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 רקע  .1

, אבעבועות דברכולרה,  מגיפות של  .  הקורונה היא לא המגפה הראשונה שפרצה במפתיע והכתה באנושות

, מיליון בני אדם 300-500  -כהרגו  . הן  מהרוצחים האכזריים ביותר בהיסטוריה האנושיתשחורות ושפעת הם  

 ל היחס ליהודים.עעל האמונה בכוח האל ופולחן קדושים ואף השליכו מפריות, יגרמו לשקיעת א

. ותיירות  , כיבושים צבאייםדרכי מסחרבאמצעות  ונודדות ממקום למקום    פוסעות יד ביד  גלובליזציה,ומגפות  

מערבה, דרך נתיבי המסחר לעבר אסיה הקטנה   ובמרכז אסיה והתפשט  והתפרצהגדולות  מגפות  מהניכר  חלק  

,  בזמן מגפת הדבר. אין זה מפתיע שאיטליה אז והיום הייתה הנפגעת הראשונה באירופה, לאור זאתואירופה. 

כאשר  יעו הספינות מהמזרח הרחוק,  הג  ןואליה  גנואה וונציה היו נמלי הסחר הבולטים ביותר  14-ה  במאה  

במיוחד בתחום   עם סיןוהדוקים  נמצאת בקשרי סחר ענפים  הצפון איטליה  במחסניהן. וכיום,    טמונהה  מגפה

 אחרי סין, ואחריה שאר העולם.   הראשונהנפגעת ה, מצאה עצמה האופנה

  נלחמו ,  14  -במאה ה    הדבר  . בתקופת מגיפתמגפותלהתפשטות  רמו  ת  עימותים צבאייםגם    ,לצד המסחר

בעת  שניסו  לפרוץ  את     בֶדבר  מונגולים שכבר היו נגועים -. הטטריםאיטלקייםובחצי האי קרים לוחמים טטרים  

השליכו את גופות מתיהם אל תוך חומות העיר והיו ככל הנראה הראשונים ליצור לוחמה    ,חומות  העיר קאפה

  לאיטליה מולדתם הדביקו במנוסתם את תושבי ערי הנמל בים התיכוןזרה  חביולוגית. תושבי העיר אשר נסו  

 .  מהמזרחשהגיעו נגועות המסחר הינות ספשל מההדבקה לחמוק עד אז הצליחו אשר 

לא צלח,    המאמץ,  יום  של  ארבעיםימי  סגר    אסרו על ספינות להיכנס והטילו  עליהן  בנמלים מסוימיםלמרות ש

המלחיםאמנם  מתו  במהלכו   רפאים,  מרבית  כספינות  הנמל  מול  נותרו  הסחורות   עמוסות  אך  והספינות   ,

המגפה .  נסו  מערי  הנמל  אל  פנים  הארץשאנשים  עם ההיבשה    תפשטה במהירות רבה דרךהמגיפה ה

ל הנראה רק כאשר האוכלוסייה התדלדלה כל כך שהחיידק כבר לא יכול היה להמשיך ולקיים , ככהחלה לדעוך

נע בין רבע למחצית מאוכלוסיית אירופה. על פי   ,התמותה במגפה שנמשכה כארבע שניםהיקף  .  את עצמו

לעומתם, מחוזות    נמחו כשישים אחוזים מהאוכלוסייה.  במקומות מסוימים כמו  פירנצה למשל,  ההערכות,

 עמדה על כעשרים אחוזים בלבד.לדוגמא,  אנגליים נפגעו פחות והתמותה במרכז אירופה, בבוהמיה

העולם החדש,  כיבושמסעות   גילוי  תרמו  ,  עם  אמריקה,  גםביבשת  השמידו  שמגפות  להתפשטות    בתורם 

הפולשים האירופים הביאו ליבשת החדשה מחלות כמו אבעבועות שחורות וחצבת,  .  לעיתים אומות שלמות

קה  בהדבגם  כתוצאת לוואי של המגע בין הכובשים לנכבשים ולפעמים  הן  שעשו שמות באוכלוסייה המקומית,  

 מכוונת.  

  הספרדית המגפה, כמו מגפת השפעת    קשר ישיר להתפרצותלכאורה  למלחמה לא היה  בהם  במקרים  גם  

תנועת  ,  מגורים צפופיםה.  האיצו את התפשטות  בשלהי מלחמת העולם הראשונה, התנאים שנוצרו במלחמה

לכך  תרמו    התקפות כימיות,הנחלשה כתוצאה מלחץ הקרבות וש מערכת החיסון של החיילים  ו,  כוחות המונית

 . מגפהמהונדבקו בהמוניהם  כו פגיעים יותרשהם הפ
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מ בוקאצ'יו  האיטלקי  אירועיסיטואציות  תאר  הסופר  גדולים  המאפיינות  כיום.    ,מגפה  כוח  ":  לדבריוגם  פג 

...    אלהורפו ידיהם של הממונים על אכיפת חוקים    הן חוקי אנוש והן חוקי האל  ,  סמכותם הנעלה של החוקים

אזרחי העיר נרתעו זה מזה וכמעט כל השכנים סירבו לטפל בשכניהם,  ושארי בשר ביקרו זה את זה לעיתים  

רחוקות בלבד ,אם ביקרו, וגם אז שמרו על מרחק איש מרעהו ... המצוקה הנוראה החדירה ללבבות הגברים 

ולעיתים קרובות גם נטשה  אחיה  ת  אחות א  דוד את אחיינו,  שאח נטש את אחיו,  והנשים אימה גדולה כל כך,

  . מותם של בני אדם רבים שאולי היו יכולים לחיות לו קיבלו עזרה גרמה לנטישת החולים  ".  אשה את בעלה

  הזרים ואנשי השוליים   האחריות לפרוץ המגפה על קבוצות המיעוטים,תופעה אופיינית נוספת הייתה הטלת  

   צה כלפי המיעוטים בכלל וכלפי היהודים בפרט.ואלימות קשה פרשהואשמו  בהרעלה  של  הבארות 

דיין רלוונטי ע  מראשיתן,אופן ההתמודדות עימן    שלא במפתיעאבל  אלפי שנים,  כבר  מגפות נמצאות עמנו  

 .   תנאים סניטריים משופרים סגר ובידודבימינו אלו, וכולל: 

כל מגיפה    לדוגמאלמרות שמגפות  הן תקופת משבר קשה הן גם מהוות הזדמנות לצמיחה ולמידה.  אך  

  , התפתחות מוסדות חינוך לוקלים וגלובליים  תנאי הסניטציה, התפתחות מוסדות רפואה חיונייםתרמה לשיפור  

 צועות חדשים.  ופיתוח מק והתפתחות תעשייתית , צמיחת תהליכי עיורמו לצמצום פערים סוציואקונומייםכ

את המגפות הבולטות הידועות לנו משחר האנושות    ים פרקים שני ושלישי מציגבאופן הבא:  מורכב  המסמך  

מגמות בכלל  התפתחות  להשפעותיהן על ההיסטוריה האנושית. פרקים רביעי וחמישי מתייחסים ל  יםומתייחס

כלכליים, סביבתיים,  , בהיבטים חברתיים, טכנולוגיים,  בפרט  המגמות   של  ןלהשלכות של מגפות על התפתחותו

פרק שישי עוסק בדיון והמלצות ולבסוף הסיכום, בוחן  פוליטיים וחינוכיים, תוך שימת דגש מיוחד על ישראל.  

 אם השכלנו ללמוד מהמשבר בו אנו נתונים כיום. האת השאלה 
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    1מגפות )פנדמיות( בהיסטוריה האנושית .2

ופנדמיה מתורגמים בעברית למילה "מגיפה", למרות שאפידמיה היא סוג של פנדמיה  המונחים אפידמיה

. אפידמיה משמעה, התפרצות של מחלה הפוגעת באנשים רבים בבת אחת,  2מכונה גם "מגיפה רבתי" 

לקהילה מסוימת, מיקום  מוגבלת מתפשטת במהירות, עלולה להסלים במהירות ובאופן בלתי צפוי אך 

 , ומתאפיינת בתפוצה רחבה וחוסר שליטה.   3גיאוגרפי או מדינה. שעה שפנדמיה משפיעה על העולם כולו 

 
1  history-in-pandemics-https://www.mphonline.org/worst/  
 ,  2020, תמוז תש״ף | יולי, 268עת־מול  עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גליון  2
3  history-in-pandemics-honline.org/worsthttps://www.mp/  

 מידע כללי   מתים   מגיפה 

/ איידס    HIVמגפת 

-2005בעיצומה, 

2012 

  - ל    31. כיום ישנם בין  1976זוהו לראשונה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו בשנת    מיליון  36

מיליון    21 -, רובם באפריקה שמדרום לסהרה, שם כHIVמיליון אנשים החיים עם      35

הנגיף ורבים מהנדבקים    (. טיפולים חדשים מצמצמים את השפעות5%איש נגועים ) 

 ממשיכים לנהל חיים יצרניים.  

 מגפת שפעת  

מכונה שפעת הונג  

 ( 1968קונג )

 

יום בלבד עד לדיווח   17בהונג קונג, לקח    1968ביולי    13  -מהמקרה המדווח הראשון ב מיליון 

על התפרצויות הנגיף בסינגפור ובווייטנאם, ותוך שלושה חודשים התפשט לפיליפינים,  

הודו, אוסטרליה, אירופה וארה"ב. למרות ששיעור התמותה של המגיפה נחשב יחסית  

  - תושבים בהונג קונג, כ  500,000מה למותם של  עדיין גרהמגיפה  (,  0.5%היה נמוך ) 

 מאוכלוסייתה באותה תקופה. 15%

מגפת שפעת  

-1956אסייתית )

1958 ) 

סינגפור והונג קונג לארצות הברית.  . המגיפה המשיכה דרך  1956מקורה בסין בשנת   מיליון  2

המתים משתנים בהתאם למקור, אך ארגון הבריאות העולמי מציב את המספר   אומדני

 מיליון הרוגים   2-הסופי בכ 

 מגפת שפעת  

(1920 - 1918 ) 

20  - 50  

 מיליון 

התפרצות קטלנית ברחבי העולם שהדביקה מעל שליש מאוכלוסיית העולם וסיימה את 

מיליון   25,  20%עד  10%מיליון איש. נאמד כי שיעור התמותה הוא  50 - 20חייהם של 

עד אז  השבועות הראשונים. השוני העיקרי התבטא בקורבנות,    25  -מקרי מוות רק ב

פה זו הכתה מבוגרים וצעירים בריאים  שפעת לרוב הרגה אוכלוסיות מוחלשות, מגי

 לחלוטין, ופסחה על ילדים ובעלי מערכת חיסונית חלשה. 

מגפה כולרה  

-1910שישית ) 

1911 ) 

 

בהודו + 800,000 המגיפה  מקור  קודמותיה,  מ    ,כמו  למעלה  הרגה  לפני    איש,  800,000-שם 

זו  ורוסיה. בארה"ב, הייתה  שהתפשטה למזרח התיכון, צפון אפריקה, מזרח אירופה 

 מניסיוןההתפרצות האחרונה של כולרה מאחר ורשויות הבריאות האמריקאיות, שלמדו  

מספר מקרי    1923מקרי מוות התרחשו בארה"ב. עד    11עבר, בודדו  את הנגועים, ורק  ה

 למרות שבהודו עדיין זו מגיפה מקובלת. הכולרה בעולם פחתו באופן דרמטי,

במאי   מיליון  מגפת שפעת   נצפו  הראשונים  בוכרה    1889המקרים  ומרוחקים,  נפרדים  מקומות  בשלושה 

 במרכז אסיה )טורקסטן(, אתאבאסקה בצפון מערב קנדה וגרינלנד.  

https://www.mphonline.org/worst-pandemics-in-history
https://www.mphonline.org/worst-pandemics-in-history
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חשוב לומר, כי לא כל המגפות המצוינות לעיל נחקרו באופן מעמיק. מגפת הדבר היא המגפה שנחקרה  

באופן המעמיק ביותר, יחסית. כפי הנראה קרה הדבר לאור הכמות האדירה של המתים, התקופה הארוכה 

המגפה   בה המחלה שבה והפציעה ופגעה שוב ושוב ביבשת אירופה והעובדה שמידע רב יחסית כבר תועד.

השנייה המשמעותית, הידועה באכזריותה היא מגפת השפעת,  שפרצה בתום מלחמת העולם הראשונה.  

מגפה זו זוכה רק לאחרונה בתשומת לב, מאחר והיא לרוב נתפסה כחלק מהמלחמה ולא כישות עצמאית  

  כפי שהיא.  

שפעת אסיה או 

שפעת רוסית  

(1889-1890 ) 

ה   המאה  של  באוכלוסייה  מהיר  ב19-גידול  לשפעת  ,  עזר  עירוניים,  באזורים  מיוחד 

בעידן   הראשונה  האמיתית  המגיפה  הייתה  זו  העולם.  ברחבי  במהירות  להתפשט 

 הבקטריולוגיה ונלמד ממנה הרבה. 

מגפת כולרה  

– 1852שלישית )

1860 ) 

והתפשטה   מיליון   בהודו  מקורה  הכולרה.  מגיפות  שבע  מבין  ביותר  כקטלני  שנחשב  סבב 

ואפריקה.   אמריקה  צפון  אירופה,  באזור  לאסיה,  שפעל  סנואו,  ג'ון  הבריטי  הרופא 

 מצוקה בלונדון, זיהה שמים מזוהמים מעבירים את המחלה. 

  --מגפת דבר 

המוות השחור 

(1346-1353 ) 

 

75  - 200  

 מיליון 

ה באסיה והתפשטה בעזרת פרעושים החיים על החולדות שהתגוררו  המגיפה שמקור

  7 –, שטפה את אירופה, אפריקה ואסיה, ובמשך כ  יםלעתים קרובות על ספינות סוחר

 החריבה שלוש יבשות.  . המגיפהמיליון בני אדם  200  -ל   75שנים נספו בין  

   -מגפת דבר 

-541יוסטיניאנוס )

542 ) 

חצית מאוכלוסיית אירופה. המגיפה המתועדת הראשונה של הדבר,  מגיפה שהרגה כמ מיליון  25

שהרגה כרבע מאוכלוסיית המזרח התיכון והרסה את העיר קונסטנטינופול, שאיבדה כ  

 מאוכלוסיית העיר.  40% -

מגפת אנטונין או  

 ( 165מגפת גאלן )

 

ביוון   מיליון  5 במצרים,  באסיה הקטנה,  שפגעה  עתיקה  שזו מגיפה  היא  ההערכה  ובאיטליה. 

ידועה. המגיפה  הייתה אבעבועות שחורות או חצבת, אך הסיבה האמיתית עדיין לא 

הגיעה לרומא על ידי חיילים שחזרו ממסופוטמיה והפיצו את המחלה שהרגה למעלה 

 מחמישה מיליון בני אדם והשמידה את הצבא הרומי.
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 של מגפות תפקידן .3

זו    סטוריה או שהן מעצבות את ההיסטוריה?האם מגפות הן  אירועים  זניחים  שמתרחשים  בשולי  ההי 

השאלה העיקרית העומדת בעשורים האחרונים בלב הדיונים העוסקים בהשפעת המגפות על ההיסטוריה 

 האנושית.  

. הם מתבססים על הקשר שנמצא בין הופעת מגפות לבין   שמגפות מעצבות  את  ההיסטוריהיש הטוענים  

כיבושים אימפריאליים והרחבת קשרי מסחר בין  לפי תיאוריה זו     תהליכי  שקיעתן של אימפריות וקריסתן.

בקרב   במהירות  המתפשטות  מוכרות  ולא  חדשות  למחלות  התושבים  את  חושפים  מרוחקים,  אזורים 

וכלכלי וגורמות לאסון דמוגרפי   . רשימת  האימפריות  שעלייתן  או  שקיעתן נקשרו  האוכלוסייה הפגיעה 

 שושלת האן הסינית, האימפריה המונגולית והאימפריה האצטקית.  למגפות כוללת בין השאר את  

)הדבר(, גרמה לתמותה    לגבי האימפריה הרומית, יש דעות לכאן ולכאן. יש הטוענים שהמגפה היוסטיניאנית

בגודל   משמעותית  ולירידה  המיסים,  בגביית  לירידה  שהביא  מה  האוכלוסייה,  גודל   את  שצמצמה  מרובה 

הצבאות  שגייסה  האימפריה. מפעל  הכיבוש  שאותו התחיל יוסטיניאנוס  הואט והאימפריה הרומית אשר  

וכשלושה רב גבולותיה איבדה כשני שליש משטחה  עים מהכנסותיה. מאידך, מחקרים  התקשתה להגן על 

ומדובר בעיקר בהתפרצויות   זניחה  הייתה  יוסטיניאנוס  חדשים מציעים שהתמותה ממגפת הדבר בתקופת 

נקודתיות שגרמו לתמותה גבוהה מהרגיל במקומות ובזמנים  ספציפיים ולא המגפה הייתה הגורם העיקרי 

 לשקיעת האימפריה הרומית.  

את מבנה ה שינו  שינויים  מגפות ככלל  וסופן תמיד היה  דרסטי,  באופן  ואת מאזן הכוחות האנושי  חברה 

מאסיביים  וחברתיים  דתיים  פוליטיים,  מפחיד 4כלכליים,  פחתה בקצב  אנגליה  אוכלוסיית  הדבר  במגיפת   .

אך בעקבות המחסור בכוח אדם גדל במקביל שכרם של האיכרים ששרדו את    .145-במהלך אמצע המאה ה

טחנות הקמח והציוד החקלאי לא הושמדו במגיפה, ובגלל הביקוש לעובדים השורדים חוו  המגיפה. השדות,  

התמותה   בשיעורי  ולירידה  בילודה  לגידול  הובילה  זו  צמיחה  החיים.  ברמת  מהירה  צמיחה  הבאים  הדורות 

יר, אך ניתן לראות שוב גידול אוכלוסייה מה  16-מגורמים כגון קור ורעב. כתוצאה ממגמות אלו, החל מהמאה ה

 אז ככל שהיצע העובדים גדל שוב נצפתה ירידת שכר.   

רמת החיים   יותר  בטווח הארוך  אך  רמת החיים עלתה  )יותר ממאה שנה(  "הבינוני"  בטווח  כי  לראות  ניתן 

מלכודת העוני    באנגליה חזרה בערך לנקודת ההתחלה. יש הרואים בחזרה לנקודת ההתחלה את התגשמות 

האנושית  6המלתוסיאנית  הטכנולוגיה  שנה.  כמאתיים  לפני  עד  האנושית  האוכלוסייה  את  "כלאה"  אשר   ,

התפתחה בהדרגה לאורך הזמן, גם אם היו תקופות של נסיגה בידע, וכל פיתוח טכנולוגי אמור היה לשפר את  

הפיתוח   שקצב  הייתה  הבעיה  יצור.  גורמי  מאותם  יותר  גדולה  תפוקה  להשיג  לו  שאפשר  בכך  האדם  חיי 

 
4 renaissance-educational-an-and-death-black-https://educationalrenaissance.com/2020/04/03/the/ 
5 https://orikatz.wordpress.com/2020/03/25/pandemic/amp/  
6 trap-https://shulit.com/malthusian/  

https://educationalrenaissance.com/2020/04/03/the-black-death-and-an-educational-renaissance/
https://orikatz.wordpress.com/2020/03/25/pandemic/amp/
https://shulit.com/malthusian-trap/
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לפני   המצאת    1800הטכנולוגי  כמו:  טכנולוגית  התקדמות  שכל  כך  הילודה,  לקצב  בהשוואה  איטי  היה 

באופן תורגמה  וכו’,  חום  בידוד  יותר,  מתוחכמות  בנייה  שיטות  יותר,  מהירות  ספינות  כמעט   המחרשה, 

בכמות   מיידי מההתקדמות האוכלוסייהלעלייה  כתוצאה  שנצבר  החדש  העושר  סך  דבר,  של  בסופו   . 

הטכנולוגית חולק על מספר גדול יותר של בני אדם, עד שהגיע ל “שיווי משקל” ברמת עוני מחפיר, תחתיה  

לא ניתן להתקיים. במילים אחרות, כשמשפחות הרגישו שהן נעשות עשירות יותר, הן מהרו להוליד עוד ועוד 

   .ילדים

אירופה היא שינתה את שיווי המשקל    . במערב7אך בטווח היותר ארוך, למגפה השחורה היו השלכות נוספות 

ולבסוף קרסה.   כוח פוליטי לאחרונים. המערכת הפיאודלית התערערה  יותר  והעניקה  בין אצילים לאיכרים, 

אצולת הקרקעות נחלשה לאור המחסור באריסים, והחלה עלייתם של הסוחרים, שבהמשך שינו את שיווי 

ים שהחזיקו האצילים. מלבד זאת, המחסור באיכרים  המשקל הפוליטי בפרלמנטים ושברו רבים מהמונופול

בזמן המגפה גם עודד את התפתחותן של טכנולוגיות שחוסכות בכוח אדם, כגון הסתמכות גבוהה יותר על  

 בעלי חיים ועל מיכון בחקלאות מה שבתורו עודד עיור והתפתחות מפעלי תעשייה לייצור המכונות הנדרשות.  

נתפסת כנקודת מפנה שהציתה שורה של תהליכים כלכליים, טכנולוגיים  בטווח הרחוק, המגפה השחורה  

מהפכה   אותה  אירופה.  במערב  המהפכה התעשייתית  של  לפריצתה  דבר  של  בסופו  שהובילו  ופוליטיים 

מאחר והובילה לעלייה חסרת תקדים בתנאי המחיה של האנושות, ונתקה  8שברה את המנגנון המלתוסיאני

 אוכלוסין.  הנולוגית לבין גידול את הקשר שבין צמיחה טכ

שקועה 1918בשנת   עדיין  שהייתה  באירופה  הכתה  השחורה,  המגיפה  לאחר  שנים  מאות  חמש  כמעט   ,

והתנאים  השפעת הספרדית במלחמת העולם הראשונה,   . תנועות האוכלוסייה הגדולות במהלך המלחמה 

במהירות. בניגוד למגפות קודמות    הקשים שבהם היו שרויים החיילים היו מהגורמים שהפיצו את המגיפה

השפעת הספרדית קטלה דווקא אנשים צעירים ובריאים בדרך כלל, וההערכות הן כי כרבע מאוכלוסיית העולם  

וכ ככל    5%-נדבקו בה,  ניסו להימנע ממגע  נסגרו החנויות, אנשים  מהאנושות מתו ממנה. במקומות רבים 

 האפשר ומערכת הבריאות קרסה תחת העומס. 

