיונםרקלמצואהיהניתן

VR(מדומהבמציאות"להיטמע"למשתמש – Virtual Reality(תחושותומגווןצליליםתמונות,בה

AR(רבודהמציאותאמיתית.לחוויהדומותהנוצרותוהחוויותמרהיבדמיוניבעולםאותומציבות -

Augmented Reality(אךמרכזי,נותראשרהאמיתיהעולםלסביבתוירטואלייםפריטיםמוסיפה

אתהמשלימותחדשותתפיסהשכבותומרבדתדיגיטלייםפרטיםבעזרתאותומשפרתהיא

MR(המעורבתהמציאותהסביבה.אוהמציאות - Mixed Reality(אמיתיעולםביןמפגישה

עםלהכותכמושימוש,בוולעשותממשחקפריטלתפוסמאפשרתלדוגמא,דיגיטליים.ואלמנטים

וסביבותפריטיםעםמתקשריםמעורבת,במציאותאםאךבמרחב.דמיוניתדמותוירטואלימוט

מאפשרתמעורבתמציאותהבא,מהדורוהדמיהחישהטכנולוגיותבאמצעותווירטואליותפיזיות

ביןיסודמושגיפירוקתוךדמיוני,במקוםוהשנייההאמיתי,בעולםיד)(אואחתרגלעםלהיות

מציאותהיום.ועובדיםמשחקיםבההדרךאתלשנותשיכולהחוויהומציעהלדמיוני,אמיתי

XR(מורחבת – Extended Reality(ופיזייםוירטואלייםעולמותלשלבהמאפשרתטכנולוגיההיא

סוחפותחוויותליצורכדיחיותהפקהבסביבותמעורבתומציאותרבודהמציאותבאמצעותיחד

ווירטואליתאמיתיתהמשולבותהאינטראקציותהסביבותלכלהמתייחסמטריהמונחזהולחלוטין.

מעולםומציאותדמיוןאכן,לעיל.הטכנולוגיותכלאתוכוללתהמחשבטכנולוגייתידיעלשנוצרת

לא התערבבו כל כך זה בזה.

שימוש במגוון טכנולוגיות מציאות מדומה אינו משמש רק למטרות בילוי, אלא גם אבל לא רק:

שירותי בריאות - אימונים, סימולציות כירורגיות ובמרכזי שיקום לאחר פציעה.-

קולנוע וטלוויזיה - סרטים ותוכניות ליצירת חוויות ייחודיות-

נסיעות וירטואליות - טיולים באזורים ובמוזיאונים-

ספורט מקצועי –פיתוח ומעקב אחרי תוכניות אימונים העוזרות לספורטאים מקצוענים-

וחובבים

משחקים - משחקי אסטרטגיה, הרפתקאות ומשחקי תפקידים-

חינוך –  למידה והדרכה ובמיוחד פעילויות שביצוען במציאות יסכנו את הלומד-
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[1] https://www.mobileappdaily.com/future-technology-trends
[2]https://www.intel.ca/content/www/ca/en/tech-tips-and-tricks/virtual-reality-vs-augmented-reality.html

מגמות פוליטיות
עלולשמורהמדינהאזרחיאתלשרתהואהלאוםבמדינתהפוליטיתהמנהיגותשלתפקידה
הנובעותדופןויוצאותחדשותהתפתחויותעםמתמודדיםהמדיניותקובעיהיבט.בכלביטחונם

משינויים פוליטיים בעולם לצד ההתפתחויות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות.

תת מגמה | פוליטיקה פרסונלית

הדמוקרטיתוהפוליטיקהמפלגותיהם,החלשתידיעלכוחצברופוליטייםמנהיגיםהעולםברחבי
גורמיםביןמיקוחתהליךלהיותבמקוםהמנהיגאתומשקפתאישילענייןויותריותרהופכת

ומוסדות.

הדמוקרטיתוהפוליטיקהמפלגותיהם,החלשתידיעלכוחצברופוליטייםמנהיגיםהעולםברחבי
גורמיםביןמיקוחתהליךלהיותבמקוםהמנהיגאתומשקפתאישילענייןויותריותרהופכת

רוסיה,נשיאיחיד).(שלטוןבאוטוקרטיותהפרסונליזציהעולההקרה,המלחמהסיוםמאזומוסדות.
אתבהתמדהנכסובסין,ג'ינפינגשיונשיא,אורטגהניקרגואה,נשיאארדואן,טורקיה,נשיאפוטין,

אופןעלמשפיעהבפוליטיקהאישיתהתאמהשלההשלכותלעצמם.והמוסדותהמפלגותכוח
גורמיםשלתפקודםאופןהעדפותיהם,אתקובעיםהבוחריםבוהאופןהפרסום,מסעותניהול

שלופעולותיהםמקומםואתוממשלות),(מחוקקיםומוסדותפרלמנט)חברי(למשל,רשמיים
מפלגות פוליטיות בחיים הדמוקרטיים.

מערך פריסת התקציבים משתנה
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הכלכליתהפעילותלכמותבומחזיקהשהממשלההחובביןליחסמידהאמתהואחוב-תוצרהיחס
והקטנתהתקציבריסוןבאמצעותבעיקרזהיחסלהקטיןמאמציםנעשיםלכןמייצרת.שהמדינה
באוצרהכלליהחשבהעולם.בכלהציבוריבחובעלייהיצרההקורונהמגפת.]1[הציבוריתההוצאה

60%מ-לקפוץצפוימקומיות,רשויותשלחובותהכוללמהתוצר,הציבוריהחובשיעורכיפרסם
.2020ב-73.1%ל-2019ב-

וארגוניםשמדינותהסייברהתקפותתחומיאתהרחיבוהרשתתשתיותפרחובההקורונה,תקופת
אוטומציהלקוחות,עםמתקשרותחברותבובאופןדרסטייםשינוייםמהבית,עבודהמדיניותחווים.
ההוצאותמקוון.בטחוןגםלהבטיחישכיהבהירומלאכותיתבינהטכנולוגיותואימוץוגוברתהולכת

לולהגיע12.4%-בלגדולצפויותושירותיםטכנולוגיהסיכוניוניהולמידעאבטחתעלהעולמיות
וניהולאבטחההוצאותגרטנר,שלהאחרונההתחזיתפיעל,2021בשנתדולרמיליארד150.4-

עלייהקיימתלכןהקיימים,באיומיםמכיריםהמדינהתקציבי.]2[2020בשנת6.4%-בגדלוסיכונים
אזרחיותרשתותלאבטחתהסייבר,ובמרחבהפיזיהביטחוןלאזוריהמופניםבתקציביםדרמטית

אלוחדשיםלאזוריםהתקציביהמשקלשיוויהסטתלאורהמדינה.תשתיותעלולהגנהוממשלתיות
העלייהשלההשפעותומהןמכךהנפגעיםהתקציביםמהםהשאלהעולההביטחון,ולתקציב

הדרמטית בסיכונים לאזרח הקטן?

שלטון  מקומי מתחזק ואמון בממשל יורד

באחריותלתושבים.וביטחוןרווחהסדר,להבטיחכדימדיניותומגדירותחוקיםמחוקקותממשלות
דתשירותיפארקים,ספריות,ספר,בתיכבישים,תחזוקתכגוןציבורייםשירותיםלספקגםהשלטון
לשמורואחראיותהחברהעבורהכלליםאתקובעותממשלותלמעשה,סביבתיים.בנושאיםוטיפול
לזהותכדילציבורלהקשיבהיאהממשלה,שלהעיקריתשהאחריותהגיונילכן,הכלל.לטובתעליהן

את צרכיו הגדולים כדי לתת להם מענה.

לתתשיודעותאלוהןמקומיותרשויותדווקאכיהראתההקורונה,מגפתבעתהחירוםתקופת
יותר.וקרובטובהינוהמקומילשלטוןהאזרחיםביןוהקשרוהמגעלתושבים,יותרטובמענה

כשותפהבעיקרפועלתהמדינה.]3[העירוניהממשללחיזוקמגמהקיימתהאירופיבאיחוד
עירונייםלאזוריםמאפשרתשהיאשעהעירוני,ופיתוחמימוןפעולה,לשיתופימסגרותהמספקת

אוטונומיה.

בעשורבממשל.האמוןירידתעםבבדבדבאההמקומי,השלטוןחיזוקתופעתבמפתיע,שלא
אתהדגישההקורונהמגפתבעולם.רבותבדמוקרטיותבמוסדותהפרטשלהאמוןירדהאחרון

נחוץ,מידעמציפותהחברתיות,הרשתותלשקמו.הבוערהצורךואתבממשליםהאמוןשבריריות
מורים,כמולציבוראותווינגישוהמידעאתשיעבדותיווךבסמכויותבעברכמותלויאינווהפרט

רופאים, בתי משפט ואמצעי התקשורת הנתפסים כמקורות סמכות בתחומם.

