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תמצית ביוגרפית

ד"ר דוד פסיג הוא מרצה ויועץ המתמחה בחיזוי טכנולוגי ,חברתי וחינוכי.
ד"ר פסיג מחזיק בתואר שלישי ) (Ph.D.בלימודי העתיד ) (Future Studiesמאוני' מיניסוטה,
שבארה"ב.
ד"ר פסיג מכהן כחבר סגל באוניברסיטת בר-אילן במסגרת בית-הספר לחינוך ,במגמה לטכנולוגיה
ותקשורת .הוא מלמד את תלמידי התואר השני והשלישי טכנולוגיות עתידיות ,עתידים חברתיים,
כלכליים וחינוכיים ,מולטימדיה ומציאות מדומה .הוא עומד בראש המעבדה למציאות מדומה.
ד"ר פסיג יועץ למוסדות וחברות רבות .הוא יועץ לגורמים בישראל ,באירופה המערבית ובצפון
אמריקה ,ומרצה באוניברסיטאות ,בכנסים מקצועיים ובמוסדות כלכליים וממשלתיים.
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פתח דבר
תפקידו של כל דור ,מאז ומעולם ,היה להכשיר את הדור הבא לקראת העתיד .אולם ,אופיו של העתיד
בפניו אנו עומדים אינו דומה לעתיד בפניו עמדו דורות קודמים .אופים של התמורות החברתיות,
הכלכליות ,התעשייתיות והטכנולוגיות מציבים לפני דורנו אתגרים שהאנושות לא ידעה כמותם .חקר
העתיד ) (Future-Studiesכתחום דעת בא לעזור לנו לבחון את דרכינו בתהליכי העשייה שלנו בהווה,
ולשפרם ,כדי שישקפו את הצרכים הרלבנטיים של הדור הבא .סיבה זו היא אשר צריכה להביא
אותנו בשעה זו לבחון את הכישורים שילדינו יזדקקו להם ,כדי שיצליחו בחייהם כבוגרים בכל אשר
יפנו.
עצם העלאת הסוגיה וודאי תעורר אצל אנשים מדיסציפלינות שונות תמיהה לא מעטה .כיצד עושים
זאת? באלו כלי מחקר? והאם זה מבטיח שאלו אכן יהיו המיומנויות והכישורים שיידרשו בעתיד
מילדינו .למותר לציין ששאלות מעין אלו הן כבדות מכדי להתייחס אליהן במסגרת זו .ספרות
המתודולוגיות של חקר העתיד מלאות בהן ובתשובות להן .עם זאת חייבים להדגיש כי ספר זה אינו
בא לטעון את אשר הוא טוען כמסקנת חיזוי ) ,(Forecasting Resultאלא הוא בוחן בשיטת ניתוח-
התוכן ) (Content Analysisכיצד חוקרים וסופרים מתחומי דעת מגוונים מעריכים כיום מה יהיו
הכישורים והמיומנויות שיידרשו מהאנשים בסביבות חברתיות ,טכנולוגיות ,תעשייתיות ,וכלכליות
עתידיות .את תוצאות ספר עמדה זה יש כמובן לראות מהפרספקטיבה הסובייקטיבית של הספרות
שנבדקה עד כה .עם זאת ,אין מטרת מחקר זה להצביע על הכישורים העתידיים בוודאות .אין בידינו,
בנקודת זמן זו בה אנו נתונים ,להעריך נכונה את הכישורים ההם .כל שאנו יכולים לעשות הוא
להעריך כיצד אנו רואים כיום את הצרכים של העתיד .מטרת הספר לכן ,היא להביא הערכות אלו
בפני העושים במלאכת החינוך בכלל ,והכנת תוכניות לימודים בפרט ,כדי שישקפו בעשייתם בהווה
את הצרכים העתידיים של תלמידיהם כפי שהם נראים לנו כיום.
ברצוני להודות לתלמידיי הרבים שהשתתפו בהכנת החומרים לספר זה .אני מודה להם על עבודתם
המאומצת ,על היצירתיות הרבה שהם גילו וממשיכים לגלות ,ועל התלהבותם מדרך חשיבה זו.
אני תקווה שהם ימשיכו להיות סוכני שינוי באוריינטציה עתידית בכל אשר יפנו.
גרסה זו של הספר היא האחרונה בסדרה של פרסומים בנושא המיומנויות של העתיד .בספר זה אנו
מרחיבים את הדיבור על הקטגוריה השביעית אותה אנו מכנים השבחה .הפרק על ההשבחה מלווה
בהגדרות יותר מפורטות ובדוגמאות הממחישות את כוונתנו.

דוד פסיג
יוני 2000
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תמצית

אופייה של חברת המאה ה -21יהיה שונה בצורה ניכרת ) (Toffler 1990מאופייה של החברה
בחמישים השנים האחרונות של המאה העשרים .בהנחה שבית הספר משקף את צרכי החברה ,אזי
סביר לטעון שמשימת בית הספר של המאה ה -21צריכה להיות שונה ממשימתו הנוכחית .טבעה של
המשימה החינוכית הבית ספרית לעסוק מחד גיסא בהוראת תכנים—ה"מה" ,ומאידך גיסא בהקניית
מיומנויות למידה—ה"איך".
ספר זה עוסק בהגדרת מיומנויות וכישורים קוגנטיביים שישקפו את צרכי האדם והחברה העתידית.
אין בכוונת הספר לעסוק בהרחבה בהגדרת תכנים לימודיים שישקפו את צרכי העתיד .סוגיה חשובה
זו דורשת התייחסות נרחבת) ,פסיג  .(1997 ,1987עם זאת בפרק השני אנו מציגים בקצרה עמדה
בסוגיה זו.
בסוגיית ה"איך" עסקו מאז שיגור הספוטניק בשנות השישים למאה העשרים .בלום וחבריו )בלום
 (1956ניסחו את הטקסונומיה שהתוותה את המיומנויות הקוגנטיביות למתכנני תוכניות הלימודים
תחת שש קטגוריות :ידע; הבנה; יישום; ניתוח; סינתזה והערכה .על מנת לנסח טקסונומיה עתידית,
מתחקה ספר זה אחר אופייה של החברה העתידית ,שהמאפיין העיקרי שלה הוא יישום מוצלח של
מידע בזמן אמת .חברה זו מכונה "תקופת הידע" ) ,(The knowledge ageאו לחלופין "הגל הרביעי" )
.(Perelman 1992
לצורכי ניסוחה של טקסונומיה של מיומנויות וכישורים עתידיים ,הנחנו כבסיס לעבודה את מבנה
הטקסונומיה של בלום והרחבנו את שש הקטגוריות ,על מנת שישקפו את צרכי העתיד .בנוסף מצאנו
לנכון להוסיף קטגוריה שביעית ,אותה כינינו "השבחה" .הספר בא להדגיש את הצורך ברענון החשיבה
בהגדרת אופיין של המיומנויות ,שילדנו יזדקקו להן בחייהם כבוגרים ,ובהתוויות משימות חדשות
למתכנני תוכניות הלימודים.
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מבוא

התרבות האנושית עברה עד עתה שלושה גלים של שינויים ,אשר השפיעו על תפיסת הזמן ,המרחב,
והערכים ,של תרבויות רבות .הגל הראשון היה כאשר הייצור האנושי עבר מעיסוק בלקט ובציד אל
עיסוק בחקלאות ובענפיו .מעבר זה ארך אלפי שנים .הגל השני אירע כאשר היצור האנושי עבר
מעיסוק בחקלאות אל עיסוק בתעשייה .מעבר זה ארך דור אחד בלבד .הגל השלישי מתאפיין במעבר
מעיסוק בתעשייה מכנית למידע ) .(Toffler 1992אולם ,תרבויות שונות החלו כבר בשנות התשעים
של המאה העשרים להתנסות בגל שינויים המתאפיין במעבר מסחר במידע לייצור ידע  -קרי; יישום
מידע בזמן אמת ) .(Kennedy 1993גל שינויים זה מציב בפני העוסקים בחינוך את האתגר לפתח
מיומנויות קוגנטיביות עתידיות ,השונות מהמוכרות לנו .השאלות העומדות בפנינו הן :מהן
המיומנויות שעל מערכת החינוך לפתח ולהנחיל? כיצד אנו נערכים להכין את הדור הבא להתמודדות
עם דרישות חדשות בשוק העבודה? מה אנו צריכים לעשות היום ,כדי שתלמידינו ,אזרחי המחר,
יוכלו להצליח ולהתמודד עם הדרישות החדשות שהחברה ,הכלכלה ,התעשייה ,הטכנולוגיה והקריירה
יציבו בפניהם.
ספר זה עוסק בניסיון לבחון מחדש את המיומנויות הקוגנטיביות הצריכות להילמד במערכת הבית-
ספרית .לצורך זה יצאנו מהמסורת של טקסונומיות )תסוויגים( של כישורים קוגנטיביים שפותחה
במחצית המאה האחרונה והרחבנו אותה ,כך שתשקף את הצרכים העתידיים של הבוגר.
בנוסף להרחבה ,ספר זה מציע קטגוריה נוספת שיש לשקול את הוספתה בסולם התסוויגים .אנו
מעריכים שמיומנות "ההשבחה" משקפת פעילות קוגנטיבית בחברה העתידית .הספר מגדיר קטגוריה
זו ומרחיב את הדיון באופייה ובחשיבות הטמעתה בתהליכי הלמידה .
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פרק 1
יסודות פילוסופיים לחקר העתיד

העתידנות מבטאת בעקרונות היסוד שלה מספר הנחות על היקום ותפקיד האדם בו .בזיהוים ,נוכל
אולי להבין כיצד העתידנות היא פרספקטיבה השונה ביסודה מן המקובל בתרבות המערבית ,ואפשר
שתהיה בה התאמה גדולה יותר למילוי תפקידי האנושות לקראת המאה העשרים ואחת.
יש הסוברים שאפשר לרכוש ידיעות ולהתוודע אל העבר ,אך לעולם לא אל העתיד .הצהרה זו היא
אמיתית רק למחצה ,ומשתמשים בה בדרך כלל כדי לחזק את תפיסת העולם הטוענת ,שאין נקודות
אחיזה למחשבה על העתיד .ברם ,האמת שבהצהרה היא ,שידיעתנו על העולם ועל עצמנו נגזרת
מניסיוננו ,דהיינו הידיעה היא תוצאה ממכלול התפיסות )פרצפציות( והתחושות שהיו לנו בעבר .אבל
דבר זה אינו מונע מאתנו להצהיר במדויק על אשר יתרחש בעתיד ,וזאת ,במשמע ,שאנו "יודעים" מה
יתרחש בעתיד ,כשם שאנו "יודעים" מה התרחש בעבר .אנו עשויים לטעות בתחזיותינו בדיוק כפי
שאנו עשויים לטעות בזיכרונותינו .עם זאת ,תחזיות וזיכרונות גם יחד הם חלק מ"ידיעתנו".
אנשים רבים מאמינים שידע נובע רק מעובדות ,והרי אין עובדות על העתיד .היגד זה נכון במובן
מסוים ,היות ועובדה משמעה דבר שהתרחש כבר .עם זאת במובן אחר  -יותר מופשט  -המלה
"עובדה" מתייחסת להצהרה מדויקת על המציאות .במובן זה ההצהרה "השמש תזרח מחר" היא ממש
עובדה כשם שההצהרה "השמש זרחה אתמול" היא עובדה .יש בידינו עובדות רבות מדויקות יותר על
העתיד ,מעובדות אחרות שיש בידינו על העבר .למשל ,ודאי יותר שהים התיכון יהיה קיים בשנת
אלפיים מאשר העובדה שקולומבוס גילה את אמריקה לפני כ -500שנה.

אי הקיומיות שבעתיד
לאמיתו של דבר" ,העתיד" אינו עובדה קיימת .לכן עלינו להכיר את אי-קיומיותו אם ברצוננו להבהיר
את מחשבותינו עליו.
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אופיו הפרדוכסלי של העתיד נובע מהעובדה ,שאין בו ממשות כעצם בלתי תלוי .כשאנו מדברים על
"העתיד" ,כוונתנו לעתיד של משהו ,וזה עצם או מצב כלשהו כפי שהוא יהיה בנקודה מאוחרת יותר
בזמן .בדרך כלל "העתיד" הוא דרך להתייחס אל תרבות אנוש ,או אל חלק ממנה ,לעבר נקודה
מאוחרת יותר בזמן .מכאן ,שמודעותינו לגבי אי-קיומו של העתיד היא ,באופן פרדוכסלי ,מחשבה
מכינה להבנת חשיבותו הרבה .מאחר וה"עתיד" ו"העולם של העתיד" אינם קיימים עדיין ,אין הם
יכולים להילמד .ומה שביכולתנו לעשות הוא רק להרהר במחשבות ורעיונות כיצד עשוי להראות
העולם בעתיד ,וכן ללמוד את העולם שבהווה ,משום שעולם העתיד יתהווה מהעולם של היום.
על-כן כשאנו נותנים דעתנו על העתיד ,אנו מעונינים ,לאמיתו של דבר ,ברעיונות על העולם כפי
שהוא יהיה בעתיד ,ורעיונות אלו מתפתחים מתפיסותינו על העולם כפי שהיה בעבר ,וכיצד הוא
משתנה ,הכל כפי אמונותינו ושאיפותנו.

המהות שבעתיד
ברגר ) ,(1971חוקר ישראלי בשיטות חיזוי ,מצא את היסוד הלא-אכסיסטנציאלי שבעתיד ,במחשבה
ההיסטוריוסופית של שתי האסכולות המרכזיות בחקר המדע החברתי ,ומעיר שיש בחשיבה על
העתיד יסוד חשוב אחר בחשיבה האנושית--יסוד המהות .נבהיר נקודה זו תוך כדי אזכור הפילוסופיה
של שתי האסכולות הנ"ל .ניתן לסווג את האסכולות החברתיות לאסכולות פרו-נטורליסטיות ואנטי-
נטורליסטיות; וזאת ,לפי גישתנו החיובית או השלילית ליישום שיטות החשיבה המקובלות במדעי
הטבע.
האנטי-נטורליזם—הוא ההיסטוריזם ,גורס כי מדעי החברה שמים לעצמם מטרה להסביר את
ההתפתחויות בחברה ובתרבות כהתפתחויות הנגזרות מהתנהגות בני-אדם ורצונם ,ולא כהתפתחויות
הנגזרות מחוקים כמו חוקי הטבע שאינם מתייחסים לרצונם ולהכרתם של בני-אנוש .חוקים
פיזיקאליים—אומרים חסידי אסכולה זו—שומרים על תוקפם בכל מקום ובכל עת .זאת ,כיוון
שבעולם הגשמי שולטת אחידות שאינה משתנה עם המרחב והזמן .ואילו החוקים החברתיים אינם
מגלים תכונה דומה—הם משתנים בכל תקופה ובכל מקום .נכון שקיימים תנאים חברתיים טיפוסיים
עליהם ניתן להצביע ולומר שהם בעלי מחזוריות קבועה .אך אף-על-פי-כן ,מצד אופיים אין הם זהים
עם הכללים הקבועים שבעולם הפיזי .שכן ,טוענים הם ,בטבע לא יכול להתרחש שום דבר חדש
ביסודו ובמהותו .החידוש יכול להיות נעוץ רק בסידורם ובצירופם מחדש של היסודות הקיימים .ואילו
החידוש החברתי הוא חידוש מהותי .זה יסוד ההבחנה אצל הפילוסופים בין הקיום )(EXISTENTIA
והמהות ) .(ESSENTIAוהוא שבמדעי הטבע יש ערך לכל מה שחוזר על עצמו—קיום .ואילו במדעי
החברה יש ערך לכל מה שמשתנה—מהות .גם באסכולה הפרו-נטורליסטית נעוץ יסוד מהות זה.
אסכולה זו ותת-אסכולות הנגזרות ממנה ,מתבססות על ההנחה ,כי ניתן לגזור גזירה-שווה בין
החשיבה במדעי הטבע ובין החשיבה במדעי החברה .לפי תפיסתן ,האדם הוא חלק מהטבע ולכן הוא
פועל על-פי חוקיו .בפילוסופיה מגדירים תפיסה זו מטריאליזם ,ואילו בסוציולוגיה מגדירים אותה
סיאנטיסיזם ).(SCIENTICISM
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תת-אסכולות אחדות ,בעלות אופי מוניסטי ,שוללות את השפעת הרצון של האדם ומקבלות עקב כך
אופי דטרמיניסטי .משמע ,חיזוי העתיד אינו מהווה קושי מיוחד ,וזאת בגלל שלילת חרות הרצון
הטמונה בתת-אסכולות אלו ,הנותנות תוקף קיומי לחשיבה על העתיד המתגלע .ותת-אסכולות
אחרות ,בעלות אופי דואליסטי ,רואות בגילוי הרצון של הבריות גורם המשפיע על התהוות המציאות.
חשיבה אינדטרמיניסטית זו ,לדעת ברגר ,עושה את החיזוי למסובך מדי ,ולכן יש בה יסוד המהות,
הנובע מחרות הרצון הטמון בה ,וגם יסוד האי-קיומיות המוסק מחרות זו גופא—חרות המדגישה את
הפן הלא-אכסיסטנציאלי בחשיבה.
על-כל-פנים ,העתיד או עולם העתיד אינו קיים ,אך עם זאת תמיד הוא משמש מושא לכל פעולותינו.
כמעט כל אשר אנו עושים הוא למען השבחת המצב בו נמצא עצמנו בעתיד .אף שאנו חושבים על
העבר ,אנו בוררים ממנו יסודות שנוכל לבנות עליהם בעתיד .העתיד הוא תחום ההשפעה של
חלומותינו ושאיפותינו ,בדיוק כפי שהעבר הוא תחום ההשפעה של זיכרונותינו .מאחר ועולם העתיד
עדיין אינו ממשי ,הוא עשוי ומוכן להיות מעוצב על-ידי תשוקותינו ,בניגוד לימי האתמול שחלפו לעד.
אנו יכולים ,אם נרצה בכך ,לעשות היום כדי לשנות את המחר .גמישותו של העתיד—העובדה
שביכולתנו לגבש את המצב בו נתנסה מאוחר יותר—עושה אותו קשה לחיזוי ובו-זמנית בר-חשיבות
גדולה ללמידה .אילו ניתן היה לחזות את עולם העתיד באופן מוחלט ,הוא היה משום כך גם בלתי-
ניתן לשינוי ,ולמידתו של העתיד הייתה גורמת אולי לסיפוק סקרנותנו בלבד.

עתידנים ועתידנות  -הגדרה
במובן הרחב ,כל המתעניין ברצינות במגוון ההתפתחויות האפשריות העשויות להתגלע בעתיד ניתן
לכנותו "עתידן" .אך לפי  ,(1977) Cornishהביטוי מוגבל בדרך כלל למתעניינים במונחי העתיד שלאורך
זמן של תרבות אנוש ,ולמשתמשים במובנים לא-מיסטיים להגדיר וללמוד עתידים אפשריים.
תנועת העתידנות המודרנית החלה להתפתח במהירות בשנות השישים של המאה העשרים ,ונראה
שהיא מעצבת לה בהדרגה פילוסופיה שיטתית ,אף שהיא מתלבטת עדיין בהטבעת מונח מקובל
)פחות או יותר על הכל( לשמה (1996) Flechtheim .טבע לראשונה בשנת  1947את המונח
 ,FUTUROLOGYשהתקבל על-ידי רבים .אולם היו הוגי-דעות שהגדירו את הנושא במונחים אחרים
מקבילים .כך ,למשל (1963) Lundberg ,השתמש במונח –PROGNOSTICSתחזית; De Jouvenel
) (1964במונח –CONJECTUREהשערה לגבי מה שיהיה;  (1967) Jatschבמונח TECHNOLOGICAL

–FORECASTINGחיזוי טכנולוגי; ואחרים במונח –PREDICTIVE STUDYחקר החיזוי.
בתחילה ,תנועת העתידנות המודרנית ,לדעתו של ברגר ) ,(1971הציבה לעצמה מטרה לבדוק ולקבוע
את השיטות המדעיות באמצעותן ניתן לחזות מראש ולטווח ארוך מה ילד יום .מאוחר יותר ,העריכה
שאינה יכולה להגביל עצמה ולשמש מטרות פרגמטיות בלבד .היא הבינה כי עליה לחפש אחרי
ההמשכיות של התרבות האנושית ,כדי להתוות דרך לסיפוק הצרכים הנפשיים של האדם ולהבטיח
את החוסן הרוחני שלו.
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דבר זה הביא לכך שבארצות המתקדמות של העולם התפתחו מרכזי אולפנא שונים ,בהם נחקרת
שאלת חיזוי העתיד באמצעות שיטות מדעיות ,ונחקרות שיטות החשיבה שנתקבלו על דעתם של בני
כל הדורות והזמנים ,כדי למצוא את יחסי הגומלין ביניהם.
הפילוסופיה ,הסוציולוגיה ,הפסיכולוגיה ומדעי הטבע לענפיהם משמשים כיום חומר ביד היוצר
באולפנות אלו לחקר חיזוי העתיד .מתוך כך עולה וצומחת הדיסיפלינה האקדמית הצעירה ביותר
במשפחת המדעים—העתידנות .בעזרתה משתדל העתידן המודרני למצוא את יחסי הגומלין
הנרקמים בין הקידום הטכנולוגי ,ההתפתחות במדעי הטבע ,וההתפתחות במדעי הרוח .וזאת מתוך
ידיעה ברורה שכל המתרחש בחיינו עשוי לקבוע את גורל בני האדם בעתיד.