ת הספרדית אמנם קטלה עשרות מיליוני אנשים, אך השלכותיה לא נבחנו לעומק. היא התפרצה עם  השפע

סיום מלחמת העולם הראשונה, ולאור הטבח הנוראי באירופה, היא נחשבה מגפה נספחת. התקשורת לא  

ות רק סיקרה אותה בהרחבה, באזורים רבים התושבים כלל לא היו מודעים לקיומה, השלכותיה נחקרו ביסודי

עצמה.   בפני  כיחידה  השלכותיה  ואת  אותה  לחקור  החלו  האחרונות  בשנים  ורק  רבים,  עשורים  לאחר 

היסטוריונים מעריכים כי מגפת השפעת הספרדית השפיעה על תוצאות מלחמת העולם הראשונה, מכיוון 

ור הילדים  מחקרים שבחנו את דשהיא פגעה בעוצמה קשה יחסית בצבאות של גרמניה ואוסטריה. כמו כן,  

 
7 1.8702736-l/blogs/orikatz/BLOGhttps://www.haaretz.co.i  
8 trap-https://shulit.com/malthusian/  

https://www.haaretz.co.il/blogs/orikatz/BLOG-1.8702736
https://shulit.com/malthusian-trap/
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שנולדו בזמן המגפה, מצאו כי לאורך כל ימי חייהם הם סבלו משיעורים גבוהים יותר של נכות ורמות השכלה  

 . ושכר נמוכות יותר, בהשוואה לדורות שנולדו מעט לפני המגפה או מעט אחריה

להסיק   ניתן  הנאמר  בעולם לאור  מגיפות  בעקבות  שנרשמו  אכן   9שההישגים  הן  ברורה,  תשובה  מציעים 

 , באמצעות:  מעצבות את ההיסטוריה

 פיתוח חיסונים  •

 גיבוש תהליך פסטור  •

 חקירות אפידמיות   •

 זיהוי חשיבות תנאים סניטריים והיגיינה בהתמודדות מול מחלות זיהומיות.  •

 כימות והצגה סטטיסטית של ממצאי תמותה ותחלואה •

 בקרת זיהומים  •

 גורמי סיכוןפיתוח כלים לחיפוש אחר   •

 קיצור זמנים בפיתוח חדשנות טכנולוגית   •

כל אלו הובילו להורדת מקומן של מחלות זיהומיות כגורמי תמותה מרכזיים, לעלייה מרשימה בתוחלת חיים  

זאת, בעשורים האחרונים עברו המחלות   לעידן המחלות הכרוניות. עם  הזיהומיות  ולמעבר מעידן המחלות 

ז יצירת  מוכרים,  בנגיפים  מהותי  אנטיגני  שינוי  דרך  דרמטיים  שינויים  ברמת הזיהומיות  ועלייה  חדשים  נים 

 האלימות של זנים מוכרים, מה שמהווה אתגר נוסף בפני העוסקים במלאכה. 

  

 
9 757078-https://www.maariv.co.il/amp/corona/Article   

https://www.maariv.co.il/amp/corona/Article-757078
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 מגפות מעצבות מגמות  .4

משמעה "כיוון כללי של שינויים או התפתחויות" וביתר פירוט כ"התפתחות כללית   10( trendהמילה "מגמה" )

מגדיר מגמות כ"גורמי שינוי חברתיים    (Horx) 11קס או שינוי במצב או באופן בו אנשים מתנהגים". העתידן הור

המקננים בקוד המקור של עולמנו ומשנים רצונות, הרגלים, שווקים ומוסדות". לדבריו, כדי שנוכל להסתכל  

 קדימה, יש תחילה להבין את השינויים בהווה באמצעות זיהוי, תיעוד ומתן שם למגמות.  

תופס בשנים האחרונות מקום של כבוד בשיח הציבורי ומהווה חלק משמעותי ממדעי העתיד.   חקר מגמות 

כרה בשינוי  היכולת ה את  , אך הגדרת מגמות ושיח עליהן, מקדמים  12הוא עדיין אינו נתפס כתחום מדעי בעולם 

מאפש מגמות,  חקר  שפה(.  במונחי  במוח  משמעות  )מרחבי  סמנטיים  חללים  האנושי  במוח  ר  ומפתחים 

והטיות   לב,  משאלת  עצמי,  אינטרס  ידי  על  בקלות,  מוטה  גם  הוא  אך  נרטיביות,  וטכניקות  סובייקטיביות 

 קוגניטיביות. 

הבעיה המתודולוגית העיקרית של חקר מגמות נובעת מחוסר היכולת למדוד מגמות במונחי השפעה, חשיבות,  

(, ואלו  Megatrendsאחידים  ל"מגמות על"  )  רלוונטיות ועוד. כדי להתמודד עם מורכבות זו הוגדרו מאפיינים

 הם:  

 רלבנטיות לפחות למאה שנה וחלקן עשויות להיות נצחיות )מטא מגמות(;   –  טווח ארוך •

 אין להן נקודות שבר משמעותיות, גם אם קיימות נסיגות לפרקים;   –  עמידות וחוסן •

של התרבות האנושית )מכלכלות  אינן מוגבלות לאזור או ענף מסוים אלא משנות כל חלק    –  בכל מקום •

 לערכים(;  

אחוז אחד בשנה. לדוגמא: גידול של אחוז אחד בשנה בהכנסת    -גידול קבוע    -  התפתחות הדרגתית מתונה •

פיתוח נשים(; גידול באחוז אחד יותר של קילומטרים בטיסות בעולם )מגמה    –נשים ברחבי העולם )מגמה  

 ניידות(.  -

הלא הלוגיקה  את  להבין  התפתחה  -כדי  משתנה  העולם  בהם  הבסיסיים  הכללים  של   העתידנות  לינארית 

זו טכניקה מנטלית המאפשרת  מערכת מורכבת מסתגלת שיטה העוזרת להבין את העולם כ  ,ההוליסטית   .

"להביט אחורה קדימה ולראות את ההווה בעיניים של העתיד". אין הכוונה שכל אירוע או תוצאה צפויים מראש,  

וכיוו נים לפיהם המערכת  אלא הבנה שגם בסביבות מורכבות וכאוטיות לכאורה קיימים כללים, הסתברויות 

 צפויה להתפתח. והמוח המאומן יכול להבין ולפענח אותם. 

מנסה לצמצם טעויות והטיות של חיזוי באמצעות הפניה לדיסציפלינות חדשות של מדע,   עתידנות הוליסטית 

, המבוססת על מערכות קישוריות המפתחות  תורת המערכות ומדע הסיכויים.    תאוריית ההסתברות כמו:   

 
 מילון אוקספורד  10
11 https://www.horx.com/en/biography/ 
12 future/-the-today/understanding-https://www.horx.com/en/futurism 

https://www.horx.com/en/biography/
https://www.horx.com/en/futurism-today/understanding-the-future/
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, מבוססת סימולציות צבאיות במלחמה הקרה אשר יצרה תורת המשחקיםפי דפוסים מסוימים.    כללים, על

המכלילה את הפסיכולוגיה כלכלה חברתית  את מערכות הניבוי החזקות ביותר במונחי התנהגות אנושית.  

ענק   ומאגרי  כלכליים.    (Big Data)הקוגניטיבית  האבולוציה,  במודלים  הם: תיאוריית  דפוסיה  שינוי,    אשר 

בחירה   ו/או  מוטציה,  סותרים  קשרים  של  ומדידה  זיהוי  המערכת  תיאוריית  של  חוקים  בשילוב  המאפשרת 

(, הנעזרת ביכולות  Neurofuturism)  העתידנות החדשהסימביוטיים בין התרבות האנושית לבין הטכנולוגיה. ו

 ר והאבולוציה מבטיחה מוכנות לסכנות כמו לסיכויים. המוח האנושי כ"מכונת חיזוי", מאח

משנות כוחות  ( שמגמות הן כלל לא התפתחויות קונקרטיות, אלא  Church & Burke)  2017, 1ויש הטוענים 

לא פרוגנוזות )מנבאות( אלא אבחנות המשפיעות זו על זו וגדלות    בעלות השפעה על ההתפתחויות סביבן.

גמות המובילות כיום בעולם העבודה ומשליכות על השינויים באופי העבודה, באופן אבולוציוני. ארבעת המ

 : 13הנתונים והדינמיקה של כוח העבודה,  כוללות את המעברים הבאים

 

מושפע ממגמות עולמיות ישירות ובעקיפין. כדי שהחינוך יהיה רלבנטי בעולם    , תחום החינוך ככל תחום בחיינו

אות המשתנה, בכל היבט: סביבות למידה פורמאליות ובלתי פורמליות, תוכן  מורכב ועמום, יש להתאימו למצי

 חינוכי ופרקטיקות הוראה ועוד, ולא רק בכל הקשור לחינוך בסיסי אלא גם בהתייחס ללמידה לאורך החיים.

 

 לסריקת מגמות    STEEP –מודל ה     4.1

 ,VUCA World14( ,Volatility, Uncertaintyוודאי, מורכב ועמום, המכונה  -אנו חיים כיום בעולם תנודתי, אי

Complexity, Ambiguity  השיח תוך  אל  אומץ  אך  האמריקאי,  בצבא  צבאיים  בהקשרים  פותח  המושג   .)

והניסיון מודרני  הפוסט  בעידן  הארגוניים  האתגרים  מורכבות  עליית  לנוכח  ניהוליים    הניהולי  כלים  לפתח 

חברתיים, טכנולוגיים, כלכליים, סביבתיים ופוליטיים מהווים  15להתמודד עם מורכבות זו. במציאות זו גורמים 

 את הסביבה החיצונית של הארגון ומשפיעים ישירות על יכולת קבלת ההחלטות ומידת החופש של הארגון.  

 
13 ns and Organization Church, A. & Burke, W. (2017). Four Trends Shaping the Future of Organizatio

Development. OD Practitioner. 49. 14-22 . 
14 https://doalogue.co.il/wiki/VUCA 
15 www.businessdictionary.com/definition/STEEP.html/http:/  

פלטפורמות

על פני  •
מוצרים  

דיגיטלי

על פני  •
מיכני  

תובנות

במקום  •
נתונים  

כשרון

על פני  •
עבודה

https://doalogue.co.il/wiki/VUCA
http://www.businessdictionary.com/definition/STEEP.html
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ככלי בעזרתו ניתן לקבל תובנות מהעבר   STEEP  - , זוהה ה  בעתות אלו של חוסר ודאות, עומס מידע וחוסר ארגון

עסקית ברמת  - וההווה לצד תחזיות לגבי העתיד וההתפתחויות בסביבה החיצונית. הכלי מציע גישה ניתוחית

,  Economic), כלכלי )Technological), טכנולוגי )Social), של הגורמים החיצוניים שהם: חברתי )16המקרו 

( )Environmental)סביבתי  ופוליטי   ,(Political   :נוספים, הם מוכרים  צירופים   .PEST, PESTEL, PESTLE, 

STEPJE ,STEEPLE, LEPEST  כאשר(L    =Legal ;E  – .(Ethics 

סיכונים   ו/או  הזדמנויות  זיהוי  על  בהתבסס  העתיד  וחיזוי  המצב  של  הערכה  מאפשר  הניתוח  תהליך 

ממשקים, חפיפה ויחסי גומלין בין הגורמים על  כמו  להשליך על עתיד הארגון.  בסבירות  פוטנציאליים, העשויים  

 , המספק ניתוח משלים של גורמים פנימיים.17SWOTהשונים.  מקובל להוסיף לתהליך גם ניתוח  

כוללים היבטים תרבותיים ודמוגרפיים של סביבת המאקרו החיצונית, ומשפיעים על צרכי    גורמים חברתיים

גידול  וקצב  דמוגרפיה  בריאותית,  תודעה  ערכים,  חיים,  סגנונות  דת,  לדוגמא:  גודל השווקים.  ועל  הלקוחות 

 אוכלוסין, גילאים, קריירה, ובטיחות, התנהגות הצרכן ופרסום. 

טכנולוגיים ל  גורמים  לשינויים  יכולים  התורם  ביותר  המשמעותי  הכוח  והם  מחסומים,  להפחית  או  הסיר 

בהתקדמות טכנולוגית, כאשר חלק  בעיקר  מתמקד    STEEPחיצוניים ופנימיים. ההיבט הטכנולוגי של ניתוח  

מהגורמים שבמיקוד הם: פעילות מחקר ופיתוח, אוטומציה, תמריצים טכנולוגיים ושיעור השינוי הטכנולוגי,  

 תקשורת, אנרגיה, תחבורה, תקנות פטנט ומחזור החיים של מוצרים.   חדשנות,

כלכליים הלקוחות    גורמים  של  הקנייה  כוח  על  ומשפיעים  הצרכנים,  של  הקנייה  עמדת  עם  מאוד  קשורים 

שיעור   חליפין,  שערי  ריבית,  שיעורי  כלכלית,  צמיחה  לדוגמא:  החברה.  של  ההון  עלות  ועל  הפוטנציאליים 

 סים, חסכון, סובסידיות, זמינות מקומות עבודה, יזמות וגורמים חברתיים.   ינלאומי, מאינפלציה, סחר בי

מעריכים איזה סוג של השפעה יש לחברה על הסביבה, שלילית או חיובית. התפתחויות  גורמים סביבתיים  

יה, זיהום  סביבתיות כרוכות בהכרח בגורמים אקולוגיים שיש לקחת בחשבון, כמו: מים, רוח אדמה, מזון, אנרג

 ותקנות סביבתיות. 

-כוללים תקנות ממשלתיות ונושאים משפטיים. הם מגדירים את הכללים הפורמליים והאי  גורמים פוליטיים

פורמליים שעל כל חברה לעמוד בהם ומשפיעים מאוד על יחידים וארגונים. התפתחויות פוליטיות משפיעות  

צעות תקנות לגבי איכות הסביבה, הגבלים עסקיים,  ישירות על תחומים חברתיים, כלכלים וסביבתיים באמ

שווקים פיננסיים ומסחר. חוקים תורמים ליציבות פוליטית באמצעות תקנות למונופולים, מדיניות מס, תקנות  

לערכים   וגורמים אתיים ביחס  ובטיחות העובדים.  בריאות  ואיגודים מקצועיים,  מחיר הגנת הצרכן, השיפוט 

 ות עסקית. חברתיים, שולטים בהתנהג

 
16 analysis/-steep-is-https://pestleanalysis.com/what 
17 https://he.wikipedia.org/wiki/SWOT 

https://pestleanalysis.com/what-is-steep-analysis/
https://he.wikipedia.org/wiki/SWOT
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 כולל:    STEEP -ניתוח ה 

 

ה   שונים של  היבטים  בתוכן  כיום מערבות  הבולטות  הגורמים STEEP  –המגמות  בין  רבה  חפיפה  וקיימת   ,

יותר בכל הקשור להשלכות המגמה,  השונים. המגמות שבהמשך מוקמו תחת הגורם שנתפס כמשמעותי 

 חינוך.  וככאלו אשר הינן בעלות פוטנציאל להשפעה על עולם ה

שלנו למציאות המשתנה. קיימים יחסי גומלין מחזוריים בין מגמות עולמיות  החברה לחינוך יש תפקיד בהכנת 

וחינוך. המגמות משפיעות על עתיד החינוך, והחינוך מצידו משפיע חזרה על המגמות, החל בילדות המוקדמת  

 ועד למידה לאורך החיים.  

ה פשוט.  אינו  למגמות  החינוך  חיבור  של  אך  פוסק  בלתי  בתהליך  והוא  מאחר  צפוי,  אינו  מטבעו  הוא  עתיד 

היווצרות. חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח בחינוך צריכה לשקול את מערכת המגמות ואת הדרכים האפשריות  

שהן עשויות להתפתח בעתיד, כדי לזהות את האתגרים העומדים בפני החינוך. זאת כדי לסייע לחינוך לתמוך  

 תח כבני אנוש, אזרחים ואנשי מקצוע. באנשים כדי להתפ

ובלתי  פורמאליות  למידה  סביבות  של  מחדש  ארגון  לחייב  עשוי  הדבר  במהירות,  ומשתנה  מורכב  בעולם 

פורמליות, ועיצוב מחדש של תוכן חינוכי והוראה. כאמור, בעולם מזדקן, שינויים אלה עשויים לחול לא רק על  

 ים.חינוך בסיסי אלא גם על למידה לאורך החי

 

 

 

 

 

 

זיהוי מגמות בולטות  

בעלות פוטנציאל  •
, ההשפעה הרב ביותר

תסמינים  , סיבות: כולל
וכוחות מניעים

השפעות , זיהוי השלכות
ויחסי גומלין

בין כל הגורמים שזוהו  •
כחשובים ומשפיעים  

ביותר על הארגון  

חיזוי ויצירת תרחישי  
עתיד

על בסיס תבניות  •
תוך זיהוי  , העבר

אתגרים , הזדמנויות
וסיכונים עתידיים  
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 ונה?  האם ניתן היה לחזות את בוא הקור    4.2

התפרצויות של מגפות, ברמות שונות של התפשטות, ובמרווחי זמן מתקצרים    7תועדו    20  –מתחילת המאה ה  

 והולכים. 

 

מכר נבואי שהתריע כי המגפות הבאות  -רב 2012דיוויד קוואמן, מכותבי המדע החשובים באמריקה, פרסם ב־

)זליגה(, הוא צפה את המשבר הנוכחי בדיוק   Spillover. בספרו  18יגיעו מעולם החי ותהיינה מסוכנות יותר ויותר

כמעט קליני. קוואמן בחן תופעה בשם זואונוסיס, מחלות מידבקות ייחודיות, העוברות בין מינים שונים של  

וירוסים,   או  פטריות  חיידקים,  להיות  יכולים  הללו  המחלות  מחוללי  אדם.  לבני  להגיע  ויכולות  חיים  בעלי 

הקצב של הופעת מגפות זואונוטיות ול ביותר כשנערכים למגפות עתידיות. והפתוגנים האלה הם האיום הגד

מואץ והולך ופוטנציאל הנזק הולך וגדל ככל שעולה כמות האינטראקציות בין אדם וחיות הבר ומתרחבת  

   הפלישה לאזורי המחיה שלהן.

מצוא פרטים נושאי  קוואמן נחשף ל"זליגה" בעת שחיפש עם אפידמיולוגים עטלפים במערות בסין בתקווה ל

סארס, ובג'ונגלים בקונגו חיפשו גורילות עם נוגדני אבולה. כדי להבין את המנגנון יש לזכור שווירוסים אינם 

יכולים להתרבות בכוחות עצמם, אלא עליהם לשכפל את הקוד הגנטי בתא של פונדקאי, במקרה של הקורונה 

 
18 20/m01.html-03-19-https://newmedia.calcalist.co.il/magazine  

 התפשטות  מגפה  שנה

2019   -  

2020 

Covid19 גלובלי 

2017 PLADGUE  -  מדגסקר  מחלה פניאומונית 

 ברזיל   זיקה 2015

 מערב אפריקה )גינאה, ליבריה וסיירה לאון( אבולה  2014

2012   -  

2013    

MERS  -   מהמזרח התיכון שהתפשטה   תסמונת הנשימה 

2009 H1N1 -  21-מגפת השפעת  הראשונה של המאה ה  שפעת רומן    

2003  SARS - הונג קונג ומדינות אסיה תסמונת חריפה של  הנשימה 

 

 ולצידן... מחלות ישנות: כולרה, קדחת צהובה החוזרות לעיתים קרובות 

https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-19-03-20/m01.html
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איש לבדו,  לכן ההנחה   40  –קטן יכול היה להדביק כ  זה כנראה היה עטלף פרסף. קשה להבין כיצד עטלף אחד  

היא שהעטלף הזה היה בכלוב שמוקם על גבי כלוב אחר שבתוכו היה פנגולין, שהוא חיה פופולרית בשווקי 

 מזון במזרח, וההפרשות של העטלף נושא הווירוס הדביקו את הפנגולין שהעביר את הווירוס בתורו לבני אדם. 

ם מוטיב חוזר בסיפורי הדבקות והפצת וירוסים, מהיותם פונדקאים מארחים לשורת  עטלפים ה  ?למה עטלפים

מחלות מפחידות. קיימות ארבע סיבות: קיים מגוון רב של מינים של עטלפים, אחד מכל ארבעה מיני יונקים  

רב   שנית, עטלפים, לרוב חיים זמן  .בעולם הוא מין של עטלף, מה שמוביל גם לייצוג יתר שלהם כפונדקאים

אלף עטלפים, מרפק למרפק, כשהוולדות שלהם   60ושלישית הם מקננים יחד בקבוצות ענק, לפעמים אפילו 

צמודים אליהם. החיים הארוכים והאינטראקציה הצפופה והאינטימית מספקים לווירוסים הזדמנויות מצוינות  

החיסונית של מעריכים שהמערכת  חוקרים  ולבסוף,  פרטים.  בין  ושוב  שוב  רגישה    לעבור  פחות  העטלפים 

 לנוכחות דנ"א זר, מה שמאפשר לדנ"א לשוטט במערכת שלהם ולחכות להזדמנות להתפשט. 

הזליגה לבני אדם, היא תוצאה של מגמה מסוכנת המעודדת אכילת חיות בר. אמנם הרגולטור אוסר על כך  

 ברחבי העולם, אך המציאות מוכיחה שללא הצלחה מרובה. 

אבל, נדמה שמוסר ההשכל העמוק מהתפשטות הקורונה לא נוגע לשווקים, ואפילו לא לציד ואכילת חיות  

למרות  בר, אלא להשלכות שיש לפגיעה במערכות אקולוגיות, פגיעה התורמת להפצת יותר ויותר וירוסים.  