הלכידותעללשמירהחיוניוהואציבורייםמוסדותשלהלגיטימיותבנויהעליוהבסיסהואאמון
שאמוןנמצאהציבור.והתנהגותבתגובותהתלויהציבוריתמדיניותלהצלחתחשובהואהחברתית.
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בטחוןאתלהגבירכדיהכרחיוהואהמסובמערכתבתקנותיותררבהלעמידהמובילהציבור
ליכולתןחיוניהיהציבורייםבמוסדותאמוןהקורונה,מגפתשלביכלבמהלךוהצרכנים.המשקיעים

של ממשלות להגיב במהירות ולבלום את התפשטות המגיפה.

והעסקיםהאזרחיםבנכונותפוגעהאמוןחוסר.OECDב-רבותבמדינותוקטןהולךבממשלהאמון
כימראיםOECDה-מחקריקיימא.בתכלכליתלמדיניותולתרוםהציבוריתלמדיניותלהישמע

באופןהציבור.לאמוןחזקיםמנבאיםהםמוסדותשלופתיחותהוגנותיושרה,כמוממשל,ערכי
לצרכיםוצפיציבורייםשירותיםבאספקתואמינותההיענותהמידת–הממשלהיכולתדומה,

חדשים - הינה מכרעת להגברת האמון במוסדות.

[1] 2020אוגוסטהחינוך,משרדהמו"פ,מערך,2030פמע
[2]https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-05-17-gartner-forecasts-worldwide-secu
rity-and-risk-managem
[3] https://agendastad.nl/content/uploads/2017/08/Ten-years-after-the-Leipzig-Charter-low-res.pdf
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מגמות פוליטיות
עלולשמורהמדינהאזרחיאתלשרתהואהלאוםבמדינתהפוליטיתהמנהיגותשלתפקידה
הנובעותדופןויוצאותחדשותהתפתחויותעםמתמודדיםהמדיניותקובעיהיבט.בכלביטחונם

משינויים פוליטיים בעולם לצד ההתפתחויות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות.

תת מגמה | השפעת הטכנולוגיה על תעמולה פוליטית

וטכניקותסוחפותמידעטכנולוגיותהגלובלית,הדיגיטליתבקישוריותהגידולגיאופוליטית,תחרות
בינהבאמצעותהמופעלתפוליטיתתעמולהשלחדשהזירהלפתיחתתרמודיגיטלישיווק

מלאכותית.

וטכניקותסוחפותמידעטכנולוגיותהגלובלית,הדיגיטליתבקישוריותהגידולגיאופוליטית,תחרות
בינהבאמצעותהמופעלתפוליטיתתעמולהשלחדשהזירהלפתיחתתרמודיגיטלישיווק

עללהשפיעבכדיאלהבכליםלהשתמשיכוליםממשלתייםשאינםושחקניםמדינותמלאכותית.
טכנולוגיה"דיפ-פייק",בטכנולוגייתשימושלדוגמתקוגניטיביות,מניפולציותלבצעאוכלוסיות,

מבליסרטוניםאותמונותשלהתוכןאתלעבדאולשנותהמאפשרתבינה-מלאכותיתמבוססת
פרשנותתודעה,לעצבבכדיחברתיבקיטובשימושולעשות]1[זויפושהתכניםלהבחיןיהיהשניתן

ופעילות. מדינות, עשויות ליישם חידושים טכנולוגיים כדי לשאוב מידע במהירות דרך הרשתות.

צרכניםהתנהגותבנתונישימושלעשותויותריותרמסוגליםמדינתייםלאושחקניםממשלות
הדברים,שלהאינטרנטאתממנפיםהםקטנים.קהללפלחימסריםלמקדכדישיווקוטכניקות

ולהתאיםבתגובותיהםלחזותגדולים,לקהליםתקשורתלהתאיםכדיאחריםוכליםמלאכותיתבינה
סטטיסטייםדפוסיםהלוכדיםהתנהגותיים,נתוניםצבירתאמת.בזמןממוקדיםרלבנטייםמסרים

מותאמתהשפעהויכולתמשמעותיתניבוייכולתגםלאפשרעשוייםאנושית,ופעולהבפסיכולוגיה
להשתמשיכוליםפוליטייםויועציםציבוריחסיחברותוחוסמת,מותאמתרגולציהללאאישית.
שאיןמאחרהפוליטיים.במוסדותהציבוראמוןלחוסרהגורםדיס-אינפורמציההיוצרחלקיבמידע

מפעילותהמפלגותבחירות,לתעמולתכאמצעיהחברתיותברשתותהשימושעלרגולציה
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הידשםהמפלגות,שלהצעירים""תאישלעמודיםוגםוממלכתיים,רשמייםעמודיםבאמצעותן
.]2[בקרהללאלעתיםוהשיחיותרחופשית

[1] https://www.isoc.org.il/public-action/deepfake
[2] https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1
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מגמות פוליטיות
עלולשמורהמדינהאזרחיאתלשרתהואהלאוםבמדינתהפוליטיתהמנהיגותשלתפקידה
הנובעותדופןויוצאותחדשותהתפתחויותעםמתמודדיםהמדיניותקובעיהיבט.בכלביטחונם

משינויים פוליטיים בעולם לצד ההתפתחויות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות.

תת מגמה | שחקנים חדשים - גבולות גזרה חדשים

מסורתיים,לאלחימהאמצעילהכנסתתורמיםפרטיותחברותלצדמקצועייםבאי-כוחשחקנים
יצירת גבולות חדשים וצורות תקיפה חדשות.

באי-כוחשהינםשחקניםמושכיםמקומייםבסכסוכיםבינלאומיותוהתערבויותמדינותביןסכסוכים

פרטיותוחברותאלוגורמיםטרור.וארגוניהאקריםפרטיות,צבאיותחברותכמו:מקצועיים,

עםלמדינותאדםכוחואספקתמיוחדותיחידותפיתוחהצטיידות,הכשרה,עלויותמצמצמים

וחוסראסימטריותטכניקותבעזרתיעדיםרבהבמהירותמשיגותאלוקבוצותמתמעטת.אוכלוסייה

בלובבסכסוכיםפרטיותבקבוצותהשתמשווטורקיהרוסיהממשלתיות.לרגולציותמחויבות

הקואליציהלכוחותואחריםלוגיסטייםשירותיםשלרחבמגווןסיפקופרטיותוחברותובסוריה,

יצירתמסורתיים,לאלחימהאמצעילהכנסתתרמואלוכל.]1[אחרותומדינותעיראקבאפגניסטן,

גבולות חדשים, הוספת שחקנים חדשים וצורות תקיפה חדשות כמו פעולות סייבר וכד'.

נשקכליכוללחדשותצבאיותיכולותעםלהתמודדותברורותדוקטרינותחסרותרבותמדינות

אתהמסדירותקיימותואמנותמתקדמות.נורמותוטכנולוגיותהמוניתלהשמדהקונבנציונליים

תואמותואינןהטכנולוגיתהצבאיתהמציאותאחרבפיגורנמצאותמלחמהוניהולבנשקהשימוש

אסורים,נשקבכליושימושונורמותכלליםשלונשנותחוזרותהפרותטכנולוגיים.החידושיםאת
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מבניםיותרעודשמחלישמההסכמים,חידושוהשעיה/איהאשמותמחודשת,תחרותיוצרות

ההיבטיםהגבלתעללהסכמותבנוגעלהתקשותעשויותמדינותנשק.לבקרתאסטרטגיים

המורכבותבגללמלאכותית,בינהובראשןמתעוררותטכנולוגיותשלביטחונייםאוהמשבשים

גורמתזותלותחדשות.מערכותפיתוחבעתבינלאומייםולעתיםמסחרייםבגופיםוהתלותהרבה

שלהרגישותעלשמוסיףמההרגולטורשלהאינטרסיםאתתואמיםתמידשלאאינטרסיםלעירוב

הסיטואציה.

[1] https://www.idi.org.il/blogs/security-clearance/state-intervention-in-international-law/32516
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מגמות פוליטיות
תפקידה של המנהיגות הפוליטית במדינת הלאום הוא לשרת את אזרחי המדינה ולשמור על

ביטחונם בכל היבט. קובעי המדיניות מתמודדים עם התפתחויות חדשות ויוצאות דופן הנובעות
משינויים פוליטיים בעולם לצד ההתפתחויות הדמוגרפיות, החברתיות, הכלכליות והטכנולוגיות.

תת מגמה | מנהיגות נשית, כוח עולה או הטעיה מספרית?