שלושה עקרונות ביסוד מחשבת העתידן
גיבושה של הפילוסופיה ,או נקודת המבט של העתידנות ,עדיין רחוק מלהיות שלם .עם זאת ניתן כבר
לדבר ,באורח זמני ,על כמה עקרונות יסוד המאפיינים את מחשבתם של העתידנים הנוכחיים .בין
העקרונות המתגלים יש לדברי  (1977) Cornishשלושה חשובים ביותר:
• האחדות של המציאות.
• חשיבותו המכרעת של הזמן.
• חשיבותם של הרעיונות  -במיוחד רעיונות על העתיד.
היסוד הראשון ,אחדותו של היקום ,מסביר קורניש ,מהווה בסיס כמעט לכל מחשבת העתידנים .והוא
התפיסה שכל היקום מיקשה אחת ,יותר מהיותו סך מקובץ ,בלתי-תלוי ולא קשור של יחידות.
הדרישה התקיפה לקשר כל דבר בעולם ,כולל האדם ,נוסף על אי-היכולת להבין כל ישות יחידה בלא
התחשבות במקומה בתוך הכוליות ,מוסיף קורניש ,היא המונחת ביסוד התפיסות של העתידנים
בימינו.
מחשבה הוליסטית זו מנוגדת למחשבה המסורתית הטוענת ,שאדם קיים ביקום אך למעשה אינו
מהווה חלק ממנו .לדעת הפרספקטיבה ההוליסטית של העתידן ,האדם הוא חלק מהטבע כמו כל דבר
אחר ביקום .אחדות היקום היא אחדות הזמן והמרחב גם יחד .משמע ,שעולם המחר הולך ונוצר
מתוך ההווה ,ומסיבה זו נוכל לדעת לא מעט על עולם המחר על-ידי הסתכלות זהירה במה שהתרחש
במהלך העבר הלא-רחוק" .העתיד בנוי מחומרים של ההווה" ,מסכם קורניש.
היסוד השני ,חשיבותו המכרעת של הזמן ,ניתן לסכמו כך .מרבית האנשים עסוקים בדאגותיהם
המיידיות ,המחשבה על העשוי להתרחש חמש או עשר שנים הלאה נחשבת בעיניהם כספקולציה .אך
עובדה היא שהבעיות של היום לא הופיעו לפתע יש מאין .הן נתהוו ,פעמים משך שנים ,וניתן היה
להתמודד איתן ביתר קלות אילו דובר בהן מוקדם יותר .המשברים לפניהם אנו ניצבים כיום הם בדרך
כלל הבעיות המזעריות שהזנחנו אתמול.
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נוסף לפחת בערכו של העתיד ,מרבית האנשים אינם מודעים ל"שינוי-המדורג" .למשל ,בדרך כלל אין
איש מבחין בתוספת של  2%בשנה של זיהום אוויר ,והרי משמעות הדבר הוא שזיהום האוויר יוכפל
תוך  34שנים! אוכלוסיית עיר הנכפלת תוך דור משמעותה שינוי קיצוני של חיי העיר לטוב ולרע.
בדרך כלל ,עתידנים מעונינים לזהות שינויים מדורגים כאלה ,כדי שיוכלו לפקח עליהם בתזמון שימנע
את כאב המשבר .ברגע שהבעיה מגיעה לכדי משבר ,זה השלב בו הופך הכאב לבלתי נסבל ,וזה השלב
בו הבעיה הופכת למודעת .אולם בנקודה זו אפשר שהבעיה תיפתר רק בהוצאות מיוחדות ,הוצאות
בזמן ובכסף .במרבית המקרים היא נשארת ללא פתרון כלל .הנזק נעשה ולאנשים נותר לחיות עמו
ותו-לא .לעומת זאת ,שינוי קטן שיונהג בתבונה עשוי להניב תוצאה משובחת במשך השנים הבאות.
שינוי כזה ניתן להמשילו לגרעין הנשתל בתנאים טובים וגדל לבסוף מאליו לעץ גדול .על כן אפשר
לומר ,הזמן הוא גורם מכריע המאפשר ליישב ,או לאו ,עניינים בקלות.
בחשיבתם על העתיד ,נוטים העתידנים למקד את מבטם בטווח של חמש עד חמישים שנה קדימה.
הסיבה לכך נעוצה במובן המיידי של העתיד ,הנחשב לתחום החשיבה השכיח של האנושות .מחד ,אין
בידי איש לשנות את העתיד המיידי—ולו רק משום שאין מספיק זמן להחליט ולבצע כדי לראות
שינויים יסודיים ואפקטיביים .מאידך ,את הטווח שמעבר לחמישים שנה נוטים להזניח ,משום שכל כך
הרבה שינויים עשויים להתגלות במשך מחצית המאה עד כי קשה מאד יהיה להצהיר עליו כעל דבר
העשוי להועיל למקבלי ההחלטות של היום .אין ביכולתנו לתכנן ביעילות את התקופה של חמישים
שנה מעתה ,וזאת משום שכל כך הרבה דברים בלתי ניתנים לחיזוי ,וכל כך הרבה גורמים יפעילו
השפעתם עד כי כל אשר נעשה יימחק בשנים העוקבות.
כשם שהאסקימוסים פיתחו שמות שונים לשלג ,והערבים שמות שונים לחלקי הגמל ,כך העתידנים
החלו לפתח שמות שונים למגוון חלקיו של העתיד (1974) Earl Joseph .מזהה חמש תקופות יסודיות
של העתיד:
• העתיד המיידי ,עד שנה מעתה.
• העתיד :במינוחו הקרוב ,עד חמש שנים מעתה.
• העתיד :בטווח הממוצע ,מחמש עד עשרים שנה מעתה.
• העתיד :בטווח הארוך ,מעשרים עד חמישים שנה מעתה.
• העתיד הרחוק :מחמישים שנה ואילך.
התקופה הראשונה ,השניה והחמישית אינן מושאיו של העתידן ,כפי שהסברנו .לעומתן מבחין
 Josephבשתי נקודות חשובות מאד בחשיבה של העתידן .המציאות שנתנסה בה ,בחמש עד עשרים
השנים מעתה ,הולכת ונוצרת מההחלטות המתקבלות כיום .ההחלטות של היום לא ישנו באופן ניכר
את המציאות של חמש השנים הקרובות ,אך הן עשויות להטביע את חותמן על המציאות שנתנסה
בה בין חמש עד עשרים השנים מהיום .עובדה מעניינת זו נובעת ממשך הזמן העובר מרגע קבלת
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ההחלטה עד סיום הגשמתה .אנשים המקורבים לשלטון ,טוען  ,Josephמודעים לעתים קרובות
לתסכול הנובע מאי-יכולתם להגשים את החלטותיהם .יתרה מזו ,ידוע שבמדינות בהן השלטון
הדמוקרטי מתחלף מדי  5-4שנים בין מפלגות שונות ,מרבית מקבלי ההחלטות בכל השלטונות
מתוסכלים מאי יכולתם לממש את החלטותיהם .והגרוע מכל ,מוצאים הם עצמם מממשים החלטות
של השלטון הקודם שלפעמים אינן לפי רוחם.
כמעט כל דבר יכול להתממש תוך עשרים שנה .ניתן לציין שתי עובדות הממחישות את הקביעה הזו.
ארבע שנים בלבד מזמן קבלת ההחלטה ,הותר מרצועתו כוחו של האיום של האטום .ורק אחר
שמונה שנים צעד האדם על הירח .שתי דוגמאות אלו מדגישות את עמדתם הנחרצת של עתידנים
בדבר מתן ביטוי לפרספקטיבת העתיד ,בתהליך קבלת ההחלטות .העתידנים מדגישים שעיקר העניין
בלמידה של העתיד בא להוכיח את איכות ההחלטות המתקבלות ברגע זה ממש .ההחלטות של היום
הן המגבשות את עולם המחר ,אך עדיין אנו מקבלים החלטות במידה מועטה של מודעות לביטוין
"בעתיד" הרחוק.
היסוד השלישי ,חשיבותם של רעיונות ,מתייחס לכך שמאחר והעתיד אינו קיים ,חייבים להמציאו.
בלשון אחרת ,צריך ליצור וללמוד רעיונות על מה שעשוי להתרחש בעתיד .רעיונות אלו שהם בעצם
עתידים אפשריים ) ,(FUTURIBLESמונח שטבע  ,De Jouvenelהם חשובים משום שמחשבתנו
מתגבשת הן על-ידי תפיסותינו לגבי מה שהתרחש בעבר והן לגבי ציורי התמונות שבמוחנו שבדומה
להן נראה בעתיד .מושגים אלו הם כליה של המחשבה שבלעדיהם לא תתקיים כל חשיבה .רעיונות
ניתן לחלק לשתי חטיבות:
 .1תפיסה ) ,(Perceptionהיא מעין מפה רוחנית או תמונה של דבר מה.
 .2תיאוריה ,במובן זה ,היא שתי תפיסות או יותר המקושרות-הדדית ומצביעות על הדרך שהן
מתייחסות האחת אל רעותה .למשל ,לילד תוכל להיות תפיסה של בית וכלב ,מחד,
ותיאוריה—שיתושים )תפיסה( מביאים מלריה )תפיסה( מאידך .תפיסות ותיאוריות הן דגמי רוחנו
של אופן פעולת העולם ,המאפשרים לנו לשחזר את שהתרחש בעבר ולדמיין את שעשוי להתרחש
בעתיד .החשיבה מתהווה מהפעלתן של התפיסות והתיאוריות בדרכים מגוונות .כשאנו הוזים
באור יום ,אנו מאפשרים לתפיסות לעלות אל מודעותנו ללא כוונה למקדן בבעיה מיוחדת.
כשברצוננו לפתור סוגיה כלשהי ,אנו מחפשים ומעלים למודעות את התיאוריות והתפיסות
המתייחסות לסוגיה .במהלך החשיבה ,אנו משחקים בתפיסותינו ומניעים אותן בדרכים מגוונות.
בדרך כלל ,אנו מרוצים כשאנו מגלים תפיסה או תיאוריה המתאימה למציאות ,שיש לה סיכויים
רבים להיות נכונה—ולו רק משום תחושת הכוח שהיא מעניקה לנו ,אפילו שעדיין לא השתמשנו
בה היא נוטעת בנו תחושה של כושר.
במהלך החיים ,אנו משתדלים לפתח את כלי מחשבתנו .כשאנו מגלים מידע ותבונה ,אנו חשים
העשרה הנוסכת בנו ביטחה גדולה בעצמנו .דבר המביא אותנו לחוש שיש ביכולתנו להתמודד עם
אתגרי העתיד .כוחם של הרעיונות אינו תמיד ידוע ,בגלל היותם בלתי נראים וקשים להערכה ,אך הם
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מייצגים מקור בעל ערך רב ,ויש הרואים בהם ,מנקודת ראות כלכלית ,חשיבות רבה יותר מתשומות,
מבתי חרושת ומכוח-אדם.
אנשי עסקים נוטים להדגיש חומרים יותר מהון-אנושי משום ששפע החומרים יכול להיות מחושב
במספרים ומוכן להחלפה .אך עדיין הון אנושי בדרך כלל חשוב יותר .אחר מלחמת העולם השניה
איבדה גרמניה ויפן את כל ההון הממשי שהיה ברשותן .אך כעבור מספר שנים שגשגו העם הגרמני
והיפני יותר ממה שהיו לפנים וזאת משום שלא איבדו את הונן האנושי .היו אלה הרעיונות שבראשם
שהיוו את מקורותיהם העשירים ביותר .אילו יצויר באופן פרדוכסלי ,למשל ,שהעם היפני יוחלף
באיזה שבט פרמיטיבי שווה במספרו לעם היפני ,תתמוטט הכלכלה יפנית מיד ,ותוך חודשים מספר
חרושת המוצרים ותעשיית ההיי-טק תרד לטמיון.
רעיונות ומחשבות ,בין השאר ,יוצרים תרבות ותורמים רבות לקידומה .לדוגמא ,חלוקת העבודה היא
רעיון פשוט שהוכיח כוח עצום במשך הזמן .כשברצוננו לבצע עבודה ,רעיון זה מציע לנו נוסחה של
הצלחה :חלק את העבודה למטלות נפרדות והורה מטלות אלו לאנשים שונים .באופן זה כל אחד
יתמחה בחלקו בעבודה ולכולם תהיה רווחה .ללא חלוקת העבודה או ההתמחות ,לא הייתה עולה על
הדעת התרבות האנושית הנוכחית.
רעיון אחר שהשפיע על תרבותנו שייך לפרדריך וינסלר טיילור ,מכונאי משוגע לדבר אשר האמין כי
ניתן לשוות לעבודה אופי מדעי על ידי תיקנון )סטנדרטיזציה( הפעולות השונות שמבצע כל עובד.
טיילור החליט כי יש דרך אחת שהיא הטובה ביותר )התקנית( לביצוע כל עבודה ,כי קיים מכשיר אחד
שהוא הטוב ביותר )התקני( לעשייתה של אותה עבודה וכי קיים זמן קבוע )תקני( שבו יש להשלימה.
רעיונות אחרים ,כמו זה של קופרניקוס ,שהארץ נעה סביב השמש ,וכמו זה של דרווין ,הברירה
הטבעית ,הם דוגמאות הממחישות את כוחם העצום של רעיונות שבאו לפתור סוגיות בהן התלבטה
האנושות.
רעיונות דוגמת אלו ,לדעת תומאס קון ) (1977הם הישגים רוחניים ,שבזמן מסוים מכירה בהם קהילה
מדעית מסוימת כמספקי היסודות להמשך פעולתה .הישגים אלה מכנה אותם קון "פרדיגמות" .
בבחירת מונח זה כוונתו של קון לומר שמחשבות מקובלות בתקופה מסוימת—רעיונות הכוללים
בתוכם חוקים ,תיאוריות ,החלות ושימושים מעשיים כאחד—מספקים דגמים שמהם צומחות
מסורות מלוכדות של מחקר מדעי .אלו הן מסורות שההיסטוריונים מתארים אותן בכותרות כמו
"אסטרונומיה קופרניקאית"" ,דינמיקה אריסטוטלית" ,או "ניוטונית"" ,אופטיקה של גופיפים" ,או
"אופטיקה של גלים" ,וכן הלאה.
למידת הרעיונות—פרדיגמות—בכללן רבות שתחומן צר מאד בהשוואה לאלה לעיל ,היא עיקר
הכנתו של תלמיד לקראת חברות בקהילה מסוימת שבתוכה הוא עתיד לחיות ולפעול .ברם ,כשם
שלימוד הפרדיגמות עוזר לנו להשתייך ולפעול בתוך הקהילה והחברה הנוכחית ,כך גם רעיונות
חדשים ולמידתם עוזרים לנו:
• לבנות מפות מדויקות ושלמות של המציאות שמתוכן אנו דולים את הרעיונות היעילים ביותר,
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• לייצר מהן הון אנושי שיעמוד לרשותנו בעת הצורך.
החינוך יכול להיחשב ליצרן ולמפיץ הגדול של רעיונות מסוג זה .הרעיונות יכולים להתאכסן במוחות
האנשים לשם שימוש יעיל מאוחר יותר ,להביא את הילדים במערכת החינוך ובמסגרת תוכניות
הלימוד הרגילות ללמוד וליצור רעיונות חדשים על העתיד ,רעיונות שבבוא העת יוכלו לשמש אותם
כהון אנושי לעת הצורך.
ייתכן כי במערכות חברתיות חשוב הוא מה אנשים חושבים שעשוי להתרחש יותר ממה שקיים
במציאות .במערכות כלכליות הדבר בולט במיוחד .סוחרים מצליחים למכור מוצר מסוים רק כאשר
הצליחו ליצור במודעות הציבור צורך במוצר מסוים ולשכנעו שהמוצר וודאי יימכר או יאזל מהשוק.
ובמקביל ,במערכות פסבדו-פסיכולוגיות ,לעתים אין אדם יכול לעשות דבר לא בגלל חוסר שרירים,
כוח ,כלים או כסף ,אלא מחוסר רעיונות-בכוח שיהיו מוכנים להוצאה לפועל .האדם המצויד ברעיון
המתאים בדבר מה לעשות ,הבלתי-אפשרי יכול להפוך במהרה לאפשרי .ברם ,כדי לקבל את הרעיון
המתאים ,נצטרך להשקיע במחקר כדי לחשוף אותו.
לסיכום ,אם ברצוננו לעשות דבר קשה לאפשרי ,נשקיע זמן ומאמצים בפיתוחם ובחשיפתם של
רעיונות המכוונים להשיג את מטרותינו .ההיסטוריה מלאה דוגמאות כאלה ,והקמת מדינת ישראל
תוכיח.
העתידנים ,המשוכנעים שרעיונות בכוחם לשבר הרים ,מאד מעונינים בפיתוחם השיטתי של
הרעיונות .הם מאמינים שרעיונות טובים יותר ישפרו את תנאי הקיום של האנושות .בעזרת רעיונות
מתאימים תוכל האנושות לשים קץ למלחמות ,ולהעביר את הדלות ,הרעב והמחלות לארכיונים של
ההיסטוריה.
הרעיונות על העולם בעתיד חשובים ,אפוא ,לאין ערוך יותר ממה שנדמה לנו .אנשים חושבים
שפעולותיהם מבוססות על מאורעות בעבר ועל מציאויות קיימות ,ברם תמונותיהם הרוחניות על
העתיד עשויות למלא תפקיד קריטי בהתנהגותם .התמונות הללו הן בעצם תוכנית מפורטת על-פיה
אנו בונים את חיינו .לכן תוכנית פעולה זו תוכל להיות חשובה יותר מחומרים שבעזרתם אנו עובדים
)גופנו ,משפחתנו ,אמצעינו הכספיים ,וכו'( להשגת הצלחתנו ואושרנו .לכן ,העולם הרצוי עשוי
להתממש אם יצויר בדמיון באופן נאות ,קרי ,אם אנשים יוכלו לפתח קונסנזוס על אופיו של העולם
הרצוי .כיצד יראה וכיצד ניתן לממשו .עתידנים מאמינים כי כדי להשיג קונסנזוס כזה ,יש ליצור
תחילה בשיטתיות רעיונות על העתיד ואח"כ ,והחשוב מכל ,ללמוד אותם .וזה אשר עושה את לימוד
העתיד לפעילות מדרגה ראשונה בימינו.
בפרק הבא נתמצת בשיטתיות ,חלק מתמונות עתיד כפי שאנו מזהים כיום באופייה של החברה
העתידית .על בסיסם ניתן לבנות מפות על פיהן נוכל לתכנן את חיינו.
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אופי החברה העתידית

החברה העתידית מתאפיינת בקצב תמורות מסחרר .המאה ה -21תאופיין בזעזועים ובתמורות
בכלכלה ,בפוליטיקה ובתקשורת .בפרק זה נציג בתמצית אפיונים וביטויים לתמורות אלה וכן מעט
מהשלכותיהם על מערכת החינוך ).(Kennedy 1993

תמורות בכלכלה העתידית
העבודה בחברה העתידית תאופיין בטכנולוגיה מתקדמת ,ובציבור עובדים מצומצם משתכר יותר
ומתוחכם יותר .בסביבה העתידית הדינאמית יידרשו בעלי העסקים להתחדש ולהתקדם כדי לשרוד.
בסביבה זו יהיה צורך בפתיחות ,בדמיון ,ובסובלנות לחריגות .שם המשחק יהיה מידע בזמן אמת.
החברה העתידית תחתור לקראת שבירת הממסד הביורוקרטי ,ותנוע לעבר צורות רבות של אחסון
ועיבוד מידע ,המצביעות על מהפכה בדרך החשיבה ,ניתוח והרכבה של מידע.

תמורות בפוליטיקה
מאבקי העצמה בחברה העתידית משקפים את רמת התחכום העולה של התחרות בחברה האנושית.
תחכום המאלץ את בעלי העצמה והשלטון לחפש מכשירים חדשים לשכנע או לשלוט בחברה .קיימת
עלייה במכשירי המניפולציה בהם משתמשים הפוליטיקאים ואנשי המנגנון הממשלתי כדי להמשיך
ולהחזיק בעוצמתם .במקביל יחול שימוש הולך וגובר במחשבים בקרב מנהיגים פוליטיים
וביורוקרטיים עד כדי תלות גוברת במערכות טכנולוגיות מתקדמות.

תמורות בתקשורת
החברה העתידית תתאפיין ברשת תקשורת מפותחת ביותר ,המאפשרת הזרמת מידע ללקוחות בזמן
אמת .זה יאפשר חיסכון בהוצאות והתייעלות של העסקים .הנגישות למערכת אמצעי התקשורת
לרבות מחשבים ,פקסימיליות ותקשורת אלקטרונית מתקדמת תהיה חופשית ופשוטה .הנגישות
לתקשורת תהיה בכמויות דמיוניות .מכאן ואילך יתחלק העולם בין המהירים והאיטיים .העוצמה
תעבור למהירים .מערכת התקשורת תעביר ללא הרף זרמים של נתונים ,מידע וידע .זוהי המערכת
הכלכלית המהירה של המחר.

מערכת החינוך העתידית
השינויים המהירים שיאפיינו את החברה העתידית מחייבים היערכות שונה של הארגונים ,כולל
ארגונים חינוכיים .מאחר שבעתיד יצטרכו הארגונים לפעול במצבים של חוסר ודאות מתמיד ,יש
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לפתח מנגנונים של שינוי והסתגלות .כיום מערכת החינוך היא מיושנת ,ונדרש שינוי במדיניות
החינוכית שתכשיר את התלמידים לקראת חייהם בעתיד .בשל השינויים המהירים תידרש מערכת
החינוך לתכנן את ההווה למען העתיד .יהיה צורך בחיזוי .ההנחות המבוססות על חיזוי יוצרות מצב
של קבלת החלטות במצבי אי וודאות הכרוכות בסיכונים .משימתה הראשית של מערכת החינוך
חייבת להיות הגברת כוח ההתמודדות האנושית ,שיפור קצב הסתגלותה לתמורות בלתי פוסקות
והגברת יעילותה של הסתגלות זו .יהיה צורך להקים ,למשל" ,מועצה לענייני עתיד" בכל בית-ספר,
לצורך חיזוי אפשרויות עתיד משוערות ועידוד דיון ציבורי אודותיהן.

החינוך הביתי
המסגרת הביתית תהיה דומיננטית הודות לשימוש במחשבים ,בקלטות למיניהן ,ובוועידות חוזי
) (Tele/video conferenceשיאפשרו ללמוד נושאים רבים בבית .הורים ותלמידים עשויים לחתום
על חוזי לימוד לזמן קצר בינם לבין בית-הספר .התלמידים יבקרו בבית-הספר לשם פעילות חברתית
וספורטיבית או לשם נושאים שאין באפשרותם ללמוד בכוחות עצמם .תפקיד בית-הספר יהיה הקניית
כלי למידה וכלים לבניית אישיותו של התלמיד ,וכן בגירוי התלמידים במשימות ביתיות :שימוש
בספריות מקוונות ,במחשבים נשאים ובעוזרים אישיים ).(Personal Digital Assistant-PDA
אמצעי התקשורת יהוו מקור ממנו מסיקים אנשים גם על נורמות חברתיות וגם על עובדות.

למידה תמידית
בשל ההתיישנות המהירה של מידע ,תידרש המערכת להכשרה בלתי פוסקת לשם התעדכנות .שיטות
ההוראה מחייבות רפורמה גדולה ,מהוראה פרונטלית דרך משחקי תפקידים חברתיים וכלה בחשיפת
תלמידים למה שמכונה "חוויות מלאכותיות" בתחומי הנופש ,הבידור והתעשייה .בתי הספר
העתידיים יתקיימו בזכות ייחודם ובזכות מידת יוזמתם .יתחזק הקשר בין הקהילה לבית-הספר הן
ברמת פעילות משותפת והן ברמת תקציב.