אזורי מחיה של שרוב האנשים לא רוצים לאכול עטלף, כצרכנים אנשים עושים דברים שמפריעים עמוקות ל

חיות בר, שחלק מהן נושאות וירוסים. וכשהווירוסים האלה משתחררים, הם נישאים ברחבי העולם במהירות  

 המטוס. 

מיליארד בני אדם. מקרב בעלי החיים המורכבים, מעולם לא היה מין שהגיע למספרים כאלה    8  –יש בעולם כ  

מתאימים  ,  מקבלים החלטות הם פשוט מנצלים הזדמנויות  ולכן גם אם לווירוסים אין מטרות, הם לא בוחרים ולא

 עצמם וחודרים  לגוף האדם.    את 
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   מגמות המואצות לאור מגפות  .5

  מגמות חברתיות 5.1

ואינטרסים של  19תרבותיים-כוחות חברתיים סוציו וחוויות משפיעים על עמדות, דעות, אורח חיים  , עובדות 

הפרט והארגון ומכתיבים את אופן התנהגותם. שינויים בהתנהגות האנושית נגזרים משינויים במגמות, כמו:  

ָכָלה  גזע, מגדר, מוצא אתני וָדת, חינוך, ַהׂש  -דמוגרפיה ותוחלת חיים, סגנון חיים ותרבות פנאי, מגוון אנושי  

הגירה ועיור, חיי משפחה ומגוון משפחות, תרבות, ערכים, בטחון ובריאות.   -ומצב כלכלי, התפלגות האוכלוסין  

יוצא של יחסי גומלין בין כל המגמות, חברתית, טכנולוגית, כלכלית, סביבתית   שינויים במגמות הינם פועל 

ופן שונה וכל שינוי בתורו מושפע ומשפיע כסיבה  ופוליטית, כאשר כל שינוי, בתנאים שונים, בא לידי ביטוי בא

ומסובב על הפרט, הקהילה והעולם כולו. אם בעבר מגמות דמוגרפיות הושפעו בעיקר משיעור תמותה וילודה, 

הרי שבעשורים האחרונים, נתונים דמוגרפיים על פני כדור הארץ, מושפעים מאוד ממגמת הנדידה הכוללת  

 עלייה והגירה.  

, מותר לסגור בפני זרים את הגבול ולהשיב אותם למקום שממנו ת התעוררה למציאות אחרת החברה האנושי

את   ולבקר  ולהתחבק,  להתנשק  להפסיק  ידיים,  ללחוץ  להפסיק  מהחברה,  ולבודדם  אנשים  להרחיק  באו, 

כזאת חותרת תחת האינסטינקטים   ותרבותיים. כל תקנה  לערוך אירועים חברתיים  ולא  ההורים המבוגרים 

 רתיים שלנו, ובכל זאת מתקבלת מיד כצו השעה.  החב

תרחיש שהפך למציאות למרות היותו מאוד זר לנו ולא יכולנו לדמיינו בעבר,  ההישרדות היא בלהיות לבד, זהו 

מאחר ובני אדם רגילים היו להתכנס ולמצוא את הכוח בקואליציות בעת משבר. אם לפני עשור או שניים, חגגנו  

הרי   ,  i-phoneו i-pad , עם הופעתם של מכשירים אישיים להגשמה עצמית כמו  i  -  את תחילתו של עידן ה

 We - כמגמת נגד לניתוק שהמכשירים איימו לכפות עלינו. עודדנו את ה    WE  - שמהר מאוד הגענו לשלב ה  

Work   .השאלה היום לאן אם בכלל  , מגורים שיתופיים, כלכלה שיתופית, קהילות מקוונות ורשתות חברתיות

בעולם הפסיכולוגיה החברתית מדובר על כך שהמטוטלת חייבת לחזור לצד     תסיט הקורונה את המטוטלת? 

כך הרבה החצנה    השני, שאולי איננו יכולים להכיל כל כך הרבה חברים, כל כך הרבה תקשורת וזמינות וכל

גל נגד של התכנסות למעגלים מצומצמים יותר,  בושיתוף של כל מה שאנחנו עושים. כבר זמן מה שאנו צופים  

אבל ההנחה הייתה שזה יגיע בהדרגה. פתאום הגיעה הקורונה, והשינוי הזה נכפה עלינו במכה אחת. ואולי 

 זה עוד יחמיר. 

וגישות בחברה.  ערכים  משנות  מג  מגפות  מין.  אחרי  ליחסי  גישתו  את  המערבי  העולם  האיידס, שינה  פת 

של המאה הקודמת, עם המצאת הגלולה למניעת היריון, שווק סקס כאירוע חסר סיכון, מגפת    70-בשנות ה

האיידס הובילה לכך שההחלטה לקיים יחסי מין לא תתקבל בקלות רבה כל כך. גם היום, כאשר איידס היא 

 
19 https://ceopedia.org/index.php/STEEP_analysis 

https://ceopedia.org/index.php/STEEP_analysis


 
 

17 
 

  2020דצמבר  מבט על מגפות העבר | היום שאחרי הקורונה |

ים כיצד להתמודד איתה, נדמה שהקשר התרבותי בין סקס לפחד לא לגמרי  כבר מחלה פחות מאיימת ויודע

  .הוסר

, אינו רעיון שצריך לשתול במוחם של אנשים, זהו רעיון  הרחקה של האחר ו/או סימון האחר כמקור סכנה

יכול להיות לפי צבע ומוצא, אסיאתי או מערבי, אזרח   'אחר'ל  'אני'נוכח המחכה לשעת הכושר. ההבדל בין ה 

חולה או בריא. לדוגמא,   - ישראלי או זר, חרדתי ומקשיב להוראות משרד הבריאות או נינוח ומקל ראש, ולבסוף  

מגפת המוות השחור נחשבת לאחד הגורמים המוקדמים לאנטישמיות, שהתעצמה לאורך מאות שנים אחרי  

וימת מקור הסכנה, הוא תמיד במידה מס  'אחר'ה. כן, מאחר והיהודים הואשמו בכך שהרעילו את הבארות

נקי. אבל אז עולה הפחד, מה    ' אני'וכעת זה נתפס נאצל לבודד את מקור הסכנה, מאחר והצרות אצלו ואילו  

אם בסוף יתברר שגם אנו מהווים מקור סכנה? לאור הנאמר, בהחלט יכול להיות שאנו בפתחו של עולם בו  

התקרבות תיתפס כתקיפה. הפנטזיות האלה  , אלא ש שמירת מרחק לא יהיו רק עניין של נימוסגינונים של  

הרי קיימות כבר בתודעה ובעולמות מדע בדיוני בהם כל אחד חי בבועה שלו עטוף במעטפת ניילון, והשאלה 

אם מביטים  ואכן,    מי נמצא במעגל הראשון שאני מוכן להתקרב אליו ומי נמצא מחוץ לו.הבוערת ביותר היא  

 ות יש חזרה לגבולות, כדי להחזיר את הסדר.  על ההיסטוריה, רואים שאחרי קטסטרופ 

הצפי הוא שגם אחרי שהמגיפה תחלוף, יגדל שיעור העובדים מהבית ויהיה זינוק    –  עבודה ולמידה מהבית 

טכנולוגיות   התפתחויות  תעודד  זו  מציאות  לאוניברסיטה.  להליכה  כתחליף  מקוונים  בלימודים  בשימוש 

יוכלו   יסתפקו במכללה מקומית, כאשר  לא  רבים  לצפות שצעירים  ניתן  לכך  אלו. מעבר  התומכות במגמות 

גובר בלמידה מקוונת עלול לשנות לחלוטין את  ללמוד   ממרצים של אוניברסיטאות מובילות בעולם. שימוש 

 מבנה האקדמיה מאחר ולא תהיה יותר הצדקה לשמר את האקדמיה במבנה הנוכחי שלה. 

ת  מגורים בעיר מספקים אפשרויות מגוונות וזמינות של תרבות, קולינריה, חינוך וצרכנות. מגפ  - 20מגורים ועיור 

הקורונה העלימה בפתאומיות את כל אלה, ותושבי הערים החלו לפקפק במה שעד אז היה מבחינתם עובדה 

לגור    .מוגמרת יעברו  שאנשים  לכך  ותביא  והגיאוגרפיים,  האורבניים  הדפוסים  על  תשפיע  שהמגפה  צפוי 

הד בסעיף  גמישות  ומאפשרת  מהבית  עבודה  מאפשרת  מרחוק  העבודה  צפופים.  פחות  מה במקומות  יור, 

ונראה כי למגמת עזיבת הערים יש פוטנציאל רב להמשיך ולהתחזק גם    זינוק בהגירה לפרברים,שמתדלק  

בתקופת הפוסט קורונה. אך מאחר וישראל אינה משופעת בשטחים פנויים ואדמות לבנייה ייתכן מאוד שנראה 

 ים. בקרוב עלייה משמעותית במחירי הדירות והבתים באזורי הפרברים ומחוץ לער

 שינוי בדרכי התניידות 

אופניים על  או    רכיבה  לפרברים  והמעבר  הערים,  באזורי  ציבורית  לתחבורה  ראויה  כחלופה  מזוהה  כבר 

לפריפריה עשוי להעצים את התופעה של רכיבה על האופניים. ואכן בחודשים האחרונים מוקצים משאבים  

רבים לסלילת שבילי אופניים שיאפשרו לתושבים להגיע בבטחה גם ליעדים שהדרך אליהם התאפשרה רק  

 
20 3850652,00.html-https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L   

https://www.calcalist.co.il/world/articles/0,7340,L-3850652,00.html
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סואנים. תשתיות כאלה, שנותנות מענה למאבק בשינויי האקלים, יישארו רלוונטיות בסבירות גבוהה בכבישים  

גם אחרי מציאת החיסון, וישמשו את מי שמעדיפים לוותר על תחבורה ציבורית משיקולים כלכליים, סביבתיים 

ים חשמליים הוא הרצון או אחרים. מחקרים מורים כי המניע החזק ביותר לשימוש עתידי באופניים ובקורקינט

שהצביעו   12%שטענו כי אמצעי זה זמין בכל עת ו־  21%מהנסקרים ציינו סיבה זו, לעומת    33%להיות מוגנים.  

 על חיסכון בזמן.

למשומשות  חדשות  מכוניות  מרכישת  הרכבים מעבר  במחירי  מהפער  רבה  במידה  מושפעת  זו  תופעה   .

כלית בלתי יציבה. הימשכותה תלויה בקצב שבו תתייצב  והעדפתם של רבים להדק את החגורה במציאות כל

העולמית.   פרטייםהכלכלה  להיות   רכבים  יוסיפו  הערים,  למרכזי  שמחוץ  האזורים  תושבי  את  המשמשים 

אפשרויות   את  בקיצוניות  שישנה  ה"ג'וקר"  להיות  עשוי  אוטונומי  רכב  ורק  מאחר  נדרש  תחבורה  אמצעי 

 ההתניידות.  

ת שהתחבורה הציבורית סובלת מצניחה חדה בביקושים בעקבות חשש המשתמשים  למרו   -  תחבורה ציבורית 

ברגע שבו יימצא החיסון לנגיף הקורונה,  מהתקהלויות צפופות, דו"ח של הבנק השוויצרי יוליוס בר מעריך כי 

 ותתאושש.   רמת השימוש בתחבורה זו תשוב לסדרה

 בריאות  

שינויים   תגרור  שהקורונה  מעריכים  אנליסטים  קדימה.  דורות  כמה  יזנק  הרפואה  שעולם  הוא  ההערכה 

עיקריים:   תחומים  בשלושה  השלישי,  משמעותיים  בגיל  מותאם  טיפול  הגנומיקה,  בתחום  ופיתוח  מחקר 

 .  והאצת הדיגיטליזציה של שירותי הרפואה

  19.3%נליסטים, הענף צפוי לצמוח בקצב שנתי של  , לפי הערכות אהרפואה מרחוק, התגלתה כפתרון יעיל

בבית, והרופאים    להישארלחולים  מאפשרת  בשש השנים הבאות. הדיגיטליזציה המואצת במערכות הרפואה  

גורמת    .מרחוקעוקבים   שגם  לקורונה,  הודות  מואץ  באופן  התפתחו  מרחוק  מדידה  של  טכנולוגיות  הרבה 

 להגמשת הרגולציה.

ה   תופעת  לקרוס  -   Baby Bust  –עליית  העולם  ברחבי  לילודה  גורמת  בעולם  הקורונה  הילודה  מגמות   .

, הנצפות כרגע ואלו החזויות בעקבות משבר הקורונה לצד בחינת דפוסים היסטוריים, מראים שמגפת  21ובארץ

הקורונה עשויה להביא עמה שינויים דמוגרפיים מרחיקי לכת, להאיץ מגמות של נסיגה בילודה ברוב העולם,  

שמשמעה     (Baby Bust) ולהשפיע בכך לטווח הארוך על הכלכלה העולמית. התופעה המכונה בייבי באסט

ההיפך מבייבי בום, הולכת ומחריפה ומצמצמת את  הילודה בחצי ממדינות העולם, אשר נפלה מזמן אל מתחת  

 
21 

%D7%-7%94%D7%99%D7%95%D7%9D%D-https://machon.org.il/%D7%9E%D7%92%D7%A4%D7%AA
-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94-A9%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99

%D-%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%94-D7%92%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%AA%
7%91/   

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/
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/
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/
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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( התחלופה.  ומצטמ  2.1לשיעור  האוכלוסייה  הולכת  הילודה שמתחתיו  קצב  למשפחה  נסיגת  ילדים  צמת(. 

הילודה מסכנת את הצמיחה הכלכלית, מכיוון שבהיעדר אנשים צעירים בגיל העבודה, אין מי שיפרנס את  

 לכן יש הטוענים שהמשבר כלל אינו כלכלי אלא דמוגרפי.   .המבוגרים שפרשו

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

. נתונים אמפיריים ראשונים מפריכים את הרעיון שיהיה בייבי מביאים בעקבותיהם ירידה בשיעורי פריון ילודה

גרמ איטליה,  האירופי,  האיחוד  ממדינות  בכמה  שנערך  בסקר  הסגרים.  בעקבות  ספרד  בום  צרפת,  ניה, 

, אמרו רוב המשתתפים כי הם מתכננים לדחות או לבטל הולדת ילדים. בבריטניה,  34– 18ובריטניה, בקרב בני  

מהצעירים, השיעור הגבוה מבין המדינות   58%שהוכתה קשה במיוחד בקורונה וסבלה מסגר ארוך במיוחד,  

ימשיכו לנסות ללדת    23%הוליד ילדים. רק  ביטלו כליל תוכניות ל  19%–שנבדקו, מתכננים לדחות הולדה, ו

מהספרדים אמרו כי נטשו תוכניות להוליד ילדים וחצי מהספרדים    29%–מהאיטלקים ו  36%למרות המגפה.  

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

שהסגר הרחיק בין הצעירים לבין דור  נים מחברי המחקר היא  צעירים גבוהה במיוחד. אחת הסיבות שמציי

, והקורונה חדדה את העובדה שקשה לגדל ילדים  הסבים, שעליהם מסתמכים רבים בעזרה בטיפול בילדים

מחברי המחקר האירופי ממליצים לממשלות לעודד את הילודה,  בלי עזרה ומשפחה ובלי להיפגש עם חברים.  

ת תמיכה בצעירים, בפרט בנשים, באמצעות תעסוקה, שהיא הכרחית לחיזוק  באופן בהול ומיידי באמצעו

 ההתאוששות הכלכלית, להפחתת הסיכון לעוני בקרב משפחות צעירות ולתמיכה בפריון. 

ברוקינגס,   האמריקאי  המחקר  מכון  בשהתבסס  גם  שנראו  מגמות  השפעת    2009– 2007–על  ובמגפת 

אמנם ילדים    .בארה"ב  2021– אלף ממספר הלידות ב  500–300כי המשבר יגרע  העריכו  .  1918– הספרדית ב

ומצב חירום בריאותי ומיתון קשה משפיעים תמיד  הם מקור לשמחה ולאהבה, אבל גם למעמסה כלכלית.  

קשה מאוד לשלב בסגר גם עבודה וגם טיפול בילדים, כשאין שום עזרה. אנשים לחוצים    לרעה על הילודה.

יימת תחושה של חוסר ביטחון כלכלי לצד עלייה בבעיות של בריאות נפשית.  בזמן, בכסף, מהמצב הפוליטי וק

סטרס לא טוב לילודה ברמה הגופנית וגם אם  המגפה תסתיים בקרוב, התמודדות עם השלכות כלכליות כמו  

מיתון ואובדן הכנסה דורשת שנים של התאוששות. זאת ועוד, סביר שהקורונה תשפיע גם על שיקולים של  

אין ספק שהדבר ישפיע גם על הכיוון הפוליטי,  וע, פחות ילדים, יצטרכו פחות מורים ובתי ספר.  בחירת מקצ

 , אבל לא ניתן להעריך לאיזה כיוון.  60–כמו שדור הבייבי בום עשה בשנות ה

  1.4%( בשיעור האבטלה גורמת לירידה של  1%החוקרות דטלינג וקירני חישבו כי עלייה של נקודת האחוז ) 

הראה כי עלייה של נקודת אחוז באבטלה מקומית )מדינות בארה"ב( מורידה   2016–לודה. מחקר מבשיעור הי

, נשים שבני זוגן פוטרו במהלך הנישואים ילדו פחות  2010– את שיעור הילודה. לפי מחקר מ  2.2%–0.9%–ב

, ועובדה היא ירידה לא הפיכה בילודה, נגרמת בשל הזמן הרב הנדרש להתאוששות לאחר תקופת מיתון  .ילדים

שככל שהמיתון עמוק וממושך יותר הוא מוביל לירידה ממושכת, לעתים לכל החיים, בהכנסה של משקי בית,  

החישוב של דטלינג וקירני, צפה ירידה של כמעט  ואנשים הנפלטים ממעגל העבודה לא מצליחים לחזור אליו.  

רו לחיות עם ההורים וידחו החלטות להקים  יותר צעירים ימשיכו או יחז  בשיעור הילודה לאור הקורונה.  10%
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משפחה, ומשבר הקורונה יאיץ את הדיכוי הדמוגרפי בכל המדינות המערביות. המילניאלס, ילדיהם של בני  

עוד טרם הקורונה הפגינו דפוסים של התבגרות מאוחרת, נטייה להתחתן פחות, להישאר בבתי  Y -דור ה  

שגדלו ברווחה, נסעו לחו"ל ולמדו מה שמתחשק להם, כולל    ההורים ולדחות הקמת משפחה. אותם ילדים

 מקצועות לא מעשיים, מאוימים על ידי עצם הרעיון לגדל ילד במצוקה חומרית. 

מאידך, חשוב לציין כי לצד החסרונות שהביאה עימה הקורונה, נשמעות עדויות לא מעטות שהתקופות של 

 השהות בבית תרמו גם לחוויות של הנאות משפחתיות שלא היו מוכרות.  

 

   מגמות טכנולוגיות  5.2

היא היבט העומד בפני עצמו   22דיון במגמות טכנולוגיות שונה במהותו מדיון במגמות בכלל, מאחר וטכנולוגיה 

אך היא גם נמצאת בבסיס כל שינוי מהותי בחיינו מהיותה "פעילות אנושית המשנה את הסביבה הטבעית כדי  

להתאימה לצרכים האנושיים, תוך שימוש במידע וידע, ומגוון מקורות טבעיים )חומרים, אנרגיה( ותרבותיים  

טכנולוגי וכד'(". מגמות  יחסים חברתיים  עבור )כסף,  ביותר  וההזדמנויות הגדולות  יוצרות את ההפרעות  ות 

, טכנולוגיות ענן, האינטרנט של הדברים  5האנושות, ובאות לידי ביטוי בשלושה היבטים: תשתיות )לדוגמת דור  

ועוד...(, אפליקציות )לדוגמת בינה מלאכותית, מציאות רבודה ומדומה ועוד...( ומגמות נגזרות לא טכנולוגיות  

 ת דמוקרטיזציה של הטכנולוגיה, אתיקה ועוד...(.)לדוגמ

מגפת הקורונה האיצה לא מעט מגמות טכנולוגיות מוכרות לנו, אך אלו הועצמו בעקבות המציאות בתקופת  

. מגמות אלו, נמצאות לרוב בממשק עם היבטים נוספים: חברתיים, כלכליים, סביבתיים, פוליטיים  23הקורונה

 ות בתחומים אלו לרוב נדרש הממד הטכנולוגי.  וחינוכיים, מאחר ולהתפתחוי

דיגיטלית   תהליכים    -טרנספורמציה  הן  העסקיות  הפונקציות  של  ודיגיטציה  למקוונים  העסקים  הפיכת 

שהתקיימו עוד לפני הקורונה אך הואצו בעקבותיה. המשמעות היא יצירת טכנולוגיה חדשה ושימוש תכוף בה  

וליצירת הזדמנויות עסק ליצור  לפתרון בעיות  יות הממנפות את הטכנולוגיה. היא מניעה חברות בכל תחום 

אוריינטציה   עם  עובדים  ליותר  זקוקות  תחום  בכל  חברות  ולכן  הלקוחות,  קהל  ולצרכי  לצרכיהן  טכנולוגיה 

 טכנולוגית. חוד החנית של הטרנספורמציה הדיגיטלית הוא כיום הבינה המלאכותית.  

פיתוח   מאיצה  המשותפת  ותשתיות  הכלכלה  ניהוליים  כלים  ורגולטורי,  טכנולוגי  יותר    –מערך  שיש  ככל 

עובדים עצמאיים במשרות חלקיות שאינם נמצאים בהכרח במרחק נסיעה מהמשרד, אלא יכולים להיות בכל  

מקום בעולם, נדרש לספק להם תשתיות מתאימות. מציאות הקורונה תרמה להאצת תופעת העבודה מהבית, 

 
22 logy: An introduction to the philosophy of technology Teaching about technode Vries, M. J. (1996). 

for non-philosophers. Dordrecht: Springer. 
23 -40-content/uploads/sites/2/2020/08/CoronaOpportunities_e4-https://www.inss.org.il/he/wp

49.pdf  

https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/CoronaOpportunities_e4-40-49.pdf
https://www.inss.org.il/he/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/CoronaOpportunities_e4-40-49.pdf
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מה זו רק תלך ותעצים. שינוי זה משפיע על הדרך בה מנוהלים ארגונים וחברות, בעיקר  ובסבירות גבוהה מג

משום שעבודה מהבית ופגישות וידאו יהפכו למקובלות יותר. עם הזמן חברות יפחיתו הוצאות על משרדים,  

העבודה  יחסכו מעובדיהן זמן נסיעות למשרד ולפגישות, וייתכן ששביעות הרצון הכללית של העובדים ממקום  

   .תעלה. כמו כן, לעבודה מרחוק תהיה תרומה משמעותית לאיכות הסביבה )ממשק עם ההיבט הסביבתי(

חברות תצטרכנה  תעלה ההשקעה בחברות טכנולוגיה המשפרות עבודה מקוונת וביצוע עסקים מרחוק.   