עלייהלמרותמוגבלת.בפוליטיקהוהשתתפותןנשיםהנהגתהעולמית,לזירההמקומיתמהזירה

במספר הנשים ברמות הכוח הפוליטיות הגבוהות ביותר, אי-השוויון המגדרי הנרחב נמשך

לאנשיםמוגבלת.בפוליטיקהוהשתתפותןנשיםהנהגתהעולמית,לזירההמקומיתמהזירה

נבחרים,בתפקידיםאםביןמובילים,בתפקידיםגםכמובוחרות,בתורמספקתבצורהמיוצגות

וכסוכנותכמנהיגותהמוכחותיכולותיהןלמרותוזאתבאקדמיה.אוהפרטיבמגזרהמדינה,בשירות

של2021בפוליטיקהנשיםמפתדמוקרטי.בממשלשווהבאופןלהשתתףוזכותןשינוי,

Inter-Parliamentary Union (IPU(וארגוןUN Womenנשיםשלעולמידירוגמציגה

כלשלשיאיםעלמצביעיםהנתונים.2021בינואר1מה-החלופרלמנטממשלהביצוע,בתפקידי

חלקןעבורגםכמוממשלה,ראשיאומדינהכראשיהמכהנותנשיםעםהמדינותבמספרהזמנים

הכוחברמותהנשיםבמספרעלייהלמרותבממשלות.כ-שרותהמכהנותנשיםשלהעולמי

המחזיקותהנשיםבקרבההתקדמותנמשך:הנרחבהמגדריאי-השוויוןביותר,הגבוהותהפוליטיות

.2021בשנת21.9%–ל2020בשנת21.3%-מבלבדקטנהעלייהעםהאטה,שריםבתיקי

הןהלאומייםמהפרלמנטרים25.5%ורקגדלבשלטוןכללנשיםללאהמדינותמספרבנוסף,

תיקיםבעיקרהינםנשיםמחזיקותאותןהשריםתיקיהקודמת.בשנה24.9%לעומתנשים,

28



מהמקוםזינקהאנרגיהאוהסביבהתיקמגדרי.ושוויוןנשיםענייניחברתיים,ענייניםהמכסים

חלקןזאת,עםנשים.ידיעלהמוחזקיםהשריםבתיקי2021בינואר1-בהראשוןלמקוםהשלישי

לשנתבהשוואה2021בשנתמעטגדלכלל,בדרךגבריםבהנהגתהנמצאיםבתיקינשיםשל

לפני11.9%לעומתנשיםידיעלמוחזקיםהביטחוןמתיקי13.5%כיוםישנםלדוגמה,,2020

.]1[שנהלפני10.1%לעומתהפיננסיםמתיקי11.5%ו-כשנה,

חוקיםבאמצעותמבנייםחסמיםהפוליטיים.בחייםלהשתתףבדרךמכשוליםעםמתמודדותנשים

בהחלטתשצוייןכפיתפקידים.עללהתמודדהנשיםאפשרויותאתמגביליםעדייןמפליםומוסדות

חלקיבכל"נשיםנשים,שלפוליטיתהשתתפותבנושא2011בשנתהאו"םשלהכלליתהאסיפה

מחוקים,כתוצאהקרובותלעתיםהפוליטי,מהתחוםרבהבמידהשוליותלהיותממשיכותהעולם

לשירותיגישהחוסרהשכלה,שלנמוכותרמותמפלים,מגדרייםוסטריאוטיפיםעמדותפרקטיקות,

.]2[נשים"עלהעונישלמידתיתהבלתיוההשפעהבריאות

צריךהפוליטיהמשחקשדהבכללותן,נשיםעבוראבלהללו,המכשוליםעלהתגברובודדותנשים

נשיתלמנהיגותהתייחספסיגדודפרופ'לכל.פתוחותהזדמנויותובעלהזדמנויות,שווהלהיות

אשרהמנטליתולתבניתהרוחלהלךהיאכאן"כוונתיכמנהיגותהחמישית""המפלהבספרו

חדשיםרעיונותלחוללמסוגלושיהיההדורבעיותאתאחרתשמביןרוחשארבחובםטומנים

יומיןעתיקותדילמותחדשהבדרךלהביןשמסוגלחשיבהלדפוסכוונתיאותן.לפתורכדיושונים

חדשיםלמחוזותהיהודיתההגותאתקדימהולהניעלדחוףבכוחםשישמהפכנייםרעיונותולהציע

בארץמודרניתריבונותשלההיסטורייםובייחודהבאתגריהבהתחשבהחמישי,לעידןורלוונטיים

הלךושלמנהיגותיסגנוןשלארגוני,סגנוןשלממדלהוסיףהנשיותשלליכולתהכוונתימכורה.

.]3[הקודמים"העידניםבארבעתשהתפתחולנדבכיםיצירתירוח

[1] https://www.ipu.org/news/women-in-politics-2021
[2] https://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation
[3] פסיגדודהחמישית,המפלה
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מגמות כלכליות
עלהשפיעהוהתרחבותההתפתחותהוקצבהעשריםהמאהמסוףדומיננטיתהגלובליזציהמגמת

שינוי.מבשריאותותישכיוםאךתשתנהשהמגמההעריכומעטיםהעולמית.הכלכליתהצמיחה
,2020בשנתלחיינושפרצההקורונהלמגפתלהתייחסבלאכלכליותלמגמותלהתייחסניתןלא

ונראה שהיא עדיין מתעתעת באנושות

תת מגמה | דרישה גוברת לבנקאות דיגיטלית

תעשייתכלשלהפעולהבדרךשינוייוצרדיגיטליתבנקאותלחוויתהצרכניםודרישתרצון

הבנקאות.

שלהפעולהאופןאתמשנההצעיריםהדורותשלדיגיטליתבנקאותלחווייתוגוברתהולכתדרישה
דיגיטלייםמערוציםפיננסייםלשירותיםלגשתהצרכניםשלהגוברהרצון.]1[הבנקאותתעשייתכל

מתחילזההבנקאות.ענףאתמחדשהמעצבותחדשותבנקאיותבטכנולוגיותלזינוקהביא
הספציפייםלשירותיםומתייחסתצרכנית,בנקאותגםהמכונהמסורתית,קמעונאיתמבנקאות
והלוואות.וחיובאשראיכרטיסיחשבונות,ובדיקתחיסכוןכגוןלצרכנים,להציעיכוליםשהבנקים
השוק.עללטובהמשפיעהקמעונאייםבנקיםשלהתפעוליתהיעילותלשיפורהמיועדתטכנולוגיה

בהפחתתיותרתורמתהטכנולוגיהכימעריכיםהקמעונאיתהבנקאותממנהלי39%כינמצא
הלקוח.חווייתאתמשפרתשהיאהטוענים24%לעומתעלויות

בנקאותומציעה:ובנוחותוהלקוחבחווייתממוקדתבהחלטהחדשהשהבנקאותלזהותניתןבשטח
והכנסות.הוצאותוניטורכספיםהעברותהפקדות,לביצועהעיקריתלשיטההפכהאשר–סלולרית
באמצעותבנקאותשלהכוללתלחוויהמתייחסתסלולרית,בנקאותהכוללתמקוונת,בנקאות
שלהפופולריותועוד.חייםבוטיםצ'אטעבודה,שולחןלנייד,אפליקציותכוללדיגיטליים,ערוצים
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משיעורחמישהפיצומחתוהיאהמקוונתהבנקאותשלזועלעלתההסלולריתהבנקאות
הבנקאות המקוונת. מחצית מכלל הלקוחות המקוונים משתמשים גם בבנקאות סלולרית.

שאינםבתעשייהמובילותיכולותעםבלבדדיגיטלייםבנקים-Neobankהניאובנקשלעלייתו
רגולציהרפורמותידיעלומונעיםמסורתייםבנקיםעלמסתמכיםאופיזייםסניפיםמפעילים
אלהחברותהאחרונות.בשניםהעולםברחביהגשםאחריכפטריותצציםלחדשנות,ידידותיות

הצרכניםשלמוגברתהתעניינותהאחרונות.השניםבשלושבאירופהבמיוחדאחיזהצברו
שמניעמההעולם,ברחביתחרותמעוררתפיננסייםלשירותיםניידיםוביישומיםבניאובנקים

ניאובנקים להציע להם הטבות מרחיקות לכת.

Banking-(כשירותבנקאות As A Service BaaS(בהפתוחה,בבנקאותמרכזימרכיבהוא
אתלשפרכדישלהםלנתוניםלגשתשלישייםלצדדיםומאפשריםמערכותיהםאתפותחיםבנקים

בנקאותשלהעסקייםהמודליםאתמשנותBaaSחברותאמת.בזמןבעצמםשירותיהם
הכניסהעלומקלותהלקוחותעםהתפקידיםבעלישלהיחסיםמערכותאתמעצבותקמעונאית,

לפינטק.