תוכניות הלימודים
תוכנית הלימודים הנוכחית כופה אחידות על בתי הספר .התלמידים נהנים מחופש בחירה דל ביותר
בנושאי הלימוד השונים .ההבדלים בין בית ספר אחד למשנהו הם מינימליים .אלווין טופלר מציע
לטפל בעניין זה ע"י תכנון "מערכת שיעורים לכל אפשרות" ,תוכניות חיזוק שתפקידן יהיה להכשיר
אנשים לטיפול בבעיות שאינן קיימות ואפשר שלא תתעוררנה לעולם .תוכנית זו תאפשר לחברה
לאגור מספר עצום ומגוון של התמחויות .התוצאות למדיניות זו יהיו יצורי אנוש אינדיווידואליים
יותר ,הבדלים ניכרים יותר בין אדם לרעהו ,מגוון רב של רעיונות וחיים עשירים יותר (Toffler
).1990

אישיות ופיתוחה
לאור השינויים הבלתי פוסקים ,יגבר הלחץ על האינדיבידואל יותר ויותר ,בעיקר בגלל הקושי לצפות
את העתיד .תנאים של חוסר ודאות מגבירים את המצוקה הנפשית אצל בני אנוש .לכן צריך יהיה
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לתת דגש רב במערכת החינוך על חיזוק יכולתו של היחיד להתמודד מול לחצים לשם הסתגלות
לשינויים מואצים .ניתוח אירועים ושיחה בכיתה ,למשל ,יכולים לשמש כלי חשוב להפגת מתחים.

אסטרטגיה של תודעת העתיד
לדעת עתידנים רבים יש בידינו ,במרבית המקרים ,לשפר את הסתגלותם של אנשים פשוט ע"י ציודם
במידע מוקדם על העומד להתרחש .לחיזוי העתיד יש חשיבות מכרעת בתהליך ההסתגלות .האנשים
העומדים בקצב התמורות ומסתגלים אליהם כהלכה ,מחוננים בחוש עשיר ומפותח יותר לגבי העתיד,
מאשר אותם אנשים שהסתגלותם לקויה.
אם אנו רוצים שילדינו יסתגלו טוב יותר לתמורות מהירות ,עלינו לחדד את רגישותם לאפשרויות
ולהסתברויות המחר .לשם כך צריכים להיות שיעורים שייקראו "שיעורי העתיד" שיעסקו בחקר
שיטתי של אפשרויות המחר ,למשל ,אוטוביוגרפיה הצפויה להם ,מתמטיקה באוריינטציה עתידית,
וכדו' )פסיג .(1987
בפרקים הבאים ,נסקור דוגמאות בולטות של מגמות במדעים ,בכלכלה ובעיסוקים עתידיים.
דוגמאות אלו ,באות לסבר את אוזן הקורא להיקפם של התמורות המתרחשות סביבנו ,על מנת
שנוכל לבחון ביתר בהירות מהן מיומנויות הלמידה שיש עלינו להנחיל לתלמידינו כדי להכינם טוב
יותר לאפשרויות המחר.

15

דוגמא למדע עתידי
מתוך כתבה מעיתון "גלובס" מוסף כסף מרץ  1997מאת :ענת כהן

בפרק זה נבחן בקצרה דוגמא למדע חדש בעל היגיון מסוג אחר שאיננו רגילים אליו .דוגמא זו באה
ללמד על כלל המדעים ההולכים ומתפתחים ויתבעו דרך למידה שונה מזו לה אנו מורגלים כעת )כהן,
.(1997

ההבטחה הכלכלית של הלוגיקה העמומה
מתחילת שנות התשעים פועלת בעיר סנדיי שביפן רכבת תחתית אוטונומית )אוטומטית לחלוטין
ללא נהג אנושי( המאופיינת על-ידי נסיעה בתנועה חלקה ואידיאלית .גם כשהיא עוצרת וגם כשהיא
מאיצה הנוסעים כמעט שאינם מרגישים בתזוזה גולמנית שמפילה אותם קדימה או אחורה ,והם לא
צריכים להיעזר בידיות או במאחזים שמאפיינים את כלי התחבורה הציבוריים המסורתיים .הרכבת
של סנדיי מבוקרת על-ידי מה שמכונה בקר מעורפל ) .(FUZZY CONTROLLERלא מדובר בתוכנת
מחשב רגילה אלא בכזו הבודקת מספר פרמטרים בסביבה לא מדויקת ,ומנסה לחקות החלטות
שמתקבלות במוח אנושי :כיצד להניע ,באיזו מהירות ,היכן ומתי לעצור ועוד .גם בתחום מוצרי
החשמל הביתיים יש יישומים מתקדמים של  .FUZZY LOGICמכונות כביסה מתוצרת בוש ,למשל,
נשלטות על-ידי בקר מיוחד היודע להחליט בעצמו באופן אוטונומי לחלוטין על כמות המים,
הטמפרטורה וזמן ההפעלה בכל כביסה.
מקובל להניח כי יש שלושה סוגים עיקריים של תבונה.CI ,BI ,AI :
 AIהיא הבינה המלאכותית ) ,(Artificial Intelligenceהמאפיינת מכונות תכנות רגילות ומחשבים
המבוססים על מערכת החלטות קשיחה BI .היא הבינה הטבעית הביולוגית ) Biological
 ,(Intelligenceהמאפיינת את המוח האנושי או בינות ביולוגיות אחרות .וComputational ) CI-
 ,(Intelligenceהמנסה לשלב בין השתיים .הטכנולוגיה הזו מנסה להאציל מן הבינה הטבעית
הגמישה ,המבוססת על החלטות גמישות ,על המחשבים הקרים והמדויקים ,מתוך כוונה ללמד אותם
לערוך סימולציה להתנהגות אנשים.
בתרבות של העולם המערבי תכנתו אותנו לחשוב שהלוגיקה צרופה ,הדיוק והשמירה על קווי
המתאר המדויקים הם ערכים שצריך לשאוף אליהם .האונה השמאלית נחשבת ליוקרתית יותר וזה
מתחיל כבר במערכת החינוך .אם מורה ישאל תלמיד כמה הם  2ועוד  ,3הוא יצפה לתשובה מדויקת
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וברורה ) .(5אם התלמיד יענה תשובה כמו "בערך  ,"6הוא מן הסתם ינזוף בו )אי הדיוק מעצבן אותו(
למרות שזו תשובה הרבה יותר יצירתית ,די מדויקת ונכונה יותר מאין סוף תשובות אחרות.
ההתבוננות בעולם והניסיון להתחקות אחר מערכת החוקים של הבריאה מראה שדיוק נקי וחד כתער
אינו ממש אחד הסממנים שמאפיינים אותה .התהליכים אינם מתרחשים באופן דרמטי אלא יותר
כתהליך הדרגתי שגבולותיו מטושטשים ומעורפלים .הלוגיקה העמומה מציעה כלים למדען או לחוקר
הרוצים לבנות מכשירים שיודעים לחקות בינה יותר טבעית ואינטואיטיבית ,כדי לבנות מכשירים
יותר גמישים ,פחות קשיחים ,ומכאן גם יותר טבעיים.
כללי הלוגיקה העמומה "מתרגמים" את החשיבה האנושית האינטואיטיבית לפעולות לוגיות מוגדרות
וחד-משמעיות .האדם מטבע ברייתו חושב בצורה "מעורפלת" ,אינסטינקטיבית ,ומגיע לביצועים
מעולים כמו הבנת שפה מדוברת ,פעילות מוטורית ,ראייה ,שמיעה ,למידה ,ועוד .דווקא בפעולות
האלה מתקשה המחשב ,שמבוסס על לוגיקה קשיחה וחדה ,להתחרות עם בני האדם.
טכנולוגית הלוגיקה העמומה מאפשרת למחשב דיגיטלי ,בעזרת תוכנה או חומרה ,לשפר את קבלת
ההחלטות בסביבות לא מדויקות ועל-ידי כך לתת ביצועים אפקטיביים ומשוכללים יותר
ממחשבים/מכונות מסורתיים ,וגם טובים יותר משל בני אדם .ההנחה היא שPrecision is costly -
)הדיוק יקר( והנקודה היא שלא תמיד הוא נחוץ .על בסיס הפילוסופיה הזו )שהיא אגב פילוסופיה
שיותר אופיינית למזרח הרחוק—ההשתלבות של היאן והיאנ ,הגבולות הלא ברורים ,בכל גבר יש
קצת מן האישה ולהפך( ,נבנו מודלים המאפשרים ירידה בעלויות של ההכרח להיות מדויק ,ובסופו של
דבר הוכחו כיעילות ומשוכללות יותר.
שוק מוצרי ה FUZZY LOGIC-העולמי מוערך כיום בכ -12מיליארד דולר )נכון לסוף שנות ה(90 -
ואולי חבל שהישראלים לא נכנסים לתוכו במשנה מרץ .על בסיס הטכנולוגיה נבנו מערכות מומחה
רפואיות ,מדי לחץ-דם חכמים ,בקרי מזל"טים הנמצאים בשימוש התעשייה האווירית ,שואבי אבק
)תוכניות שאיבה מותאמות לסוג המשטח( ,זיהוי כתב יד ,ייצוג תמונה במסרטות ובמצלמות וידאו,
בקרה בתהליך הייצור של פלדה ,ויסות פרמטרים במקלטי טלוויזיה )חדות ,צבע ,קול( בהתאם למיקום
הצופה ,מערכות לניבוי מזג אוויר ,ועוד.
בארץ עוד לא ממש יודעים איך לאכול את זה ומתי .המעט שמדברים על זה נמצאים בעיקר
באקדמיה .כשהסוחרים יתחילו להריח כסף ,יש להניח שילמדו את הנושא ויקפצו על העגלה.
בסוף מארס  – 1997קיימה המחלקה ללימודי חוץ של הטכניון  4ימי עיון בנושא של .FUZZY LOGIC
את הקורס המזורז העביר פרופ' אבי קנדל ,ראש המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטה של דרום
פלורידה ,שבשנת  1996זכה בפרס מויזיל )הפרס העולמי המקביל לפרס נובל ,בתחום מדעי המחשב(
על מחקריו ופרסומיו בתחום החדשני הזה.
פרופ' קנדל נשאל ,האם תחום המחקר שבחר לעסוק בו אינו יומרני? אם נשווה את הבינה הטבעית
המתוחכמת והמסובכת של הבריאה ,מול הבינות המלאכותיות שהמציא האדם ,האם זה לא יומרני
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מצד החוקרים להאמין שניתן להנדס מכונות שמתנהגות ומחקות מוח אנושי טוב יותר? פרופ' קנדל
השיב" :בדרך כלל זה נכון שהטבע בורא דברים מוצלחים שאף אחד לא יכול להתחרות בהם ,אבל
הטבע לא ברא מכונות כביסה ,מסרטות ומזל"טים .אם אנחנו כבר חיים במציאות שבה המצאנו
מכונות ,מחשבים ומכשירים אחרים ,אפשר באמצעות הלוגיקה העמומה לשפר את הביצועים שלהם
דווקא מתוך חיקוי של הבינה הטבעית ,שיש לה זיקה לעמימות ולגבולות לא מדויקים ומוגדרים".
הוא נשאל איך התוודע לענף הזה שהוא יחסית חדש ובלתי מוכר" :המאמר הראשון על לוגיקה
עמומה ) (FUZZY LOGICנכתב רק ב .-1965כתב אותו לוטפי זאדה ,פרופ' באוניברסיטת ברקלי
)מקורו בבאקו( ,שנחשב כיום לאבי התורה ואף היה הראשון שזכה בפרס מויזיל .באותה תקופה
עסקתי בניתוח אוטומטי של תמונות )עיבוד תמונה( ,הגיע לידי המאמר הראשון שלו וחשבתי
שהטכניקה הזו עשויה להיות מכשיר טוב לשפר את הביצועים של המערכות שחקרתי ופיתחתי .ב'-68
נפגשתי עם האיש ומאז אני בתחום ואף פרסמתי  23ספרים בנושא".
איך בפועל מתורגמת הטכנולוגיה הזו לכסף? "היפנים והגרמנים משכילים לתעל את הטכנולוגיה
ולייצר מוצרים מבוססי  FUZZY LOGICיעילים ומשופרים לאין ערוך לעומת האלטרנטיבות
המסורתיות .מעבר למכוניות ,רכבות ,מזל"טים ומכונות כביסה ,פיתחו היפנים מערכות בורסאיות
לניהול תיקי השקעות" .קיימת תוכנה העובדת עם חוקים עמומים ובודקת התנהגות מניות המגיבות
לשינויים וגורמים כלכליים .היא מצליחה לחזות בצורה מוצלחת יחסית את התנודות בשוק המט"ח,
וממדידות שערכו לתחזיות שלה מול תחזיות מערכות תוכנה אחרות ,היה לה יתרון משמעותי".
"מערכת אחרת היא הימאגוצ'י ,תוכנה הבודקת בכלים עמומים אירועים גיאופוליטיים כדי לחזות
תנודות של מניות בבורסה .המערכת הזו ,למשל ,חזתה את אוקטובר השחור בשנות השמונים בוול
סטריט 18 .יום לפני שירד הדאו-ג'ונס ב -508נקודות ) ,(22.6%העלתה המערכת על המסכים שלה
דגלים אדומים  -הווה אומר ,למכור".

ציטוט:
"הלוגיקה העמומה מתחילה במקום שבו נגמרת הלוגיקה של העולם המערבי"
ברט קוסקו
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כללי המשחק הכלכלי החדשים

רבים מאלה שהתעוררו בבוקר ה -1בינואר  '96בישראל לא הרגישו בשינוי כלשהו .אבל מ -1בינואר
 1996כללי המשחק הכלכלי חברתי המוכרים נשברו ,וכללי המשחק החדשים של הסחר העולמי ילכו
וישפיעו על כל אחד מאתנו .כללים אלה אינם ידועים למרבית האנשים שהשינוי נוגע
בהם—אוכלוסיית העולם כולו וישראל בכלל זה.
באחד בינואר  1995החל לפעול בז'נווה ארגון הסחר העולמי )(WTO-World Trade Organization
שמהווה מסגרת מוסדית ליחסי הסחר בין  127מדינות שהצטרפו עד לתאריך זה לגאט"ט ) (GATT
) –(General Agreement on Tariffs and Tradeההסכם הכללי לסחר ומכסים .ארגון זה ,שחרט
על דגלו את עקרונות הסחר החופשי ללא הפלייה ,הסדיר את התנהגות המדינות החברות בו בכל
הנושאים הקשורים במדיניות סחר החוץ.
בתהליך שהחל ב -1בינואר  1996וימשך  10שנים ייקבעו כללי המשחק של ארגון זה את מהלך חיינו.
מדיניותו תחייב אותנו לפעול בתנאי משק שמשתנים במהירות גדולה ,אשר יקבעו היכן נעבוד ומה
נלמד וישפיעו על הערכים שעליהם גדלנו ועל המציאות הפוליטית שבה אנו חיים.
הסכם גאט"ט מתבסס על האמונה בסחר חופשי כגורם עיקרי ליציבות ולצמיחה .הסחר החופשי
מאפשר לכל מדינה להתרכז במוצרים שאותם היא יכולה לייצר טוב יותר ובמחיר נמוך יותר ממדינות
אחרות ,ולייצא אותם לשוק גדול יותר .מדיניות סחר ליברלית מאפשרת זרימה בלתי מוגבלת ובלתי
מופרעת של סחורות ושירותים והגדלת התמורה למוצר הטוב ביותר.
הסכם גאט"ט מחייב את המדינות שהצטרפו אליו להתייחס זו לזו בשוויון ללא העדפה ואפליה בכל
הנוגע להטלת מכסים והיטלים על ייבוא וייצוא .מבחינה כלכלית משמעות הדבר ביטול ההגנות על
השוק המקומי מפני ייבוא זר ,דבר שיביא לביטול ההגבלות הכמותיות ולהורדת המכסים על כל
המוצרים ,לרבות מוצרי טקסטיל ,מזון וחקלאות.
ישראל חתמה על שלושה הסכמי סחר :הסכמי הסחר עם האיחוד האירופי )השוק האירופי המשותף(,
הסכמי הסחר עם האוטונומיה ,מצריים וירדן ,והסכמי הגאט"ט .הסכמים אלה עתידים לפתוח בפני
ישראל שער גדול לעולם.
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הליברליזציה שהנהיג הסכם גאט"ט בתחומי הסחר תכניס את כל המדינות החברות בו לתחרות
שתביא לשינויים מהירים בתנאי המשק ותחייב כל מדינה להיערך לכך .לכן נקבע ,כי הורדת המכסים
ויתר הצעדים ייעשו בתהליך הדרגתי החל מינואר השנה ,שימשך עשר שנים.

שוויץ בלי שעונים
רוב אזרחי המדינה אינם מודעים להסכם שחתמנו עליו .רוב הסטודנטים אינם ערים להשלכות של
ההסכם הזה על הקריירה שלהם ,על התחומים שבהם הם עתידים לעסוק .מדובר בשינוי כל אמות
המידה .אין ספק שגאט"ט יקפיץ את מדינת ישראל למאה הבאה .טמון בו פוטנציאל בלתי רגיל והוא
יחייב את הכוחות הפועלים בשוק להיות יצירתיים יותר.
המעורבות הממשלתית ,שמגנה על הייצור המקומי בדרכים גלויות וסמויות ובמתן סובסידיות ,גורמת
לחברות יצרניות לקפוא על שמריהן ואילו חוקי הסחר הבינלאומיים הליברליים החדשים יחייבו
חברות יצרניות לנצל את הפוטנציאל הגלום בהן באופטימליות .השוק התבוסס עד היום בבוץ של
עצמו .המערכות מאד מרוכזות בעצמן ,בעיקר מערכות ממשלתיות והסתדרותיות .ההסכם יעמיק את
החריצים שכבר נפערו במערכות האלה ויחייב אותן להיות יוזמות ויצירתיות.
הסכמים אלה אינם משנים רק את כללי המשחק בתחום הסחר .מדובר בהסכמים ברמה פוליטית רב
תחומית אשר ניזונים מתפיסת עולם מולטי-לטראלית שדוגלת בפריצת גבולות ובטשטוש זהויות
לאומיות .מדינות העולם יצטרכו להגדיר את הזהויות הלאומיות שלהן מחדש.
בתחרות בין המדינות יכולים היתרונות לעבור ממדינה אחת לאחרת ,כמו שהם עוברים מחברה
יצרנית אחת לאחרת בתוך המדינה.
מה יקרה לשוויצרים אם הודו תמכור את השעונים בעלי העיצוב המושך ביותר במחיר הנמוך ביותר
ותעשיית השעונים בשוויץ תחדל להתקיים? מה יהיה הסמל המסחרי של ישראל אם לא יהיה כדאי
לגדל תפוזים בארץ? מה תהיה הזהות של הצרפתים אם יפסיקו לייצר גבינה? אצל כל אחת
מהמדינות האלה מדובר במסורות ארוכות שנים.
הדבר יביא ללאומים להגדיר את עצמם מחדש ,וגם אנחנו נצטרך לאמץ לנו רעיונות חדשים.

לחפש ציונות חדשה
החזרה לעבודת כפיים עמדה בבסיסו של הרעיון הציוני וישראל זוהתה כמדינה חקלאית  -ארץ
התפוזים .את מה שגאט"ט אמור לעשות לחקלאות ע"י ביטול הסובסידיות ,מדינת ישראל עשתה כבר
קודם .בתנאים של תחרות ושוק חופשי שמעודדים כל מדינה לנצל את יתרונותיה ,לישראל אין
יתרונות יחסיים בחקלאות.
לא רק שביטול הסובסידיות פגע בחקלאים ,אלא שלהסכמי הסחר עם האוטונומיה תהיה השפעה
מכרעת על עתיד החקלאות בארץ .כבר כיום גורמת התוצרת החקלאית שנכנסת מהשטחים לעודפים
בשוק ולהשמדת יבולים .למרות הסגר וההגבלות נכנסת סחורה מהשטחים לארץ ומדובר בנזקים של
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מאות מיליוני שקלים .מה יקרה כאשר המצב הביטחוני ישתפר ויאפשר מעבר חופשי של סחורות
בינינו לבין האוטונומיה?
"ענפי החקלאות בנויים בעיקר על עבודת כפיים .כוח העבודה בשטחים הרבה יותר זול מאשר אצלנו,
רמת החיים שם נמוכה והם משלמים הרבה פחות מסים מאשר אנחנו .לא נוכל להתחרות אתם.
מדובר בכ -12אלף מגדלי ירקות שעלולים להיפגע ",אומר אפריים שלום ,יו"ר מועצת מגדלי הירקות.
בקיבוצים לא מדובר רק בפרנסה ,אלא גם בשינוי ערכים .מיכה הרץ ,יו"ר איגוד התעשייה הקיבוצית,
אומר ,כי להסכמי גאט"ט תהיה השפעה חיובית על המפעלים בתעשייה הקיבוצית ,בעיקר על
הגדולים שבהם ,העוסקים בתעשיות האגרו-טכנולוגיה והפלסטיק .לדבריו צריכה המדינה להגן על
התוצרת החקלאית שלה בעיקר מסיבות אידיאולוגיות" :האדמה שייכת למי שמעבד אותה".
בבסיסו של הקיבוץ עמדו האידיאולוגיה הציונית ,שראתה בחקלאות ובכיבוש האדמה ערך עליון,
ועיקרון השיתופיות" .היום רק  20אחוז מהמשק הקיבוצי עוסק בחקלאות ורעיונות כמו הפרטה
ואינדיבידואליזם שינו את פניו ,ואינני יודע לאן פנינו מועדות ",אומר הרץ.

מי שחלש ייפול
המדינות המתפתחות ,שראו בגאט"ט מעין מועדון של המדינות המפותחות תובעות עתה להנהיג
מדיניות של אפליה מתקנת כלפיהן.
משה נחום ,מנהל המחלקה לסחר חוץ וקשרי חוץ בהתאחדות התעשיינים ,אומר ,כי גאט"ט קובע
עקרונות כלכליים מודרניים .מי שחלש הולך הביתה ומי שחזק נשאר .מדינות המתפתחות דורשות
יחס שונה .הן דורשות לגלות הבנה לצרכים שלהן ולא להטיל עליהן את כל המחויבות של ההסכם.
ישראל עדיין מוגדרת כמדינה מתפתחת ונהנית ממעמד זה שפותר אותה מחלק מהמחויבויות.
למדינות מתפתחות יש אפשרות להטיל מכסים כדי להגן על התעשייה שלהן .ישראל חשפה מיוזמתה
את המשק לייבוא והורידה את המכסים .החל משנת  79.2 , 2000אחוז מהיבול לישראל פטור
ממכסים.
ישראל מבצעת מרצונה את הורדת המכסים ההדרגתית שקבע גאט"ט ,צעד שחושף אותה לתחרות
ההולכת וגוברת ",אומר נחום.
ישראל מאפשרת כיום ייבוא סחורות ללא כל מגבלות מכל מדינה ,לרבות מדינות שאין לה איתן
הסכמי סחר או התחייבויות לקניות גומלין .ישראל מאפשרת לחברות זרות כניסה למכרזים
ממשלתיים ,דבר שממשלת ארה"ב כמעט שאינה מתירה.
גם ההורדה ההדרגתית של הסובסידיות לחקלאות המתחייבת מההסכמים אינה בגדר חידוש
בישראל .היא כבר עשתה את זה לפני כולם.
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ד"ר אסתר אלכסנדר ,היועצת הכלכלית של שרת העבודה והרווחה דאז אורה נמיר ,אמרה ,כי הסכמי
גאט"ט טובים ואין בהם פסול .הבעיה היא שאנחנו חשופים כיום לייבוא הרבה יותר מכל מדינה
בעולם .מדיניות החשיפה נובעת מהתפיסה שהתחרות מגבירה את ההתייעלות במשק ומורידה את
מחיר המוצרים לצרכן .אך במצב כיום זו תחרות לא הוגנת .המדיניות הזאת תביא בסופו של דבר לכך
שלא ישתלם לייצר בארץ שום דבר .מפני שגם אם נוכל לייצא בלי מכס ,שכר העבודה אצלנו אינו
נמוך ,מה גם שההסכמים הם בדרך כלל לטובתן של המדינות המפותחות.
אלכסנדר חוששת שמדיניות זו תביא אותנו במהרה למצבה של מכסיקו ,שחודשים אחדים לאחר
שהצטרפה לנפט"א היא נכנסה לגירעון אדיר ושיעור האבטלה היה כחמישים אחוז.
"מדובר במעגל קסמים .הריבית הגבוהה מכניסה הרבה דולרים ,שבהם אנחנו מממנים את הגירעון
במאזן התשלומים .כדי שהדולרים לא 'יברחו' אסור לנו לעשות פיחות ,וכך אנחנו מגדילים את
הגירעון .זה מלכוד ",אומרת אלכסנדר.