תתאפשר עבודה  לספק הרבה יותר ממפגשי זום המהווים רק חלק מהפתרון. הם יצרכו להציע תשתיות בהן  

משותפת על תכנון, ראיונות עבודה, גיוס עובדים והכשרות ומפגשים חברתיים כולל פגישות, כנסים וחדרים  

מקוונים וזאת בלא לשכוח את חווית המשתמש. יותר ויותר עסקים נותנים כיום שירותים באמצעות האינטרנט.  

להיעלם. מאחר ונראה שגם טיסות לצורכי  אלה שעדיין לא עשו את המעבר הזה צפויים לעשותו בקרוב או  

ניתן לעשות עסקים   עבודה כבר לא יחזרו לתדירות בה התקיימו טרם התפרצות הקורונה, לאור ההבנה כי 

 מרחוק. 

לחלק  אפליקציות הפכו  ולא רק ברמה העסקית, גם לגבי הפרט,    –  צורך במענים טכנולוגיים למגוון אוכלוסיות 

טכנולוגיות מתקדמות, תשתיות טובות יותר וחוויית  נדרשות  ר תום המשבר,  משמעותי יותר בחיינו גם לאח 

מענה מתאים ונגיש  נידרש  משתמש מהנה יותר שיאפשרו פגישות וירטואליות וכנסים וירטואליים. כמו כן,  

 לאוכלוסיות קשישות מוגבלות ואחרות, באמצעות מכשירים ויישומים מותאמים וידידותיים.  

מעבר לתוכן המקצועי. לשת הטכנולוגיה הקיימת המקשה על מינגלינג ועל נטוורקינג  הזדמנות הנובעת מחו

חברות שיתנו מענה לחולשה הזאת ולחולשות נוספות שבטכנולוגיות הקיימות ייהנו מיתרון משמעותי בשוק  

 .שגדל ומתפתח

שתמש ובכך  בממשק ידידותי למ תעלה הדרישה מהממשלה להנגיש יותר ויותר שירותי ממשל אינטרנטיים

 לפשט ואף להוזיל תהליכים רבים.  

, אשר יעקפו או יבטלו מתווכים אך יצריכו שירותי משלוחים בהיקף ובסגנון חדש,  שירותי שילוח ישירות לצרכן

הצורך הזה מציב הזדמנויות רבות    .כמו רחפני שילוח ומערכי ניתוב לוגיסטיים כדי לפעול ביעילות ובמהירות

במגו שעוסקים  מי  ניהול  בפני  ומערכות  שילוח  מרחפני  החל  ותוכנה,  חומרה  טכנולוגיות  של  רחב  ון 

 ואופטימיזציה, וכלה באבטחת סייבר. 

כנורמה  ולטפל בהם מרחוק באמצעות   -  שירותי רפואה מרחוק  יאפשרו לאבחן חולים  טכנולוגיות חדישות 

תחום הבינה המלאכותית יפתחו  שיפותחו לטובת העניין. פריצות דרך ב מכשירי אבחון מרחוק קיימים וחדשים

למכונות   מרכזית  שליטה  במערכת  וכלה  מרחוק  רובוטיים  מניתוחים  החל  נוספות,  אפשרויות  אינספור  עוד 

 .הנשמה שיחליפו חלק מהצוותים הרפואיים

היכולת לקבל החלטות מושכלות בעולם של הצפת    – Big Data פיתוח יכולות ניתוח של מאגרי ענק של מידע  

ת הקמת מערכת מידע משותפת שתהיה מבוססת על ניתוח מידע, טכנולוגיות של בינה מלאכותית  מידע דורש
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שיפור  ותאפשר תובנות עמוקות וזיהוי מגמות על בסיס למידת מכונה. מאגרי ענק של מידע עשויים גם לתרום ל

ובמהלך משבר . הפיתוחים בתחומים האלה נמשכים כיום זמן רב,  פיתוח תרופות, חיסונים וערכות בדיקהו

להאיץ  שיכולות  טכנולוגיות  לזהות  יש  הכלכלה.  על  לכת  מרחיקת  השפעה  יש  הזה  שלזמן  גילינו  הקורונה 

 ( .  Crowd Sourcingפיתוחים, בדיקות, ואישורים ולגבש תובנות באמצעות מיקור המונים )

נה, בעיקר בהשכלה הגבוהה, חינוך מקוון היה קיים עוד לפני משבר הקורו  -  עלייה בחינוך מקוון וחינוך מרחוק 

שם הוא אפילו זכה לפופולריות רבה. בבתי הספר היסודיים והתיכוניים, לעומת זאת, ישנו קושי מהותי בחינוך 

מקוון, שכן ככל שהתלמידים צעירים יותר, כך הם זקוקים יותר למגע אישי. נראה שעולם החינוך מוכן למעבר,  

וק בעולם שלאחר הקורונה. ויש צורך בפיתוח טכנולוגיות ותהליכים  אך נדרשים כלים טובים יותר לחינוך מרח

  .פשוטים שיאפשרו למידה פרודוקטיבית ומקיפה מרחוק

ישראל הייתה מרכז עולמי לאבטחת סייבר עוד לפני עידן הקורונה,   פרטיות ואבטחת מידע ואבטחת סייבר.

מ־   פחות  ללא  מוקד  אפשר    20%והיא  בתחום.  העולמיות  לגדול  מההשקעות  אפשר  עוד  כמה  לדמיין  רק 

מרחוק.   ולעבודה  מקוונת  למתכונת  עוברים  עסקים  ויותר  וירטואלי,  ויותר  יותר  להיות  הופך  כולו  כשהעולם 

המעבר הזה מציב אתגרים רבים בתחום של אבטחת הסייבר והשמירה על פרטיות המשתמשים, ולכן צפוי  

גרים האלה. ניתן לצפות שמשקיעים רבים יישאו את  שחברות בכל העולם יתחרו ביניהן כדי לתת מענה לאת

 .פניהם לישראל ולחברות ישראליות

קיים קושי לאזן בין ההטבות הנובעות משיתוף  פרטיות הנשחקת לצד עלייה בזמינות למידע נחוץ,  ובאשר ל

להשתמש  מידע לבין הסיכונים הכרוכים בכך. משבר הקורונה האיץ את הוויכוח בנושא מאחר ומדינות בחרו  

ביכולות העיקוב שלהן כדי לזהות את אלו שבאו במגע עם חולי קורונה מאומתים כדי לשלוח אותם לבידוד.  

שעד לפני כמה חודשים לא היה ניתן כלל להעלות אותה על הדעת.    ,מדובר בפגיעה קשה בזכות לפרטיות

ק מהנהלים הפוגעים  סביר להניח שלפחות חל  ?האם מאזן הפרטיות החדש יימשך גם לאחר תום המשבר

הקורונה בתקופת  שאומצו  את    ,בפרטיות,  להשיב  קשה  יהיה  המשבר.  שיסתיים  לאחר  גם  איתנו  יישארו 

להשתמש   החלו  שמדינות  לפני  קיימת  שהייתה  הפרטיות  על  השמירה  בתחום  יותר  הקפדנית  המדיניות 

צורך לחזור למדיניות הפרטיות  באמצעים טכנולוגיים שונים כדי לנטר את האוכלוסייה. אבל ייתכן שאין כלל  

שאפיינה את התקופה שלפני הקורונה, אלא יש להתמקד בגיבוש חוקים חדשים ומדיניות שיאפשרו לרשויות  

להשתמש במידע שברשותן על האזרחים, אך בשליטה ובבקרה שוטפות ובהקפדה על ענישה הולמת במקרה 

 .)ממשק עם ההיבט הפוליטי(  םשיופרו חוקי הפרטיות החדשי

טכנולוגי,   אדם  בכוח  בצורך  אדם  עלייה  בכוח  חמור  מחסור  האחרונות  בשנים  חווה  בישראל  ההייטק  שוק 

טכנולוגי. בעולם שלאחר הקורונה סביר להניח שהמחסור הזה אף יגדל, יחד עם הצמיחה בצרכים הטכנולוגיים  

רשו יותר ויותר שירותים מקוונים  ובהזדמנויות הטכנולוגיות. תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית רק יגברו, ייד

בינה   מידע,  ניתוח  מכונה,  למידת  כמו  דרך  ופורצי  חדשניים  טכנולוגיים  בתחומים  משמעותי  גידול  ונחווה 

המשמשת כדי לסייע    (Computational Biologyמלאכותית, מציאות מדומה ורבודה  וביולוגיה החישובית )
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של המוח האנושי ומסייעת במודל מערכות ביולוגיות )ממשק  ברצף הגנום האנושי, ליצירת מודלים מדויקים  

   עם ההיבט הכלכלי(.

 

 מגמות כלכליות       5.3

השפיע על הצמיחה   24מגמת הגלובליזציה דומיננטית מסוף המאה העשרים וקצב התפתחותה והתרחבותה

הייתה    2019ת  הכלכלית העולמית. מעטים העריכו שהמגמה תשתנה אך כיום יש אותות מבשרי שינוי. שנ 

. וההערכה היא שגם בעשור  25שנה דינמית ובלתי ניתנת לחיזוי בכל הקשור להשקעות ושירותים פיננסיים 

הסחר מתחי  ימשיכו  מורגן   ,הקרוב,  מתאגיד  חוקרים  לפי  וודאית.  ואי  סוערת  תהיה  הכלכלית   וההתנהלות 

גיאופוליטיים המעודדים מגמות הפוגעות בה, כמו מעקב  בשל שינויים    הגלובליזציה סיימה את דרכה, 26סטנלי 

בסחר אזורי על פני עולמי, גישות ייצור רזות, העדפות צרכנים שונות    העתיד הוא  אחר השקעות זרות. לטענתם,

 Slowbalisation is the new Globalization27והגדלת כוח קנייה בשווקים מתעוררים. המסר בשטח הוא  

ונראה שהקורונה הנחיתה על הגלובליזציה המוכרת לנו מכה ניצחת.  קרי, איזון הוא הגל ובליזציה החדשה 

בכלל )תובלה, תקשורת, שירותים פיננסיים וטכנולוגיה(   28הסחר בשירותים, שירותי בריאות בפרט ושירותים 

בקישוריות, שיפור  הקורונה.  אילוצי  לאור  במיוחד  העולמי  במשק  כיום  ביותר  המתפתחים  התחומים   הם 

מוצרים.   ולא  תוצאות  ומתמחר  ונתונים,  ידע  מבוססי  מוחשיים  לא  תוצרים  של  שירותים  אספקת  מאפשר 

ההערכה היא שארה"ב ובריטניה יישארו יצואניות שירותים מובילות, אבל שינוי מרכז הכוח הכלכלי ממערב  

נראה שמגפת הקורו לכלכלת משקי הבית,  סין כמתחרה משמעותית. באשר  פגעה  למזרח, ממקם את  נה 

 ים הקרובות.   נהתעסוקתי בעולם ובסבירות גבוהה נראה את ההשלכות בש  בביטחוןבאופן גורף 

בצער   נקנה  כל    - שוויון  לאורך  קטלניות.  מגפות  וגם  חברתית  קריסה  מהפכות,  כוללת,  מלחמה 

ושג  ההיסטוריה החברתית, זה מה שנדרש על מנת לצמצם את הפערים בין העשירים לעניים. שוויון לא מ 

אפשר   29שלום   בעתות  ולכן  ביותר.  נדירים  במקרים  למעט  האנושית,  בחברה  הנפוץ  המצב  אינו  שוויון 

להסיק שקיטוב ואי שוויון יגדלו בעקבות המגפה. יהיו קבוצות שיצלחו את הסערה במעט קושי יחסית,  

בו   ואת האופן  לשנות את ההעדפות הפוליטיות שלנו,  עלולה   רב. מאידך, הסיטואציה  ואחרות בקושי 

ציבורית שכרגע נמצאת מחוץ למיינסטרים כמו שינוי  ציבור   יש סיכוי שמדיניות  לכן  הבוחרים מתנהג. 

 
24 Economic, industry and corporate trends Foresight 2020 

http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiuForesight2020_WP.pdf 
25 -the-for-predictions-https://www.investopedia.com/2020Updated Dec 31, 2019    CALEB SILVER By

4780156-investors-and-markets-economy-global 
26 -ingnews.com/goodbyehttps://www.hellenicshippGoodbye globalisation, hello ‘slowbalisation’ 

slowbalisation/-hello-globalisation 
27Global Economy Watch -economy-economy/globalhttps://www.pwc.com/gx/en/issues/

2020.pdf-watch/assets/pdfs/predictions 
28 Foresight 2020 Economic, industry and corporate trends 

iles/ad_pdfs/eiuForesight2020_WP.pdfhttp://graphics.eiu.com/f 
29 https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001324858   

http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiuForesight2020_WP.pdf
https://www.investopedia.com/2020-predictions-for-the-global-economy-markets-and-investors-4780156
https://www.investopedia.com/2020-predictions-for-the-global-economy-markets-and-investors-4780156
https://www.investopedia.com/contributors/54471/
https://www.hellenicshippingnews.com/goodbye-globalisation-hello-slowbalisation/
https://www.hellenicshippingnews.com/goodbye-globalisation-hello-slowbalisation/
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/assets/pdfs/predictions-2020.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-watch/assets/pdfs/predictions-2020.pdf
http://graphics.eiu.com/files/ad_pdfs/eiuForesight2020_WP.pdf
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001324858


 
 

24 
 

  2020דצמבר  מבט על מגפות העבר | היום שאחרי הקורונה |

בגלל   ומציאותית,  לישימה  תהפוך  האחרונות,  השנים  בעשרות  במערב  שמושלת  הכלכלית  השיטה 

שמספיק אנשים תומכים בה. מדיניות של יותר חלוקה מחדש ויותר התערבות של המדינה בכלכלה. אם  

חד שההיסטוריה מלמדת אותנו, הוא שאם יש משבר גדול, כמו השפל הגדול או מלחמת העולם  יש דבר א 

 השנייה, הדברים האלה הופכים לאפשריים. אבל זה לחלוטין לא דבר נתון. 

, מה  וצמצום יבוא אנשי מקצוע  מניעת הגירההחשש ממגיפות תומך בתופעות של    -צמצום הגלובליזציה  

אדם במגוון עבודות. כמו כן, בסבירות גבוהה נמצא שמדינות תשתדלנה לשמור על  שעשוי לפגוע בזמינות כוח  

באמצעות סובסידיות והגנה על יצרנים מקומיים יכולת ייצור עצמית של לפחות חלק מהמוצרים הבסיסיים  

החלטות   קבלת  המקומיים,  עובדים  על  יותר  טובה  בהגנה  הצורך  בבירור  עולה  יוצא  כפועל  מתחרות. 

לגבי ייצור מקומי, גם אם זה פחות משתלם, מיסים גבוהים יותר על עשירים, מערכות בריאות    אסטרטגיות

מכלילות יותר, הגנה טובה יותר על אנשים במצוקה כלכלית ועוד. מהלכי מדיניות כאלו יכולים להוביל לעליות 

גבוהים,   אבטלה  ושיעורי  במשאבים  מחסור  של  בעידן  הכלכלי.  בשגשוג  ולפגיעה  אם  מחירים  ברור  לא 

 פוליטיקאים יוכלו להרשות זאת לעצמם לאורך זמן.  

בטווח הארוך יותר, המגיפה עשויה להשפיע באופן עמוק יותר על האמונות והערכים    -   שינוי באמונות וערכים

המשפיעים על צמיחה כלכלית בטווח הארוך. למשל, מחקרים מורים שהשפעתם של ערכים תרבותיים על  

כלכליים מרכזיים, כגון התוצר לנפש או -רמת החיסכון הלאומי אינה נופלת מהשפעתם של משתנים מקרו

יותר מכפי  התפלג כולנו שהעולם הוא מקום מסוכן  גילינו  ות הגילאים באוכלוסייה. במהלך משבר הקורונה 

אדם,   בני  בהתאם:  יתעדכנו  שלנו  והאמונות  יותר, שחשבנו,  שמרנית  להתנהגות  יעברו  ומדינות  פירמות 

יותר. למגמות אלו  המאופיינת בחיסכון ובבניית כריות ביטחון, ברמת צריכה נמוכה יותר וברמות חוב נמוכות  

 יכולות להיות השפעות דרמטיות על המערכת הכלכלית. 

ענף השילוח יסתמך על עובדי החלטורה ורחפנים, ועסקים שמשלוחי קניות מקוונות    - ענף המשלוחים יתרחב  

היו חלק מהותי מפעילותם עוד לפני המגפה, ימצאו דרכים להשתכלל כאשר הפתרונות הפופולריים עוברים 

 וישתדרגו. )התייחסות בהיבט הטכנולוגי(  שילכולוגיה ותחרות על פיתוח רחפנים  דרך טכנו

בתחום בריאות הציבור מציעים נקודת  אוריינות נתונים ואוריינות דיגיטלית בתחום הבריאות, סטטיסטיקאים  

הם עובדי בריאות הציבור   אפידמיולוגיםמבט ייחודית לתחום בריאות מנקודת מבט קולקטיבית ואובייקטיבית.  

על   החינוך.  ולדרישות  הציבור  בריאות  למדיניות  דבר  של  בסופו  שמוביל  המעמיק  המחקר  על  האחראים 

שלהם המחקר  מסקנות  את  להעביר  הסברה    אפידמיולוגים  תוכניות  באמצעות  ולציבור  המדיניות  לקובעי 

 לקהילה. 

מאומנים בידע להשפיע לטובה על בריאות האדם ועל הסביבה בה אוכלוסיית העולם   - מדעני איכות הסביבה 

חיה. מרבית מדעני הסביבה עובדים בסוכנויות בריאות הציבור הרבות הקשורות ברמה המקומית, הממלכתית  

 את זמנם המקצועי במעבדה, במשרד ובשטח.והפדרלית ומחלקים 
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אנשי המקצוע בתחום בריאות הציבור אחראים לניהול  מקצועות חדשים וקריירות חדשות בתחום הבריאות.

הארץ.   כדור  פני  על  אנשים  מיליארד  של כשמונה  בריאותם  על  לשמור  המבקשת  בתעשייה  של   רב  מגוון 

עובדי ב מגוון  דורשת  כזה  גודל  כולל: אפידמיולוגים,  התחייבות בסדר  רבות.  ריאות הציבור בעלי התמחויות 

תזונאים, אנשי מקצוע בתחום הבטיחות בעבודה בבריאות הציבור, קובעי מדיניות ומתכנני בריאות הציבור, 

רופאים ואחיות לבריאות הציבור, מחנכים לבריאות הציבור, מפקחי בריאות הציבור, חוקרי בריאות הציבור,  

ים בבריאות הציבור, מנהלי בריאות הציבור, יועצים ומנתחי מידע בתחום, חוקרי מחלות, ועוד. עובדים סוציאלי

 כמו כן, יש לחזק מקצועות כמו עובדים סוציאליים, מאמנים גופניים ופסיכולוגים.  

ורי כמו הממשלה המקומית, המדינה בהמקצועות שלעיל צריכים להיות חלק מכוח העבודה במגזר צי 

גונים ללא כוונת רווח או מבוססי אמונה, חברות ביטוח, מכללות, אוניברסיטאות ומוסדות והארצית, באר

 חינוך, וכמובן במרפאות, בתי חולים, בתי אבות ושירותים הקשורים לתחום שירותי אמבולטורי. 

 

  מגמות סביבתיות 5.4

פרנסה, בריאות ובטחון.    כדור הארץ מספק את כל צרכי האנושות הצומחת, בכל היבט אפשרי: חברה, רווחה,

דיג,   כגון מים, עצים,  גם על משאבים טבעיים  ויעילים, אלא  הכלכלה מסתמכת לא רק על עובדים בריאים 

צמחים וגידולים. בנוסף, סביבה מקומית מותאמת היא מקור לשביעות רצון המשפרת את הרווחה הנפשית  

להוקיר את תרומת הסביבה לאיכות החיים    ומאפשרת לאנשים להתאושש מהמתח של חיי היומיום. אך במקום

הרגל   "טביעת  את  יום  מידי  אנוש  בני  מחזקים  לשרוד,  רק  ולא  ובהנאה  בכבוד  לחיות  וליכולת  האנושית 

האקולוגית" וכפועל יוצא פוגעים בעצמם ובדורות הבאים ביתר שאת. למאמצים הבינלאומיים למאבק בשינויי 

יש פוטנציאל להפחית באופן דרמט נותרה  האקלים  ועל משאבי הטבע  וזיהום. הגנה על הסביבה  י פליטות 

, עם זאת, השינוי איטי, והזמן אוזל. התחזיות  30אפוא בעדיפות ארוכת טווח הן לדור הנוכחי והן לדור העתיד 

. סיכונים סביבתיים הכוללים  31מצביעות על עליית פני הים, פגיעה במגוון הביולוגי ואירועי מזג אוויר קיצוניים

רמים כגון מים לא ראויים, תברואה, היגיינה, זיהום אוויר, כימיקלים, פסולת, מים, ניהול משאבים, שימושי גו

 קרקע, רעש, קרינה, אקלים ועוד.