Application(]2[יישומיםתכנותממשק Programming Interface - API(מסורתיבאופןנוגע
לכליםולהתחברלסנכרןשלישיצדשלליישוםהמאפשרתוכנה,תוכנותביןהטכנולוגילממשק

השימושמעשור,למעלהכברנרחבבשימושנמצאיםאלוששירותיםלמרותהבנק.שלושירותים
אתהמנגישיםפרוטוקוליםלמכלולמתייחסוהואפיננסיים,בשירותיםלנפוץלאחרונההפךבהם

שינהבממשקשימושיישומים.תכנותממשקיבאמצעותשלישיצדלחברותהבנקשירותי
ייעולבתהליכיוגמישותחדשנותקידוםבאמצעותהפיננסיותהפעולותביצועאופןאתמשמעותית

בניהולניהולייםחסמיםצמצוםמזומנים,תזריםשלמשופרותאמת,בזמןיכולותפיננסיים.שירותים
-אחדבמקוםהכלולבסוף,ועוד,האשראייכולתבדיקתעסק,להלוואתבקשההגשתכמוכספים

צפייה על כלל הכספים ושליטה מעקב וניתוח של כל התנועות הפיננסיות.

[1] https://www.businessinsider.com/future-of-banking-technology
[2] https://razorpay.com/learn/what-is-api-banking/
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מגמות כלכליות
עלהשפיעהוהתרחבותההתפתחותהוקצבהעשריםהמאהמסוףדומיננטיתהגלובליזציהמגמת

שינוי.מבשריאותותישכיוםאךתשתנהשהמגמההעריכומעטיםהעולמית.הכלכליתהצמיחה

,2020בשנתלחיינושפרצההקורונהלמגפתלהתייחסבלאכלכליותלמגמותלהתייחסניתןלא

ונראה שהיא עדיין מתעתעת באנושות

Agrifoodtechוה-הקורונהמגפת|מגמהתת

המזוןוטכנולוגיית)FoodScience(המזוןמדעיבתחוםהאצהנרשמההאחרונותהשניםבחמש

)FoodTech.(ה-פלטפורמתהתפתחותעלהשפעההייתההקורונהלמגיפתAgrifoodtech

שמטרתה לשפר או לשבש את תעשיית המזון והחקלאות העולמית.

נחסמוומסעדותלחנויותללכתהצרכניםשלויכולתםועבודהסחורותשלהחופשיתהזרימה

והחקלאות,המזוןותעשיותחדשנותקפיצתגםיצרוהתסכוללצדאךהקורונה.מגפתבתקופת

שינו לגמרי את פניהן באמצעות הטכנולוגיה.

אתלמלאמנתעלמקוונותלקניותלפנותנאלצוצרכנים-וגדלהולךבמזוןאלקטרונימסחר

בענןומטבחיםמקוונותמסעדותמקוונות,לארוחותמשלוחיםאפליקציותהיומיומיים.צרכיהם

להמשיךעתידיםרביםשצרכניםכךעלמצביעיםרביםסקריםהשנה.במהלךגדולמימוןגםמשכו

הגעהכמובתחום,והאפשרויותהשירותושיפורהנלוויתהנוחותלאורמקווןבאופןמזוןלרכוש

ישירות לחקלאי וזמינות למוצרים טריים מהשדה.
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לחקלאיםגרםהמגפה,מאזשהתחזקלהיגיינההרצון-מגע''ללאוטכנולוגיהרובוטיקהאוטומציה,

בהגירההפגיעהלאורעובדותידייםבמקוםורובוטים,רחפניםחיישנים,כמולטכנולוגיותלהיפתח

שלהערךשרשרתסוףאתגםחיזקומגע''חסרותוטכנולוגיותאוטומציהמסוימות.במדינות

בסופרמרקטיםוכלהעצמיתבנהיגהמכולתועגלותלמשלוחיםמזוןאספקתמארוניותהחלהצרכן,

בלתי מאוישים ורובוטים כמלצרים רובוטיים וטבחי גריל.

ומיזוגיםפעולהשיתופימקיימותהחקלאותבתחוםחברותויותריותר–חקלאיומו"פמיזוגיםקידום

משווקיאחד)FBN(העסקיתהחקלאיםרשתהדדיים.אינטרסיםולקדםלהתייעלמנתעל

ביןתחברהרשתלביולוגים.בחווהמו"פרשתהשיקהאףבעולם,המוביליםהמקווניםהחקלאות

ניסוייםביצועעלאותםלתגמליהיהוניתןחקלאים,עםישירותביולוגיותחקלאיותתשומותמפתחי

בקנה מידה מלא בעולם האמיתי בתחומם.

השתנוהמזוןצריכתדפוסי.הפוד-טקמהפכתלהתפתחותמשמעותיזרזהיוותההקורונה,מגפת

הזנקלחברותפורהכרשמהווהמההמזון,משלוחיאתמאודשהגדילואובבית,לבשלחזרואנשים

למעשה,נתונים.שלענקומאגרימלאכותיתבינהבאמצעותהאספקהשרשרתבטיובהמתמחות

הצומח,מןהחלבוןמתחליפיהחלהקורונה,בעקבותצמחמהחילמוצריםהמזוןתחליפיתחוםכל

תעשייתמעובדיניכרשחלקהיההזרזהקורונה,בעקבותבחרקים.וכלההמתורבתבבשרהמשך

מנגד,באספקה.דרסטיתולהקטנהמפעליםלסגירתשהביאמהבקורונהחלובארה"בהבשר

בחברותההשקעותאתהגדילוסיכוןהוןוקרנותזאתשיקפההבורסהזינקו,הבשרתחליפיחברות

לחלבוניםנוסףמקורצמחים.מבוססיבתחליפיםאובמעבדהבשרבגידולהמתמקדותקטנות,

מצוין,תזונתיהרכבבעליהםבטבע,ביותרהיעילהחלבוןכמקורהנחשביםחגביםהםשזוהה

ספקאיןסביבתית.חתימהללאוכמעטוריחטעםללאפולית,וחומצהאבץ,3באומגהעשירים

לעבורהיאהמגמהכאשרהאריזות.בתחוםגםאלאבמזוןרקולאממש,שלבמהפכהשמדובר

עמידותאולטרה-סגולה,לקרינהחסימהעםאךלגמרי,שקופותוחכמות,מתכלותירוקות,לאריזות

לגזים ונוזלים ועם תכונות אנטי- בקטריאליות.

מתמשכתהשפעההייתההקורונהלמגפת–מתרביםמתורבתובשרצמחייםחלבוניםיצרני

ומתענייניםאלטרנטיבייםלחלבוניםמודעיםפעםמאיאנשיםיותרקונים.שאנוהמזוןעלנוספת

מזוןלשירותהקשורבכלבמיוחדהמזון,היגיינתמפניהחרדותאתהגבירההמגפהמחדבהם.

המקוםלגביהצרכניםשלהמבטנקודתעלהשפיעהמשוערהזואונוטימקורהגםמאידךואריזות.
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מעונייניםובארה"בבאסיהשצרכניםמוריםמחקריםועיבודו.גידולוואופןבשרמקבליםאנובו

לבשרכחלופהצמחיבחלבוןרבההתעניינותוקיימתשלהםבתזונההצמחיהמרכיבאתלהגדיל

הרגלטביעתאתהרחיבוצמחייםחלבוניםיצרניואכן,חיים.בבעלישמקורםקונבנציונאלייםולחלב

ענקיותשלהסופרמרקטיםברשתמוצריםלמכורכדיבאזורמרכזיותשותפויותוקדמובאסיהשלהם

בסין.בלטאקוומוצריהאטפיצה,KFCב-גםכמוסיניות,

מתורבת,בשראומעבדהבשרעלשמדבריםזמןמזה–רבהלבלתשומתזוכהמתורבתבשר

בשר.האנושותשלולמוסרלבריאותלסביבה,גורמתהבשרשתעשייתהעצוםלנזקכפתרון

מחוץבמעבדהוגודלוחייםמבעלישנלקחומתאיםהמורכבותרקמותשלמזוןבעצםהואמתורבת

משמעותיתדרךפריצתהמוכר.הבשרלטעםזההמבטיחים,כךהטעם,מלאכותיים.בתנאיםלגוף,

Eatהפוד-טקחברתכאשר,2020דצמברחודשבתחילתהתחוללהבנושא Justאישורקיבלה

הראשונההחברהתהיהובכך-לצרכניםבמעבדהשגודלעוףלשווקהסינגפורימהרגולטוררשמי

אחוז30ו-מתורבתבשראחוז70ומכילדולר17עולההמוצרמתורבת.בשרשמשווקתבעולם

אךשנים.לחמששנתייםביןבעולםלצרכניםיימכרמתורבתשבשרהיאההערכהצמחי.חלבון

הזהלדבררגולטורייםאישוריםאיןעדיין-רגולציהעיקריים:גורמיםבשלושהתלוישהדברברור

עלמדוברעכשיודולר.אלף300עלהשניםשבעלפנישיוצרהראשוןההמבורגר-עלותבעולם.