העולם לא פרייר
הגברת התחרות בשווקים אמורה אמנם להוריד את רווחיות היצואן הישראלי בטווח הקצר ,אולם
בטווח הארוך היא תביא לשיפור איכות המוצרים ולחדשנותם ובכך יגדל היתרון התחרותי של ישראל.
מטה "כחול לבן" החל במסע פרסום תחת הסיסמה "העולם קונה כחול לבן והעולם לא פרייר" .מאיר
בראל ,ראש מטה "כחול לבן" בהתאחדות התעשיינים אומר ,כי יש העדפה ברורה למוצרים תוצרת
חוץ ,אף שפעמים רבות הם יקרים יותר ואיכותם אינה עולה על זו של המוצרים הישראליים .האנשים
מעדיפים לקנות תוצרת חוץ רק משום שהם תוצרת חוץ.
אם זה המצב כיום ,מה יהיה כאשר השוק יוצף בייבוא של סחורות זולות ?
ענפי ההנעלה וההלבשה מכניסים מטבע חוץ רב למדינות מתפתחות .המחירים המגוחכים של מוצרי
הטקסטיל והנעליים ממדינות אלה הביאו את המדינות המפותחות לנקיטת צעדי הגנה כמו הוצאת
רשיונות ייבוא ,הטלת מכסים והגבלות אחרות .ההסכם החדש קבע ,כאמור ,לוח זמנים להורדה
הדרגתית של המכסים עד לביטולם בעוד עשר שנים.
מנכ"ל "גלי" ,גבי אורון ,פיטר עשרות עובדים ומספר המועסקים במפעליו צומצם למאה עשרים מתוך
שלוש מאות בעקבות העברת ייצור הנעליים לטייוואן .המעבר למזרח הרחוק נבע מירידת הרווחיות
של ייצור הנעליים בישראל ושל התחרות הקשה עם הייבוא מהמזרח .גבי אורון אומר ,כי "אם לא
היינו קוראים את המפה נכון היה קורה ל"גלי" מה שקרה ל"אומן" ".
בשוק שהכל בו איכותי וזול ינצח המוצר הכי זול ,ואם עלות התפירה של נעל בישראל היא כחמישה
דולר לעומת חמישים סנט בתאילנד ,סין וטייוואן ,שבהן שכר העבודה נמוך ,אז מדוע לטרוח ?
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גם בענף הטקסטיל צפויה הגירה .חברת "דלתא" תעבור בקרוב לייצר בירדן ובמצריים ,וחברות
אחרות הנמצאות בקשיים ילכו כנראה בעקבותיה" .כיתן" מתפרנסת כיום בעיקר מהחזקת רשת
חנויות ומזיכיון למכירת מוצרי "ליוויס" ,ופחות ממכירת כלי מיטה ,וגם "גיבור-סברינה" בקשיים.
השחיקה ברווחיות של ענפי ההנעלה וההלבשה תשאיר בתמונה בסוף רק את החזקים ,שיוכלו
להעביר את מפעליהם למקום אחר ,והחלשים יתמוטטו או שיעסקו בייבוא בלבד.

תחליף לכוח אדם זול
יתרונה היחסי של ישראל במחשוב ובאוטומציה ובכוח אדם זול מהמגזר הערבי ומהשטחים הורידו
עד כה את עלות הייצור .עתה ,בעקבות הסגר בשטחי האוטונומיה והסכמי הסחר ,נמנע ממנה כוח
האדם הזול שבא משם ואת כוח האדם היקר יחסית תחליף במוקדם או במאוחר אוטומציה.
דדי לדרמן ,מנכ"ל "דלתא" ויו"ר אגף הטקסטיל בהתאחדות התעשיינים ,אומר ,כי השפעת ההסכמים
על ענף הטקסטיל תהיה בשלבים .בשלב ראשון יושקע כסף רב בהעברת מפעלים למדינות שבהן כוח
העבודה זול יותר .השקעה זו תכסה את עצמה בטווח הארוך ולא תהיה לה השלכה הרסנית על
תעשיות הטקסטיל .בשלב שני יושקע כסף בציוד ובטכנולוגיה חדישים .הכללים החדשים יחייבו כל
מדינה למצוא את היתרון היחסי שלה ,אותה ייחודיות שתאפשר לה למכור את מוצריה .היתרון
היחסי בתחום הטקסטיל יהיה בשימוש בחומרים ובטכנולוגיה חדישים ,בעיצוב מיוחד ובהתמחות
בשיווק לעשירון העליון .התמונה בתעשיית הטקסטיל אינה עגומה כל-כך ,אבל תהליך זה יביא
לפליטתם של עובדים רבים בתעשיות אלה שמספרם מגיע כיום ל -53אלף.
בעקבות ההסכמים ישרדו רק המפעלים הפרטיים הגדולים שישכילו למצוא את היתרון היחסי שלהם.
ומה יהיה גורלם של המפעלים ההסתדרותיים ?
"המפעלים ההסתדרותיים אינם גדלים בחממה ",אומר אפריים ז'ילוני ,יו"ר האגף לאיגוד מקצועי
בהסתדרות" .הבעיה היא שתהליך החשיפה לא נעשה במחשבה תחילה אלא מתוך רצון לבצע את
המדיניות ויהי מה .יהיו מפעלים שיסגרו ועובדיהם יפוטרו .אין מנוס מתחרות חופשית ,אבל צריך
להגן על העובדים .צריך לחשוב כבר עתה על הקמת מקומות עבודה חלופיים ועל הכשרות מיוחדות
לעובדים .צריך לטפל בבעיה בתבונה וברגישות ולהקים בהדרגה מערכות חלופיות לאלה שיהרסו".

קבוצת הסיכון
תעשיות עתירות עבודה וחומרים יתקשו לשרוד .כבר כיום רואים את המגמה המסתמנת בענף
הטקסטיל .כל התעשיות הקטנות ,אפילו בתחום ההיי-טק ,הן בקבוצת הסיכון .חקלאות שלא תהיה
מבוססת על פיתוח זנים חדשים ,ייחודיים ואקזוטיים ,תגווע אף היא.
תעשיות המעסיקות כוח אדם רב אשר מרוכזות בעיקר בעיירות פיתוח נמצאות בסיכון גבוה .מדובר
בתעשיית הטקסטיל המונה  53אלף עובדים ,תעשיית המזון המונה  55אלף עובדים ,תעשיות העץ,
ההנעלה ,הנייר ,העור והגומי ,שבהן מועסקים כ -100אלף עובדים ,ובמגזר החקלאי המונה  50אלף
איש.
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למדינת ישראל ,שבה כוח העבודה אינו זול ,לא תבוא ישועה מתעשיות עתירות עבודה .ישראל תהיה
חייבת להתרכז בדברים שבהם יש לה יתרון יחסי כדי להצליח בתנאי תחרות.
היתרון היחסי הגדול של ישראל הוא כוח העבודה המשכיל שיביא לפיתוח מואץ יותר של תעשיות
עתירות ידע .החשיבה הפדגוגית שהביאה את אלישע ינאי ,מנכ"ל "מוטורולה" ,וחבריו להקים לפני
כשנה את צוות "חינוך  ,"2000כדי ללמוד את מבנה מערכת החינוך נבעה מהצורך להיערך לקראת
השינויים הצפויים .כדי לעמוד בתחרות עם תעשיות אחרות יש להשקיע יותר בחינוך ולהדק את
הקשר בין החינוך לתעשייה .הכרזות על "שנת התעשייה" וחלוקת מחשבים בבתי הספר לא יועילו.
אם מערכת החינוך לא תיערך מחדש בתוך שינוי תפיסה כולל היתרון היחסי שלנו יהי נחלת חלק קטן
מהחברה בלבד.
ישראל נמצאת כיום במקום רע למדי 23 .אחוז מבוגרי התיכון בארץ לומדים באוניברסיטאות ,לעומת
 53אחוז בארצות הברית ו -54אחוז ביפאן .ואילו שיעור הזכאים לתעודת בגרות מבין בוגרי התיכון
הוא פחות מ -70אחוז ,לעומת  73אחוז בארצות-הברית וכ -90אחוז ביפאן.

תכנון לאומי
עמירם שור ,מנכ"ל מ.ל.ל .מערכות ויו"ר התכנה בהתאחדות התעשיינים ,אומר" :אנחנו לא מייצרים
מערכות אבל יש לנו סיכוי להצליח בתעשיות חכמות .יש לנו מהנדסים טובים ואנשים יצירתיים
והכוונה היא לשמור על ייחודיות בפיתוח פטנטים" .לדבריו לזמן יש חשיבות מכרעת ,במיוחד בתחום
מוצרי ההיי-טק" .לא יעבור זמן רב עד שהמתחרה קוריאני יעשה את אותו הדבר בחצי המחיר .אם
אנחנו יוצאים עם תכנה חדשה ,צריך לצאת כמה שיותר מהר ,כדי שנהיה סוליסטים ונוכל להתבסס
עד שהמתחרים ייצאו עם אותה התכנה .אם נפגר בהתחלה ,נפגר לאורך כל הדרך .תוחלת החיים של
הטכנולוגיה היא קצרה מאד ,וחשוב למצות אותה עד תום .ברגע שאני מפתח טכנולוגיה עלי לתכנן
כבר את פיתוח הדור הבא ,לפני שהמתחרים שלי יעשו זאת".
התחרות הקשה לא תביא להעתקת מוצרים של חברה אחת על ידי יריבתה ומכירתם בזול ,אלא
תחזק את מה שמכונה "תעשיות השבחה" .חוקי המשחק החדשים ייאלצו את החברות ליישם
בהצלחה את הידע שלהם ולהשביח את הדור הראשון כדי לשרוד.
שור אומר ,כי מדינה שרוצה לפתח תעשייה בתנאים אלה חייבת לעשות תכנון לאומי" .אם המדינה
רוצה להשקיע בפיתוח תעשיות היי-טק ,היא צריכה קודם כל לדאוג לתשתית בתחומי החינוך
והטכנולוגיה .אם יהיו לנו די אנשים מיומנים בתעשיות האלה לא נצטרך לייבא אנשי תוכנה מהודו.
למה שלא נקים תעשיות שיתבססו על אוצר טבעי אנושי ? הממשלה לא הקדישה די מחשבה לתכנון
לאומי .בעתיד הקרוב לא יהיו לנו עובדי בניין וחקלאים ,ואיננו נערכים לשילובם של עובדים רבים
בתעשיות ההיי-טק".

יצירתיות ותחכום
בתעשיות ההיי-טק בישראל יכולים להשתלב כיום לא יותר מ -20-10אחוזים מהאוכלוסייה ,רובם
בעלי השכלה ממרכז הארץ שהשתלבותם בענף גם תקדם אותם מבחינה כלכלית .במדינות אחרות,
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ובהן ארצות הברית ויפאן ,יכולים להשתלב בתעשיות אלה יותר מ -50אחוז מתושביהן ,גם מבחינת
היכולת של התעשיות לקלוט אותם וגם מבחינת כוח האדם המשכיל המצוי בהן.
שר החינוך לשעבר ,אמנון רובינשטיין ,הציב כמטרה להעלות את שיעור הזכאים לתעודת בגרות
במדינה ל -50אחוז מכלל האוכלוסייה ,לעומת  33אחוז כיום .שיעור הזכאים אינו מתחלק שווה בכל
הארץ .בגבעתיים ,למשל ,יש  87אחוז זכאים לתעודת בגרות ,לעומת שבעה אחוזים ברמלה .השיעור
הגבוה של אנשים חסרי השכלה שלא יוכלו להשתלב בתעשיות המתוחכמות יגדיל את הפערים בין
הכנסות החמישון העליון לתחתון .צמצום הפער בחינוך יביא בסופו של דבר להגדלת התל"ג לנפש.
היתרון היחסי של ישראל בתעשיות היי-טק הוא בפיתוח ,יצירתיות ותחכום .מדינות העולם השלישי
יכולות לייצר מוצרים זולים משלנו ,אבל ישראל תשווק יצירתיות ותחכום.
באחרונה מסרו חברות אחדות בתחום ההיי-טק עבודות תכנות לקבלני משנה בהודו כדי לא לדחות
פרויקטים בשווי עשרות מיליוני שקלים .שור הצליח למנוע את כניסתם של המתכנתים מחוץ לארץ.
לדבריו ,ייבוא אנשי תכנה מחוץ לארץ יחשוף בפניהם את שיטות העבודה שלנו ,והעברת הידע
למדינות אחרות תסכן את תעשיות התכנה בישראל.
הסחר ללא אפליה יפתח את שוקי העולם בפני שלוש מדינות ענקיות :סין ,הודו ואינדונזיה ,המונות
שני מיליארד תושבים ,מדינות מתפתחות שכוח העבודה בהן זול.
חסימת השווקים בפני ייבוא ממדינות אלה עלולה לערער את היציבות העולמית ואף להביא
למלחמות שנזקן הכלכלי יהיה גדול משיעור הנזק מהצפת השוק במוצרים זולים.

מתחים חברתיים
להסכם גאט"ט יש השפעות חברתיות מרחיקות לכת .כללי המשחק קובעים למעשה כי החזקים
ימשיכו להיות חזקים והחלשים ייחלשו עוד יותר .כדי למנוע מצב זה על המדינה לדאוג לשילוב כל
המעמדות בשוק העבודה.
ישראל מתעלמת מההשלכות החברתיות של ההסכם ומציגה אותו כהסכם של משרד התעשייה
והמסחר .מדיניות זו תביא לכך שרק העשירון העליון יוכל להיערך במהירות ולהסתדר .היתר יישארו
מאחור .ההסכם ישפיע למעשה על כל החברה הישראלית.
לא יתכן שיהיו בארץ רק תעשיות עתירות ידע ,ומה שעתיר עבודה ייוצר בחוץ לארץ .במצב זה יוכלו
להשתלב בעבודה רק אנשי העשירון העליון .חייבת להיות חשיבה לטווח ארוך .המדינה צריכה
להכשיר אנשים שלא יוכלו להשתלב בתעשיות אלה בתחומים אחרים.
חוסר היערכות ,או היערכות לא נכונה ,יביאו למתח חברתי וכלכלי שלא היה ידוע עד כה בישראל .עד
כה נבע המתח החברתי בעיקר מהתסכול של העשירון התחתון ,שניסה להתקדם ללא הצלחה .במצב
שיווצר בעקבות ההסכמים ימצא את עצמו גם חלק ממה שנחשב עד כה לשכבות הביניים בשכבות
החלשות .אוכלוסיות שלמות יכנסו למצבי לחץ ועלולות להיות לכך גם השפעות פוליטיות .גורמים
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רדיקליים ינצלו זאת ליצירת הון פוליטי והשפעתם תגדל .יקומו מפלגות חברתיות חדשות שיאיימו
על הגושים הגדולים הקיימים כיום.
אפשר יהיה למנוע מצב זה על ידי היערכות ממלכתית בכל החזיתות ,שכן לא מדובר רק בהסכם של
משרד התעשייה והמסחר ,אלא בהסכם שישפיע על כל תחומי החיים והחברה.

הכפר הגלובלי
יש בארץ דור חדש של אנשים שתפיסת העולם שלהם היא רב לאומית ומושג "כפר הגלובלי" מוטמע
בהם .הגורמים שפעלו לחתימת הסכם גאט"ט היו רוצים לפרוץ את המצור והגבולות הסגורים של
המדינה ולהיות חלק מהעולם.
אנשים אלה הגיעו למסקנה כי ישראל חזקה דיה ויכולה להתמודד עם החשיפה ועשו זאת מהר.
ישראל אוהבת להשתנות ואנחנו עושים שינויים בדחיפות רבה יותר מאשר לאומים אחרים .כל שינוי
תובע קורבנות ,וגם בתהליך זה יהיו כאלה שיפגעו .כל התעשיות עתירות העבודה והחומרים,
שמתבססות על משאבים טבעיים ,שלא יתייעלו ויתבססו יותר על ידע ,ייפגעו .מדינה עתירת הכנסה,
תהיה גם עתירת תעסוקה ,מפני שאנשים עתירי הכנסה יזדקקו ליותר ויותר שירותים.
הכל היה יכול להיות טוב ויפה אם המדינה הייתה נערכת לשמירת המערכת החברתית בת שלושת
הרבדים ,ולא מאפשרת לקבוצות עלית להתפתח על חשבון האחרות .מדינה שלא תדע לשקם את
הנפגעים ולהפנותם לכיווני תעסוקה אחרים תיצור פערים בין עניים ועשירים שילכו ויגדלו ,תופעה
שיהיו לה השלכות פוליטיות וחברתיות קשות.
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הסכמי גאט"ט –

GATT

ארגון הסחר העולמי ,שהחל לפעול בז'נווה ב ,-1995מסדיר את התנהגות המדינות החברות בו בכל
הנושאים הקשורים במדיניות סחר חוץ :ביטול ההגבלות הכמותיות והורדת המכסים על כל המוצרים,
כולל מוצרי טקסטיל ,מזון וחקלאות ,ליברליזציה בסחר העולמי ,הגנה על קניינים רוחניים והבטחת
סחר חופשי.
הארגון מהווה מסגרת מוסדית ליחסי הסחר בין  127המדינות שהצטרפו עד לתאריך זה לגאט"ט -
ההסכם הכללי לסחר ומכסים .ההסכמים האלה מדרבנים ממשלות להמשיך ולהוריד מכסים ולהסיר
מגבלות ומקשים עליהן להטיל מכסים והגבלות חדשים ,בין אם להגנה על תעשיות חדשות ובין אם
להתמודדות עם בריחת מטבע חוץ .ההסכמים מגבילים את חופש הפעולה במתן סובסידיות
לחקלאים ואוסרים על מתן סובסידיה ישירה ליצואנים .הם מחייבים את המדינות לפרסם מידע בזמן
אמיתי על כל רכישה שלהן ולאפשר ליצרנים זרים להתחרות על מכרזים בתנאים שווים לאלה של
יצרנים מקומיים .ההסכמים מבטיחים הגנה למפתחי תכנה ,משוררים ובעלי פטנטים ועוזרים להלחם
בסחר ובמוצרים גנובים או מועתקים.
הסכם גאט"ט נחתם ב -1947על ידי  23מדינות במטרה להחזיר לעולם את אווירת האמון והיציבות
הכלכלית ששררה לפני מלחמת העולם הראשונה ולעודד סחר בין-לאומי חופשי ,כדי לשקם את
המדינות המפותחות שנפגעו במלחמת העולם השנייה ולסייע בתיעושן של המדינות המתפתחות.
המדינות המתפתחות ראו בהתחלה בגאט"ט מעין "מועדון" של המדינות המפותחות והעשירות .רעיון
הסחר החופשי נראה להן המשך של המדיניות הקולוניאליסטית ואמצעי לפיתוח מהיר של המדינות
התעשייתיות על חשבונן .הן הצטרפו לגאט"ט בהדרגה ותבעו לנקוט מדיניות של אפליה מתקנת
כלפיהן.
המדינות המתפתחות ,שקיבלו במשך עשרות שנים סיוע מהמדינות המפותחות ,הבינו כי שורש הרע
אינו בסחר החופשי או בניצולן על-ידי המדינות המפותחות ,אלא דווקא בהסתגרותן הכלכלית,
התרבותית והפוליטית .הן הגיעו למסקנה כי דווקא עקרונות דמוקרטים של פתיחות ושוויון עשויים
להוציאן מהבוץ שבו הן שקועות .מדינות מתפתחות רבות מאמינות היום ,כי קידומן תלוי בתיעוש
מהיר ,כי רק שוק פתוח יכול להבטיח תיעוש כזה ,וכי הן עשויות להרוויח ממנו הרבה יותר ממה שהן
יכולות להפסיד ממנו .הכרה זו הביאה להצטרפותן של עשרות מדינות מתפתחות לגאט"ט.