הצמצום הדרמטי    -על ההשפעות ההרסניות של הקורונה אין צורך להרחיב, אבל לצידן, יש גם קרן אור אחת  

ובפעילות   גזי החממה  בטיסות, בתחבורה  בפליטת  זמנית,  גם אם  הביא להפחתה משמעותית,  מפעלים 

 . 32ובזיהום האוויר, ובאזורים רבים בעולם נהנים עכשיו מאוויר נקי יותר וממים נקיים יותר 

 
 Better Life ,2018מדד  30
31 Trends shaping education 2019, OECD 
32 
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https://www.masa.co.il/article/%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/
https://www.masa.co.il/article/%D7%94%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94/
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האוויר בזיהום  והפחתה  החממה  גזי  בפליטת  הפעילות  ירידה  כליל,  כמעט  שנפסקה  האזרחית  התעופה   .

, צמצום משמעותי בנפח התחבורה, סגירת חנויות בכל העולם וכשליש  התעשייתית שהופחתה משמעותית

מן האנושות שנמצא בהסגר, משפיעים מאוד על הסביבה בכל הקשור לירידה בפליטת גזי החממה והפחתה 

תהיה  הזו  שהירידה  בתקווה  נשימתיות,  ממחלות  בתחלואה  לירידה  להביא  העשויה  ירידה  האוויר.  בזיהום 

 ייה בתחלואה הנשימתית בגלל הקורונה.משמעותית יותר מהעל

לאור הקורונה. המים של תעלות ונציה למשל, נקיים כפי שלא נראו כבר  השפעות סביבתיות חיוביות נוספות,  

)סירות האוטובוס השטות בתעלות(    עשרות שנים, בין היתר כתוצאה מצמצום השימוש בגונדולות ומהוואפרטו

ועצירת ספינות הנופש העצומות שעוגנות בנמל. בתעלות העיר להקות דגים שוחות ושטים ברבורים לבנים.  

בכל העולם, שמורות טבע שנדרסו על ידי התיירים מתחילות להתאושש, ולראשונה מזה שנים דבר לא מפריע 

אחרי שנים ארוכות בהם הם נעלמו. ובפארקים גם בישראל    לטבע. בסמוך לחופי סרדיניה, נצפו דולפינים, 

 בועים גם בשעות היום, שלא לדבר על חזירי בר שכבר מזמן מטיילים ברחובות חיפה.  צנצפו, תנים, שועלים ו

מאורע נדיר ובלתי צפוי, כמו המגיפה הנוכחית, עשוי להביא לשינוי עמוק גם במערכת נוקשה כמו הכלכלה  

שחזרה  ם הולכים וגדלים של אנשים רוצים להעביר את השקעותיהם למסלול סביבתי ונראה  . מספרי 33העולמית 

 ל"עסקים כרגיל" אינה אפשרות. 

ביוני   כבר  דנה  האירופי  האיחוד  של  והחברה  הכלכלה  סיכונים  2020ועדת  למנוע  אירופה  מוכנות  בנושא   ,

מהמשבר   כלכלית  התאוששות  ודרכי  הקורונה  וירוס  של  מהסוג  לפרלמנט  עתידיים  בהמלצותיה  הנוכחי. 

האירופי, הועדה קבעה כי חזרה ל "עסקים כרגיל" אינה אפשרות פוליטית כרגע כדי להתמודד עם השלכות  

 המשבר ויש לעצב מחדש את המדיניות.  

משרות   שתיצור  בצורה  הכלכלית  להתאוששות  השקעות  לבצע  יש  כי  מדגישה  את  הועדה  תצעיד  גם  אך 

יותר,  הכלכלה האירופית לעתיד   ויציב   שיקום הטבע, השגת מאזן פחמן   שכולל בין השאר יעדים שלנקי 

,(carbon neutrality)   אפס זיהום, השגת יעדי האו"ם לפיתוח בר קיימא ויצירת כלכלה מעגלית המקדמת

החיים  לפי הוועדה, יש להשיג יעדים אלו בצורה שתגן על זכויות אדם, ותשים את איכות    .התייעלות במשאבים 

 .ורווחת האדם במרכז ולא רק בהסתמך על מדדי צמיחה

כלל   את  בחשבון  שלוקחת  ואסטרטגית  כוללת  חשיבה  עם  להתבצע  מיועד  האיחוד  של  הכלכלי  השיקום 

יוזמה זאת קרויה   ירוקות.  "הטקסונומיה האירופית להשקעות  השיקולים וצמצום הסיכונים עבור השקעות 

,  קעות בפרויקטים שתורמים משמעותית לנושא סביבתי אחד לפחות והיא נועדה לוודא שהש   "סביבתיות 

כגון שינויי אקלים לא ישפיעו לרעה בצורה משמעותית על עקרון סביבתי אחר, למשל שמירה על הטבע והמגוון  

חוקים ומסמכים ברחבי העולם שמטפלים    1,800הביולוגי. בנוסף ליוזמה זו, קיימים כיום ברחבי העולם מעל  

 .אקלים בלבד והמגמה צפויה להתעצםבשינויי ה

 
33 https://news.walla.co.il/item/3369842 
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סיכויים      34Northern Europe Asset Managementלפי דיווחים מחברת    -  פורטפוליו השקעות ירוק יותר

של חברות עם פורטפוליו השקעות פחות סביבתי וחברתי לצלוח משברים סביבתיים ואחרים, יהיה כנראה  

קטן יותר. עם זאת, עדיין קיים פער משמעותי בעולם בכל הנושא של שמירה על המגוון הביולוגי ומערכות  

ירוקות, כך לפי דו  יציבות ומתפקדות דרך השקעות  ידי ארגוןח שפורסם ב"אקולוגיות   35תחילת החודש על 

ShareAction  מהחברות    39%חברות ניהול תיקי ההשקעות המובילות בעולם ומצא כי   75. הארגון ניתח את

אינן מתייחסות לנושא שינויי האקלים בהליך ניהול ההשקעות וכן שלכלל מנהלי תיקי ההשקעות אין מדיניות  

בנוסף, בעולם התאגידים   .ההשקעות על המגוון הביולוגיסדורה ואחידה בנושא צמצום השפעות שליליות של  

הפיננסיים, בנקים מתחילים להראות יותר ויותר אחריות סביבתית ורובם אף מדווחים ופועלים לפי סטנדרטים  

בינלאומיים בנושא. במדינות כמו גרמניה אף ניתן לבנקים דירוג על ידי גורם חיצוני לפי ההשקעות הסביבתיות  

ש למשלוהחברתיות  הביצועים 36FairFinanceGuide, להם,  לפי  הבנקים  את  להשוות  יכול  אזרח  שכל  כך 

 שלהם ולהחליט איפה הוא מעדיף להשקיע את כספו.  

 

    מגמות פוליטיות 5.5

לצד   פוליטיים בעולם  הנובעות משינויים  דופן  ויוצאות  קובעי המדיניות מתמודדים עם התפתחויות חדשות 

החברתיות,ההתפתחויות   של   הדמוגרפיות,  שונה  מיקוד  מחייבות  ההתפתחויות  והטכנולוגיות.  הכלכליות 

הפוליטיקאים בהתנהלותם ובעשייתם. ההחלטות הפוליטיות משפיעות על כל מרכיבי החברה, בין אם יחידים, 

וחברתיים וארגונים כלכליים, אקולוגיים  צריכות לתת מענה    .משפחות, מוסדות, עסקים  החלטות פוליטיות 

הבאות.  בשנים  יותר  עוד  להאיץ  שעשויים  מורכבים  מעבר  לאתגרים  במבט  נכשלים  הפוליטיקאים  ״כאשר 

רומן   טוען הפילוסוף  כך  זכויות הדורות הבאים״  מזניחים את  לציוץ האחרון, הם  או מעבר  לבחירות הבאות 

ת והמקומית היא חלק מהותי מתכנון ופיתוח אסטרטגיה  . הכרת המגמות הפוליטיות ברמה הלאומי37קרזניק

 בחינוך.

ידי משטרים קודמים. הן  - , שלא סופקו על ממשלות מודרניות נוטות לספק הרבה יותר שירותים לציבור 

באנשים גם ללא ביטוח בריאות ומבטיחות את הישרדות  מטפלות  מגנות על עובדים, מספקות הטבות,  

צור מגפת הקורונה יהיה חמור יותר כך סביר יותר שאנשים יאהבו את  האוכלוסייה. ככל שהשיבוש שתי 

הזאת   זה  המדיניות  את  לשמר  דרך  למצוא  יצטרכו  שיוביל  ופוליטיקאים  מה  להיבחר.  רוצים  הם  אם   ,

מאידך,  יותר.  רדיקלי  לשינוי  הארוך  קוו.   בטווח  הסטטוס  לשימור  עוצמתי  מאוד  כוח  הוא  ככל    המדע, 

טי  יותר  ולהביא אותם לשוק, כך המשבר  שנוכל לפתח מהר  פול אפקטיבי, חיסון, התערבות שעובדת, 

 יהפוך לקצר יותר, וכך יגדל הסיכוי שהסטטוס קוו ישרוד.  

 
34 management-do/investment-we-https://www.northerntrust.com/europe/what  
35 https://shareaction.org/  
36 us-international/about-https://fairfinanceguide.org/ff/  
37 term-long-the-for-democracy-reinvent-we-can-https://www.bbc.com/future/article/20190318 

https://www.northerntrust.com/europe/what-we-do/investment-management
https://shareaction.org/
https://fairfinanceguide.org/ff-international/about-us/
https://www.bbc.com/future/article/20190318-can-we-reinvent-democracy-for-the-long-term
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יגיבו    וכיצד  תחלוף  שהמגפה  אחרי  תתארגן  הפוליטיקה  ב"איך"  תלויות  תהיינה  הצפויות  התוצאות 

בכל  יותר  חזקה  התערבות  של  בדרכים  תנקוטנה  הן  האם  אנשי  הממשלות.  של  אגרסיבי  ומיסוי  כלה 

 זו השאלה הגדולה. ?  העשירון העליון או שההעדפות תהיינה שונות 

, מי שחזה את מגפת הקורונה, תולה את התפרצות המגפות במנהיגות כושלת שאינה מתמודדת  38קוואמן 

כראוי עם עצם האכילה של בעלי חיים )בסין( ועם הפגיעה המתמשכת במערכות אקולוגיות. לדבריו, מדענים  

כדי להגן על  ונציגי בריאות הציבור מתריעים כבר שנים, אך מנהיגים ופקידים בכירים לא עשו את מה שנדרש 

וירוסים,  האדם:   בני אדם לבעלי חיים שנושאים  להפחית את המסחר בחיות בר, להפחית את המגע בין 

 .ולפתח שלל בדיקות מהירות שיאתרו מי נושא מחלה

והכסף   כולם דואגים לעצור אותה, לחקור, לטפל בה. אבל בסופה, הציבור שוכח  ומגפה,  כשיש התפרצות 

  .כדי למנוע את ההתפרצות הבאה, אבל פוליטיקאים מעדיפים לחתוך במיסים  נעלם. מדענים מבקשים כסף

והכסף לא מזינים את המדע, משום שההכנות למגפה   המדע מספק את האזהרות, אבל הרצון הפוליטי 

. אמנם לא יקרות כמו ההפסדים הכלכליים בעת המגיפה, אבל כדי לצפות את ההפסדים האלה יש צורך  יקרות 

 מדעי.להקשיב לחזון ה

החשיבות של בריאות הציבור נעוצה  .  מענה לבריאות הציבור לצד מתן מענה לדילמה אתית מאתגרת לתת  

בעת   הבאים.  הדורות  לרווחת  תכנון  על  גם  כמו  ימינו  של  הדור  רווחת  על  משפיעים  שמאמציה  בעובדה 

ירות הפרט לבין חובת  התמודדות עם נושאים העוסקים בבריאות הציבור יש לתת את הדעת לאיזון העדין בין ח

 הממשלה להגן על אזרחיה. לדוגמא:  

 את מי צריך לחסן?  •

 חולים סופניים סיוע בהתאבדות? להאם צריך לספק  •

 כיצד נחשב את עלויות ההשמנה והאלכוהוליזם?  •

כדי להבין   ,העוסקים בבריאות הציבור מתמקדים במניעת מחלות ובקידום הבריאות באמצעות ביצוע מחקרים

ת נושאי בריאות הציבור ואת הסיכונים שהם יוצרים. יצירת תוכניות מבוססות קהילה כדי למנוע  טוב יותר א

סיכונים לצד חינוך לכושר ובריאות. קביעת תקני בטיחות עובדים ליצירת סביבות עבודה בטוחות המונעות  

רור מאחר והן  הדרכים בהן בריאות הציבור נותרת בטוחה נסתרות לעיתים קרובות באורח בפגיעות ועוד.  

 אנו ממעטים לחשוב על תקנות בריאות הציבור להן אחראי המחוקק.   שזורות בצורה חלקה במרקם החברה.

  

 
38 tml20/m01.h-03-19-https://newmedia.calcalist.co.il/magazine  

https://newmedia.calcalist.co.il/magazine-19-03-20/m01.html
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 מגמות חינוכיות  5.6

 מגמות כמניעות שינויים במגפות עבר   5.6.1

הכנסייה של  מסמכותה  מתרחק  לא  .  החינוך  ולמידה  בחיק המשפחה,  נעשה  החינוך  ההיסטוריה,  משחר 

הגישה   פעולותיהם.  של  חיקוי  ומשחקי  המבוגרים  בפעילויות  חלק  לקיחת  באמצעות  התקיימה  פורמלית 

האריסטוקרטים,  שחינוך מיועד רק לאלו האמורים להנהיג את החברה,  השלטת לאורך מאות שנים הייתה  

ותוכניות הלימודים  הנחת הבסיס  .  ורצוי אינטלקטואלים רוב האנשים  ניתן לחנך את  ההומרית הייתה שלא 

 הבדילו במובהק בין הכשרת מנהיגים לבין הכשרת אזרחים.  

ה  ה  17-מהמאה  המאה  המכוונת    19-עד  ואחידה,  מקיפה  חינוך  מערכת  להקמת  מאבק  במערב  התנהל 

אינטרסים של קבוצות בע למגוון  ולשם מתן מענה  עניין, אנשי דת, תעשיינים  לצמצום פערים חברתיים  לי 

ושליטים. קבוצות דתיות חששו שללא חינוך תיעלם האמונה. המהפכה התעשייתית דרשה הון אנושי מיומן 

ושליטים רודנים הכירו בכוח הטמון בחינוך אחיד וצנטרליסטי מחד ובצורך להכשיר אוכלוסיות מצוקה למשלח  

נה מאידך. אך רק במאה העשרים, בעקבות מלחמת העולם  יד כדי שיוכלו להתפרנס ולא יפלו כנטל על המדי

 השנייה יצאה הקריאה לחינוך לכל והתבטלה ההפרדה הבית ספרית על פי מעמדות.  

גבוהים ולימודים  הראשונה,    387-ב  -  אוניברסיטאות  האוניברסיטה  את  אתונה  ליד  אפלטון  ייסד  לפנה"ס 

בקהיר. האוניברסיטאות האירופיות הראשונות נוסדו  ובהמשך נפתחו מוסדות דומים בעולם המוסלמי, בעיקר 

בימי הביניים, הן היו אוטונומיות, תחת חסות הכנסייה ונתונים למרותה ולרוב התפתחו מבתי ספר שהתקיימו 

 ליד מנזרים וכנסיות כתוצאה מהתפתחות הערים ולנוכח הדרישה לרכוש ידע והשכלה גבוהה. 

ה בהדרגה    19-וה  18-במאות  הדת  של  איבדה  הכוח  הלך  על  בהשפעה  הדומיננטי  ככוח  מקומה  את 

אמפירי ומחקר  השכלה  של  חדשניים  רעיונות  תפסו  מקומה  ואת  חופש    .האוניברסיטאות,  של  סטנדרטים 

הקימו מדינות קולוניאליות אוניברסיטאות רבות    20-וה  19-אקדמי החלו להפוך לעקרונות מנחים. במאה ה

 המדינות זכו בעצמאות.  בקולוניות שלהן, אשר התרחבו כאשר 

המגיפה,   פרוץ  עם  מיד  כמעט  מפתיעה.  אך  משמעותית  הייתה  החינוך  על  הדבר  מגפת  של  ההשפעה 

סטודנטים פינו את מרכזי החינוך, כמו האוניברסיטאות החדשות שצצו בצפון איטליה, פריז ואוקספורד. אובדן 

. אך עם זאת, למרות    1380  -   1350ים  ההרשמה ומחנכים מוסמכים הביא לירידה באיכות החינוך בין השנ

הירידה האדירה באוכלוסייה הכללית בגלל המגפה, נמצא כי ההרשמה למקומות כמו אוקספורד עלתה כבר  

וארבע מכללות הוקמו  בקיימברידג' 'בלב   1379, עד כדי כך שאוקספורד הקימה את ניו קולג' בשנת 1375 -ב

ינוך דווקא במקביל למגיפה. העלייה ארוכת הטווח בהרשמה המגפה. מה שמרמז על מגמה של פריחה של הח

טמונה בסיבות  שהיא  על רקע ירידה באוכלוסייה היא עניין מוזר וחוקרים ניסו להבין את הגורמים לכך והעריכו 

 כלכליות.  
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ושיפור התנאים של האיכרים האירופיים, במיוחד  הסיבה הראשונה שזוהתה הייתה התנועתיות המוגברת 

כמו איטליה ואנגליה. משפחות שלא היו מעלות על דעתן קודם לכן ללמוד באוניברסיטה היו מסוגלות   במקומות

כעת להציב את ילדיהן בדרך הלמידה. זה התחיל במיזמים מקומיים או במכינה, שם למדו ילדים כתיבה בסיסית, 

יכלו לצפות    13רים מגילאי  דקדוק באנגלית ולטינית, כמו גם מזמורים ושירים לתמיכה במיסה השבועית, ונע

לא הפכו למעמד    1300למבחני קבלה לאוניברסיטאות. אמנם החברה לא חוותה מהפך מוחלט, ואיכרי שנות ה  

הביניים של ימינו. אבל מספיק אנשים הצליחו לנצל את הנסיבות הכלכליות שלאחר המגפה כדי להירשם  

ובמיוחד תיאולוגיים אשר לאור העימות עם המו והתמותה, ענו לכמיהה  ללימודים  תובנה תיאולוגית  של  ות 

 המהווה תגובה טבעית למגיפה עולמית.

ואכן, מגפות אשר דרשו התמודדות עם מוות ותמותה, גרמו לרבים להיות ציניים ולרבים אחרים להפוך לדתיים.  

התפרקה אט אט. קתולית בחברה האירופית  -לדוגמא, בעת מגפת הדבר, ההגמוניה של הכנסייה הרומית

כמרים רבים שנקראו לקיים טקסים אחרונים חלו, וכמרים חדשים הוסמכו במהירות עם פחות הכשרה, מה  

ולעלייה בשחיתות בתוך הכנסייה. במקביל, מרכזי למידה מרכזיים החלו   שהוביל לשחיקה של התיאולוגיה 

 לייצר מנהיגי מחשבה חדשים המפקפקים בסמכות הכנסייה.

עלייה בהרשמה לבתי ספר ואוניברסיטאות מקומיות הובילו לרנסנס חינוכי ועם הזמן לרנסנס  ההשלכות של ה

ההיסטורי. ניתן לראות כיצד ההשפעה ההרסנית של מכת הדבר פינתה את הקרקע לאנשים חדשים ולגילוי 

ה, וצצו  הקלאסיקה זכתה לעדנ.  רעיונות חדשים. הדאגה לחברה ולתפקיד הפרט הובילו לרעיונות הומניסטיים

 הרפורמציה הפרוטסטנטית. תנועת תנועות פוליטיות ודתיות עמוקות, בעיקר 

 

  39אותות ומגמות המניעות שינויים בהווה  5.6.2

 מתייחסות לתוכן ותוכניות לימודים, פרקטיקות הוראה, למידה והערכה.   - מגמות פדגוגיות 

רונה אשר נכון שיימשכו וישפרו את אופן  קיימות מגמות בחינוך שנוצרו ו/או עשו פריצת דרך בתקופת הקו

מלבישת מסכות וריחוק חברתי, אך כאמור,    להיפרדההתנהלות והתוצאות בבית הספר. אין ספק שהרוב ישמחו  

 . 40קיימות פעילויות חדשות שנוצרו עקב אילוצים בעולם החינוך ורצוי שיישארו עמנו 

 פרקטיקות למידה  

בלימוד מעורב   .1 יעילה שתניע את ההצלחה של    -   Blended Learningעלייה  למידה מעורבת  תכנית 

 תלמידים ותתמוך בלמידה חברתית ורגשית.  

 
 לחיות לצד הקורונה  –מתוך המסמך: מגמות חיוביות  39
40 pandemic/586911-ostp-continue-to-trends-https://www.educationdive.com/news/education /   

https://www.educationdive.com/news/education-trends-to-continue-post-pandemic/586911/
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"עייפות זום" היא אכן  מגשרת על צורך מיידי הנוצר בסגרי חירום.    גידול בלמידה מקוונת/למידה מרחוק  .2

- קה מוחלטת של למידה ועזר לשמור על יחסי תלמידאמיתית, אך היכולת ללמוד באופן מקוון מנע הפס

שהיה הפורמט היחיד הקיים. הוראה מרחוק עשויה להיות   ,מורה ועמית לעמית באמצעות למידה מרחוק

יעילה, ובתנאי שהיא תואמת את הגישה של תלמידים ומורים למכשירים ולאינטרנט. היא יכולה להתקיים  

 חוץ לכותלי בית הספר.  בפורמטים סינכרוניים ואסינכרוניים ומ

 מיומנויות 

  21-מניתוחים עולה כי קיימות יכולות נפוצות של המאה ה    - 41נטייה להטמעת מיומנויות קוגניטיביות   .1

בעיות   ופתרון  ביקורתית  חשיבה  מיומנויות  לדוגמא,  הלימודים.  בתוכניות  יותר  לאמץ  נוטות  שמדינות 

מא הלימודים  מתוכנית  גדול  בחלק  ביותר  בת ידך  ממופות  התייחסות  פחות  הלימודים  וקיימת  כניות 

ופעלנות   פעלנות  )למשל:  מורכבים  מושגים  או  אמון(  כבוד,  )למשל,  רגשיים  או  חברתיים  לכישורים 

 משותפת(. 