הצרכנים?יגיבואיךחשוב,והכימשמעותית.עלויותהפחתתעודונדרשתלסטייק,דולר100כ-

יהיהעדייןאבלמתורבת,בשרשלצעירים,שלבמיוחדגדולה,קבלהשתהיהמראיםסקריםאמנם

צורך להוכיח לצרכנים שזה בטוח ולא מהונדס.

מונעצמחיבסיסעלאוסטרילייםבתנאיםהמתורבתהבשרייצור-המתורבתהבשריתרונות

סלמונלהקולי,איכמוחיידקיםאוהחזיריםושפעתהעופותשפעתכגוןבמזוןהנישאותמחלות

היוםשקורהלמהבניגודהמתורבת,לבשראנטיביוטיקהלהכניסצורךאיןכן,כמווקומפילובקטר.

לאנטיביוטיקה,עמידיםחיידקיםהתפתחותמעודדתזומציאותהמזון.בתעשיותחייםלבעלי

מחיידקיםאנשיםיותרימותו2050שעדהןההערכותהציבור.לבריאותממשיתדאגהומהווה

האיחודלמדינותדולרטריליון3ב-מוערכתהטיפולושעלותמסרטןמאשרלאנטיביוטיקהעמידים

האירופי.

אפשרשאימהשבו,השומןבאחוזילשלוטוניתןסטרילי,הואבמעבדהשמגדליםהבשרבנוסף,

למשברינתוןיהיהולאמשמעותיתיתקצרשלוהגידולזמןגםפרות.בשרעםלמשל,לעשות,
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הואבלבד.שלושהעדכשבועייםלארוךצפויבמעבדההתאיםגידולשלהתהליך,מזוןאואקלים

הבשרבתעשייתהנדרשיםהמים,מכמות80%ולפחותמהקרקעות99%-97%לחסוךצפוי

מסחורבפניהעומדיםהאתגריםאךומוכחת.קיימת-הטכנולוגיהברורים,-היתרונות).3(תמונה

התהליך הם הורדת עלויות והפיכת הייצור לתעשייתי.
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מגמות כלכליות
עלהשפיעהוהתרחבותההתפתחותהוקצבהעשריםהמאהמסוףדומיננטיתהגלובליזציהמגמת

שינוי.מבשריאותותישכיוםאךתשתנהשהמגמההעריכומעטיםהעולמית.הכלכליתהצמיחה
,2020בשנתלחיינושפרצההקורונהלמגפתלהתייחסבלאכלכליותלמגמותלהתייחסניתןלא

ונראה שהיא עדיין מתעתעת באנושות

תת מגמה | זרימת מידע

המשבר הנוכחי הדגיש עד כמה קשרים בינלאומיים חיוניים לשמירה על הכלכלה העולמית.

האינטרנטתעבורתשלהצמיחההמידע.זרמישלבגלובליזציהלהאטהסימניםהיוהמגפהלפני
זינקוהדיגיטליותהזרימותאבלהתמעטו.מדעיפעולהושיתוףתמלוגיםטלפון,שיחותהבינלאומית,

48%-בזינקההבינלאומיתהאינטרנטתעבורתלרשת.וחינוךמשחקעבודה,העבירהכשהמגפה
החודשלעומתבמרץ20%-בעלובינלאומיותטלפוןשיחתודקות2020אמצעעד2019מאמצע
בעלוסחורותשלגבולותחוצותאלקטרוניסחרמכירותאחד,מחקרפיעלאשתקד.המקביל

משמעותיתגדלוגםמקומיותושיחותשנתוניםנמצאזאת,עם.2020שנתשלהשניברבעון53%-
בשנתפחותאויותרלגלובליתהפכההמידעזרימתאםעדייןלומרקשהלכן,המגפה,במהלך
2020.

שתישתהיינההואהצפיאךהמגפה,בתוםשובתאטהדיגיטליתהזרימהשצמיחתהיאההערכה
לאורבשירותים,לסחרהאפשרויותהרחבתראשית,העסקית.בסביבהטווחארוכותהשלכות

הרחבתשנית,זרים.כישרונותמאגרישליותריעילניצולהמאפשרתמרחוקעבודהשלהאפשרות
למרותהעולם,ברחבילהתפתחיותרקטנותלחברותלסייעיכולגבולותחוצהאלקטרונימסחר

החדשותהמתחרותהןמיהעתכללבחוןצריכותהגדליםבכלשחברותגםהיאשהמשמעות
בשווקים שלהן.
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[1]https://www.dhl.com/global-en/home/press/press-archive/2020/dhl-global-connectedness-index-202

0.html
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מגמות כלכליות
עלהשפיעהוהתרחבותההתפתחותהוקצבהעשריםהמאהמסוףדומיננטיתהגלובליזציהמגמת

שינוי.מבשריאותותישכיוםאךתשתנהשהמגמההעריכומעטיםהעולמית.הכלכליתהצמיחה
,2020בשנתלחיינושפרצההקורונהלמגפתלהתייחסבלאכלכליותלמגמותלהתייחסניתןלא

ונראה שהיא עדיין מתעתעת באנושות

תת מגמה | האיזון בין מעסיקים ומועסקים הופר

כדיעובדיםמספיקעלולשמורלגייסנאבקיםועסקיםמהמגיפהבמהירותמתאוששתהכלכלה

העבודהמרכזיותאתמחדשלשקולרביםלאנשיםגרמההמגיפהבנוסף,הצמיחה.בקצבלעמוד

העובדיםוהעצמתלאחרונהבשכרהעלייהמעסיקיהם.עםקשריםמעטלאוניתקהבחייהם

במקומות העבודה מסייעים במובנים רבים לאפס את האיזון.

במשךחוולאשכמוהכוחבעמדתנמצאיםרבותבתעשיותעובדים–העובדיםשלעולהעוצמה
עובדיםמספיקעלולשמורלגייסנאבקיםועסקיםמהמגיפהבמהירותמתאוששתהכלכלהשנים.

מאיבחודששיאלשפלהגיעבארה"בהחודשייםהפיטוריםשיעורהצמיחה.בקצבלעמודכדי
פעםאימאשרבאפרילמרצונםהתפטרועובדיםויותרלשיא.הגיעוהמשרותשמספרשעה,2021
תחושתקיימתיותר.טובותאפשרויותבפניהםשקיימותבכךלביטחונםברורסימןבעבר,תועד
חוסרהמביעיםמרוחקיםעובדיםכמומוכרים,לאנושאיםעםלהתמודדנדרשיםומנהליםזכאות

ההדוק,העבודהלשוקבנוסףחינם.ארוחותלהםהמספקהארגוןשלהמזוןמספקרצוןשביעות
קשריםמעטלאוניתקהבחייהםהעבודהמרכזיותאתמחדשלשקולרביםלאנשיםגרמההמגיפה

להחלפתלהצעותפתוחיםבארה"במהעובדים40%-שככךעלמצביעיםסקריםמעסיקיהם.עם
הדורשיםשעהלפיעובדיםאלאותיקיםאולשכיריםרקנוגעהדברואיןהקרובים.בחודשיםעבודה

שכר והטבות טובים יותר, גם הם מקבלים אותם.
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באיגודיחדהירידהרקעעלהאחרונים,העשוריםבארבעתמעסיקיםמולמינוףאיבדועובדים
בשכרהעלייההעובדים.חשבוןעלהמניותבבעליהארגוןשלאינטנסיביתוהתמקדותעובדים

לאחרונה והעצמת העובדים במקומות העבודה מסייעים במובנים רבים לאפס את האיזון.

יותררבהגמישותלהציעעליהםשלהם.הארגוניםהנוהליםאתמחדשלהעריךצריכיםמנהיגים
הרעיוןלאורבכךמתקשיםמנהליםהרבהנעשית.העבודהוהיכןמתישלבמונחיםלעובדים
Morningסקרפיעלאךפרודוקטיביים.להיותכדיבמשרדלהיותצריכיםשאנשיםהטועןהמנחה

Consultהדורבנישחלקםמהעובדיםכמחצית–Y,העבודהמקוםאתלעזובישקלווהמילניום
המשרדיותמהחברותגדולחלקואכן,מהזמן.בחלקלפחותמרחוקלעבודלהםיינתןלאאם

לעבודההמשרדביןזמןחלוקתהמאפשריםהיברידיים,והסדריםגמישיםזמניםלוחותמציעים
שהתחייבוחברותישכיוםכברימים,ארבעהבןהעבודהשבועשמבצבצת,נוספתמגמהמרחוק.