27

המפסידים העיקריים
הממצאים הכלכליים מלמדים שבמדינות שהיו פתוחות לסחר בין-לאומי הייתה עלייה בצמיחה
וברמת החיים של האוכלוסייה .ההסכמים יביאו לישראל רווח כלכלי בטווח הארוך ,אולם הדבר
יחשוף מקצת המגזרים לתחרות שבסופה יפסידו למתחריהם בחוץ-לארץ וייאלצו לצמצם את מספר
המועסקים בהם.
בני פפרמן ,מנהל הרשות לתכנון כוח-אדם במשרד העבודה והרווחה ,אומר ,כי בעקבות ההסכמים
צפויה ירידה ברמת החיים של מקצת האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים של רבים אחרים בקצב איטי
יותר בהשוואה לצמיחה הכלכלית במשק ,אך התהליך בכללותו הוא חיובי.
קבוצת המפסידים מההסכמים ,שתסבול מעלייה בשיעור האבטלה וירידה בהכנסות וברמת החיים,
נאמדת ב -15אלף מועסקים .ואלה המגזרים והאוכלוסיות העלולים להפסיד:
במגזר החקלאי ,שבו מועסקים כיום כ -60אלף איש ,תימשך הירידה במספר העובדים .עד לאחרונה
נהנה המגזר החקלאי ממניעת זרימה חופשית של תוצרת חקלאית מהשטחים ושכר העבודה בו היה
נמוך בשל העסקת עובדי השטחים .ההסכמים עם האוטונומיה והקשרים המתהדקים עם מקצת
מדינות האזור יביאו לצמצום ניכר של התעסוקה בחקלאות ולירידה בהכנסות החקלאים עם זאת,
יגדל כוח המיקוח של בעלי משקים וקיבוצים שמחזיקים בקרקעות המשמשות עתודות לבנייה
למגורים ולתעשייה והם עשויים לעבור מהפסד לרווח בטווח הארוך במגזר התעשייתי צפויה ירידה
ניכרת במספר העובדים בענפים עתירי עבודה וחומרים ,כמו טקסטיל ,הלבשה והנעלה ,מזון ,עץ
ומתכת ,שבהם מועסקים כיום כ -110אלף עובדים המהווים כ -80אחוז מכלל עובדי התעשייה,
בעקבות חשיפת השוק לייבוא מתחרה.
ערביי ישראל ,שמשקלם גדול יחסית בתעסוקה בענפים המשניים בחקלאות ,בתעשייה ובשירותים,
עלולים להיפגע מתהליכי החשיפה ומהשתלבותה של ישראל בכלכלת האזור .הפגיעה עשויה
להצטמצם בעתיד עם השתלבותם של ערביי ישראל כקבוצת "תיווך" בין כלכלת ישראל לכלכלת
האוטונומיה והגדלת תעסוקתם בענפי המסחר.
ניתוח המגמות לשנים הבאות מחזק את ההערכה שהמפסידים הגדולים מתהליכי החשיפה
וההשתלבות בכלכלת האזור הם בעלי ההשכלה הנמוכה ,עד שמונה שנות לימוד ,רובם מהמגזר
היהודי .ב -1994הגיע מספרם של חסרי ההשכלה התיכונית ל -230אלף עובדים ,מהם כ -160אלף
מהמגזר היהודי .אוכלוסייה זו ,שרבים ממנה ייפגעו ,מתגוררת ביישובי פיתוח וביישובים מרוחקים
ממרכזים עירוניים ,וכוללת בעיקר את יוצאי אסיה ואפריקה ובניהם.
ב -1994הגיע שיעור האבטלה בקרב ישראלים שהוריהם הגיעו מאסיה ומאפריקה ל -10.5אחוזים
לעומת  4.2אחוזים בקרב ישראלים שהוריהם הגיעו מאירופה ומאמריקה.
פפרמן אומר ,כי "גם אם קבוצת המפסידים תהיה קטנה יחסית ,פריסתה באזורים גיאוגרפיים
מסוימים והרכבה העדתי עשויים להגביר את המתח החברתי".
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אופי העיסוקים העתידיים
* מתוך ידיעות אחרונות 28.2.1997

נפתח בחדשות טובות :כל חמש שנים מצטמצם שבוע העבודה שלנו בכשעתיים .התחזיות כבר
מדברות על תקופה שבה נשיג את כל צרכינו באמצעות שבוע עבודה קצרצר ובמאמץ קטן ביותר.
העיסוק העיקרי יהיה ההתמודדות עם שעות הפנאי המרובות .ולחדשות הרעות :התקופה הזו תתחיל
רק באמצע המאה הבאה.
איך יראה לוח הדרושים בעוד חמש עשרה שנה? לא תמצאו בו ביקוש רב לאנשי מחשבים גם לא
לפקידי בנק .מנגד ,תתקלו בדרישה עצומה למומחים בתחומים כמו :ננו-טכנולוגיה ,מיקרו-מערכות,
אלקטרוניקה מולקולרית ,מציאות מדומה ,חומרים חכמים והנדסה גנטית.
העתידן ד"ר דוד פסיג מאוניברסיטת בר-אילן עוסק  -יחד עם עתידנים אחרים בעולם  -בחיזוי
המגמות של שוק העבודה העתידי .התחזיות הן תוצר של כארבע מאות שיטות מדעיות שונות
שבעזרתן מנסים לשרטט את העתיד בכל התחומים האפשריים .פסיג" :היום יש כחמשת אלפים
מקצועות רשומים ,שלכל אחד מהם יש הגדרות .בכל עשור משתנים כעשרים אחוז מהמקצועות.
אחדים נעלמים ,ואחרים מוגדרים מחדש .בתוך חמישים שנה מהיום מרבית המקצועות שאנו מכירים
ייעלמו או ישתנו ויוגדרו מחדש".

היכונו לביאת הרובוטים
המאה העשרים התאפיינה בירידה חדה במספר העוסקים בחקלאות .אבל גם שיא הגל התעשייתי
כבר נמצא הרחק מאחורינו .מאמצע המאה העשרים ניתן לראות עלייה תלולה במספר המועסקים
בתעשיות המידע ובשירותים.
לדברי טל סופר ,חוקרת בכירה במרכז הבין תחומי לניתוח ולתחזית טכנולוגית ליד אוניברסיטת תל-
אביב ,גם בשנים הקרובות יימשך המעבר מייצור לשירותים ותתחזק המגמה של מעבר לעבודה
מהבית" .עד אלפיים וחמש אנחנו מדברים על חלוקה גסה של כשמונים אחוז תעשיות שירותים
)מחשוב ,בריאות ,חינוך ,מקצועות חופשיים וכו'( ועשרים אחוז תעשיות ייצור )טקסטיל ,חקלאות,
תעשיות כבדות וכו'(" היא אומרת .ירידה חדה במיוחד תחול בתחומי החקלאות ,הטקסטיל ,תעשיות
הרכב וכו' .מנגד ,בעיקר בגלל התבגרות האוכלוסייה תעלה הדרישה למקצועות בתחום השירותים
הפרה-רפואיים .למשל ,טיפול בקשישים ,פיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק ,אחיות למיניהן ,טיפול
סיעודי ועוד.
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בטווח הקצר עדיין נזדקק לאנשי היי-טק .את השינוי המשמעותי הבא  -בסביבות שנת  - 2010יחוללו
הרובוטים והאוטומציה .הרובוטים יטפלו בקשישים ,ינקו בתים )אולי( ויתפסו את מקומותיהם של
העובדים האנושיים .תחילת המאה הבאה ,מסביר ד"ר פסיג ,תתאפיין גם בפריחה אדירה בשירותי
הטלקומוניקציה  -תקשורת לווינית ,כבלים ,טלפונים וכו' .האינטרנט יוסיף להתעצם ,והתקשורת
הבין-אישית תתנהל ברמה שלא הכרנו עד היום .מוצרי האלקטרוניקה של העידן החדש יזהו תקלות
בכוחות עצמם ולעתים אף יוכלו לתקן אותם .גם תעשיות המזון יתחילו לנצל ולהשביח מאות ואלפי
זנים מהצומח שהיום אינם מנוצלים .רבים מנותני השירותים ,ששרותיהם יינתנו בעתיד באמצעות
מערכות תקשורת יעילות ,ייעלמו או יתמעטו במידה משמעותית :סוכני נסיעות ,סוכני ביטוח
ומתווכים אחרים.
בתחילת המאה הכפיל את עצמו הידע האנושי אחת לשמונים שנה .לפני עשרים שנה  -אחת לחמש
עשרה שנה ,ולפני עשור  -כל חמש שנים .כיום ,המידע בעולם מכפיל את עצמו כל שנה וחצי.
ההערכה היא שבשנת  2010יכפיל המידע את עצמו כל שלושה שבועות עד חודש וחצי .השינוי הזה
מוביל אותנו לקו הבא ,שיהיה דומיננטי בחמישים השנה הבאות :עיסוק בתעשיות ידע ולא במידע.

רובוט זעיר ירפא סרטן
עד היום היתרון היה בידי מי שיש לו נגישות למידע ,והוא יכול לסחור בו ולספק שירותים סביבו.
בעתיד היתרון יהיה רק בידי מי שיהיו לו המיומנויות לנתח את המידע ולארגנו במשמעות חדשה,
בזמן אמת .כי המידע עצמו יהיה זמין לכולם בזמן אמת .לדוגמה" :בעבר נזקקנו לברוקרים שישבו
בבורסה ואמרו לנו מתי עולה ויורדת מנייה" ,אומר פסיג" ,היום כל אחד יכול להתחבר לבורסה ולקבל
את המידע הזה בזמן אמת .היתרון הוא אצל אלה שנותנים  -בזמן אמת  -משמעות ופרשנות למידע,
אלה שמנתחים את המידע ומוכרים את הניתוח שלהם ,כמה שיותר מהר".
הגל הבא יתאפיין לא בהיי-טק ,אלא בהיי-סיינס .פסיג מביא שתי תעשיות עתידיות כאלה כשהתחזיות
טוענות שהן ישנו את פני האנושות :חומרים נבונים וננו-טכנולוגיה .למשל ,בטון החש בבקיעים
ומתקן את עצמו ,בדים המשנים צבע וצורה כמו זיקית ,כבישים המתחזקים את עצמם ,ואפילו מושב
אסלה המוסר מידע על חיידקים שרובצים עליו .החומרים האלה קיימים כבר היום .תעשיות שייעשו
בהן שימוש יהיו נפוצות בתוך עשרים שנה .זה פרק הזמן שבו רוב החומרים יהיו נבונים.
הננו-טכנולוגיה ,אומר פסיג ,תשנה את התרבות האנושית כולה" :בעתיד נוכל לקחת מולקולה,
להיכנס אליה ולהזיז בה אטומים ממקום למקום .כתוצאה מכך יתקבלו שפע אדיר של חומרים
חדשים בעלי תכונות שכלל לא חלמנו עליהן .זה נשמע כמו מדע בדיוני אבל כבר היום עורכים
באוניברסיטאות ובמעבדות מחקר בעולם מחקרים וניסיונות בננו-רובוטים רפואיים ,שיתפקדו
כתרופות .למשל ,רובוט זעיר מפרוטאין שיוחדר לתא סרטני ,יתקן את גרעין התא ויישטף החוצה".
התחזית היא שייצור מסחרי של מולקולות לצרכים שונים יתחיל ב ;2010 -תיקון תאים  -ב ;2030 -וננו-
מחשבים עם זיכרון של מאות ואלפי טרה-בייט )טרה  -אלף מיליארד( בגודל של חוד מחט  -ב.2040 -
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נחפש משמעות לחיים
לקראת אמצע המאה העשרים ואחת תגיע לשיאה פריחת המדעים החדשים .יותר ממחצית
מהמועסקים יעבדו במקצועות הללו .יהיו הרבה מאד מקצועות שכיום אין להם שם ,למשל ,טכנאי
ננו-מולקולרי ,הנדסאי ביו-מולקולרי ,מהנדס חומרים נבונים .ייעלמו כמעט לחלוטין נגרים ,עובדים
בתעשיות מכניות כבדות ,בתעשיות העץ וכו'.
הדרישה הקטנה יותר לעובדים ,הניצול המרבי שלהם ,והשינויים הדחופים בהגדרות המקצועיות,
יובילו לכך שכל אדם יעבוד בכמה חלקי משרות ,ויבצע כמה הסבות מקצועיות במשך חייו .פסיג:
"הזמן הפנוי יגדל ,ובמקביל ישקיעו האנשים משאבים נפשיים גדולים מאד במתן משמעות לקיומם.
יפרחו תחומים כמו פילוסופיה ,פסיכולוגיה ,דתות ,משמעויות קוסמולוגיות וכו' .רבנים ,יועצי דת,
פילוסופים ושאר אנשים ,שיוכלו ליצוק תוכן קיומי לחיינו יהיו בעלי המקצוע המבוקשים ביותר.

תלמידים לנצח
כל המומחים מסכימים ששוק העבודה של המאה הבאה יחייב הכשרה מתמשכת .אלה שירצו לשרוד
יהיו חייבים להיות תלמידים לנצח .הדפוס הזה ייצור מערכות שלמות להכשרה מקצועית משלימה
לעובדים.
בטווח הקרוב מאד ,מבהירה טל סופר ,כדאי ללכת לכיוון הטכנולוגי" .השוק משווע לבוגרי הנדסה,
מתמטיקה ,כימיה ,ביולוגיה ,פיסיקה ודומיהם  -תחומי לימוד שמהווים בסיס טוב מאד להשתלב
בהרבה מאד מקצועות אחרים" .בגלל העבודה בכמה חלקי משרות ,מסביר ד"ר פסיג ,חייבים
להשתלם בכמה תחומים שאינם משיקים זה לזה .ככל שהמיומנות תהיה רחבה יותר ,כך כוח המיקוח
של העובדים יהיה גדול יותר .פסיג" :אני לא אומר מה ללמוד אלא איך לחפש .דבר ראשון ,אסור
להסתפק רק בתואר ראשון .דבר שני ,יש ללמוד מקצוע רוחב שיעניק כלים :כלכלה ,מנהל עסקים,
מחשבים .צריך לחשוב על התחומים האלה כאמצעי וככלי עבודה ,ולא כעל מקצוע שנעסוק בו.
למשל ,רבנות לתואר ראשון ומחשבים בתואר שני או משפטים ופיסיקה".

עיסוקים עתידיים
מה יקרה בתחילת המאה הבאה למקצועות שאנחנו מכירים?
• אנשי מחשבים .העתידן ד"ר פסיג" :הדרישה להם תלך ותרד .אבל אנשים אינם מודעים לזה .היום
אנחנו דוחקים בסטודנטים להיות מתכנתים  -ובעוד  20שנה כבר לא יידרשו מתכנתים באותם
כמויות כמו היום .התוכנות יתכנתו את עצמן .רק עוד שני עשורים וכמעט כל המתכנתים בארץ,
כמו הפועלים במפעלי הטקסטיל היום ,יהיו מחוץ לשוק העבודה .היום מקצוע המחשבים עומד
בפני עצמו ,אבל בעתיד כל עובד יהיה גם איש מחשבים .בדיוק כמו שאני כותב היום על מעבד
תמלילים ולא מזמין קלדנית ,כך כשאצטרך תוכנה אקח תכנה מיוחדת שמתכנתת תכנות ,ואוציא
גרסה שהולמת את צרכיי המיוחדים .שוק העבודה יזדקק גם לפחות אנשי חומרה ,שתהפוך להיות
הרבה יותר ידידותית .היום הדבר הכי 'נכון' הוא ללמוד מחשבים ,אבל בכלל לא בטוח שמי שסיים
היום את לימודי מדע המחשב ימצא עבודה עוד  20שנה".
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• מנהלים .השינוי הבולט יהיה בגישה .לא נכנה אותם מנהלים ,אלא "מנהיגים" :עד היום מנהלים
היו אלה שהיה להם ניסיון רב יותר מהכפופים להם ,ולכן הם קיבלו סמכויות .בפועל ,ככל
שהמנהלים מתקדמים ,כך הם יודעים פחות ואלה שמתחתם יודעים יותר .בעתיד תפקיד המנהל
יהיה לא לנהל אלא להנהיג ,כדי שאלה שיודעים יותר יעשו את מה שהם עושים בדרך יעילה
ובתיאום טוב יותר .המנהל לא יהיה סמכות מקצועית ,אלא מנהיגותית .היום כל חברה מודרנית
זקוקה לשכבה של עשירית מהאוכלוסייה שתעסוק בניהול ,בהנהגה ובייזום .במחצית הראשונה
של המאה הבאה כל חברה ,ארגון ומוסד יהיו זקוקים לשכבת מנהיגים שתהיה שליש
מהאוכלוסייה .נפח ההנהלה יגדל .הטכנולוגיות ינסו לשחרר את צווארי הבקבוק של הבירוקרטיות
שמעכבות את קבלת ההחלטות .הצפי הוא שיהיו צוותי ניהול או אשכולות ניהול ,ולא מנהלים
בודדים .ייעלמו המנהלים ששומרים את הקלפים קרוב לחזה .אלה שימשיכו בדרך הזאת יפילו
שאולה את המערכות שהם יעבדו בהן .בפועל ,קבוצות גדולות של אנשים יקבלו ביחד את
ההחלטות תוך שיתוף פעולה מרבי.
• רואי חשבון .תמיד יזדקקו להם ,אם כי הרבה מהפעילות של רואי החשבון תיעשה באמצעות
תכנות אישיות בבתים על-ידי האזרחים עצמם .לכן רבים יהפכו ליועצים ויקדישו הרבה פחות זמן
לחיבור דו"חות.
• עורכי דין .יותר ויותר מהמידע ,שהיה נגיש פעם רק לעורכי דין ,יהיה זמין לכל אזרח .אנשים יהיו
מודעים יותר לזכויותיהם ,והגישה לממסד ולהליכים השיפוטיים תהיה קלה יותר .מגוון רחב של
פעולות מסורתיות של עורכי דין יתפוגג .למשל ,חתימה על חוזי שכירות ומכירה או ייצוג
בערכאות נמוכות.
• רופאים וכוח עזר רפואי .אלה יהיו מהמקצועות המבוקשים ביותר ב -50השנים הקרובות .כוח
העזר הרפואי יצטרך להיות מקצועי יותר ,בעיקר בגלל השתכללות השירותים הרפואיים .הרבה
מהפעילות השוטפת של הרופאים תיעשה על ידי שירותים ממוחשבים ומקוונים .למשל ,יהיו
תכנות חכמות ,שאנו נגדיר להן את הסימפטומים לבעיה והן יורו לנו איזו תרופה לקחת .רופאים
רבים יותר ישתלמו ברפואה המשלימה .מגמה נוספת :הרופא העתידי יהיה יותר יועץ ,שמשלב את
המידע הרפואי יחד עם ערכים תרבותיים .הוא יזדקק לשיקול דעת אתי בסוגיות מאוד קשות:
גנטיקה ,השתלות ,דרכי טיפול ,סגנונות חיים ועוד.
• יועצי השקעות" .האזרח הקטן" הופך להיות משקיע ממוצע .השקעות שנסמכו עד היום על
תחושות בטן ילכו ויתמסדו .יהיו הרבה סוגים של יועצים  -החל מיועצים מקוונים ,דרך רשתות
תקשורת ,וכלה במשרדים קטנים שמתמחים בסוג מסוים של אנשים ושל השקעות.
• נגרים .יהפכו להיות אומנים .ממש כמו שנפחי הזכוכית הפכו לאומנים .החומרים החכמים יחליפו
את העץ ,שצפוי להתייקר מאד ,והשימוש בו ישתמר רק בזכות ערכו האומנותי.
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• פסיכולוגים" .אני לא מאמין שיהיה תחליף לפסיכולוגים האנושיים" .אומר פסיג" ,אולי הם לא
ייקראו פסיכולוגים ,אלא ספיריטואלים למיניהם ,יועצים מנטליים ועוד שמות שונים ,אבל הצורך
בהם לא ישתנה".
• חשמלאים .קווי החשמל יהיו בתוך האריחים ,החיבורים יהיו יותר נבונים ,אבל עדיין הפקת
האנרגיה החשמלית והטיפול בה יהיו עתירי עבודה ,ועדיין נצטרך אנשים שיגיעו הביתה כדי לטפל
בבעיות שמתעוררות.
• עובדי בניין .העבודה בבניין תהפוך לעבודת ראש ולא עבודת כפיים .עובדי הבניין יצטרכו להכיר
את החומרים הנבונים ולדעת לטפל בהם בצורה נכונה.
• מהנדסים .פסיג" :מהנדסי העתיד יהיו רב-תחומיים  -לא רק מהנדסי חומרה או בניין .המהנדס
יהיה ביו-פיזיקאי או ביו-מולקולרי .תרד הדרישה למהנדסי המכונות והחשמל של היום".
• חקלאים .בתחילת המהפכה התעשייתית כ -80אחוז מכוח העבודה הועסקו בחקלאות .היום רק
כ -10אחוזים .בעתיד הקרוב ירד השיעור ל -5אחוזים .מעט מאד אנשים יאכילו מיליארדים
באמצעות חקלאות מתוחכמת.
• נהגים )מוניות ,אוטובוסים( .פסיג" :היום הנהגים הם אנשים שיושבים מול ההגה ועושים
במקומנו עבודת כפיים .בעתיד הנהג יהיה נבון יותר ויידע להשתמש במאגרי מידע בזמן אמת כדי
להוציא אותנו מהפקקים".
• מוכרים ,זבנים בחנויות .נתח גדול מפעילות הקניות יעבור לרשתות מקוונות ,ואז גם יהיו זבנים
מקוונים .אחדים מהם יהיו סוכני מידע ממוחשבים .בכלל לא נדע שמהצד השני נמצאת דמות
ממוחשבת.
• טבחים .אחד המקצועות שיפרחו בעתיד .האוכל יהיה הרבה יותר מאוזן ובריא .תעשיית המזון
תעשה שימוש במגוון רחב מאוד של מוצרים מזינים .הטבח יצטרך להבין היטב במולקולות
ובכימיה ולפתח באמצעותם טעמים חדשים.
• עובדי בנק .פסיג" :להם אני קורא אובדי בנק .הרבה מאד מהפעילות הבנקאית תהפוך להיות
אוטומטית וישירה .יהיו הרבה פחות פקידים בבנקים .התהליכים הבירוקרטיים יהיו הרבה יותר
פשוטים ויצריכו הרבה פחות ידיים עובדות".
• פוליטיקאים ,נבחרי ציבור .נבחרי הציבור היום ,לפי פסיג ,הם עסקנים חסרי ניסיון שמנהלים
מערכות ענק .בעתיד יקומו מוסדות הכשרה לפוליטיקאים" :נפסיק לראות משוחררי צה"ל
שמתחילים לנהל עיר ענקית .בתוך כ -15שנה מהיום ייעלמו העסקנים".
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• מורים ,מרצים .אחד התחומים המתפתחים ביותר .המין האנושי זקוק ליותר השכלה ולכן זקוק
ליותר מורים ומרצים .היום המעמד שלהם נראה לא איתן ,אבל בעתיד הוא ילך ויתחזק .בעולם
המודרני של תחילת המאה הבאה החינוך יהיה סעיף ההוצאה הגדול ביותר בתקציב הלאומי.
המורים והמרצים יהפכו ליועצי משמעות למידע ולא רק למתווכי מידע ,שאותו ניתן להשיג
בקלות .הם אלה שיעניקו לפריטי מידע משמעות יישומית ,שנכונה לאותו זמן ולאותו מקום.
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אופי המידע והידע העתידי
בפרק זה נדון באופי המידע העתידי ,אופי הידע העתידי ,האמצעים להעברת המידע ,המיומנויות
שיידרשו מהתלמידים בעקבות השינויים שיחולו באופי המידע ,הסכנות הטמונות בכלים ובאמצעים
להעברת המידע ובהשלכות כל אלו על מערכת החינוך.