 תוכניות לימודים  

 כאשר מעצבים מחדש תוכניות לימודים חשוב לזכור:  

 ויש לאפשר להם מרחב לטעויות. 'הלא נודע'אין לזלזל בפחד המורים מ •

, בעת פיתוח תכנית לימודים חדשנית מבוססת  ( במקום לצמצם את הפעלנות שלהם)  להעצים מורים •

 טכנולוגיות. 

 להכיר בצורך בשינויים מתמשכים בתוכנית הלימודים תוך בשאיפה לשינוי טרנספורמטיבי. •

 להיות ערים לאיומי אבטחת סייבר •

נתונים  הזדמנות  .1 אוריינות  ופיתוח  טכנולוגיה  לקידום  לאינטרנט.  בגישה  בחסמים  טיפול  באמצעות   ,

, שימוש  באינטרנט  2022מצופה להעצים את חוויות התלמידים בקמפוסים, ולא להחליף אותם. בשנת  

ג  כבר אינו עניין של בחירה אלא של צורך לשם הישרדות כמוהו כמים וחשמל. בלעדיו אין פרט שיוכל לשגש 

מעבר  הרבה  אל  להתרחב  משמע  בטכנולוגיה  שימוש  חיים.  אנו  בו  המידע  ובעולם  הנוכחית  בכלכלה 

אלו   כל  ויצירה.  פעולה, פרסום  נתונים, שיתוף  ניתוח  נתונים לשם  אוריינות  ולפתח  להפקת מסמכים, 

 מיומנויות הנדרשות כדי להצליח בחיים בכלל ובעולם העבודה בפרט.  

זיהה ארבעה סוגי תוכניות לימודים     OECD  – ה    –חדשניות לפיתוח הון עצמי  בתכניות לימודים    גידול  .2

,  דיגיטלית , תכנית לימודים  פרסונלית חדשניות התורמות לפיתוח ההון העצמי של הלומד: תכנית לימודים  

 .   גמישהותוכנית לימודים  מבוססת כשירויות  תחומית ו/או-רבתכנית לימודים 

 הערכה  

 
41 TOWARDS A 21ST CENTURY CURRICULUM -What Students Learn Matters  
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בתי ספר מספקים הערכות לתלמידים. למידה מרחוק   -סינכרוניים  -הערכה סינכרוניים וא  תהליכי  פיתוח .1

או למידה לסירוגין, דורשת חשיבה לגבי אופן ההערכה המותאם לתנאי ההוראה החדשים. יש לאפשר  

למורים יכולת לספק לתלמידים הערכה כוללת החל ממתן משוב במהלך תהליך ההוראה, וכלה בהערכות  

 בתום תהליך ההוראה המספק מידע ומשוב על הלמידה והתוצאות.   מסכמות 

, כאשר מורים ותלמידים עובדים יחד במקביל, תוך  בצורה סינכרונית   יכול להיעשות  –מיידי    משובמתן   .2

או   וירטואליות.  כיתות  כגון  אסינכרונית שימוש במשאבים מקוונים  שונות    הערכה  באמצעות פעילויות 

אשר יכולים    יישומי טלפון, דואר או העברת הודעותאמצעים מסורתיים כגון:  ב  או  בפלטפורמות למידה

לתמוך ברציפות הערכה בהקשרים בעלי משאבים נמוכים, קישוריות נמוכה או מיומנות טכנולוגית נמוכה.  

אמצעות שיטות חלופיות כגון הערכה מקוונת או הערכה רציפה של הציונים שהושגו  ב  –  הערכה מסכמת 

 .  במהלך השנה

מאובטחים  פתרונות  2.1 פתרונות  פיתוח  דורשים  בהכרח  הנבחן,  טכנולוגיים  לזיהוי  תהליך  אימות  כולל   ,

הצפנת נתונים כדי למנוע מניפולציה בבחינות, וכן הגבלת משאבים כדי למנוע מהנבחן להשתמש בחומר 

 לא מורשה. )ממשק עם מגמות ארגוניות(.  

 צמצום מספר בחינות בגרות   .3

המודל הבית ספרי או בית ספר כארגון מתייחסים למגמות הבאות: תכנון וארגון, מנהיגות    -מגמות ארגוניות  

 ת.  וטכנולוגיות וחיבורי  ,חינוכית, תשתיות פיסיות 

סגירת בתי ספר מעלה שאלות מעבר להמשכיות החינוך גרידא. בתי ספר ממלאים תפקיד מפתח בכל הקשור  

בנו ובריאות.  חברתית  לכידות  הפרט,  של  לרווחת  לכיוון  לתלמידים. מעבר  ספר מספקים הערכות  בתי  סף, 

נדרשת חשיבה לגבי מדיניות משלימה התורמת ליכולת התמיכה של בתי  .  למידה מרחוק או למידה לסירוגין

 הספר במשימות המסורתיות שלהם שהן: בריאות ורווחת התלמידים, ארוחות ושיטות הערכה. 

 ביזור, אוטונומיה, שותפויות ומגוון  

לסמן מטרות "על" בלא לחייב   -  החוסמות אנטי שבירות כמו ריכוזיות וסטנדרטיזציה  התנהגויות צמצום   .1

לקדם אוטונומיה בכל הרמות ולעודד פיתוח מענים שונים ברמת בית הספר לצד  .  כיצד זה ייראה בשטח

 שיתופיות.  

פתרונות טכנולוגיים  חון  במקום חיפוש נואש אחר פתרון אחד יעיל. לב  לפיתוח מגוון פתרונות   לשאוף .2

באמצעות שיח שיתופי ורחב, מנגנונים שלא    מודלים שונים של למידה מעורבת ולפתח וליישם    חלופיים 

 . היו מוכרים ומקובלים

לפתח שותפויות עם אוניברסיטאות, מעבדות מחקר ויוזמות לפיתוח    -  חינוך בכל מקום ובכל עת   לספק  .3

 מסלולי למידה מותאמים אישית.  גוני' בו-לבנות קמפוס פתוח 'רב. קהילה
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שיאפשרו לצמצם את    ,ממספר ילדים עוזרי תוכןהמורכבות  (,  ומחוברות  מקוונות)"קבוצות למידה"    ליצור 3.1

גודל הכיתות ומורים שיהפכו למובילי הוראה של מספר קבוצות. רצוי לעודד בעלי עניין נוספים כמו הורים, 

בילדים,   מטפלים  פורמליים,  ובלתי  קהילתיים  חינוך  אנשי  ואחרים  ו  מוזיאונים עובדי  מורים,  ספריות  

 שמעוניינים לתרום. 

 

 בית הספר כמוקד קהילתי   

ספר לקהילה ותקשורת משופרת בין הורים -העצמת הקשרים בין בית  -הופך למוקד קהילתי  בית הספר  .1

וצוותי בית הספר תורמים להעלאת ההערכה ההדדית ביניהם. הורים רבים הפכו למעורבים בתהליכי  

ההוראה והלמידה, ומערכות בית הספר גילו במהירות שעליהן לספק להם תמיכה והדרכה על מנת שיוכלו  

 ולתמוך הן בלמידה של ילדיהם והן בבריאותם הפיסית והנפשית.   לסייע

משפרת את היכולת לספק מדיניות מותאמת ומענה מהיר בעתות   42גידול במעורבותם של בעלי העניין .2

, תוך איזון בין מעורבות ותגובתיות. מעורבות של בעלי העניין מרכזיים במיוחד בתקופות של ריחוק  משבר

וצמצום   הקהילהחברתי  הפיזי של  ספר    ,הביטוי  בית  קהילות  מחודשת של  ביצירה  הצורך  את  מדגיש 

מרוחקות. בעלי עניין בתנאי חירום עשויים לתמוך במעורבות בתכנון מדיניות המספקת תובנות רלוונטיות.  

ם  ספר, עמותות הורים ומומחי חינוך, תורמי בתי  מנהלי  תהליכי התייעצות עם נציגי מפתח כגון איגודים,  

באמצעות  עניין  בעלי  לערב  שונות  דרכים  קיימות  עניין.  בעלי  של  למציאות  שמותאם  פתרון  לעיצוב 

 ועדות שותפים, סקרים, פרסומים ופגישות.  חברתיות,  התייעצויות ציבוריות או פנימיות, ועדים ומועצות

ינוכי עם  בתי  תלויה לחלוטין בשמירה על קשר הדוק של הצוות הח  -  המשכיות חינוכית בזמני חירום .3

ללומדים מקבוצות מקופחות ללא  הספר במהלך הסגירה הפיסית של בתי הספר. הדבר חשוב במיוחד  

יכולת למידה עצמית דורשת השתתפות פעילה ופעלנות מצד התלמידים.    תמיכה הורית או חסרות חוסן.

ממנה דורש  בבית,   הלמידה  בתהליך  ההורים  תפקיד  והפנמת  ללומדים  אוטונומיה  הספר  מתן  בתי  לי 

תקשורת שוטפת עם הקהילה כולה כדי ליזום ולקדם מעורבות הורית ביתית לעיצוב בית ספר בר קיימא, 

 ומהמורים להושיט יד ולפקח על ההתקדמות של כל תלמידיהם ללא הרף.  

לחצים וצרכים עדכניים במערכות החינוך הנגרמים על ידי   –   צורך במקצועות חדשים בצוות הבית ספרי .4

בתחום התשתיות   – ICTת הקורונה מציבים דרישות לכוח אדם מקצועי חדש ושונה.  לדוגמא, אנשי מגפ

ניהול   סוציאליים,  ועובדים  פסיכולוגיים  ומדיה,  תקשורת  יועצי  כלכליים,  בתחומים  יועצים  והתמיכה, 

 סיכונים, ניהול פרויקטים ועוד.  

 
42 -ilibrary.org/docserver/8e95f977-https://www.oecd

8D0DF1EB73BD7CDD9E5F7CC50en.pdf?expires=1606818199&id=id&accname=guest&checksum=F49
E4F9  

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8e95f977-en.pdf?expires=1606818199&id=id&accname=guest&checksum=F498D0DF1EB73BD7CDD9E5F7CC50E4F9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8e95f977-en.pdf?expires=1606818199&id=id&accname=guest&checksum=F498D0DF1EB73BD7CDD9E5F7CC50E4F9
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8e95f977-en.pdf?expires=1606818199&id=id&accname=guest&checksum=F498D0DF1EB73BD7CDD9E5F7CC50E4F9
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בתי הספר זקוקים להגדרת    -ומורים    פיתוח מערכות תמיכה להבטחת השלומות של לומדים, הורים .5

את   והן  שלהם  בריאותם  את  הן  להבטיח  כדי  תלמידים  אחר  למעקב  הקשור  בכל  ברורים  קריטריונים 

של   זמינות  בית הספר,  שטחי  ניקיון  משפחותיהם,  ובני  בית הספר  צוות  של  להיגיינה  כולה;  הקהילה 

ר למתן ארוחות בריאות בבית ספר, יחד  תמיכה בריאותית בבתי ספר או הסעות לבית הספר; ובכל הקשו

נכונה תתרחב   תזונתית  דיאטות, כאשר ההבנה היא שהתנהלות  לגבי  ועזרה  נכונה  לתזונה  חינוך  עם 

באמצעות הילדים למשפחות ולקהילה. שירותים חברתיים הניתנים בבית הספר, כגון ארוחות ותמיכה  

שיהיה צורך לפתח שינויים בתזמון, וצורות  בבריאות הנפש, מושפעים ישירות מסגירת בתי ספר ונראה  

 חלופיות.  אספקה 

על מנת להבטיח למידה, בית הספר    –הבטחת הבטחון התזונתי והפיסי של הלומדים ובני משפחותיהם   5.1

נדרש להבטיח את בטחונו התזונתי והפיסי של התלמיד מה שמצריך לעיתים קרובות התערבות ומעורבות 

 בחיי המשפחה כולה.   

 טאסקינג בין תפקידם כהורים ואנשי חינוך.  -בתקופה של עומס, לחץ ומולטי –  תמיכה למורים מערכת  5.2

   לאירוח קבוצות למידה ולהוצאת ילדים מהבית מרחבים פיזיים בטוחים להגדיר  5.3

 הוראה כקריירה      –הוראה כפרופסיה  

רכו להקים תוכניות גיוס  מערכות בתי ספר יצט  - גישות חדשניות ויצירתיות לצורך גיוס ושימור מורים   .1

 פרטניות, תמיכה בחונכות ואימון למורים מתחילים ובסיס ללמידה איכותית לאורך החיים. 

קריירות בממוצע לאורך החיים, התלאות    4  -  3במציאות בה מחליפים    – הוראה כקריירה לזמן מוגבל   .2

מה שהם רוצים לעשות    שנגרמו על ידי למידה בתקופת מגיפה יגרמו להרבה אנשי חינוך לחשוב אם זה

 למשך שארית חייהם.   

תורמת לחדשנות רבה .3 לדרכי הוראה שונות  ואנשי המקצוע שלהם    התאמה מהירה  מצד בתי הספר 

במהלך המשבר, אשר מצאו פתרונות רבים באמצעים וירטואליים להמשך הוראה ועיסוק בהם. התגלתה  

פתרונות   והציעו  שתכננו  ספר  בתי  בקרב  מדהימה"  החדשנות  "דינמיות  יכולת  את  והוכיחו  משלהם 

: בתי הספר ניסו  במובן זה, המשבר מילא תפקיד טרנספורמטיבי והשינוי שניתן לטפח בהם גם בהמשך.  

זריזים   ספר  בתי  לקדם  ולמדו  דיגיטליים  כלים  באמצעות  הספר  בית  הגדרת  את  מקוון  באופן  לשחזר 

 ואוטונומיים. 

וגורם למורים לשקול לשנות אותן. בתי ספר    הוראה קיימות יישום שיטות חדשניות קורא תגר על שיטות   .4

יכולים לשתף פעולה ולפתח לעצמם אסטרטגיות בקהילות למידה   המספקים למורים סביבות בהן הם 

לאימוץ   –מקצועיות   ומוכנות  לשינוי, מודעות עצמית  יותר של מוכנות  גבוהות  לרמות  מוכיחים מתאם 

 ת של חוסר וודאות.  חדשנות, מה שתורם להם לשגשג בסביבו
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. שינויים  הקורונה כמאיץ עיצוב מקצוע הוראה בטוח, מיומן ואוטונומי המעודד פעלנות ושיתוף פעולה .5

ופעילי   התוכניות  יוזמי  מצד  מחויבות  ומוסדיים,  תרבותיים  בהיבטים  בסיס  תנאי  דורשים  טווח  ארוכי 

מנהלי בתי ספר הינם המפתח לקידום ולעיצוב תרבות של שינוי וחדשנות בבתי מנהיגות מעורבים. לכן,  

באמצעות מודלים אורגניים  מעורבות מורים ובעלי עניין אחרים יותר בקבלת ההחלטות, והתנהלות    הספר.

 שיכולים להסתגל במהירות לשינוי מתמיד , תורמים להופעה של ה"נורמלי חדש".   

 בית הספר כמוקד לחדשנות וגמישות 

מורים   .1 של  חריגות/שונות  פעילויות  מגוון  מגבה  ספרית  בית  את  ובשטח  מנהיגות  מגדילה  יצירתיות 

ספרי הבית  המודל  הזדמנ  -   גמישות  סיפקה  הוראה המגיפה  ושיטות  חדשות  בגישות  להתנסות  ות 

חדשניות וגמישות. בית הספר אינו נתפס כחלל פיסי קבוע וסגור, בו הלמידה נעשית במועדים קבועים 

לכל לפי נושאים, גילאים וכד'. זו ההזדמנות לחשוב על מודלים חדשים של למידה מעשית, לפתח פעילויות  

ליצור סרטונים ב"רוח בית הספר" ולתכנן מסיבות סיום בסגנון    אקדמיות אינטראקטיביות במגוון סגנונות,

לקהילה   השייכות  וחיזוק  המסורות  המורל,  על  בשמירה  המסייעות  וגישה  פעילות  כל  רצויות    –אחר. 

 ומבורכות. 

. גם תחושת  שיתוף פעולה רחב ומקצועי בבתי ספר, נמצא בקורלציה לרמה גבוהה יותר של חדשנות  .2

מנהלי  .  ים והשתתפות בקבלת ההחלטות תורמת ליצירת סביבה מונעת חדשנותהאוטונומיה של המור

בתי ספר המקדמים באופן פעיל מעורבות מורים בתהליכי קבלת ההחלטות נהנים מהפוטנציאל הסמוי  

 הבלתי מנוצל של כוח ההוראה המנווט לחדשנות ושינוי מבפנים של המבנה הארגוני של בית הספר. 

ל .3 כדי  הספר  בתי  ושינוי  העצמת  חדשנות  לעבור    - אפשר  כדי  ידי ממשלות  על  שאומצו  האסטרטגיות 

יכולת בתי הספר להגיב במהירות, כמו גם על מיומנותם המיידית של   ללמידה מרחוק נשענו לרוב על 

מורים בתחום התקשוב. הדבר מדגיש את הדחיפות להכשיר מורים בשימוש בטכנולוגיה, ולספק פיתוח  

 ת אלו תרמו לפעילויות:  מקצועי ותמיכה. דרישו

 תמיכה והוראה של מורים למורים •

 שימוש בפלטפורמות קיימות ברשת ובטלוויזיה    •

(, בכנסים מקוונים בנושא כלים דיגיטליים  MOOCהשתתפות מורים בקורסים מקוונים פתוחים )  •

מערכ עדכון  לשם  חינוכיים  טלוויזיה  בערוצי  פדגוגיות  בתוכניות  וצפייה  באינטרנט,  י והוראה 

 השיעורים שלהם.  

 בית הספר כארגון מורכב מסתגל 

בית הספר יצטרך להתאים עצמו לגישות יזמיות, וייתכן שרצוי כבר   – תכנון פיננסי מותאם של בתי ספר .1

ממימון   בחלק  להשתמש  יהיה  ניתן  האם  הקיימים...  והטיט"  "הלבנים  כל  עם  יקרה  מה  לבחון  היום 

 "   ?התחזוקה לבניית תשתיות לפס רחב, שירותים חברתיים, להקלה על משלמי המס
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י שתגובות מערכת החינוך למשבר תהיה יעילה, יש להקצות  כד  .טיפוח מדיניות של שקיפות ליישום יעיל .2

מטלות ברורות ולבזר תחומי אחריות למעורבים בתהליך. מורים צריכים להבטיח המשכיות בחינוך, מנהלי  

לתמוך  נדרשים  הורים  .  להנהיג ולקיים את שלמות המארג הקהילתי של בתי הספרנקראים  בתי הספר  

ובילדיהם,  כך    בפעילויות החינוכיות  ומרכזיות נדרשות לתמוך במאמצים אלה.  לשם  ורשויות מקומיות 

ניטור נדרשת   וברחבי   מערכת  הספר  בית  בקהילות  עניין  בעלי  בין  ובתקשורת  במעורבות  שתתמוך 

 המערכת כדי לשמור על קשר, לטפח אמון ולהשלים את המגבלות המוטלות על הקרבה הפיזית.  

חזרה ללימודים לצד הקורונה או לשם תכנון  –  ותרחישים רצוייםתכנון מדיניות חכמה על בסיס תחזיות  .3

ל עניין היערכות  בעלי  עם  התייעצות  לאור  חכמה  מדיניות  לעצב  נדרש  בעתיד,  חדש  איום/משבר 

, באמצעות זיהוי כלי מדיניות המתאימים לאילוצי זמן, משאבים ויכולת.  והתחשבות בגורמים הקשריים

חזון   בעלי עיצוב  וקירוב  מיטבי,  חינוכי  למצב  המתאר שאיפה  מדיניות,  להחלטת  המנחה  הוא העקרון 

נפרד   בלתי  להיות  צריך  למשבר  המדיניות  תגובת  את  המנחה  החזון  משותפת.  מטרה  סביב  העניין 

מחו תקשורת,  המורים,  מאסטרטגיית  הספר,  בתי  מעורבות  וחיזוק  מרכזיים  חינוכיים  לעקרונות  יבות 

יוכלו להתאים את פעילויותיהם בהתאם, ולשפר את   התלמידים וההורים. בעלי עניין מעורבים נוספים 

 סיכוי ההצלחה באמצעות מאמצים מתואמים.  

 מערכות מידע ודיגיטציה לשיפור יכולות תגובה וניטור  

, אצל מורים וצוות בית הספר, כדי לפקח על רווחתם ולהבטיח ק אין ברמת בית הספרפיתוח מנגנוני צ'  .1

שיש להם מספיק משאבים. במערכות חינוך עם פלטפורמות למידה מקוונות מנהיגי בתי ספר וצוותיהם  

בשיעורים או הגישו שיעורי בית. מה שמאפשר למורים  והשתתפו יכולים לעקוב אחר התלמידים שנכנסו 

 . לזהות תלמידים בסיכוןבית ספר אחרים  ולעובדי

ניתן להיעזר בפלטפורמות תקשורת קיימות )אפליקציות, פורטל בית   – פיתוח מערכות מידע של נתונים .2

 ספר, עלונים וכו'( כדי ליידע את הקהילה ולקדם מעורבות הורית ביתית ובית ספרית. 

א  .3 בזמן  ושקופים  רזים  וביקורת  בדיקה  ניטור,  מנגנוני  לכל  מת קידום  ומתקנים  בריאות  בדיקות  כולל   ,

 המשתתפים.  

 , מה שמסייע לתהליכי הוראה כולל קבלת משוב מהיר ומיידי. מתן גישה בזמן אמת לנתוני התלמידים .4

, וחיבור בין מורים בבתי ספר עם אתגרים דומים. תמיכה  זמינות לחומרים רלבנטיים לתמיכה במורים .5

 .ומית מיטבית עם כל תלמיד, באופן אידיאלי במורים שצריכים לשמור על תקשורת יומי

 וקביעת מדיניות בסיסית על ראיות.   איסוף משוב מההורים, תלמידים, מורים ומנהלי בתי ספר .6

  - קבלת החלטות ועדכון מיידי של השטח לגבי ההחלטות   איסוף מידע ונתונים כמותיים בזמן אמת לשם .7

מאפשר לפקח על משוב   איסוף מודיעין  .תגובה למשברשני אלו הינם מרכיבים חיוניים למניעת משברים ו
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את   רציף  באופן  לעצב  לכך  ובהתאם  העניין  בעלי  למשברמכל  המדיניות  לטיפוח  תגובת  התורמת   ,

 מעורבות בעלי העניין.