פחותלאפרודוקטיבייםהיוהעובדיםלפיהבאיסלנד,מוצלחתהתנסותלאורבגישה,להתנסות
ושיפרו את הרווחה כאשר עבדו בלוח זמנים שבועי קצר יותר.

ישמצליחיםשלארגוניםמראיםמחקריםשליחות.תחושתלהציעצריכיםמנהליםגמישות,לצד
לתחושהגורםעבודתם,שלההשפעהלגביהצוותיםעםמידעושיתוףוידועים.ברוריםיעדים

באופןמקיימיםמעסיקיםהישארות"."ראיונותלערוךהיאנוספתטקטיקהמשמעותית.שעבודתם
הפסקתלפניהבעיותכלאתיותרטוביכירואםיותרטוביהיהאבליציאה""ראיונותמסורתי

ההעצמהזמן?פחותלהקדישרוצההייתלמההיא:חשובהמומלצתשאלההעובד.שלהפעילות
מנוהליםרובםיום,שלבסופואבלרבים.מנהליםעבורומבלבלתמתסכלתהעובדיםשלהגוברת

להםלעזורעשויזהבארגוןלהישאראותםימשוךמהלעומקיבחנוואםבעצמם.אחרמישהוידיעל
לשמור על עובדיהם.

העובדיםעללשמורכדיאמפתיהמאמציםוארגוניםחברות–המטבעצידישני–ואחריותאמפטיה
הכוללתאינטימיותמקדמתמעקב,בכלישימושעושהתקשורת,עלבנויהאמפתיהמאושרים.

היאהתחתונה,בשורהבכירים.מנהיגיםשלושקיפותמיוחד,ענייןבעלותקבוצותבאמצעותטיפוח
מאחרבזה,זהקשוריםואחריותאמפטיהלטעות.רשאיםאנשיםבולמקוםהארגוןאתהופכת

הציפיותלגבילגמריברורלהיותזהלעשותיכולשמנהלאמפתיהכישהדברטועניםועובדים
מהעובד ואז לתת לו את האחריות כדי להשיג את היעדים שהוגדרו.

State]1[מחקרפיעלהעבודה.במקוםאמפטיהבגירעוןחשיםרביםעובדיםבפועלאבל of
Workplace Empathy בארגוניהםשהאמפתיההאמיןעובדים4מכלאחדרק,,2021

האמפתיהבגירעוןלטפלכיצדברצינותלחשובלהתחילשעליהןיודעותחברותלכאורה,"מספקת".
שבריאותהעובדיםתחושתזאת,למרותאךמתחרות,לחברותעובדיםבהפסדלהסתכןאושלהן

הנפש חשובה, אך שיפור ביצועי העבודה, חשוב יותר.

הממשיים,בחייםוברורה.חדהאינההעבודה,במקוםאמפתיהבעצםמהיהשאלהעלהתשובה
שונהאמפתיהאחר.מישהושלחוויותאוברגשותולהשתתףלהביןניסיוןפירושואמפתיהפיתוח

איןאבלאחר,מישהושעוברמהבשלעצבתחושתקיימתכיוונית:חדיותרוהיאמאחרמאהדה,
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אפשרי,בלתילאאםקשה,ולכןניסיון,עלמבוססתשאמפתיהמכיווןעצמה,התחושהלגביהבנה
חוויותביןקשריםכפייתזוהרע,במקרהמורחבת;אהדהזוהיהטוב,במקרההתחושה.אתלהבין
גזענותשלהחוויהעםלהזדהותהמנסיםלבניםאנשיםבמיוחד,לדוגמא,בתכלית,שונותחיים

מערכתית.

ארגוניםכללי.אמפתיהגירעוןקייםכילתחושהתורמתעובדיםבקרבמתמשכתעייפותתחושת
לדיוניםבמקוםמתישותוטענותתלונותשללפגישותמתגלגליםעצמםמוצאיםטובותכוונותמליאי

להיותחייבתאמפתיהכילשכוח,נוטיםעובדיםכן,כמופתרונות.וקידוםהקשבהמקדמיענייניים,
כלפיוסלחנותאמפטיהעםלבואצריכהעובדים,כלפיאמפטיהלקדםמוכנותסטרית.דו

המעסיקים.

[1] התוכנהחברתידיעלשמנוהל Businessolver

40

https://d.docs.live.net/bf2af4151c05df96/Desktop/%D7%9E%D7%95%D7%A4/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7%20%D7%90%D7%A7%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%20%D7%9E%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A%20%D7%A1%D7%A4%D7%A8%204%20.docx#_ftnref1


מגמות סביבתיות
להתייחסהדחוףהצורךאתהדגישוהירוקהצמיחהוהמושגהקיימותתפישתעלייתהקורונה,

אסונותלמנועלנסותכדיגורפתמוכנותולהבטיחהעולמיתברמההסביבתייםלאתגריםבמשותף

במידת האפשר או להתמודד אם בכל זאת נדרש עם סיכונים סביבתיים עתידיים.

תת מגמה | קיצוניות במזג האוויר עולה

הסגרשתקופותלמרותהאקלים,משבראתעצרולא2020בשנתהכלכליתוההאטההקורונה

השונותההשפעות)WMO(]1[העולמיהמטאורולוגיהארגוןלפיהאטה,שלתחושהיצרוהעולמי

הואצו.

הסגרשתקופותלמרותהאקלים,משבראתעצרולא2020בשנתהכלכליתוההאטההקורונה

השונותההשפעות)WMO(]1[העולמיהמטאורולוגיהארגוןלפיהאטה,שלתחושהיצרוהעולמי

קיצוניותאווירמזגלתופעותהמובילהטמפרטורותבעלייתניכרותהאקליםמשברהשלכותהואצו.

המתחמםהארץכדורורעב.שריפותשיטפונות,בצורות,כמו:לתופעותוגורמותעולהבתכיפות

שנים,מספרלפניעדהצפוני.בקוטבספנותנתיביפתיחתכמוחדשה,גיאוגרפיתמציאותיותר

שלסיועדרשהבווהתנועהבשנה,ארוכיםחודשיםבמשךאוניותלתנועתסגורהיההצפוניהנתיב

האוניותתנועתעלמקלההקרחוניםהפשרתאךשייט.נתיבמפלסותשהיוקרחשוברותאוניות

המסורתיהנתיבלעומתשייט),ימי15(כ-ק"מ5,000בכ-להולנדמסיןהדרךאתהמקצרבנתיב

החששמתחזקהארקטי,בנתיבהשיטבנתיביהשימוששיתגברככךאך.]2[סואץתעלתדרךהעובר
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האוניותלהנעתהדלקיםשריפתבשלמואצתבאזורהקרחוניםהפשרתלפיולולאה"מ"אפקט

כתוצאההארקטיבאזורהחייםבעלישלהאקולוגיבמאזןפגיעההואנוסףחששמזהמים.ופליטות

לתעבורהקריטיהאזורהיותסביבתיים,לחששותמעבר.]3[שפךואסונותמאניותדלקיםמפליטות

נפיץפוטנציאלעםלתחרותעדיםאנוטבע,במשאביעתירהינוזהשאזורהעובדהולאורעולמית

לגבי שליטה על המשאבים בין המעצמות העולמיות, קרי, רוסיה, סין וארה"ב.

עלמשליכיםבאזורהתקדיםחסריוהשינוייםבעולםהאקליםלאיזוןקריטיהצפוניהקוטבאזור

הסבירותאת600פיהגדילוהאקליםשינוייבריטניהשלהמטאורולוגיהשירותלפיכולו.העולם

שלתקופהחוותהסיביר,2020שלהראשוניםהחודשיםבששת..בסיבירתקדיםחסריחוםלגלי

כוללהיקףרחבותלהשפעותוגרמה(צלסיוס)380שלשיאכוללבמיוחד,גבוהותטמפרטורות

הטמפרטורות2020ובשנתמזיקיםפלישתאדמה,שכבתאובדןהיבשתיים,ביערותענקשריפות

החוםשאירועינמוכהמאודשהסבירותמוריםמחקריםהממוצע.מעל(צלסיוס)50היובאזור

אלף80ב-פעםרקמתרחשיםשהםוידועמאחראנושית,להתערבותקשרללאיקרוהקיצוניים

הטמפרטורותולכןהאחרונותבשניםיותרגבוההקרינהייצרההשמשהאםנבדקבנאס"א.]5[שנה

אך2020עד1880משנתזההנותרהמהשמשהקרינהכמותכילראות,ניתןעולות.העולמיות

למגמתגרמהשהשמשסבירזהאיןלכןצלזיוס,10ב~עלתההממוצעתהעולמיתהטמפרטורה

התחממות הטמפרטורה הגלובלית שנצפתה בחצי המאה האחרונה.