אופי המידע העתידי
המידע העתידי יהיה נגיש ונפוץ .אם בעבר הגישה למידע הייתה בידי המומחים בלבד ,הרי שבעתיד
כל דורש יוכל להגיע לכל פיסת מידע .המידע יהיה זמין וזול .המידע העתידי גדל בזמן קצר ,ובעתיד
קצב הגידול של המידע אף יעלה .הנגישות הרבה למידע הופכת את המידע לזמין יותר וכך נוצרת
תלות בהשגת מידע ובהעברתו .לפיכך רבים מנסים ליצור קשר באמצעות רשתות תקשורת
אלקטרוניות .רשתות התקשורת האלקטרונית העתידיות יצטרכו להיות לא רק בעלות בינה
פנימית−העברת השדר בדיוק כפי שנשלח ,אלא גם בעלות בינה חיצונית−בינה שתאפשר גם ניתוח
הנתונים ,עיבודם ,שינוי השדרים ויצירת מידע חדש ומקורי יותר .הרשתות האלקטרוניות של אמצעי
התקשורת העתידיים תצטרכנה לכלול את המאפיין העיקרי; יכולת הידברות−אינטראקטיבית .בעתיד
תהיה הפצת אמצעי התקשורת החדשים שיטתית בכל רחבי העולם ובכל אחת מהשכבות הכלכליות
בחברה ,התשתית תהיה כלל עולמית ,וכך ייפרצו הגבולות המנטליים של המדינות.

אופי הידע העתידי
הידע הוא עיבוד של מידע ,ולכן הידע העתידי יהיה בעל אופי אישי ומקומי .הידע נתון כפונקציה של
זמן ומקום .יישום המידע בזמן אמת ,הופך אותו לידע .הידע הוא מוגבל כי לאחר שיווקו הוא הופך
שוב למידע .המעבר ממידע לידע יהיה דרך מנסרה שתתאפיין בערכים כמו :דת ,מסורת ,מנהגים ואף
דגשים תרבותיים או פוליטיים .חברת העתיד תהפוך מסוחרת במידע לסוחרת בערכים שונים בין
תרבויות שונות.

מיומנויות המידע הנדרשות מתלמידים
המהפך המתרחש כיום בבסיס המידע של החברה האנושית יגרום לכך שתלמיד יידרש לשלוט
במיומנויות שלא נדרשו ממנו בעבר .להלן מספר מיומנויות שיידרשו בעתיד ,העשויות להתפתח
מערכו ההולך וגדל של המידע:
• בדיקה :על מנת להילחם בטקטיקות ההונאה השונות ,התלמיד יהיה חייב לשלוט במיומנות זו
הכוללת :אבחנה בין עיקר וטפל והערכת רלוונטיות של מידע .שאם לא כן המידע שבידו יהיה
מעורפל ,לא מעודכן ולא מדויק.
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• העברת מידע בתקשורת מיידית ובזמן אמת :התלמיד יצטרך להעביר מידע בצורה מהירה ביותר,
אחרת ייחשב כ"איטי".
• לימוד שיתופי :התלמיד יצטרך לעבוד בצוות וזאת מאחר שהמידע הקיים גדל והולך מעבר
ליכולתו של אדם אחד לטפל בו ,ויש צורך לחלקו בין מספר אנשים.
• יכולת חקירה :התלמיד יצטרך לדעת לחקור את המידע שקיבל.
• ארגון מחדש :התלמיד יצטרך לדעת לארגן את המידע בצורה חדשה ,לקבץ ,לחתוך נתונים או
מידע בדרכים שונות ולהפיק נקודות ראות שונות.
• שימוש באמצעים טכנולוגים :בשל התפשטותן של המערכות והאמצעים החדשים להעברת
המידע ומרכיביו ,המיומנות הראשונית ,בה יצטרך התלמיד לשלוט ,תהיה השימוש באמצעים
אלו−ולא ,לא יוכל התלמיד לאסוף מידע.
• הצלבה :היכולת להצליב מידע מתחומים שונים ,בין היתר על מנת להשוות בין פיסות מידע שונות
ולהפיק את המקסימום מהמידע.
• שליטה במידע תוך התנסות :משום שהנגישות למידע קלה יותר ,יהיה צורך במיומנות זו שתאפשר
לתלמיד לשמור מידע מסוים ,מבלי שיועבר לאחרים במקרה ואינו מעוניין בכך.
• מציאת קשר בין מידע להתנסות :התלמיד יצטרך לפתח מיומנות כזו שתאפשר לו לקשר בין
המידע שאותו הוא לומד לניסיון.
• יכולת בחירה :אופי המידע העתידי יהיה מגוון של נושאים .לתלמיד האפשרות לבחור מתוך
המידע את שמתאים לו ע"פ הנושא ,נטיותיו האישיות ,וכדומה.

הסכנות הטמונות בכלים ובהעברת מידע
מקורות המידע שאנו מסתמכים עליהם יכולים להיות מאוימים ע"י וריאציות רבות של הונאה,
והתלמיד יצטרך ללמוד להבחין בסכנות אלו.
• סכנת ההשמטה :המילים במסר שרוצים להעביר ,ייבחרו בהקפדה מרובה יותר משאר המסרים.
בטקטיקה זו ,עוקרים עובדות רלוונטיות או מאוזנות .התלמיד יצטרך ללמוד כיצד להיזהר מסכנה
כזו וכדוגמת המובאים להלן.
• סכנת ההכללה :פרטים עלולים להיות מטויחים בהפשטות אווריריות.
• סכנת התזמון :עיכוב משלוח מסר כך שלמקבל לא נותר לעשות משהו בעניינו.
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• סכנת הטפטוף :מידע הניתן במנות זעירות בזמנים שונים שאינם מצורפים למסמך אחד .כך נשבר
דפוס האירוע והמתבונן מתקשה להבחין בו.
• סכנת גל הגאות :מסירת מידע בכמות כה רבה ,שהמקבל מוצף וטובע ואינו מסוגל למצוא עובדות
חיוניות..
• סכנת הערפול :משחררים שמועות מעורפלות יחד עם עובדות נכונות וקשה להבחין ביניהם.
• סכנת הרוח הנגדית :השתלת סיפור כוזב כדי שיפורסם כציטוט.
• סכנת ההיפוך :הופכת מסר נתון על פניו.
• סכנת השקר הגדול :טקטיקה זו מבוססת על ההנחה שאם השקר מספיק גדול יאמינו לו בקלות
רבה יותר.
בית הספר יצטרך ליזום את בחירת מסלולי המידע )מושגים ,מיומנויות ,וערכים( ,כך שכל תלמיד יוכל
להתאמן בעיבוד חומרים ,בחיפוש משמעויות אישיות ,במיפוי ,בהתארגנות עצמית ובהצגת עמדות
ודעות ,בפיתוח יכולת ניבוי ,בפיתוח אינטואיציה ,בספקנות ,בחקירה ובבחירה .על בית-הספר יהיה
לפתח תוכנית אימונים לשכלול יכולת התמודדותו של התלמיד עם מידע משתנה ,שיותר ויותר
משתמשים בו כבכלי טקטי להשגת מטרות נסתרות .על בית-הספר יהיה לפתח את חושיו של
התלמיד להתמודד עם הסכנות הטמונות באופי המידע העתידי.
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מגמות-העל
עתיד וורוד למין האנושי
העתידנים צופים עתיד וורוד למין האנושי .בסוף המאה העשרים ,הרבה הוכיחו בשער כי המין
האנושי צובר תאוצה לקראת קטסטרופה גלובלית .אך בתחילת שנות האלפיים יותר ויותר מתקבלים
נתונים הנותנים יסודות חזקים להניח כי המאה ה 21 -תהא בעיקר מאה של פריחה ושגשוג .נתונים
אלו משפיעים על אווירה אופטימית יותר ויותר בקרב קהילת העתידנים בעולם ).(Schwartz 2000
אופטימיות זו מותנת בכך שהמין האנושי בעשור הראשון של המאה יצליח ליצור אווירה של פתיחות
ושיתוף פעולה .מילת המפתח היא פתיחות .מערכת שתהא סגורה ולא תחשוף עצמה לאחרים ,תסכן
את עצמה ותמלכד את הסובבים אותה .כולנו תקווה שלא יתרחש מאורע אשר יגרום לאנשים
להסתגר זה מפני זה ולהתכנס בתוך עצמם .במידה ודבר מעין זה יתרחש ,עשויה אווירה אופטימית
וחיובית זו לגווע.
לפני שאנו עוברים לעסוק באופיים של מיומנויות החשיבה היכולות לתרום לחיזוק המגמות
החיוביות ,חשבנו כי כדאי לסכם את הפרק הראשון של ספר זה בתמונה המתארת את עיקר המגמות
עליהם אופטימיות זו מתבססת.

חמש מגמות העל  -רקע גלובלי
חמשת תחומי מגמות העל הצפויים ברבע המאה הבאה המתוארים להלן ,סביר שיהיו דומיננטיים
מאוד בהשפעתם על עיצוב החברה האנושית .מומחים טוענים שתחומים מרכזיים אלה חייבים
להילקח בחשבון בכל תכנון עתידי מערכתי .חמשת התחומים בהם פועלים מגמות רבות וחיוביות
הם :תרבות ואזרחות ,חברה ופוליטיקה ,כלכלה חדשה ,גלובליזציה ,וטכנולוגיה .להלן מדגם של
מגמות מכל תחום.

תרבות ואזרחות
מודל התפתחות הדורות
התיאוריה של שני עתידנים בשם  (1992) Strausse & Howeשנוסחה בספרם  Generationsמתארת
מודל של התפתחות הדורות .הם חקרו את התפתחות הדורות ,לפחות בתרבות המערבית ,לאורך 500
השנים האחרונות ,ומצאו מודל המורכב ממספר פרקים החוזרים על עצמם שוב ושוב .מודל זה יכול
להמחיש לספקנים ולרואי השחורות כי הכוחות הפועלים עלינו הם בעלי מטרות של התפתחות
והשתכללות .המודל ממחיש כיצד גם השלבים בהתפתחות ההיסטורית בהם תחושת הפסימיות
גוברת הם חלק מתהליך ארוך יותר ששואף להניע את מערכות המין האנושי לרמות התארגנות
גבוהות יותר.
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הם מצאו שבכל פרק היסטורי ניתן לזהות ארבעה שלבים שגם הם חוזרים על עצמם פעם אחר פעם.
אלה הם ארבעת הדורות המאפיינים כל שלב שבכל פרק היסטורי :דור ה ,prophets -דור ה,nomads -
דור ה ,heroes -ודור ה .artists -להלן בקצרה תכונות עיקריות המאפיינות כל דור.
הדור הראשון ,דור ה ,prophets -הוא דור שבא תמיד אחר משבר היסטורי ,חברתי ,כלכלי ,או פוליטי
עמוק .דור זה שואף לפתח חזון חדש בכדי לבנות חברה חדשה וטובה יותר מזו שהביאה את המשבר.
הם נוטים להיות אנשי מוסר והגות גדולים.
הדור השני ,דור ה ,(the awakening) nomads -הוא הדור שמתעורר מ"הפנטזיה" של אנשי הרוח
הגדולים של הדור הקודם ומחפש דרכים מעשיות ,ארגוניות ומוסדיות בעזרתם ניתן יהיה לממש חלק
מהחזון שאבותיו ניסחו.
הדור השלישי במודל ,דור ה ,heroes -הוא תמיד דור שמביא בכנפיו תהפוכות ומהפיכות .הוא מחפש
לעשות דברים שונים .לכן ,הוא לא מקבל מרות ולא רוצה באחריות.
הדור הרביעי ,דור ה ,artists -הוא דור המשברים הגדולים שוב ודור מעבר .דור זה תמיד מוצא עצמו
בפני שער בהיסטוריה והא לא יודע אם השער יפתח או לא .דור זה נחשב תמיד כדור מתקני עולם.
אך תמיד מתרחש בו המשבר הבא.

מיקומנו במודל הדורות
לדעת  ,Strausse & Howeאנחנו בסופו של השלב השלישי בפרק ההיסטורי הנוכחי .השלב הראשון
בפרק ההיסטורי שאנו חיים בו כרגע החל במלחה"ע השניה .ארבעת השלבים של פרק זה מצטיירים
כך:
 :1940-1960הדור הראשון  -כינויו הדור הדומם ) (the silent generationויש המכנים אותו the baby
 .boomersדור זה עדיין מחפש קונצנזוס בסוגיות הבוערות שבפניו .הוא מקבל את סמכות מנהיגיו
ולא מערער עליה כי הוא מאמין שזו הדרך היחידה לפתח עולם טוב יותר ויפה יותר .דור החזון
החברתי פוליטי וכלכלי חדש.
 :1960-1975הדור השני  -כינויו דור ה"אני" ).(the me generationויש המכנים אותו .the baby bust
דור זה הוא דור של מצליחנים שמוכנים לשלם מחיר כבד בשביל ההצלחה שלהם .דור של נהנתנים
גדולים .דור המבקש מימוש עצמי ) (meומוכן לשלם מחירים כבדים בכדי להצליח ולהצטיין.
 :1975-1995הדור השלישי  -כינויו דור האיקס ) (the X generationויש המכנים אותו the baby
 .bustersדור זה בפרק ההיסטורי בו אנו נתונים הוא דור שגדל ושהה הרבה בבית ,ראה הרבה
טלוויזיה ,ונולד לתוך טכנולוגיה .חוקרים )בארה"ב( טוענים כי זהו דור שרואה בממוצע כ150 -
פרסומות ביום ,כ 8,000 -רציחות בנערותם ,וכ 100,000 -מעשה אלימות דרך אמצעי תקשורת למינהם.
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מאחר ומעריכים כי לוקח בערך  20שנה עד שטכנולוגיה מוטמעת ,הרי שהטכנולוגיות שהתפתחו
בדורות הקודמים הוטמעו בדור האיקס.
זהו דור שלא רוצה לקחת אחריות ,ממעיט ללמוד באוניברסיטאות וגם כאשר הוא מסיים לימודיו
עדיין אינו רוצה להצליח במקום עבודה ומחפש את הנאות החיים .דור שלא מאמין בסמכות ובועט
במוסכמות ובנאמנות .דור שנולד לתקופת משברים וקטסטרופות ,בעיקר של ממשלות ולכן הסמכות
לגביו איבדה משקלה .דור האיקס לא מורד בהוריו כי אם בחברה .אין לו קונספציה חדשה  -הוא
פשוט לא מקבל סמכות.
בהיבט החיובי דור האיקס הוא דור ראשון שגדל במושגים גלובליים ויש לו יותר סובלנות לרב-
לאומיות ולאתניות .בנוסף ,זהו דור של ביצועיסטים  -כאשר הוא מתבקש לעשות דבר מה הוא עושה
אותו בריכוז מלא .דור שמחפש שבוע עבודה מקוצר ) 4ימי עבודה 35 ,שעות עבודה שבועיות( .דור
של יזמים גדולים .דור זה סביר להניח יחפש יותר ערכי משפחה מפני שהוא גדל בחסכים גדולים .דור
זה מחפש וירטואליות ,וחזרה לדת .סביר להניח שיקים מפלגות חדשות.
 1995והלאה :הדור הרביעי )הצפוי( – כינויו בספרות העתידנית דור האלפונים ) the millennial
 .(generationדור זה כנראה יתהלך בתחושות כבדות של כישלונות מערכתיים .הוא יתהלך בתחושות
אשם כבדות על עוולות שהדורות הקודמים גרמו לחברה האנושית .זהו דור שיחשוב כי מתפקידו
לתקן את העוולות .דור זה יגדל בתחושה שאף אחד לא יכול לתקנם מלבדו .הוא כנראה יהיה מונע
ע"י רגשי אשם ,ויבקש לתקן את האקולוגיה ,הביורוקרטיה ,הניכור האישי והחברתי ,ועוד.
אך בדור הרביעי ,לדעת  Strauss & Howeתמיד מתרחש משבר גדול אשר מניע את הגלגל הבא,
והוא מבחינת קטליזטור אבולוציוני.

חברה ופוליטיקה
חמש אמות ערכיות
להלן דוגמא נוספת למגמה הממחישה את עוצמות השינויים הפועלים על המוסדות של המין האנושי
של סוף המאה ה 20 -ותחילת המאה ה .21 -מגמה זו מסבירה את תחושות הכישלון המלוות את
הארגונים של מדינות הלאום ומציינת את הכוונים שהמבנה הארגוני של מדינת הלאום נע לקראתם.
לפני כן חשוב לציין כי מדינת הלאום התפתחה סביב חמש אמות ערכיות מרכזיות אלה :הזכות להיות
מועסק ,הזכות להיות שותף ופעיל בעניינים אזרחיים ,הזכות למוביליות ,הזכות לאהוב ולחלוק את
חיינו עם מי שאנו בוחרים בו ,והזכות לצרוך מה ,כמה ,ומתי שרוצים.
אך עתידנים מזהים ערך נוסף אשר הולך ותופס מקום של כבוד בתודעה של האזרח והמוסדות של
מדינות הלאום .ערך חדש זה יהיה בכוחו לשנות הרבה מהמוכר לנו כיום במדינת הלאום .יש המכנים
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ערך חדש זה בשם "הזכות לגמישות מתמדת" .ערך זה ינגוס במושגים כמו נאמנות לקוח ,ויתבע
אירגונים לספק מוצרים ושירותים אד-הוקיים בזריזות וביעילות.

מבנה הממשל מאבד רלוונטיות
מבנה הממשל ומוסדותיו על סמכויותיו ודרכי הניהול שלו אינו מסוגל עוד להציע פתרונות יעילים
לבעיות המורכבות העומדות היום בפני החברה הטכנולוגית .ברור גם שהמבנה של היום לא יאפשר
לממשל להבין את הסוגיות המורכבות יותר של העתיד ,ליזום פתרונות מורכבים יותר ולממשם.
מרבית אזרחי המדינות הדמוקרטיות לא מרוצים מהממשל של מדינתם .על אף שטוב להם יותר מאי-
פעם ,קיימת תחושה של אי שביעות רצון הולכת וגדלה מהבירוקרטיה ודרכי הטיפול בבעיות העולות
ומתעצמות .הולך ומתגנב חשש גדול שהממשל לא עוד יוכל לתת מענה לסוגיות ובעיות שעומדות
בפני החברה המודרנית בעתיד .הציבור חווה מצב בו המבנה הארגוני של מדינות הלאום אינו מצליח
לייצר מתוכו פתרונות הולמים ברוח הזמן .החברה המודרנית מתחילה לחשוב מחדש איך לעצב את
הפוליטיקה שלה ולארגן את עצמה ברציונל ובפרדיגמה אחרים.

צורות הממשל הצפויות
העתידנים מזהים כיום שלש צורות ממשל העשויות להתפתח בעולם במחצית הראשונה של המאה
העשרים-ואחת .ואלה הם :המבנה המסורתי ,המבנה הכלכלי ,והמבנה המורכב.
 .1המבנה המסורתי מצביע על המשך קיום מדינות הלאום של ההווה על מוסדותיהן וארגוניהן כפי
שהם מוכרים לנו כיום )פחות או יותר(.
 .2המבנה הכלכלי הרב-לאומי מצביע על מגמה שלא תתממש אם המדינות לא ייפתחו ולא יתגבשו
אך סימנים לו נראים כבר בכל עבר .הסכם  ,GATTלמשל ,שגם ישראל חתמה עליו מייצג הסכם סחר
רב לאומי בין למעלה מ 120 -מדינות .תקן חדש בתעשייה בשם  ISO 14000יכלול תקן של איכות מוצר
המשלבים בו אתיקה חברתית ,סביבתית ,מוסרית באמות מידה בין לאומיות .בשנת  2010צפוי
להתממש הסכם  – (Superpower Non-aggression Treaty) SNTהסכם בין כוחות העל שיאגד
בתוכו את ארה"ב ,סין ,יפן ורוסיה .אם הוא יתממש הוא יהיה שלב חדש בהיסטוריה של המין האנושי
אשר יתרום להקהיית התחרות הפיסית שבין כוחות העל.
 .3המבנה המורכב מזהה מספר כוחות סותרים הפועלים יחדיו ובכוונים שונים לעצב אירגונים
ומוסדות של מדינות העתיד .האחד הוא הכוח הקהילתי ,השני כוחות לאומיים ,ושלישי כוחות רב-
לאומיים .מודל זה מדגיש את הכוח המניע הקהילתי אשר מבקש לקחת לעצמו בחזרה את הסמכות
שנתן לממשל המרכזי .המודל המורכב יהיה הקשה מכלם לממש .אך הוא גם המבטיח ביותר מבחינה
ארגונית .הוא סינתזה חדשה של כל הכוחות הפועלים .או בלשון הספר הזה "השבחה" של מדינת
הלאום.
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כלכלה חדשה
הגדרות חדשות למונחים מוכרים
אנשים רבים כותבים על כלכלה עולמית מסוג חדש ההולכת ומתפתחת בהיקף שטרם ידענו .כלכלה
זו מורכבת מהגדרות רחבות יותר של מונחים מקובלים:
 .1זמן  -תוחלת זמן שלא הכרנו קודם לכן

 .4איכות  -איכויות מוצרים.

 .2מרחב  -מרחבים קוסמיים חדשים

 .5היקף.

 .3כמות  -כמויות ייצור אדירות.

 .6גודל.

כלי מדידת ייצור חדשים בעולם של שונות ורב-גוניות
אנו נכנסים לתקופה בה השונות מוערכת .ככל שהדבר שונה ,רבגוני ועשיר באפשרויות—כן ייטב.
המערכת האקולוגית פועלת כך טוב יותר ,השווקים הפיננסיים פועלים כך ביתר יעילות ,הציוויליזציה
מתפתחת בקצב מואץ ורעיונות חדשים צצים חדשות לבקרים .לשם כך נדרשים כלי הערכה שונים
ומגוונים שיסבירו את כללי המשחק החדשים והמורכבים שייתנו מענה להתרבות הסקטורים בכלכלה
המודרנית.
כלי המדידה שברשותנו כיום כבר אינם מתארים את המתרחש במציאות הכלכלה הלאומית ,הם
אינם יכולים להכיל את אין סוף הנתונים והשינויים המתחוללים בה ,ובשל כך מתעוותים לנו
הנתונים .אנו פועלים לפי המודל הליניארי של סיבה ותוצאה שלעתים קרובות כבר אינו עומד
בדרישות המתרבות .בשל כך מדברים היום על תיאוריית הממד הרביעי  -הקוונטום ,הבא להסביר
תופעות רבות בפעילות הכלכלית החדשה ). (The new Economy
רעיון זה ניתן להמחיש כך :אם למשל 2 ,כדורים נעים במרחב וכל כדור מחליף את צבעו כל הזמן
)בסדר אקראי( אזי ,אם  2הכדורים נעים במסלול התנגשות הם יתנגשו רק כאשר  2הכדורים באותו
הצבע .אחרת ,הם לא יתנגשו לעולם.
תיאוריית הקוונטום אומרת שדברים יתרחשו רק בתנאי שיתקיים תנאי מסוים .מאחר ויש כל כך
הרבה פקטורים בשטח )שמחליפים צבעים( ,רק כאשר האדם והמוצר יימצאו באותו זמן ויהיה להם
את אותו הצורך הם יתחברו .אין לנו עדיין מודלים שמסבירים לוגיקה זו ,והמסוגלים לחזות מתי שני
הכדורים יתחברו.