 

 

 כלים הכרחיים   -תקשורת ומדיה  

אמון .1 ושחיקת  חרדה  וודאות,  חוסר  משבר  צמצום  בעת  שוטפת  תקשורת  את      –  באמצעות  מעלה 

נעשה   טיפוח שקיפות  לתמיכה בהמשכיות בחינוך.  ביוזמות  וההשתתפות של בעלי העניין  המעורבות 

והיעדים  המקורות  הבהרת  למורים,  הדרכה  מתן  למשל,  ממוקדות,  תקשורת  אסטרטגיות  באמצעות 

ם חדשים של  הקיימים לרשויות מקומיות, ועדכון הורים ומורים על שיטות הערכה מעודכנות כולל מודלי

 . חשוב מאוד להבטיח חומרים מתורגמים לכל השפות המקובלות במדינהבחינות. 

בונה על פלטפורמות מדיה זמינות, למשל אתרי אינטרנט,    -  פיתוח תשתיות לתקשורת יעילה רבת פנים .2

להגיע  עלון, חדשות טלוויזיה, ראיונות ברדיו, פוסטים בפייסבוק ובטוויטר, תוך שימוש בשפה מותאמת כדי  

לקהלים מגוונים ושימוש בעקרונות כמו: להיות רגוע, ברור, עובדתי וגלוי לב. מאידך, בשל הסיכון להציף  

בעלי עניין עם עדכונים מתמידים לכדי להתאים את התקדמות המגפה, אסטרטגיית התקשורת צריכה  

שיים ולהימנע מ"זיהום להתמקד באלמנטים רלוונטיים לחינוך, כמו: מידע עדכני וקישורים למשאבים שימו

 מידע".

בהתחשב בהיקף ההלם המשפיע על    -פיתוח אסטרטגיית תקשורת מקצועית ואמינה ועירוב מנהיגים  .3

מערכות החינוך ברחבי העולם, נדרשת אסטרטגיית תקשורת מרכזית חזקה. יש ליידע ולגייס בעלי עניין 

וב הספר  בבית  וממוקדת  מתמשכת  תקשורת  הבטחת  לשם  ההתפתחויות  ומקצוענים  לגבי  קהילה 

האחרונות. כיוון שהמגפה יצרה תנאים חסרי תקדים שעלולים להיות קשים ולוחצים עבור בני נוער, יזמו  

 מנהיגים פוליטיים בעולם תקשורת ישירה עם לומדים צעירים.  

כדי להקשיב לחששותיהם ולענות על שאלותיהם )ראשי ממשלות    מסיבות עיתונאים עבור ילדים בלבד 3.1

   .נורבגיה, ניו זילנד ופינלנד(

 . פיסיים, באמצעות טלפון, טקסטים ודואר אלקטרוני  –  24/7  מוקדי חירום לילדים ולצעירים 3.2

המנתחים נתוני נוכחות ומעורבות בזמן   Back-Office, באמצעות מתן שירותי  תמיכה במורים ומנהלים .4

 כדי ליצור התערבויות הדרכה ומנהליות.   אמת

   מגמות המקדמות תפיסה חברתית ושיתופיות 
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יצירת ציבור יותר מעורב המקדם בתורו מגמות חברתיות ושיתופיות וחוזר חלילה... הן מהתופעות הבולטות  

 של הקורונה בעולם כיום: 

מבחר קורסים מקוונים בחינם בתחום בריאות הציבור של האוניברסיטאות המובילות   קורסים ללא עלות: •

 בעולם.

. לימוד   COVID-19מחפשים יחד את הדרכים הטובות ביותר למיגור וירוסים מסוג    מרפאים את העולם: •

 בריאות הציבור הופך את הלומד לחלק חיוני מהמאמץ העולמי להיפטר מנגיף זה אחת ולתמיד. 

 רכישתן הופכת את הלומד למועסק מוערך יותר ורלבנטי יותר לכל ארגון.     ות מתמחות חדשות:מיומנוי •

מלמדים כיצד לקרוא ולהגיב לספרות מדעית. להבין טוב יותר את סעיפי השיטות    -   קורסים ביו סטטיסטיים

ב חבר  להיות  אחרים.  קשורים  ותחומים  ביולוגי  מדע  ברפואה,  מחקרוהתוצאות  א  צוות  הגורמים  החוקר  ת 

 לנגיפים כדי לשמור על האנושות.

ענף במדע הרפואה החוקר מחלות מכל הסוגים. עוסק באופן התפשטות הנגיפים,    -  קורסים אפידמיולוגיים 

היתרונות והחסרונות של חיסונים, כיצד למגר וירוסים, ערך ההנשמה המכנית, כיצד מערכת החיסון מתפקדת  

,  COVID-19נים, מה קורה לגוף ברגע שהוא נדבק בנגיפים מדבקים, כגון  וכיצד היא יכולה לשמור עלינו מוג

 וכיצד ניתן להשתמש במדע לפיתוח תרופות טובות יותר. 

ושפעת ומדוע על הציבור להיות   COVID-19עוסקים בדינמיקה של נגיפים כמו    –  קורסים למחלות זיהומיות 

ות, חוקים ומדיניות מתאימים שנוצרו במטרה  מעורב כדי למנוע התפשטות של נגיפים אלה. תגובות רפואי 

למנוע את זרימת הנגיפים והמחלות הללו, חוקים להסגר, מדיניות פיתוח תרופות, הגנה ביולוגית, טרור ביולוגי 

 וקורסים חדישים המתמקדים בחולה במחקרי אימונולוגיה, מיקרוביולוגיה ומחלות זיהומיות. 

 COVIDקורסים בחינם לבריאות הציבור כולם קשורים למגפות,    25מוסדות מובילים בעולם מציעים כיום  

תורמת הן לרווחה החברתית  חשיבה לטווח הארוך. היא  התפיסה מאחרי ההצעה הינה  .  43ואפידמיולוגיה   19

   הארוך. הבינוני וקהל היעד לטווח  מול    אל  הממתגות עצמן  של האוניברסיטאות    לאינטרסים של כלל האנושות הן  

 
43 courses-pandemic-online-https://www.mphonline.org/free/  

בריאותי מידע   .1

וטכנולוגיה  

 בקבלת החלטות 

DoaneX — 

Doane 

University 

מלמד כיצד להשתמש באחסון נתונים באופן השומר על בטיחות 

המטופלים, מחד ושימוש במידע על מנת להשפיע על טיפול בחולים  

 ברחבי העולם.

מערכות    .2

הבריאות 

 בארה"ב 

המושגים העומדים מאחורי הבריאות האמריקאית והערכת הדברים 

על  שעובדים או לא עובדים + מילגות להכרת מערכות בחו"ל כדי להמליץ 

 שינויים ושיפורים 

https://www.mphonline.org/free-online-pandemic-courses/
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מכונת הנשמה    .3

  -מכנית ל

COVID-19 

HarvardX — 

Harvard 

University 

:  לאנשי מקצוע רפואיים המפעילים ומתחזקים מכונות הנשמה מכניות

עקרונות, פתרון תקלות, פיקוח על מטופלים בכל שלב תוך מיקוד 

ביחס לצרכי חולי הנשמה  COVID-19בצרכים המיוחדים של חולי 

 סטנדרטיים. 

חיזוק תוכניות    .4

עובדי בריאות 

 בקהילה 

חיזוק תוכניות לעובדי בריאות בקהילה שהוכחו כמצילות חיים כאשר הן  

מיושמות כראוי, ועיצוב תוכניות יעילות חדשניות של עובדי בריאות 

 לטובת הקהילות.  

ג'ון סנואו ומגיפת    .5

הכולרה משנת  

1854 

ניתוח ניסיונות לאורך ההיסטוריה לחזות את העתיד המגפות,   – חיזוי

בהתבסס על מחקרי ד"ר ג'ון סנואו שניסה להבין כיצד התפשטה 

הכולרה. התחזיות והנתונים שלו שינו לעד את ההבנה כיצד המחלה 

 מועברת.

יסודות התמחות    .6

בפועל בבריאות 

 הציבור

Imperial 

College 

London 

מיועד לכל בעלי תפקידים בבריאות הציבור, מנהלים, דירקטורים,  

פוליטיקאים, מתרגלים ועוד כדי לעודד שינוי באמצעות הבנת חשיבות  

 בריאות הציבור ותמיכה בתוכניות טובות ברחבי העולם.  

התמחות    .7

במחלות  

 גלובליות

עוסק בהתפתחות מחלות עולמיות וההשלכות שלהן על העולם כולו.  

ים בהן ניתן לעשות שימוש בסטטיסטיקה ומדידות לגבי מחלות  הדרכ

 אלה, וההשלכות וההשפעות של אלו על האופן בו נראית המגיפה.    

בואו נדבר על    .8

COVID-19 

מלמד כיצד לפענח את החדשות, כיצד לבחור לאיזה מידע להקשיב, ואיך 

לקרוא בין שורות הסטטיסטיקה כדי לקבל תמונה מוצקה של מה שקורה 

בפועל עם המחלה ולהשתמש בנתונים לפיתוח תגובה ברמה המקומית 

 FAKE NEWSוהארצית. 

יסודות תרגול    .9

 לבריאות הציבור

מלמד כיצד ניתן להשפיע באופן חיובי על בריאותם הכללית של  

 בריאות הציבור.  יוזמותאוכלוסייה על ידי 

 -לחימה ב  .10

COVID-19   עם

 אפידמיולוגיה 

Johns 

Hopkins 

University 

הקורס תוקף שאלות בסיסיות כמו מודדים מי נדבק, וכיצד אנו  

 בהמשך. משתמשים במידע זה כדי להגן על עצמנו 

יסודות   .11

ההתמחות  

בתחום הבריאות  

 העולמית

מיועד לתלמידים שרוצים ללמוד יותר על אופן ההתייחסות לבריאות 

במדינות אחרות, וללמוד את השינויים שיש לבצע כדי להשפיע באופן 

 חיובי על בריאות האנשים ברחבי העולם.

אפידמיולוגיה   .12

בהתמחות  

 בתרגול בריאותי 

התפשטות המחלות, וכיצד בני אדם יכולים לתרום להתפשטות  בוחן את 

 או לעצור אותה. 
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מערכות    .13

שחושבות  

 בבריאות הציבור

צלילה עמוקה לאופן שבו נוצרו מערכות, וכיצד יש לשנותן כדי לענות על  

   תורת המערכותצרכי העולם המשתנה של ימינו. 

ביוסטטיקה    .14

בבריאות 

 הציבורית

מלמד כיצד לפרש נתונים סטטיסטיים כדי לעשות בהם שימוש  

 בהחלטות לגבי בריאות הציבור.  

בריאות הציבור   .15

במשברים 

 1הומניטריים 

מתייחס לכלל המשברים הציבוריים ואסונות טבע, מחלות זיהומיות, 

בריאות אם ותינוקות, בריאות הנפש, בוחן כיצד ארגונים מגיבים לזמנים  

 קשים ותומך בתכנון פרויקטים הומניטריים.

הגנה על בריאות    .16

הציבור באקלים 

 משתנה 

לאור שינויי האקלים מלמד  תשתית לפעולה עירונית, מקומית ואזורית, 

את יסודות שינויי האקלים, ודן בשינויים שיש לבצע בכל רמה שלטונית  

 קיימות בכדי לחולל שינוי אפקטיבי. 

  -מגפות   .17

הדינמיקה של  

 מחלות זיהומיות

Penn State  שצמצמו תמותה ההבנה של מחלות זיהומיות, התפתחויות ברפואה

ממחלה זיהומית, והבנה כיצד מחלות מתפשטות ועוברות בקלות  

 ברשתות של חברים. 

 Stanford סיפורי ההדבקה   .18

University 

עבודה על פתרון בעיות בריאות אותנטיות לאורך כל הקורס בהדרכת  

 המנחה

הנגשת מחשבות ורעיונות. הדבר חשוב במיוחד כאשר מפתחים מודלים   כתיבה במדעים  .19

הנגשת  של שינוי חברתי לגבי הנורמלי החדש שלאחר המגפה הנוכחית. 

המודלים הינה חיונית בתהליך הניבוי והחיזוי כיצד לחזור לחיים כחברה  

 מתפקדת 

   -מים עירוניים   .20

חידושים לקיימות  

 סביבתית

The 

University 

of British 

Columbia 

בחינה של משבר המים העולמי, ודיון כיצד משבר המים קשור  

 להתפשטות מחלות ברחבי העולם.

 

מבוא לבריאות   .21

 העולמית

University 

of 

Copenhagen 

מיועד לאנשים שרק התחילו ללמוד ומראה כיצד המחלה יכולה  

אוכלוסיית העולם  להתפשט, ואת ההשפעה שיכולה להיות למחלה על 

 כולה.

בדיקת מחלות    .22

 בבריאות הציבור

University 

of Geneva 

מלמד יסודות של בדיקת מחלות, כמו גם טקטיקות לעצירת התפשטות  

 המחלות.

כישורים בסיסיים    .23

בתקשורת אודות  

 בריאות

University 

of Michigan 

מלמד אנשי מקצוע בתחום הרפואה כיצד להסביר מושגים רפואיים 

מסובכים באופן שרוב האנשים יכולים להבין, תוך שיפור התקשורת עם  

   סטורי טלינגאחרים ותוצאות המטופלים. 
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   ...ובישראל 5.7

בשנת   מגפה  כמחולל  הקורונה  וירוס  על  ישראל.    2020ההכרזה  במדינת  מגפה  על  השנייה  היא ההכרזה 

בשנת   הראשונה  רקע    1950המגפה  על  המדינה  של  הראשונות  בשנותיה  שפרצה  הפוליו  מגפת  הייתה 

להכפלת   שהביאה  ההמונית  העלייה  וקליטת   הביטחוניות  הבעיות  הצנע,  ומשטר  הכלכלית  המצוקה 

 סייה פי שלושה.  האוכלו

היא תרמה רבות לפיתוח הרפואה השיקומית בישראל ולהקמת בית    ,לצד הכאב הרב שהביאה עימה המגפה

בחולים.   הטיפולית  התפיסה  כל  את  לחלוטין  שינתה  היא  לכך  מעבר  בארץ.  לפיזיותרפיה  הראשון  הספר 

לגבי תרגילי התעמלות בסיסיים,  האחריות לטיפול השוטף בילדים הועברה להורים ואלו קיבלו הדרכה מפורטת  

ועל העובדה    יש לאחוז בו. כדי להתגבר על מחסום השפה  בו  והאופן  התנוחה בה צריך להשכיב את הילד 

שחלק מההורים לא ידע קרוא וכתוב, צוידו ההורים בדפי הדרכה עליהם צוירו ההוראות לביצוע התרגילים.  

ספר  גדול  של חולים, השאירה את הילד הפגוע בסביבתו שיטת  טיפול  זו אפשרה  מתן  טיפול  ומעקב  למ

הטבעית, בביתו ובמסגרת משפחתו. והטיפול כולו הפך לידידותי מבחינת  הילד, תרם לשיתוף  פעולה  מצידו,  

 וסייע בשיקום של הילד שגדל כחלק בלתי נפרד מהקהילה. 

וך שגרם לעיתים להזנחת הילד על ידי  השיטה  נועדה  למנוע  תוצאה  עגומה  ובלתי  רצויה של אשפוז אר

משפחתו כתוצאה מהמרחק הפיזי. ומה שהחל כאילוץ התפתח לתפיסה שיקומית חדשה שנמשכה גם בשנים  

הבאות, למרות שלא תמיד התקבלה השיטה באהדה על ידי ההורים ועל אף קשיי התקשורת והבדלי מנטליות  

 שהשפיעו על היענותם לשיטת הטיפול. 

ישראל הינה חריגה בתמונה העולמית של צמצום    .44כנראה לא בישראל  –דמוגרפי עקב ירידה בילודה  צמצום  

הילודה, יתר על כן, מסתמן שאולי אף תהיה עלייה באוכלוסיות מסוימות, באופן שמדאיג כלכלנים, דמוגרפים  

 
44 1.9015994-MAGAZINE-https://www.themarker.com/wallstreet/.premium 
 

מגפות    .24

 והתפרצויות 

University 

of 

Pittsburgh 

ממחלות  בוחן מה צריך לעשות על ידי קהילת הבריאות על מנת למנוע 

 זיהומיות להגיע לשלב המגיפה. 

דרישות בסיס    .25

 לבריאות גלובלית 

Yale 

University 

עוסק במצבי בריאות מובילים המשפיעים על אנשים ברחבי העולם ועל  

 המחסומים הקיימים כיום לטיפול במצבים אלה.

https://www.themarker.com/wallstreet/.premium-MAGAZINE-1.9015994


 
 

42 
 

  2020דצמבר  מבט על מגפות העבר | היום שאחרי הקורונה |

יותר, הסובל ממחסור  וחוקרי אורבניזציה מקומיים. המגמה ארוכת הטווח תהפוך את ישראל למקום צפוף 

 במשאבים ומפערים חברתיים, וחריג ביותר בנוף העולמי. 

ועדת ההיגוי בארגון  וחברת  ופוליטיים של טכנולוגיות רפואיות  בירנבוים־כרמלי מומחית להיבטים חברתיים 

גידול האוכלוסייה המואץ בישראל, לא מתייחסת רק לקורונה. לדבריה, שיעור הילודה צפוף, העוסק בהשלכות  

כיתה,   בכל  הילדים  בכמות  לעלייה  תנועה,  לפקקי  יתרום  חיים.  ואיכות  צפיפות  על  ישליך  בישראל  הגבוה 

בבירות ומחסור  .  לפגיעה  לעומת מדינות מפותחות,  לנפש  רק חצי ממספר האחיות  יש  היום בישראל  כבר 

ופאים. לדבריה, זה יהיה עולם נורא אכזרי ואבולוציוני, שבו בעלי המשאבים דואגים לעצמם, והאחרים יכולים  בר

 לקוות להיות בריאים ובני מזל. זה יהיה עולם אלים עם המון פשיעה. 

ח'מאיסי, פרופסור לגיאוגרפיה מאוניברסיטת חיפה, ומתכנן ערים, תולה את הסיבה לשונות של ישראל בכך  

יותר, ובחברות כאלה יש דפוסי התנהגות אחרים מאשר בעולם המערבי. אוכלוסיות שה יא חברה מאמינה 

ממעמד הביניים אמנם רגישות יותר למצב הכלכלי, אבל על חלשים זה לא משפיע, כי מצבם קשה ממילא. 

יין רואה בילדים בקרב האוכלוסייה היהודית במעמד הביניים קיימת התגייסות לאומית ותרבותית וזו חברה שעד

 חלק מהפרויקט הלאומי, מעבר לרמת המשפחה. 

ד"ר באום, מנהל בנק הזרע במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, אומר כי טיפולי הפוריות לא הצטמצמו בעקבות 

אלא להפך. "טיפולי פוריות שומרים על הקצב שהיה לפני הקורונה. ייתכן שאנחנו עם שחי בחרדה  ,  המשבר

 ברגע של איום, הדחף להתרבות מתחזק.   קיומית ומצוקה,
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 דיון והמלצות  .6

   45האם השכילה האנושות ללמוד להתגונן מפני מגיפות?

הפסטור,  תהליך  גיבוש  חיסונים,  פיתוח  רק:  לא  אך  כוללות,  בעולם,  מגיפות  בעקבות  שנרשמו  ההישגים 

חקירות אפידמיות וזיהוי חשיבות התנאים הסניטריים וההיגיינה בהתמודדות מול מחלות זיהומיות. הישגים  

לבודד היכולת  וללא  הביולוגי  המנגנון  הבנת  ללא  ברובם  שהגיעו  אחרים,  ורבים  סיפקו    אלו  הנגיפים,  את 

לאנושות את הכלים להתמודד עם מחלות אחרות ומגפות נוספות בהמשך הדרך. לצד זאת התפתח תהליך  

של כימות והצגה סטטיסטית של תוצאי תמותה ותחלואה, מה שתרם ללידתו של רעיון בקרת הזיהומים ונתן  

של מחלות זיהומיות כגורמי תמותה מרכזיים,  כלים לחיפוש אחר גורמי סיכון. הישגים אלו הובילו להורדת מקומן  

זאת,   עם  הכרוניות.  המחלות  לעידן  הזיהומיות  המחלות  מעידן  ולמעבר  חיים  בתוחלת  מרשימה  לעלייה 

בעשורים האחרונים עברו המחלות הזיהומיות שינויים דרמטיים דרך שינוי אנטיגני מהותי בנגיפים מוכרים,  

 ות של זנים מוכרים, מה שמהווה אתגר נוסף בפני העוסקים במלאכה. יצירת זנים חדשים ועלייה ברמת האלימ

בשלב זה איננו יודעים עוד כיצד ומתי יסתיים משבר הקורונה, אך קשה    -השלכות אפשריות למגפת הקורונה   

להאמין שלמשבר חמור כל כך לא תהיינה השלכות ארוכות טווח, מעבר לאבטלה, לגירעון הגבוה ולפגיעה 

 כלית בשנה הקרובה. בצמיחה הכל

אנו חיים כיום בתקופה של שינוי משמעותי, שקשה לחזות את תוצאותיו. בטווח הקצר מגיפת הקורונה תפגע  

ברמת החיים של כולנו, אבל בטווח הארוך ההיסטוריה מלמדת אותנו שאירועים דרמטיים אינם משפיעים על  

ים מנצחים ומפסידים. פערים קטנים שהתקיימו  האנושות כולה באופן אחיד "לטובה" או "לרעה", אלא מייצר

לפני השינוי, הופכים לפערים משמעותיים אחריו. החודשים הקרובים הם הזמן הנכון עבור אנשים פרטיים,  

 פירמות ומדינות לנסות ולחשוב על ההשלכות ארוכות הטווח, ולוודא שהם לא יקלעו אל קבוצת המפסידים.