חוםגליבעונתם.שלאהמפתיעיםקורלגליחוםגליביןונעותמקצינותהטמפרטורותכולובעולם

הממוצעתהטמפרטורהלעומת49.60הטמפרטורהנרשמה2021ביונישםבקנדה,נצפוכבדים

בתקופתכבר520ה-רףאתעברוהטמפרטורותבפקיסטן.300–ל200ביןהנעהבעברבקיץ

חוקישלפילכךתזכורתהםהללוהחדשיםהשיאיםכאלו.בטמפרטורותמורגלתשאינההאביב,

קרלהיותמוכרחאחרחלקדופן,יוצאבאופןחםהעולםשלאחדחלקכאשרהתרמודינמיקה,

קראווירמזגתבניתחווהארה"במזרחאביבי,בחוםנצליםאסיהשלשחלקיםשבזמןכךבמיוחד.

ומדינותארה"בצפון־מזרחשלגדוליםבחלקיםמפברואריותרקרהיה2021מארסחודשמאוד.

]6[האטלנטיהמרכז

בעומסלעמודרגילותאינןאשרולתשתיותהחייםלבעליהאדם,לגוףקטלניותאלוטמפרטורות

מערכילספקהמדינהמוסדותבהערכותהצורךאתומעליםהכלכלהעלמשליכיםאלושכזה.חום

לאאשרבמקומותהאוכלוסייה,עבורשנפתחוקירורמרכזילדוגמה,ובכלל.לתושביםותמיכהעזרה
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ולכןפרטייםובבתיםציבורייםבמבניםקירורמזגניקיימיםלאולכןגבוהותבטמפרטורותמורגלים

ישבמעט.ולהתקררלהגיעלאוכלוסייהלאפשרמנתעלמקוררים,גדוליםמרכזיםפתחוהרשויות

ועריםמקומיותרשויותומדינות,העולם,בכלקיצוניאווירמזגלאירועיחסינותבנייתעללחשוב

במדינותגםאדםחייגוביםכבראשריותרחמוריםאףקיצוןלמצביבהקדםלהיערךצריכות

מפותחות.

לגידולשאתביתרשיובילוצפוילכך,ערוכותשלאבמדינותהמתרחשיםהקיצוניהאווירמזגאירועי

.]8[הגיוניכלאנתפסהיהרבלאזמןלפנישרקמההארקטי,מהחוגאפילו]7[אקלים""מהגריגלי

[1] https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21880#.YMBtuqgzY2y
[2] https://www.davar1.co.il/293600/
[3] https://www.davar1.co.il/293600/
[4]

https://www.worldweatherattribution.org/siberian-heatwave-of-2020-almost-impossible-without-climate
- change/
[5] https://www.worldweatherattribution.org/siberian-heatwave-of-2020-almost-impossible-without-
climate-change/
[6] https://www.makorrishon.co.il/international/36127/
[7] https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001376451
[8] https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3840795,00.html
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מגמות סביבתיות
להתייחסהדחוףהצורךאתהדגישוהירוקהצמיחהוהמושגהקיימותתפישתעלייתהקורונה,

אסונותלמנועלנסותכדיגורפתמוכנותולהבטיחהעולמיתברמההסביבתייםלאתגריםבמשותף

במידת האפשר או להתמודד אם בכל זאת נדרש עם סיכונים סביבתיים עתידיים.

תת מגמה | עלייה בסיכוי להתפרצות מגפות

מגפות לא מוכרות מתפתחות ומתפשטות בקצב מואץ והופכות לאיום עולמי.

השניםבארבעיםעולמי.לאיוםוהופכותמואץבקצבומתפשטותמתפתחותמוכרותלאמגפות

חייםבעליבקרבהמתפתחותחדשות,זואונוטיותבמגפותדרמטיתעלייהקיימתהאחרונות

בטבעהפגיעהביןישירקשרקיים.COVID-19המכונההקורונהמגפתכמוהאדם,לבניומועברות

הרסהאדם.בניבקרבוהתפשטותןזואונוטיותמחלותשלהאבולוציהלביןהאקולוגיותובמערכות

מתפרצותמכך,וכתוצאהלאדםהברחיותביןלמגעמובילהחיעולםשלהטבעייםהגידולבתי

למגפותאותןוהופכתהזואונוטיותהמחלותלפריצתמוביליםהללוהגורמיםכלזונואיטיות,מגפות

גלובליות.
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מגמות סביבתיות
להתייחסהדחוףהצורךאתהדגישוהירוקהצמיחהוהמושגהקיימותתפישתעלייתהקורונה,

אסונותלמנועלנסותכדיגורפתמוכנותולהבטיחהעולמיתברמההסביבתייםלאתגריםבמשותף

במידת האפשר או להתמודד אם בכל זאת נדרש עם סיכונים סביבתיים עתידיים.

תת מגמה | מעבר לתזונה צמחונית, טבעונית ומתורבתת

אקטיביזם סביבתי נוגע גם לתזונה. המעבר לתזונה טבעונית וצמחונית מתחיל מטיעונים מוסריים,

שאוכלוסייתבכךהתחשבבהמערבי.בעולםהמיינסטריםלמעמקיוחודררבהלבתשומתמושך

מתורבת"."בשרבצריכתלעליהולהביא70%בלגדולצפוילבשרהביקושגדלה,רקהעולם

הטבעוניםבאחוזעולמיתמובילהישראללתזונה,גםנוגעסביבתיאקטיביזםבמפתיע,שלא

המעבר]1[כולו.בעולםלטבעוניםידידותיתהכילעיראביבתלנבחרה2015ובשנתבאוכלוסייה

פרקטיקותקיימותוהבשרהחלבבתעשיית,]2[מוסרייםמטיעוניםמתחילוצמחוניתטבעוניתלתזונה

מידעפרטימתפרסמיםלגביהםבריאותיים,בטיעוניםהמשךהחיים,לבעלירבסבלהמסבות

החי.מןמזוןמוצריצריכתשלהבריאותיותלהשלכותביחסהצרכניםאתהמבלבליםסותרים,

האקדמיההאו"ם,שלהעולמיהבריאותבארגוןלאדםכבריאההוגדרהטבעוניתשתזונהלמרות

האירופיבאיחודוהצאןהבקרתעשייתאקולוגיים,טיעוניםולבסוף,.]3[ועודהאמריקאיתלתזונה

בעולםהחקלאותמשטחי60%,]4[ביבשתהפרטייםהרכבכלימכלחממהגזייותרשנהמדימפיקה

העולםשאוכלוסייתבכךבהתחשבזו,למטרהיערותועודעודמבראיםשנהוכללמרעה,מוקדשים

עולהמתורבת"ל"בשרהמעברולכן.70%]5[בלגדולצפוילבשרהביקוש,2050עדגדלה,רק
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אוטבעוניתלתזונההמעברמגמתהזו,ההבנהעםטק).אגריפודכלכליות,במגמות(מפורט

מההמערבי,בעולםהמיינסטריםלמעמקיוחודרתרבהלבתשומתמושכתעולה,רקצמחונית

השיקולמשלכךהטבעונית.המגמהשלהדוהרתלרכבתהגדולותהחברותבהצטרפותשמתבטא

הפיצהשלההצלחהצמחי.חלבמבוססותטבעוניותגלידותקודאז"ו"האגןג'ריס"אנד"בן

הרשתבסניפיהטבעוניתהפיצהלהשקתתרמהבישראל,פיצהדומינו'סשלהטבעונית

בבריטניה.מסניפיה260מ־ביותרטבעוניתגבינהעםפיצההשיקההאטפיצהוגםבאוסטרליה,

גםמשתנההמתרחבת,מהמגמהכחלק.]6[לתפריטהטבעוניבורגרהכניסהמקדונלד'ס,אפילו

גםופועלת,]7[בפרוותסחרלאחרונהאסרהישראלמשתנה,חייםבעלישלהמחייהלתנאיהיחס

.]9[בלוליםכליאהאיסורבאמצעותמעודדתהאירופיתשהנציבותמהלך,]8[כלוביםללאלוליםלעודד

ממשלתואילולהם,הנגרםהנזקבשל,10[חיותבגניפיליםשלכליאהלאסורהוחלטבבריטניה

]11[משטחהבקרשלחייםמשלוחיםלאסורהחליטהניו-זילנד

[1] https://www.mako.co.il/health-wellness/healthy-nutrition/Article-5aceb68be12c351006.htm
[2]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
[3] https://www.haaretz.co.il/news/health/.premium-1.6976908
[4] https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3851209,00.html
[5]https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_meat_production?fbclid=IwAR3T2i60aRtum6
81FFB6ZAwpiD8ASHRaXhM_dfz4jwf4jUagR1PgHaE_vxE
[6] https://www.calcalist.co.il/articles/0,7340,L-3735187,00.html
[7] https://www.ynet.co.il/article/ryiIL4Rqu
[8] https://www.ynet.co.il/environment-science/article/Hyk6f4C3w
[9] https://www.ynet.co.il/environment-science/article/S1qTXMx600
[10]https://www.dailymail.co.uk/news/article-9702261/Keeping-elephants-zoos-safari-parks-BANNED.ht
ml
[11]https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/exclusive-government-set-announce-end-live-animal
-exports
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מגמות סביבתיות
להתייחסהדחוףהצורךאתהדגישוהירוקהצמיחהוהמושגהקיימותתפישתעלייתהקורונה,

אסונותלמנועלנסותכדיגורפתמוכנותולהבטיחהעולמיתברמההסביבתייםלאתגריםבמשותף

במידת האפשר או להתמודד אם בכל זאת נדרש עם סיכונים סביבתיים עתידיים.