אופי גלי העיסוקים
עתידנים מחלקים את אופי התעסוקה האנושית לאורך ההיסטוריה לתקופות שונות ,כשבכל אחת
מהן שלט סוג פרנסה אופייני אחר ,אשר אחוז גבוה של האוכלוסייה התפרנס ממנו .כל תחום עיסוק
הפעיל מימד מרכזי שונה בפוטנציאל האנושי )כגון המימד הפיזי ,הלוגי היצירתי ,וכו'(.
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להלן פירוט גלי העיסוקים:
עד  - 1850גל העיסוקים האגררי  -חוקרים טוענים כי לפני כמאתיים שנה )כאשר על פני כדוה"א היו
כמיליארד בני אדם(  70%מהאוכלוסייה שלחה יד בחקלאות .היום כ 10% -בלבד מהאוכלוסייה
העולמית עוסקת בחקלאות ומייצרת מזון ליותר מ 6 -מיליארד בני אדם .המהפכה הירוקה הצליחה
לייצר זני חיטה שניתן לקצור ארבע פעמים בשנה ,מה שעשוי לתת סיכוי לפתרון לרעב המוני .היום
יש בעולם כמיליארד וחצי אנשים רעבים ,כ 300 -מיליון בני אדם רעבים המצליחים לחיות וכ200 -
מיליון בני אדם רעבים על סף מוות .הסיבה לרעב הוא "משטר חושך" .משטרים אחראיים דואגים
למנוע זאת .אופי העיסוק בחקלאות עונה ופועל סביב ממד הקיום הפיזי.
 - 1850-1950גל התעשייה  -בתקופת המהפכה התעשייתית עיקר העיסוק הוא בתעשיות המכניות.
העצמנו את היכולות הפיסיות של המין האנושי .יצרנו רגליים מהירות יותר )תחבורה( ,שרירים
חזקים יותר )טרקטורים ומנופים( ,כנפיים לעוף )תחבורה אווירית( ,וכדומה.
 - 1950-2000גל השירותים  -בתקופה זו משתנה הדגש מהמימד הפיזי לטובת מיומנות קוגניטיבית של
זיכרון וצבירת המידע .בעל המידע הוא בעל היתרון והשליטה .מסחר בשירותים ומידע מהווה אחוז
ניכר בעיסוקים האנושיים.
 - 2000-2050גל העיסוקים במערכות ידע  -זהו הגל הרביעי המכונה  .The knowledge ageידע הוא
אפליקציה של מידע .אין יותר יתרון למידע אשר זמין במחשב האישי של כל אדם בביתו הפרטי.
המידע הופך לתוצר גולמי שצריך להפכו לרלוונטי ע"י אופן שאיבתו בערוצים השונים ופיתוחו
ליישומים ומוצרים חדשים בעלי משמעויות נוספות ואחרות .הגל הזה יאפיין את עיקר העיסוקים
המכניסים ביותר במאה הבאה .כאן בא לידי ביטוי המימד האנושי התבוני.
משנת  - 2100הגל האכזיסטנציאלי  -הגל החמישי צפוי להיות בעל מוצרים מנטליים/ספיריטואליים.
אפשר לקרוא להם  .mind technologiesלא נסחור במשאבי טבע אלא במשאבים רוחניים .הדתות
יתפתחו ,מבנים חברתיים יתגוונו ,ורעיון המימוש וההגשמה העצמית )- Self Transcendence
"התעלות עצמית"( יהוו את מרכז החוויה האנושית .בתקופה זו בה צופים כי שעות העבודה יצומצמו
ואילו שעות הפנאי יתרבו ,יוכל האדם לעבוד לפרנסתו חלק קטן מהשבוע ,ולהקדיש את מרבית זמנו
לפיתוח הפוטנציאל האנושי שלו על פי בחירתו/ה הוא/היא.

גלובליזציה
תחום הגלובליזציה חופף לתחום הכלכלה החדשה מאחר וזו לא יכולה להתפתח ללא המימד הגלובלי.
הגורם הגלובלי כלול למעשה בכל אחד ממגמות העל.

43

טכנולוגיה
חמשת תחומי הטכנולוגיה החשובים
חמשת תחומי הטכנולוגיה המבטיחים ביותר במאה הבאה הם חמשת אלה :מחשבים ,טלקומוניקציה,
ביוטכנולוגיה ,אנרגיה אלטרנטיבית ,וננו-טכנולוגיה.

כוונים חדשים עבור המין האנושי
התחושה כי המין האנושי מצוי כיום בשיא ההתפתחות היא יחסית בלבד ,שכן למעשה הוא רק כעת
מתחיל לצבור תאוצה לקראת שינויים מהותיים לכוונים חדשים ומבטיחים יותר .בחמישים השנים
האחרונות יצאנו מהמשבר הגדול של מלחמת העולם השניה .רק היום אנו מתחילים לקצור את פרות
הפיתוח והחשיבה האנושית שנזרעו לאחר המלחמה ההרסנית הזו .הזרעים מתחילים להיקלט,
ומתחיל המהלך הגדול הבא של האנושות.
מחקרים מעידים על כך שהאדם מנצל רק מזערי מיכולת החשיבה שלו .המין האנושי לא חקר ופיתח
מספיק את תחום הנוירולוגיה של המוח .האופן בו המוח שלנו בנוי )מבנה פיסי( מעיד על כך שאנחנו
מסוגלים להשיג הרבה יותר .רמזים ליכולות שלנו ניתן לראות אצל האנשים המצליחים בטלקנטיקה,
טלפתיה ,יוגה ,וכדומה .להלן מספר מגמות בתחום המיחשוב הממחישות עד כמה אנו רק בתחילת
הדרך.

מחשבים וטלקומוניקציה
הפרוייקט של ביל גייטס ) (tele desikהוא נקודת ציון מעניינת בטלקומוניקציה .המדובר ב840 -
לוויינים קטנים )בגודל של מטריה( שיחוגו מסביב לכדור הארץ .לוח הזמנים הוא שנת  .2001-4מדובר
על השקעה של כ 10 -מיליארד דולר .ביל גייטס טוען שבאמצע העשור הבא כל אחד מאתנו יוכל
להתקשר מכל מקום בעולם ,בכל צורות המידע הקיימות—קול ,תמונה ,וריח—ובזול.
לא יהיו יותר ערוצים בבחינת  ,more of the sameאלא שינוי של מפת המחשבים כפי שאנו מכירים
אותה היום .הרבה פרוייקטים שתוכננו באמצע שנות ה 80 -יבשילו בתחילת שנות ה .2000 -הרבה
פרוייקטים יצאו לשוק בבת אחת ,וקשה בנקודת זמן זו להעריך מה תהיינה ההשלכות של שינויים
אלו על החברה והכלכלה הבינלאומית.

דיגיטליות והתלכדות
המחשבים שיש ברשותנו כיום מצויים בקץ דרכם .הסיליקון דרכו עליו הטבענו את המעגלים
החשמליים נמצא בדרך למיצוי הפוטנציאל שלו .התחזית היא שבשנת  2005אינטל תצליח להוציא
שבב בו תכניס  30-35מיליון טרנזיסטורים .מדובר על מחשבים עם  3-4ג'יגה הרץ.
אחת המגמות הבולטות בטכנולוגיות רבות היא הדיגיטליות .השלב האנלוגי גווע .יותר ויותר נראה
מכשירים שלא מעבירים שדות מגנטיים אלא זרמים חשמליים בשבבים קטנים ומתוחכמים .מגמה
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נוספת המלווה את הדיגיטליות היא ההתלכדות  -בכל בית עוברים כיום  4סוגי חוטים  :טלפון,
חשמל ,כבלים וחיווט שעוני מים .זהו סירבול יקר של תשתיות .המטרה היא להביא להתלכדותם של
תשתיות אלו .לגרום לכך שבאמצעות חוט אחד ניתן יהיה להעביר את כל המשאבים להם אנו
זקוקים .הרבה חברות בעולם עובדות על נושא זה .הטכנולוגיה המלכדת את כל התשתיות הללו היא
דיגיטלית .תוך  10-15שנה הטכנולוגיה תהיה זמינה ואופי הפעילות שלנו ישתנה כתוצאה מכך.

מחשבים אופטיים
מחשבים בעלי שבבים המעבירים פוטונים במקום אלקטרונים.

מחשבי קוואנטום
מחשבי הקוואנטום הם שלב גבוה יותר בהתפתחות המחשבים.
במעבדות נמצא שכאשר לוקחים סיליקון ומדפיסים עליו כמות רבה של טרנזיסטורים ,מתרחשת
תופעה הקרויה "קוואנטום" .החוקרים מצאו כי בדחיסות גבוהה של מעגלים האלקטרונים לא
עוברים בתוך המעגלים החשמליים אלא מדלגים בתוכם מקצה האחד למשנהו .המשמעות היא שאם
אכן מחשבי הקוונטים יבשילו וייצאו לשוק בסביבות  2010-2020לא נצטרך הרבה חוטים בעולם.
אפשר יהיה להעביר נתונים במהירויות גדולות ללא חומרה גדולה ומסורבלת במבנה המוכר כיום.

מחשבי ד.נ.א
בסוף שנות התשעים ,הצליחו שני מדענים לייצר מחשבי ד.נ.א במעבדה .המחשבים של היום עובדים
על הקונספציה של "יש זרם או אין זרם" ) .(1 ,0הטרנזיסטורים מכוונים את הפעילות הזו .המטרה היא
ליצור אמצעי הפעלה באמצעות ארבעה גורמים ,במקביל לפעולה המתרחשת בשרשרת ה ד.נ.א שלנו
המיוצרת ע"י ארבעה בסיסים – .A-T-G-C
ארבע אפשרויות כאלה הן בעלות שני יתרונות :ניתן יהיה לייצר מחשבים מהירים מאוד ,וניתן יהיה
לייצר מעבדים כמעט מקביליים ,ולעשות בהם עיבודים בהיקפים דמיוניים.
החלום הוא לייצר שבבי ד.נ.א ולא שבבי סיליקון .מדובר בחיבור בין גוף האדם למחשב ,בין זרם
אלקטרונים או פוטונים במחשב לבין זרמים אלקטרו כימיים במוח האנושי .ההשלכות האתיות של
חיבור זה מורכבות מאד .התחזית היא שתוך  50שנה נצליח לייצר מחשבים מסוג זה .ניצנים לכך ניתן
כבר לראות היום—מדען גרמני הצליח להעביר נתונים ממעגל של סיליקון אל נוירון במוח.
המין האנושי לא מקבל את הגוף שלו כפי שהוא ,או כדבר מובן מאליו .הוא תמיד חותר לפתח אותו
לעוד מחוזות כיד הדמיון השורה עליו.

שלל תחזיות
•

בשנת  2001אינטרנט בכבלים יהיה נפוץ בעולם ).(30%-50%
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•

בשנת  2004מסכי המחשבים יהיו בעלי רזולוציה של דף נייר עד .DPI 2000-3000

•

עד  2005טכנולוגיות זיהוי שפה ) (Speech recognitionתהיינה קרובות לרמת ההבנה של המין
האנושי.

•

בשנת  2003אינטל מתכננת לצאת עם שבב של  35מיליון טרנזיסטורים ) 3.5ג'יגה הרץ(.

•

 – Moore's lowהטוען ששבב מכפיל את עצמו תוך  18חודשים )מהירות ועוצמה( ומחירו יורד
בחצי נפרץ ומתחיל לרדת מתחת ל 18 -ח'.

•

בשנת  2010אינטל מתכננת שבב עם מיליארד טרנזיסטורים.

ביוטכנולוגיה
תרפיה גנטית
מהפכת הסיליקון ומהפכת הביו-טק שזורות זו בזו .לולא המחשבים לא הייתה נמצאת הדרך למפות
את  100,000הגנים ואת  3מיליארד זוגות הבסיסים של הד.נ.א המרכיבים את הקוד של ה"מין
האנושי".
מתוך כ 100,000 -גנים של האדם כ 4,000 -גנים ידועים כגנים של מחלות .עד  2010יוכלו להגיע ליכולת
טיפול בכ 2,000 -מתוך  4,000הגנים .נצליח ,למעשה ,לטפל בחצי מהמחלות דרך גנטיקה לפני שהן
יפרצו.

תוחלת החיים
בעתיד ניתן יהיה על סמך בדיקת דם לקבל מידע על תוחלת החיים שלנו .תוחלת החיים הממוצעת
במדינת ישראל )עפ"י נתונים משנת  (1996היא גברים  76שנה ,ונשים  80שנה .לפני כ 200 -שנה
תוחלת החיים בעולם נעה בממוצע סביב  25שנה .היום ממוצעי תוחלת החיים בעולם נעה בסביבות
ה 70 -שנה .עפ"י נתוני התברואה ,התזונה והתנאים הסוציאליים של הישראלי הממוצע נמצא שכל
אחד מאתנו מוסיף כיום בין  3עד  6חודשים בשנה לתוחלת החיים הממוצעת שלו.
אנשים שנולדו בתחילת המאה עדיין חיים בתוכנו .מצב זה יוצר בעיה קשה בהקשר לעלויות
הפנסיות ,לתשתיות ,לרפואה והשקעה בתשתיות .מי שעובר את גיל ה 30 -היום אזי הסיכוי שלו
למות מעל גיל  75הוא גבוה .טווח הגילים  18-30הוא גיל הסיכון הגבוה בישראל בגלל תאונות,
מלחמה וכד'.
להלן רק מקבץ מהסוגיות שצריך להביא לסדר היום בדחיפות כדי להקדים דיון ציבורי רחב יותר
ולאפשר למערכות להסתגל לשינויים הנדרשים:
•

האם חוקת המדינות תתמוך הנדסה גנטית שתוביל לשינויים בהתנהגות ולא רק לשינויים
פיסיים?
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•

על מנת לאזן את אוכלוסיית העולם ל 11 -מיליארד לקראת  2030-2040ולמנוע מצבי התפוצצות
אוכלוסין ,האם נצטרך לתגמל ריבוי טבעי נמוך?

•

הדתות ישתנו .יהיה צורך בגוף אחד שיאחד את כל סוגיות הנפש של המין האנושי .לדתות יהא
חלק נכבד בתהליך זה .מה יהיה על ערכים כמו הפרדת דת ומדינה?

הומו-סופיריור או הומו-יוניברסליס
כ  7 -מיליארד דולר מסתובבים היום בעולם בחברות ביו-טכנולוגיה המנסות לפתח את הטלומירס
) – telomeresשרשרת חלבונים באחד הקצוות של הכרומוזומים בגרעין התא(  .במעבדות רבות
הצליחו לבודד תאי אדם ומצאו שתא חי אנושי אינו בהכרח גווע במידה והוא מקבל את כל מקורות
החיים להם הוא זקוק .בכל תא יש שרשרת חלבונים המתפקדת כמעין שעון ביולוגי של התא.
שרשרת זו הולכת ומתקצרת ככל שהתא חי .כאשר השרשרת נשחקת לחלוטין התא מקבל פקודה
לשכפל את עצמו .בכל שיכפול תאי כזה הכרומוזום אינו מצליח לשכפל באופן שלם את הטלומיר.
וכך לאורך השנים תוחלת החיים של כל תא הולכת ומתקצרת—מה שאנו מכנים זיקנה.
בתא סרטני נמצא שהטלומירס הללו פועלים כל הזמן במעין " "resetומשכפלים את התא באופן
מתמיד .יכול להיות שתעשיות פרמצוטיות יפתחו גלולות שיוסיפו טלומירס לתאינו .אם אכן זה
יתממש ,אזי אנשים שנולדו היום לפי התחזית עדיין יהיו עלי אדמות בשנת .2150 - 2120
האם אנו עומדים בפני תחילת התפתחותו של זן חדש של ההומו-ספיינס? יש כבר הרוצים לכנותו
"הומו-סופיריור" ) .(homo-superiorויש הרוצים לכנותו "הומו-יוניברסליס" ) .(homo-universalisיש
המדברים על אנושות שלא קשורה במקום ,בזמן ,בתרבות ,בדת ועוד.
עד היום נעשו מניפולציות בגנים במידה זעומה ומקרית .נראה שכעת לראשונה ,תיאורטית עדיין,
המין האנושי מפסיק להתפתח אבולוציונית בדרך מקרית אלא בהתערבות מודעת ומכוונת.

ייצור תזונה
בידי המין האנושי יש היום כ 3,000 -זנים של צמחים הידועים כניתנים לאכילה .מתוכם אנו אוכלים
בערך כ 300 -וסוחרים בכ – 60 -בגלל טעם ויכולת עיכול .בעזרת עיבודים גנטיים ניתן יהיה להגדיל את
האפשרויות שלנו ולייצר סוגי מזון שלא ידענו עליהם .אפשר יהיה להכניס לפירות וירקות חלבונים
מזינים וחיסונים למחלות שונות .יש כבר סדרה של סוגי עגבניות בהן הוחדרו חיסונים מסוימים.
עגבניות אלו מפיצים בעולם השלישי.

טיפול בזיהומים סביבתיים
הזיהום הסביבתי כגון פסולת גרעינית ,החור באוזון ,וכד' הוא אחד החטאים הכבדים של הדור הנוכחי
כלפי הדורות הבאים .יהיה צורך למצוא פתרונות נאותים לאיכות הסביבה ,תפוקה והספקה סדירה
של אנרגיה ממקורות מתחדשים ,ועוד .עם זאת ,סביר להניח שהבעיה של המין האנושי ב 2040 -לא
תהיה החור באוזון אלא בעיה מסוג אחר שאנחנו לא חושבים עליה כיום.
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ערכי מקורות האנרגיה
דבר אחד עולה מכל המחקרים הקשורים לניצול מקורות אנרגיה .נמצא כי כדי לשנות את מקורות
הדלק שלנו אנו צריכים לשנות את ערכינו .זה קרה קודם לכן וזה מתרחש שוב .יש סימנים לכך
ששינוי רציני בחשיבה האנושית מוביל אותנו לצרוך משאבי דלק מתחדשים במקום אזילים .שינוי זה
מונע ע"י התפיסה שלא את העשיר יש לכבד אלא את זה העוזר לנו לתקשר טוב יותר בין גורמים
שונים .מוצרים ותעשיות שלמות יצטרכו לעבוד לא רק על בסיס שיקול פיננסי אלא גם על בסיס
שיקול ערכי.
עד היום היוו אינטרסים פיננסיים תפקיד מוביל בפעילות האנושית ,יותר מערכים .כעת עשוי
להתרחש השינוי המיוחל בתודעה הציבורית .זה יוביל לשינויים שאת ניצניהם התחלנו לראות
בתעשיות הרכב .כיום התעשיות מפתחות סוגי רכבים חדשים שבסביבות  2015יהיו הנפוצים ביותר.
מדובר ברכבי  hybridשבנויים מחמישה מנועים  :מנוע אחד של דלק ועוד ארבעה מנועי דינמו קטנים
בכל גלגל .מנועי הדינמו נטענים לאחר שמנוע הדלק מתחיל להזיז את המכונית ומיד כבה .מנועי
הגלגלים ימשיכו להניע את המכונית .בכל עת שהמכונית תמצא לקראת עליה או האצה שוב יתחיל
מנוע הדלק להניע את המכונית .אצל המפתחים מונח ברצינות גדולה על הפרק פרוייקט ה"נהג
אוטומטי" .נמצא שנהג כזה יכול להגיע מהר יותר לנקודה מסוימת ולהוביל אותנו בכביש ללא
תאונות.

ננו-טכנולוגיה

Nanotechnology

ננו הוא ביטוי כמותי המהווה את החלק ה -1,000,000,000של המילימטר .תעשיית הננו-טכנולוגיה
עוסקת במזעור החומר .בעזרת הננו-טכנולוגיה ,ניתן יהיה להגיע לשליטה גדולה בחומר ,באטומים
ובמולקולות הסובבים אותנו .בעוד זמן לא רב ,נוכל לבנות מוצרים על-ידי הפעלת מניפולציה במבנים
המולקולריים של החומרים להם נזדקק .נוכל לעשות זאת באותה קלות בה אנו מדפיסים אותיות על
מסך מחשב כיום.
ממש כפי שהטכנולוגיה הדיגיטלית מטפלת באינפורמציה ברמה הבסיסית של ביטים ) ,(0-1כך הננו-
טכנולוגיה מטפלת בחומר ברמתו הבסיסית של אטומים ומולקולות .הננו טכנולוגיה תאפשר להציב
כל אטום ואטום במקום שנייעד לו .בדרך זו נוכל לעצב חומרים חדשים כדוגמת החומרים הנבונים.

חומרים נבונים
חומרים נבונים הם חומרים המגיבים לשינויים המתרחשים בסביבתם ומשתנים בהתאם .כיום אנו
עוסקים עם חומרים "טיפשים" הפסיביים לסביבתם ועשויים לשרוד לאורך תקופה קצרה
ולהישחק במצבים רבים .באמצעות הננוטכנולוגיה נוכל בעתיד לעצב חומרים "חכמים" אשר
יסתגלו לכל מצב ויגיבו באופן פעיל שיאפשר להם להשתנות ולשרוד לטווח ארוך באין סוף
מצבים שונים .כך למשל צפויים להגיב מספר חומרים על בסיס רעיון זה:
•

בטון ה"חש" בקיעים בעצמו ומתקן את עצמו.

•

חוטי פלדה הנמתחים כמו שרירים גמישים בהתאם לטמפרטורה.
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•

חבלים המשנים את צבעם כשהם נמתחים מעבר לגבול הבטיחותי.

•

בדים המשנים צבע וצורה כמו עור של זיקית.

•

אסלה המיידעת על חיידקי מחלות.

•

כלי אוכל המשנים צורתם בהתאם לתכולת המזון המתחלף בתוכם )כלי אחד יהפוך לקערית
מרק ,לצלחת שטוחה ,לספל ,וכו'(.

•

מכשור אינטגרטיבי  -מכשירים שישתנו ויענו על מספר פונקציות רב )מכשיר אחד ייהפך למדיח
כלים ,לתנור אפייה ,למיקרוגל וכו'(.

תוך  20שנה רוב רובם של החומרים סביבנו יעברו עיבוד תעשייתי ויהיו לחומרים נבונים.
דוגמאות לננו-טכנולוגיה :
•

סופר מחשבים זעירים מאוד בעלי זיכרון של מאות ואלפי טרבייט ) 10בחזקת .(12

•

ננו רובוטים רפואיים המסוגלים לעבוד בתוך תאים ולרפא תאי סרטן ומחלות אחרות.

•

"ננו תרופות" שניתן יהיה לשתות או להזריק לאיברים נזקקים.

•

חלליות זעירות בגודל ובמחיר של מכוניות משפחתיות כיום.