הוא   כעת  להילמד  שצריך  לסיכוני  שיש  הלקח  מראש  להתכונן  כדי  משאבים  מספיק  למדענים  להקצות 

אפשר לדמיין  .  הווירוסים, לנסות לזהות מראש את הסיכונים ולפתח תשובה הולמת להתפרצותם בזמן אמת  

שורה של תרחישים אפשריים וסותרים לעתיד, והמאבק על העתיד הזה, כבר נמצא בעיצומו. יש כרגע  

ידי כל החילוצים וחבילות הסיוע, שמאפשרים להמשיך  - הסטטוס קוו, על   תחרות בין ניסיונות לשמר את 

 או בכוונה לחזור למצב זה בהמשך, לבין כוחות מנוגדים המנסים להביא תוצאה אחרת.     בעסקים כרגיל 

 בשנים הקרובות נגלה איזה מהכוחות האלה יגבר, וסביר שהדבר ישתנה ממדינה למדינה.  

יוצרת  מגפת הקורונה כמוה ככל המגפ ות, מחד  פוגעת במרקם החיים בדגש על מערכות החינוך, ומאידך 

הזדמנויות לשינויים פורצי דרך בכלל ועבור מערכות חינוך בעולם בפרט. אומרים כיום, לאור ההתנסויות בעת  

המגפה, שבית הספר נעלם ולא יחזור. זאת  מאחר ונשללה ממנו היכולת לאסוף פיזית קבוצות תלמידים בכיתה  

 
45 757078-https://www.maariv.co.il/amp/corona/Article   

https://www.maariv.co.il/amp/corona/Article-757078
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לתחזק מתקנים גדולים עתירי עובדים מורשים. בנוסף, נראה שמערכות חינוך איבדו, במהירות מדהימה, הן ו

והן את הסכמתם של הלקוחות  . התגובות למציאות בעת המגפה שונות.  46את הכדאיות התפעולית שלהן 

של בית ספר, ולו  מנהלים, המגיבים ללחץ פוליטי ולעתים נגד חושיהם מנסים "לפתוח מחדש "גרסה כלשהי"  

מקבילים/חלופיים   מבנים  יוצרים  ומורים  הורים  והולך של  גדל  במקביל, מספר  וירטואלי.  רק  או  זמני  באופן 

להוראה, למידה וטיפול בילדים, ומערכות החינוך טרודות מכדי להגיב, חלשות מכדי להתנגד ומוגבלות מכדי  

 להציע פתרונות משל עצמן.

מגפת הקורונה יצרה מודעות ופתיחות לצורך בשינוי קיצוני מהיר של אופן החשיבה האנושי, כדי להתאים  

למציאות החדשה. היא מהווה מאיץ לפריצות דרך תפישתיות בתחום החינוך שאינן מסתפקות בהישרדות  

. "47"אנטי שבירה מערכת    –רגע זה של פתיחות ומודעות יוצר הזדמנות ליצירת מערכת חינוך חדשה  גרידא.  

ושינויים   זעזועים  אוהבת  אלא  המשתנה,  במציאות  שינויים  עקב  נשברת  שאינה  רק  שלא  חינוך,  מערכת 

 .    48ומשגשגת וצומחת בתנאי אי וודאות, לחץ, אקראיות ושיבושים 

 חברתיות  המלצות 

מתרחבים  במקביל  ,  ישראלאת  לא  , אך  ברחבי העולםרוב המדינות המפותחות  מאפיין את    Baby Bust  -ה  

נראה שיש בשלות ליותר  ו"  "עת רצוןהעולה יוצרת  חברתית  המודעות  ה.  הפערים בין "השבטים" בישראל

כולל  קדם "מסעות לימוד והכרות"  , ותיקח אחריות. מן הראוי שמערכת החינוך תברמת השטחשיח והכרות  

 .  שיעור מעשי ממוסד לתפקוד )לכל האוכלוסיות(

    .  לקדם את הפריפריה עודד הגירה לפרברים ולפריפריה כדי  שהתפתח בתקופת הקורונה, עשוי לסגנון העבודה  

  . ליהנות מדור הסבים.ות כ"בעלי עניין" תורמים בסביבות מקוונותולה ההבנה שניתן מחד, ע –ערכי משפחה 

 נפגעה יחסית קשה יותר בתקופת המגפה.  ש על מעמד האשהמאידך, חשוב לשמור 

טיפול מותאם לגיל  המגפות, והן ב מחקר ופיתוח בתחום, הן בנושא של לזנק קדימה  ולם הרפואהעלעודד את  

כן  השלישי כמו  הרפואה  .  שירותי  של  הדיגיטליזציה  והאצת  הטלרפואה  את    בבית   םנשאריחולים  מקדמת 

מה שתורם  .  מרחוק  עוקביםהרופאים  שעה שבסביבה מוכרת וזוכים לטיפול מסור מבני משפחתם הקרובה  

 להחלמה ומונע בדידות.  

מקדמים שלומות באמצעות  לבחון כיצד  .  SEL  – שלומות כולל ה  ו  אמנות ,  תרבות יש לקדם    בהיבט החברתי

יותר שעות בחירה  , על ידי הכנסת  ליבמערכת בין המוח הימני והשמאעה  השק, ולאזן את התרבות וההיפך

 
46system-education-antifragile-build-time-now-zero-year-lhttps://www.crpe.org/thelens/schoo 
47-can-how-education-es.com/sites/qatarfoundation/2020/10/05/antifragilehttps://www.forb

uncertainty/?sh=2e5109ed68e1-on-thrive-schools 
48 13organizational Smith, P. A., & Palmberg, K. (2009). Complex adaptive systems as metaphors for 

management. The Learning Organization  

https://www.crpe.org/thelens/school-year-zero-now-time-build-antifragile-education-system
https://www.forbes.com/sites/qatarfoundation/2020/10/05/antifragile-education-how-can-schools-thrive-on-uncertainty/?sh=2e5109ed68e1
https://www.forbes.com/sites/qatarfoundation/2020/10/05/antifragile-education-how-can-schools-thrive-on-uncertainty/?sh=2e5109ed68e1
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לבנות תשתיות  ו  המפתחות את מיומנויות המוח הימני כדי לספק יתרונות פתרונות יצירתיים לבעיות אמיתיות

 הזדמנות לניפוץ בועות... זו ?  מהי תרבות ישראלית לבחון כמו כן,   . מתאימות להתנהלות גמישה

 טכנולוגיות המלצות 

יאפשרו  ,  אפליקציות באמצעות טכנולוגיות מתקדמות, תשתיות טובות יותר וחוויית משתמש מהנה יותרפיתוח  

 . יספקו פתרונות איכותיים לתחום החינוך, הבריאות, העבודה ועודופגישות וירטואליות וכנסים וירטואליים 

יכולות ניתוח של מאגרי ענק  פיתוח  לצד    אבטחת מידע ואבטחת סייבר,  פרטיותמעמיק בטיפול  הדבר דורש  

טכנולוגיות שיכולות להאיץ פיתוחים, בדיקות, ואישורים ולגבש תובנות באמצעות  . כמו כן יש לזהות  של מידע

 ( . Crowd Sourcingמיקור המונים )

ולעודד   מתן מגוון מענים טכנולוגיים למגוון אוכלוסיות, חלקן , ולספק  שירותי שילוח ישירות לצרכןלהמשיך 

   .תגרות טכנולוגית באמצעות מכשירים ויישומים מותאמים וידידותייםמאו

 המלצות כלכליות

,  (ירדוש  תיירות ומסעדנות לדוגמא,  ביקושים למקצועות מסוימים ), לבחון  הקשר בין כלכלה וחינוךיש לקדם את  

עד כמה אנו מכינים את הילדים לשגשוג משתנה בשוק התעסוקה )אוריינות    גם  לבחוןומה נכון לשמר  להחליט  

 .  פיננסית, גלובלית(

לקדם מדיניות של  ,  בעשרות השנים האחרונותשינוי השיטה הכלכלית המושלת במערב  לקדם את  להמשיך ו

,  עסת ידלקדם כלכלה מעגלית ושיתופית מבוס.  התערבות של המדינה בכלכלה   ' יותר' חלוקה מחדש ו  ' יותר' 

באמצעות    להתכונן לתקופה כלכלית קשה בטווח הקצר ולנצל אותה כדי ליצור הון אנושי מקצועי ויצרני יותר

בקצבאות בהשקעה  במקום  והכשרה  בלמידה  את  .  השקעות  ולהעלות  בפריפריה  היישובים  את  להרחיב 

במקצועות    רמתם, במיוחד  לפריפריה  ומעבר  מהבית  עבודה  של  מגמה  עידוד  לעודד   .ההייטקבאמצעות 

WEWORKS  ולבסוף,  מקומיים בכל רחבי הארץ למפגשים דו שבועיים של חברות גדולות ואחרות בפריפריה .

  . הקורסת ולעצב את הגלובליזציה של העשור הבא לקדם פתרונות מקומיים למול הגלובליזציה

 סביבתיות המלצות 

ירוקיש   באופן  לייצר  ומפעלים  ארגונים  ולעודד  לעצור  קדםל,  אפשר  אי  שכבר  למה  טכנולוגיים    . פתרונות 

לכבד את סביבות החיים השונות על בעלי החיים שבהן, להימנע מפגיעה בהם וליצור חיץ  ובמקביל ללמוד ו

לעודד  ולקדם תעשיית מחזור על בסיס כלכלה מעגלית  ,  לעודד פורטפוליו השקעות ירוק יותר. במקביל  בינינו

   . באמצעות מיסוי, תשתיות מתאימות ומודעותהתניידות בכלים לא מזהמים 
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 פוליטיותהמלצות 

להקצות למדענים משאבים כדי להתכונן מראש למגוון סיכונים, ... מה שיהיה...  להתכונן ל"משבר הבא"יש  

 .  לנסות לזהות מראש את הסיכונים ולפתח תשובה הולמת להתפרצותם בזמן אמת

.  רועים אחריםיפיתוח מקצועות רלבנטיים הדרושים לתקופת מגפות או אלתמוך בהתפתחות החינוך ולעודד  

 . לקדם את תחום הבריאות, בכל הקשור לשירותי בריאות היברידיים וביתיים

  , להבטיח ייצור מקומי מינימליכולל    לקדם את תחום הטכנולוגיה כדי לעצב פתרונות מיטביים לתקופות משבר

רגולציה ואכיפה  קידום  , כולל  לקדם שקיפות תהליכים למול האזרחיםו  להבטיח עצמאות מקומית בעת משבר

 .  בתחום הקיימות, לדוגמא, איסור אכילת חיות בר

 בתחום החינוך המלצות 

פדגוגיות קיימות   חינוכיות  לכן    הזדמנויות  קודם  קיימות  היו  היום  והן  שלא  התפתחות  אפשריות  לאור 

  כות צרילדוגמא, למידה היברידית, למידה בכל עת ובכל מקום, למידה עצמית ועוד. הזדמנויות אלו  ,  הטכנולוגיה

   . יש לאוורר ולעדכן את תוכניות הלימודים. לשם כך תחומי הלמידה וההוראהלבוא לידי ביטוי בכל 

להגדיר את מכלול  ו )לתת שם מוכר אוניברסלי(  יש לקודד  , לכן  חדשות הזדמנויות מקצועיות  כמו כן, קיימות  

רגולטיבי   -התפקיד של המחנך.ת     :התפקידים בעולם החינוך וההוראה תוך התייחסות לממשקים ביניהם

מיומנויות ; ובעלי תפקידים חדשים בבית ספר;  התייחסות למכלול  ;  מנגנוני תמיכה לכל קהל יעד;  ומקצועי

    . בהןחדשות בפיתוח ההוראה והשקעת שעות 

יישום שיטות חדשניות  ו   , הוראה הופכת להיות קריירה לזמן מוגבלתפיסת ה"הוראה" כקריירה לחיים משתנה

בטוח מיומן כהוראה  המקצוע  ולעצב את  . יש להמשיך  קורא תגר על שיטות הוראה קיימות ותורם לחדשנות

 .  ואוטונומי המעודד פעלנות ושת"פ

,  בעלי עניין. תורמת ליותר מעורבות  בית הספר כמוקד קהילתי  של תומכת בתפיסה  ,  למידה לאורך החיים

פיתוח מערכות תמיכה להבטחת שלומות של לומדים,  ,  צורך במקצועות חדשים בצוות הבית ספרילהבנת ה

ומורים קידום  הורים  בשטח,  ,  מורים  פעילויות  מגוון  מגבה  ספרית  בית  מגדילה  מאחר  מנהיגות  והיצירתיות 

   . נמצא בקורלציה עם רמה גבוהה של חדשנותאשר יתוף פעולה רחב ומקצועי בבתי ספר, ש. כמו כן,  גמישות

תכנון פיננסי  שיישען על  ,  בית הספר כארגון מורכב מסתגלועיצוב  ,  העצמת בתי הספר וקידום חדשנות ושינוי

ת ברורות  הקצאת  מטלו  , כולל  מדיניות של שקיפות ליישום ויעילות לעת משבר. יציע  מותאם של בתי ספר

אחריות תחומי  העניין.  וביזור  בעלי  כלל  בין  ותקשורת  מעורבות  תומכת  ניטור  התנהגויות  .  מערכת  צמצום 

   .  חינוך בכל מקום ובכל עתאשר יקדמו חוסמות אנטי שבירות כמו ריכוזיות וסטנדרטיזציה 
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סינכרוניים לשם הערכה המותאמת לתנאי  -פיתוח תהליכי הערכה סינכרוניים וא  , יש לפתחהערכהתחום הב

יאפשרו.  ההוראה החדשים מיידי    אלו  וא  – משוב  הערכה מסכמת באמצעות שיטות  ו  ,  סינכרוני- סינכרוני 

 פתרונות טכנולוגיים דורשים פיתוח פתרונות מאובטחים  -  אזהרה.  חלופיות כגון הערכה מקוונת או רציפה

, מתחיל  נתפס כתרחיש לא סביר בעליל בתקופה שטרום הקורונה  אשר,  צמצום מספר בחינות בגרות ולבסוף,  

 להיראות כאפשרות סבירה.  

נדרשות לפעול בהתאם להמלצות הבאות,   49מערכות חינוך המעוניינות להפוך למערכת אנטי שבירהסיכום,  ל

 לא רק: כמובן, אך 

קהילתיים   למרכזים  הספר  בתי  את  פיסי  תזונתיה  לביטחוןם  אחראיה  –יזמיים  להפוך  כלל  ,  של  ונפשי 

 האוכלוסייה, לומדים ובני משפחותיהם, מורים ובני משפחותיהם והקהילה כולה.

ל   -  למתג את תפקיד המורה ומתגמל, מה שיאפשר  יוקרתי  וגייס את הכתפקיד  , אימים ביותרת מהטובים 

 ים. באמצעות תהליכי גיוס והכשרה ייעודיים ומקדמ

כנס  ימקצועות הנוספים שצריכים לההלבחון מהם   –  ליצור את "הצוות החדש" של עולם ההוראה והלמידה

יועצים במגוון ,  ומומחי תשתיות תקשורת, אנשי אבטחה  ICTולגייסם. אנשי תקשורת, אנשי  לצוות בית הספר,  

 פרויקטים, יזמים ובעלי עניין נוספים.תחומים )פסיכולוגיה(, מנהלי 

 מבית הספר והמערכת הלימודית    לראות בהורים חלק אינטגרלי 

 להימנע מריכוזיות ולעודד ביזוריות  כדי להגביר את מהירות התגובה לשינויים.    -לעודד ביזור 

כיום את ההבנה ויכולת  לייצר יכולת חישה של המציאות העתידית כדי לשפר   - לקדם חיישנות של המציאות  

 ההתמודדות עמה.

הרמות ולעודד    להגדיר מטרות על ברורות, מוסכמות וידועות עבור גורמי המערכת בכל   -להציב מטרות מנחות  

 . אוטונומיה ושיתוף פעולה כדי להשיג מטרות אלו במגוון דרכים

מגוון   פתרונות   – לעודד  מגוון  לפיתוח  סטנדר  לשאוף  אחד  פתרון  לחפש  בחינה  במקום  לאפשר  יעיל.  טי 

 והתנסות במגוון פתרונות חלופיים וליצור יציבות ארגונית תומכת אנטי שבירות.  

 לפתח וליישם מודלים שונים שיאפשרו למידה אפקטיבית בכל מצב.   –  לקדם למידה היברידית 

 
49 Keshavarz, N., Nutbeam, D., Rowling, L., & Khavarpour, F. (2010). Schools as social complex 

adaptive systems: a new way to understand the challenges of introducing the health promoting 
schools concept. Social science & medicine, 70(10), 1467-1474 . 
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לפיתוח קהילה,    לפתח שותפויות עם אוניברסיטאות, מעבדות מחקר ויוזמות  -  להציע חינוך בכל מקום ובכל עת 

 גוני' בו מסלולי למידה מותאמים אישית.-לבנות קמפוס פתוח 'רב

המורכבות ממספר ילדים, עוזרי תוכן שיאפשרו לצמצם את גודל     -מקוונות ומחוברות  לפתח "קבוצות למידה"  

ם, מורים,  הכיתות ומורים שיהפכו למובילי הוראה של מספר קבוצות. רצוי לעודד בעלי עניין נוספים כמו הורי

 מוזיאונים, ספריות ואחרים שמעוניינים לתרום.עובדי  אנשי חינוך קהילתיים ובלתי פורמליים, מטפלים בילדים,  

המנתחים נתוני נוכחות ומעורבות    back-officeבאמצעות שירותי    -  לספק שירותי תמיכה במורים ומנהלים

 בזמן אמת לשיפור הדרכה ומנהלה. 

 לאירוח קבוצות למידה ולהוצאת ילדים מהבית.   –  חיםלהציע מרחבים פיזיים בטו 

אמת  בזמן  ושקופים  רזים  וביקורת  בדיקה  ניטור,  מנגנוני  בדיקות    לפתח  כולל  לעיל,  האמור  בכל  לתמיכה 

 בריאות ומתקנים לכל המשתתפים.  

בתי ספר המהווים חלק ממערכות חינוך מסורתיות שבירות, מתמודדים בעת מגפת הקורונה עם משברים  

קיומיים. אולם, ניצול ההזדמנות שמספקת המגפה לקובעי מדיניות, בתי ספר וקהילות, יאפשר להם לעצב  

  .50מערכת חינוך אנטי שבירה המשגשגת וצומחת במציאות המורכבת והמשתנה 

זה תלוי רק בנו אם המגפה של העידן שלנו, מגפת הקורונה, תיתפס בעתיד כשעתה הגדולה של מערכת  

 החינוך.  

  

 
50 Burns, T., & Wilkoszewski, H. (2013, June). Governing complex education systems. In Presentation 

at 3rd GCES-Conference ‘Effective Multilevel Governance in Education’, Paris (pp. 17-18) . 
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 סיכום  .7

רפואי    מגיפות הן בנות לוויה נאמנות של הציוויליזציה משחר ההיסטוריה, והן בעלות אפקט חברתי ־ כלכלי ־

משברים  יכולים  להיות  הרסניים  עד  כדי     ., הסביבתי והטכנולוגינגיעה ישירה לתחום הפוליטי  ות ובעל  נרחב

ות  להתפתחות  תוך  כדי  קידום טכנולוגי, מדעי,  חוסר  יכולת  שיקום, אך  הם  יכולים  גם  להפוך  להזדמנ

שיביא  רפואי ועוד.   ובמיוחד לשינוי  פוטנציאל לשינוי,  יש  גדול,  זעזוע  עובר  בכל פעם שהסדר הקיים 

עשירים ובעלי עוצמה עשויים לאבד את אחיזתם על הכוח או על הכלכלה בנסיבות מיוחדות  ליותר שוויון.  

 כאלה, מה שיצמצם אי שוויון.  

השנים האחרונות מבחינת היכולת להתמודד עם מגיפות. מדינות העולם הבינו לאחר    100העולם התקדם ב־

ב־ והקימו  גלובלית  בהתארגנות  הצורך  את  השנייה  העולם  של    1948מלחמת  העולמי  הבריאות  ארגון  את 

ת לצד הפעלת  האו"ם, המפעיל מאמץ כלל עולמי לפיקוח וטיפול במגיפות המתפרצות בקנה מידה עולמי. זא

מרכזים לאומיים לבקרה ומכוני מחקר שמטרתם לזהות וירוסים מסוכנים ולהתגונן מפניהם. אך מתברר שכל  

 זה אינו  מספיק כדי לעצור מגיפות שעלולות לקטול עשרות ומאות מיליונים מתושבי העולם. 

יכולות טכנולוגיות המאפשרות לרצף את הגנ  ום של הווירוס הזה  במגפה כיום אנו רואים בניגוד לעבר 

תוך ימים, או שבועות, והמון מעבדות שעובדות על חיסון. ייתכן שאם המגפה הייתה פורצת עוד עשור  

 היינו ערוכים להתמודדות מדעית מולה באופן טוב יותר.  

שנחסמו  האיצה מגמות רבות  טים רבים בחיינו, אך היא  ב אין עוררין על כך שהמגפה פגעה קשות בהי 

כן, המגפה  גרת החיים  בש  יתר על  לחיינו.  ועשויות לתרום רבות  גם  והעלתה מגמות שלא היו מוכרות 

 חדשות לבקרים.  במציאות המשתנה עלינו לצפות לשיבושים רבים  חדדה את העובדה ש 

אלו   הן  החינוך.  במערכות  מאוד  תלויה  הבא,  לאירוע  יותר  מהר  עצמו  להכין  העולם  של  היכולת 

שמאפשרות לעולם העבודה להתנהל כאשר הן משגיחות על הילדים, והן אלו שמכשירות את הלומדים  

   רווחת הפרט, הקהילה וכלל האנושות.  העתידי לטובת    העולם עצב ולפתח את  ל 

מערכות החינוך  ש לעניות דעתי, זו העובדה ,  באירוע הנוכחי  נלמד ביותר ש   מהו הדבר החשוב  בחן נ אם 

  . עליהן להתחיל כבר היום לגבש ולעצב חייבות להיות ראש החץ במוכנות לקראת האירוע הבא בעולם  

המורים , בעלי העניין    צוות המשך ב   וההורה   רמת התלמיד עתידיים ברמה המערכתית, החל מ פתרונות  

   . וכלה ברמת הקהילה מנהיגות החינוכית,  וב המעורבים  
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 רשימת מקורות   .8
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