תת מגמה | אקטיביזם סביבתי מקדם קיימות

יצטרכובוהעולםשזההמביןהצעירהדורשלאקטיביסטיתלהתעוררותתרםהאקליםמשבר

להתעשתלממשלותקוראיםוהםאותםמקוממתהעולמיתהמדיניותמובילישלהפסיביותלחיות.

ולפעול למען עתידם הנמצא בסכנה.
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יצטרכובוהעולםשזההמביןהצעירהדורשלאקטיביסטיתלהתעוררותתרםהאקליםמשבר

ועידות,כינוסים,מקדמיםוהםאותםמקוממתהעולמיתהמדיניותמובילישלהפסיביותלחיות.

להתעשתלממשלותהקוראיםהעולם,ברחבי]2[בפרטותלמידיםבכלל]1[צעיריםומחאותארגונים

,]3[טונברגגרטהבהשראת2018סוףלקראתהחלוהמחאותבסכנה.הנמצאעתידםלמעןולפעול

העתיד",למעןשישי"ימיתנועתהאקלים.במשברהמאבקלסמלהפכהאשרמשוודיההתלמידה

–הפוליטיהיוםבסדרהמשבראתלשמורמנסה]4[גרטהשלפעילותהבעקבותשהוקמהלדוגמה,

ומצפיםמיידי,באופןיטופלהאקליםשמשברהתחייבותדורשיםהאקטיביסטים,.]5[העולמיחברתי

חקיקהלשנותקיימא,בניזיהוםללאנקיים,ייצורקוילהובילהתעשייהוראשיההחלטותממקבלי

מבוגריםמעטלאצעירים,רקאינםמזמןכברהאקטיביסטיםהמחייבות.חדשותרגולציותוליצור

ומורים]6[האקליםלמעןהוריםעצמם,משלארגוניםהקימוהאחריותגודלאתשהבינוחינוך,ואנשי

.]7[האקליםלמען

לדוגמה,הממשל,שולחןעלהעדיפויותסדריואתהפוליטיהיוםסדראתלשנותמצליחותהמחאות

גם.]8[הסביבהאיכותלמעןפעולותבנקיטתכנשיאהראשונותבשעותיועסקארה"בנשיאביידןג'ו

2030עדכמו:בעניין,ההחלטות2021ביוניקיבלG7-ההמתועשות,המדינותשבעפורום

תחליפיםלולמצואוישבעולםביותרהמזהםהדלקהואופחםהיותפחמי,בדלקהשימושיופסק

היםוחייהאוקיינוסיםעללהגנהליש״טמיליון500שלקרןלהשיקהוחלטבנוסףבהקדם.ירוקים

גם.]9[הקריטיהרף,1.50ל-מעברהארץכדורהתחממותאתלמנועכדיתוגבלהחממהגזיופליטת

הרצויים,ליעדיםשלהםהעירוניתהכלכלהאתומנווטיםבמושכותאוחזיםמקומייםמנהיגים

טורונטוהקרובות,השנים30במהלך80%ב-הפליטותאתלהפחיתהמתכננתיורק,ניולדוגמה

תוךשמקווהוקופנהגן2050עדדלת-פחמןבאנרגיהשימושיעשובעירהרכבכלישכלהמעוניינת

.]10[שלההפחמןבפליטותלאיזוןשתגיעבעולםהראשונהלעירלהפוךבלבדשניםחמש
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11Ecological[(אקולוגיתאומנותזרםלהתפתחותתורםהסביבתי,האקטיביזם Art(-אמנות

אמנותממזגתהיאהעולמי.הסביבתילמשברבתגובהשהחלהעכשוויתכאמנותמסווגתאקולוגית

לפגיעותהציבוריתהמודעותהעלאתאתלמטרהלהשמהאשרוחינוכיתהסברתיתאסתטית,

באמצעותנטושים,תעשייהאזוריאומזוהמיםמרחביםלשיקוםעוזרתהיאהקיימת.האקולוגית

סוגיותשבחנוהראשוניםמהאמניםהואבויס,יוזף.]12["אקובנטציה"גםהמכונהטיוב,אמנות

לפוליטיקה,הנוגעותבעיותאמת.בזמןלבעיותהמתייחסתאמנותבאמצעותחברתיותאקולוגיות

היההגדוליםממפעליואחדאחרות.יומיומיותחייםוחוויותתעשייה,אקולוגיה,כלכליות,מערכות

בתחום.ניסיוניתפדגוגיהשלצורותשקידמההחופשית,הבינלאומיתהאוניברסיטהשלהקמתה

ותרבותאקולוגיהאתרים,שיקוםששילבוסביבתייםפרויקטיםבתכנוןפעולהשיתףבויסבנוסף,

ומהווהסביבתיוחינוךלאמנותחינוךעםמשולבתזואמנותבישראל.אקולוגיתאמנותליצירת

מבנים,ושיחזורשימורכגוןונושאים,סביבתייםמושגיםעםואינטראקציהמודעותלפיתוחאמצעי

בסבירותשעתידהחדשניתגישהמנחילהסביבתיוחינוךאקולוגיתאמנותלמידתוקיימות.שיקום

כגוןגלובליים,בנושאיםהעוסקיםמרכזייםפעולהושיתופיעתידייםפרויקטיםלהניבגבוהה

.]13[הארץכדורעםאדםבנישלהקשרוחיזוקבאקליםהשינויים

sustainableקיימא,בתתיירותלפיתוחגםתורםהסביבתיהאקטיביזם tourism,תיירות

שלוהתרבותייםהכלכלייםלהיבטיםהיאוהכוונהוהאנושית,הטבעיתבסביבההמתחשבת

מלואאתבחשבוןמביאבתיירותקיימאברפיתוח.]14[התייריםלצורכיגםכמוהמקום,אוכלוסיית

התעשייה,המבקרים,לצורכיומתייחסהחברה,שלוהסביבתיותהחברתיותהכלכליות,ההשפעות

נזקיםהממזערתתיירותיזמוהאו"םשלבינלאומייםגופיםארבעההמארחות.והקהילותהסביבה

זוליוזמהומורשת.טבעערכיעללשמירהותורמתסביבתיותלבעיותמודעותמגבירהאקולוגיים,

מעדיפיםרביםתייריםביוזמה.רשמיתנציגהישלישראלואףבתחומםמוביליםארגוניםחברו

הואלעשותשעליהםכללה,שיתרוםועדיףבסביבהפוגעשאינובאופןחופשותיהםאתלבלות

לעמוד בתנאים ובקריטריונים שנקבעו על פי אמות מידה בינלאומיות:

●      ניהול בר קיימא – ניהול יעיל לאורך זמן

ממוחזריםבחומריםשימוש(לדוגמה,הסביבהעלהעסקשלחברתיותכלכליותהשפעות●

מוחלשותאוכלוסיותהעבודהלמעגלהמכניסיםחברתייםעסקיםעםפעולהשיתופיאו

וכיוב')
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●      שימור מורשת תרבותית

●      מקסום תועלת לסביבה

[1] https://www.unicef.org/environment-and-climate-change/youth-action
[2] https://www.facebook.com/gretathunbergsweden/videos/380398815886983/
[3] https://www.ynet.co.il/article/HyQCSwJAD
[4] https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001364687
[5] https://www.ynet.co.il/article/S1joxq3m00
[6] https://www.parents4climate.org.il/
[7] https://www.facebook.com/groups/503696360220917/
[8] https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001357895
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91%D7%9C%D7%95-%D7%A2%D7%9C-%D7%99%D7%93%D7%99-%D7%94-g7/
[10] https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3777205,00.html
[11] https://blog.artsper.com/en/a-closer-look/art-and-nature-the-emergence-of-ecological-art/
[12] אקולוגיתאומנותויקיפדיה,
[13]https://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
[14]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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