תחזית לו"ז לעשיות הננו-טק
עד  : 2011ייצור מולקולרי  .מפעלים ייצרו מולקולות לצרכים שונים.
עד  : 2030תיקון תאי .משמעות בלתי רגילה לעולם הרפואה .עשוי להשפיע אפילו על אופיו של הדור.
עד  : 2041ננו-מחשבים.
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פרק 2
תסריט רצוי של ליבת תוכנית לימודים עתידית

תמצית
אופייה של חברת המאה ה -21יהיה שונה בצורה ניכרת )טופלר  (1992מאופייה של החברה בחמישים
השנים האחרונות של המאה העשרים .בהנחה שבית הספר משקף את צרכי החברה ,אזי סביר לטעון
שמשימת בית הספר של המאה ה -21צריכה להיות שונה ממשימתו הנוכחית .טבעה של המשימה
החינוכית הבית ספרית לעסוק מחד גיסא בהוראת תכנים  -ה"מה" ,ומאידך גיסא בהקניית מיומנויות
למידה−ה"איך".
מאמר זה עוסק בהגדרת תכנים לימודיים שישקפו את צרכי העתיד .אין בכוונת המאמר לעסוק
בהגדרת מיומנויות וכישורים קוגנטיביים שישקפו את צרכי האדם והחברה העתידית .סוגיה חשובה זו
דורשת התייחסות נפרדת) ,פסיג .(1996

הקדמה
תפקידו של כל דור ,מאז ומעולם ,היה להכשיר את הדור הבא לקראת העתיד .אולם ,אופיו של העתיד
בפניו אנו עומדים אינו דומה לעתיד בפניו עמדו דורות קודמים .אופים של התמורות החברתיות,
הכלכליות ,התעשייתיות והטכנולוגיות מציבים לפני דורנו אתגרים שהאנושות לא ידעה כמותם .חקר
העתיד ) − (Future studiesכתחום דעת בא לעזור לנו לבחון את דרכינו בתהליכי העשייה שלנו
בהווה ,ולשפרם ,כדי שישקפו את הצרכים הרלבנטים של הדור הבא .סיבה זו היא אשר צריכה
להביא אותנו בשעה זו לבחון את בסיס המידע שילדינו יזדקקו לו ,כדי שיצליחו בחייהם כבוגרים בכל
אשר יפנו.
בהכנת מאמר זה נעזרנו בשיטת )Ethnographic Futures Research (EFRאשר עוצבה על ידי
 .(1980) Textorערכנו ראיונות כתובים עם שבעים ואחד חוקרים בתחום החינוך העתידי מרחבי
תבל .הם התבקשו לנסח עקרונות שינחו את מעצבי הליבות של תוכניות הלימודים העתידיות
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) .(Future Core Curriculumבעיבוד הראיונות מצאנו כי ,לדעת חוקרים אלו ,על מנת להכין את דור
התלמידים לכל עתיד אפשרי יש לחשוף אותם לתוכנית לימודים שתקיף שבע קטגוריות של דעת:
נגישות אל מידע ,חשיבה בהירה ,תקשורת יעילה ,הבנת הסביבה ,הבנת אדם וחברה ,כישורים
חברתיים ,וכישורים אישיים.

הגל הרביעי
התרבות האנושית עברה עד עתה שלושה גלים של שינויים ,אשר השפיעו על תפיסת הזמן ,המרחב,
והערכים ,של תרבויות רבות .הגל הראשון של שינויים התרחש כאשר הייצור האנושי עבר מעיקר
עיסוק בלקט ובציד אל עיקר עיסוק בחקלאות ובענפיו .מעבר זה ארך אלפי שנים .הגל השני אירע
כאשר היצור האנושי עבר מעיקר עיסוק בחקלאות אל עיקר עיסוק בתעשייה .מעבר זה ארך דור אחד
בלבד .גל התמורות השלישי העובר בדור זה על האנושות ואשר החל בשנות השישים מתאפיין
במעבר מעיקר עיסוק בתעשייה מכנית אל עיקר עיסוק בתעשיית מידע )טופלר  .(1992נוהגים לכנות
את הגל הנוכחי "עידן המידע" ) .(Information Ageעידן זה מתאפיין בהמרת פעילות מוחית
בפעילות אוטומטית ואוטומטית-למחצה.
אולם ,יש כבר הטוענים ) (Harkins 1992, Perelman 1993שהאנושות תתנסה בעשורים הראשונים
של המאה הבאה בגל רביעי של תמורות בעל אופי שונה .עידן זה הממשמש ובא ,סביר להניח ,ייחרט
בהיסטוריה האנושית כ"עידן הידע" ).(Knowledge Age

עידן הידע
תרבויות שונות כבר החלו בשנות התשעים להתנסות בגל שינויים המתאפיין במעבר מסחר במידע
לייצור ידע--קרי ,יישום מידע בזמן אמת )קנדי  .(1993אין די בעידן הידע בכישורים של נגישות אל
מידע בכדי לקיים יתרון כלשהו על אחרים .תקופת הידע מצביעה על הצורך במיומנות להשיג בזמן-
אמת יישום מוצלח של מידע .אלו שיהיו ברשותם מיומנויות של איסוף מידע בזמן-אמת ,ניתוחו,
סיווגו ,וארגונו במשמעות חדשה הם אלו שישיגו יתרונות חברתיים ,תרבותיים וכלכליים.
עיקר הפעילות האינטלקטואלית תהיה להגביר את ערך המידע הזמין .לכן ,חינוך בעידן זה ,חייב יהיה
להתמקד ב"ידע"--יישום מוצלח של מידע בעיתוי הנכון .עידן הידע מכיר בכך שהתמורות בבסיס
המידע תהינה מואצות ושתפקידם העיקרי של בני אנוש יהיה להוסיף ערך לחליפין של המידע.
בדורות הקודמים נדרשה האליטה המבודדת לנהל מידע בעל נפח ומורכבות רבה בכדי להנחות את
מאמצי האנושות לשפר את תנאי חייה .מאמצים אלו התרחשו בקהילות יחסית קטנות .בעידן הידע,
לעומת זאת ,מידע בנפחים דמיוניים יוכל להיות זמין לרבים שיתחרו גלובלית בשימוש בו .כדי
שהחברה האנושית תצליח להנחות את מאמציה בשיפור תנאי חייה ביעילות היא תהיה זקוקה
למספר ניכר של תלמידים ,אזרחים והוגים שיתרמו את תרומתם בכך שיהיו מסוגלים לייצר ערך מוסף
אישי ,אתני ,ותרבותי ייחודי למידע הקיים )פסיג .(1996
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גל תמורות זה מציב בפני העוסקים בחינוך את האתגר להנחיל סוג אחר של בסיס מידע שיכין את
תלמידינו ,אזרחי המחר ,להצליח ולהתמודד טוב יותר עם הדרישות החדשות שהחברה ,הכלכלה,
התעשייה ,הטכנולוגיה והקריירה יציבו בפניהם .בטרם ניגש לתאר את עקרונות הליבה של תוכנית
לימודים רצויה עתידית חשוב להרחיב מעט בדבר אופיים של המידע והידע העתידיים ,הסכנות
הטמונות בהם עבור הלומד העתידי ,והשלכות כל אלו על מערכת החינוך.

שיטת המחקר
בהכנת מחקר זה השתמשנו בשיטת מחקר המכונה ) Ethnographic Futures Research (EFRאשר
פותחה בשנות השמונים ע"י ) . Robert Textor (1979, 1980שיטת מחקר עתידית זו מתאימה
לניתוח ראיונות למחצה .שיטה זו עושה שימוש בראיונות אתנוגרפיים במטרה לדון בעתידה של
קהילה עם חברי הקהילה עצמה .בשיטה זו נשאלות שאלות כלליות כדי לבנות תסריטים בנוגע לעתיד
הקהילה כפי שחבריה מדמיינים אותם לעצמם .המרואיינים מתבקשים לתאר שלושה סוגי תסריטים:
עתיד אופטימי )רצוי( ,עתיד פסימי )בלתי רצוי( ,ועתיד אפשרי )אשר סביר להניח שיתממש(.
התסריטים יוצרים תמונה שלמה של הסוגיה הנדונה ע"י חברי הקהילה ,ועל בסיס ממצאיו של
המעריך מנסחים ניתוח ופרשנות משווה של תהליכים ,מבנים ,ותפקודים של מערכת המושגים של
הקהילה הנחקרת.
לצורך מחקר זה ראיינו שבעים ואחד אנשי אקדמיה ומחנכים מרחבי תבל המעורבים במחקר עתידי
בחינוך ,ובפרוייקטים חדשניים שונים .הראיונות נערכו בכתב דרך הדואר .להלן התסריט הרצוי של
ליבת תוכגנית הלימודים העתידית שנובע מעיבוד החומרים שהתקבלו.

משימת בית-הספר העתידי
המרואיינים נשאלו מהם המניעים הגורמים לאנשי חינוך לבחור דווקא בחומר לימודי זה או אחר?
ואילו מטרות ברצונם להשיג בבחירת תכנים אלו ובהשמטת אחרים? רובם הסכימו כי בארבעים
השנים האחרונות הפסיכולוגים החינוכיים הם שהיו הדומיננטים בשיקולי הפיתוח של תוכניות
הלימודים .בעקבות אירועים הסטורים כגון :שיגור הספוטניק ,התפתחה פרדיגמה הטוענת ,כי כל
נושא שיועבר בדרך מתאימה ובגיל הנכון ,יוביל את הילד להתפתחותו הקוגנטיבית שתבטיח את
בשלותו לחיים .אולם ,בתקופה בה המידע שאנו מפיקים מכפיל את עצמו כל שנה וחצי ,ובעשור
השני של המאה הבאה הוא יכפיל את עצמו כל שלושה שבועות עד חודש וחצי),(Harkins 1992
בתקופה שבה עומס המידע יהיה כה רב ,צריכים אנשי החינוך לתת את הדעת על ה"מה" שיש ללמד,
משום שה"מה" מקבל חשיבות לא מעטה מה"איך".
המרואיינים נשאלו מה הם היו רוצים לראות בליבה של תוכנית לימודים עתידית שתשקף את צרכי
ילדינו בעתיד ,מתוך הדברים עולות שבע קטגוריות ,היכולות להוות ראשי אשכולות לליבתה של
תוכנית לימודים רצויה עתידית ,תוך התחבטות בשאלה מדוע אנו מלמדים את שאנו מלמדים ,רבים
מהנחקרים הצביעו על כך ,שבמרבית המקרים ,תוכניות הלימודים עוצבו מבליל מקרי של תאונות
היסטוריות ,כגון :שיגור הספוטניק ,אינרציה ממסדית ודרישות חברתיות .לא היו לא מיקוד ,לא
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עקביות ולא עיקרון מנחה שהכתיבו את ההחלטות לגבי איזה חומר יש לכלול בתוכנית הלימודים
ואיזה להשמיט .התוצאה הייתה נזיד מעורב שקשה להסבירו הגיונית .נראה ,כי עיקר המאמצים
הושקעו בהצגת הסברים מדוע יש להגיש את החומר דרך מתודה זו או אחרת ,אך לא אם יש צורך
להגישו בכלל.
התלמיד הוא מוצר של מערכת חינוך ,הנמצא בהשגחתה הציבורית ארבע עשרה שנה )טרום חובה עד
י"ב ,כ 14000 -שעות( .בזמן זה אי אפשר ללמדו את כל המידע הקיים ,ולכן נשאלת השאלה איזה מידע
אנו מחויבים להעביר לילד בזמן זה ,על מנת שעלות/תועלת של מידע זה תהיה מרבית .ניסיונות לא
מעטים נעשו בעבר כדי לאפיין את הצרכים של תוכניות לימודים עתידיות .הבה נבחן כמה מהן.

עקרונות לתוכנית ליבה
מתמטיקאית ) (Sandi 1980מ"המרכז הבין לאומי למתודולוגיה של לימודי העתיד" בבוקרשט
שברומניה ,התחקתה עוד בשנות השמונים אחר העקרונות שיובילו לעיצובן של תוכניות הלימוד
העתידיות .לדעתה ,עקרונות הרפורמה החדשים צריכים להנחות את תוכניות הלימודים בדרכים
הבאות :דרך אחת ,לדוגמא במתמטיקה ,קובעת שיש להציג את המתמטיקה בפני התלמידים בפן
קונסטרוקטיבי ולא לוגי מדויק .משמע ,שלא המטרה של פיתוח הכישורים הלוגיים צריכה לעמוד
בראש מטרות תוכניות הלימודים ,אלא פיתוח הכישורים השימושיים של המתמטיקה לצרכים
המורכבים היומיומיים שהתלמיד יתמודד אתם בבוא העת.
דרך שניה ,דורשת את למידתם לא רק של הדימויים המתמטיים דרך פתרון בעיות ,אלא בעיקר את
למידת דימויי הצורה של ניסוח הבעיות--משמע מבנים וצורות ניסוח.
דרך אחרת ,מתייחסת לאופן הצגת המושגים המופשטים של המבנים המתמטיים ,לפני שהילד יכול
לערוך ולסדר את אמצעי השימוש הקונקרטיים ,בהנחה ששימושיהם יובנו אוטומטית .מבחינה זו
הוכח כי בדרך זו הילד מטמיע את אחד העקרונות הגרועים בתוכניות הלימוד המסורתיות−הלמידה
בעל פה .לכן ,השימוש בדוגמאות מהמציאות וההתנסות המיידית של הילד מבטיחים הבנה טובה
יותר של המושגים ,ומעניקים את הטעם להטמעתם.
 (1984) Kauffmanוחבריו ניסחו את השאלה שצריכה להנחות ולארגן את תוכניות הלימודים כך:
איזו הוראה תכין טוב יותר את התלמיד לשבעים השנים הבאות? סגולת המיקוד הברור הזה היא
שאילצה אותנו ,טוען קאופמן ,לערוך תחזיות חברתיות ארוכות טווח ולעדכן בתדירות את ידיעותינו
ותצפיתנו .לא ידוע לנו מה נושא עמו העתיד ,והטוב ביותר שיש בידינו לעשות הוא לנסות בתדירות
להגדיר את מגוון האלטרנטיבות האפשריות .ברם ,למזלנו אנו מחזיקים כיום בשני נתונים חשובים על
העתיד:
א .שהוא נתון בתמורה מתמדת .ב .שיש בו מידה גדולה של אי וודאות .במקום שננסה לברור תמונת
עתיד אחת ואחר-כך לזהות את הדרכים המכינות הטובות ביותר לממש עולם זה ,יהיה עלינו לברור
אלמנטים עבור תוכניות ההוראה שלנו שתהא בהן הכנה גדולה וחשובה למירב האפשרויות השונות
של עולם העתיד .דבר זה יביא מיידית את כותבי תוכניות הלימודים לשים את הדגש על גמישות ורב
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כיווניות ,על היכולת ללמוד מיומנויות חדשות במהירות ,במקום העדפת נתונים עובדתיים ,ועל הכללי
וההולסטי ,במקום על המיוחד וההתמחותי.

תוכנית ליבה רצויה
כיום ,תוכנית הלימודים בנויה על פי נושאים .תוכנית הלימודים בנויה לפי יחידות הוראה
דיסציפלינריות ,ולכן השיטה לא מובילה לעלות/תועלת מרבית .כל מורה רוצה ללמד יותר שעות
במקצוע שלו .ויש נטייה לקבוצות אינטרסנטיות למשוך לכיוון שלהם .החלוקה הדיסציפלינרית
הופכת בהכרח את המידע למטרה ,ולא יועילו כל התרגילים הפדגוגיים והדידקטיים ,היא תוביל את
התלמיד להבין ששינון היא הדרך הבטוחה להצלחה.
התמורות ואי-הוודאות של החברה בת זמננו ,מסתבר ,הם כה גדולים עד כי מסוכן ומטעה הוא לבסס
את ההוראה על כל תמונה סטטית של החברה בין אם זו תמונה של ההווה ,או תמונה של העתיד.
לעומת זאת ,משימתנו היא להכין עבור התלמיד בסיסי מידע שיאפשרו לו לתפקד ולטפל בשינויים,
בלא להתחשב בשינויים האפשריים שיתרחשו למעשה .אף שעלול להשתמע כאילו עקרון מנחה זה,
מוביל את ההוראה למסלולים ריקניים .עיקר ההבדל טמון בדרך בה נשתמש בהנחותינו .במקום
שננסה לברור תמונת עתיד מובחרת אחת ואח"כ לזהות את הדרכים המכינות הטובות ביותר לממש
עולם זה דרך תוכניות הלימודים ,יהיה עלינו לברור אלמנטים עבור תוכניות ההוראה שלנו ,שתהא
בהן הכנה גדולה וחשובה למירב האפשרויות השונות של עולם העתיד.
מרבית הנושאים הנלמדים בכיתה במסגרת בית-הספר ,ניתנים לעריכה באוריינטציה שונה .עריכה זו
לא בלבד שאינה משנה דבר בתוכנית ההישגים הנדרשת ,אלא גם מוסיפה עליה ממד שערכו האיכותי
אינו מוטל בספק .פירושה של עריכה זו היא בראש ובראשונה הבנה של המבנים ההכרחיים עליהם
מבוססים ההישגים התרבותיים שברצוננו להקנות לילדים .כל מאמצינו בבית-הספר מתמקדים
בהקניית מידע שהתרבות האנושית הצליחה בתבונה לצבור ולפתח ,בתקווה שמידע זה יגרה את
סקרנותם של הילדים ותפעם בתוכם רוח יצירה והמצאה .אולם אין בהקניית מידע זה לתת בידי
התלמיד את הכלי ההכרחי בעזרתו הוא יוכל לפרוץ את הסגר המידע הקיים ולתור אחר הרכבים
שונים ונתונים אחרים .על כן בבואנו לערוך תוכנית לימודים באורינטציה שתענה על צורך זה נצטרך
לעגן את המידע בעיקר במבנים ההכרחיים המחזיקים את המידע הנ"ל.

קטגוריות של למידה עתידית
מתוך כל אשר נאסף מהמרואיינים ערכנו את הקטגוריות של תוכניות הלימודים האמורות לענות על
הצרכים של הוראה מכוונת-לעתיד ) ,(Futurized Educationמשמע הוראה המכוונת לצרכים של
תלמיד בכל צורה של עתיד אפשרי .מצאנו שתוכנית כזו ,עשויה להקיף שבעה אשכולות דעת :נגישות
אל מידע ,חשיבה בהירה ,תקשור יעיל ,הבנת הסביבה ,הבנת אדם וחברה ,כישורים חברתיים
וכישורים אישיים .חלוקה קטגורית של תוכניות הלימודים עשויה להוביל את התלמיד למטרה
הנכספת בה הוא יטמיע את המסר שהמידע הוא רק אמצעי.
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קטגוריות לאשכולות הליבה
• נגישות אל מידע :אסטרטגיות קריאה שונות ,קריאה רגילה וקריאה בעיון ,הקשבה ,אסטרטגיות
צפייה ,תהליכי הפקה ,מודלים מנטליים לחיפוש מידע ,שיטות חיפוש מידע ) מהשיטה הבוליאנית
של מילות מפתח וכלה במיפוי-מושגי ) ,(Conceptual mapingמנועי חיפוש  ,התייעצות עם
מומחים ,הערכת מהימנות מידע ,ארגון עומס מידע.
• חשיבה בהירה :סמנטיקה ,תעמולה ,פרסום ,לוגיקה ,מתמטיקה ,הסתברות ,אנליטיקה ,יצירתיות,
חיזוי ,שפות מחשב ,שיטות מדעיות ,שיטת המערכות ,ערכים.
• תקשור יעיל :אסטרטגיות כתיבה ודיבור )רשמיות ולא רשמיות( ,תחביר ,סגנון ,דקדוק ,תקשורת
בין-אישית ,מיומנויות טכניות בכלי מולטימדיה ,אסטרטגיות סדר ועריכה למגוון מטרות )כתיבה,
פרסום ,הרצאות ,ועוד( ,תרבויות לאומיות ובין לאומיות.
• הבנת הסביבה :אסטרונומיה ,פיסיקה ,כימיה ,גיאולוגיה ,גיאוגרפיה ,אקולוגיה ,ביולוגיה,
אתנולוגיה ,גנטיקה ,דינמיקה של אוכלוסין ,מגמות טכנולוגיות.
• הבנת אדם וחברה :פסיכולוגיה ,פיסיולוגיה ,בלשנות ,היסטוריה ,הומניזם ,דתות ,אנתרופולוגיה,
גזענות ,ממשל וחוק ,חסכון ,כלכלה ,דפוסי תעסוקה ,הישרדות  -ציפייה לשינויים והסתגלות
אליהם ,חיפוש וחקירה אנושית.
• כישורים חברתיים :בטיחות ,גהות ,היגיינה ,תזונה נכונה ,איכות הסביבה ,הבנה עצמית ,ניהול,
הנעה עצמית ,קשרים אישיים ,הנעה עצמית−מוטיבציה ,השתתפות קהילתית ,דינמיקה קבוצתית,
יחסים בין אישיים ,מנהיגות ,רעות ,השפעה ,יוקרה וכבוד.
• כישורים אישיים :חינניות פיסית ,קואורדינציה ,אומנות ,יצירתיות ,אסטרטגיות ללמידה עצמית,
משוב ,מדיטציה ,שליטה עצמית ,שליטה במידע ,מודעות עצמית ,חינוך מיני ,חינוך לצריכה
ולמימון עצמי.
חלוקה קטגורית של תוכנית ליבה יש בה לדעתנו לתת תשובה ולו חלקית לתוצר הלוואי הבולט של
החלוקה הדיסציפלינרית הנהוגה כיום--הנתק בין המידע לדילמות האותנטיות שבחיי התלמיד בהווה
ובעתיד .יש לציין כי יש קטגוריות שילוו את התלמיד לכל אורך שנות לימודיו ,ויש חלקים שונים של
קטגוריות שיהיה צורך לאתר את הגיל המתאים ביותר ואת המינון הנכון כדי לשבצם.

סיכום
מרבית מאמציו הקודמים של האדם לעצב חברות טובות יותר היו בצורה של אוטופיות נייחות.
חברות "מושלמות"−משמומשו הפכו לבלתי ניתנות לשינוי .מאחר שאנו יודעים שאנו עומדים בפני
תקופה ארוכה של תמורות מואצות בסביבתנו ,הניסיונות שצריכים להיעשות כדי לשפר את החברה
בימינו הם הניסיונות לבנות חברה יותר גמישה ,הרואה את הנולד .בעתיד כשילד ידבר על מערכות,
הוא יצטרך להתייחס ולהתעניין במערכות דינמיות .הישרדות התלמיד עשויה יותר ויותר להיות תלויה
בעיצוב מערכות טובות יותר בהן ישים את מבטחו .בהקניית מסגרות תכנים שיתמכו במערכות
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דינמיות צריכים להיות מופקדים המחנכים ובעיקר כותבי תוכניות הלימודים ,שכן במסגרות אלו תלוי
עתיד ילדינו.
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פרק 3
סקירת תסוויגים של כישורים קוגנטיביים

הקדמה
המושג "טקסונומיה" )תסוויג( פירושו מערכת צורנית המסודרת בסדר מדרגי בעל
משמעות ,כך שהשגת מטרה בשלב גבוה ,מותנית בהשגת מטרות קודמות לה .תכלית
הטקסונומיה לספק כלים לסימון מטרות בדיסציפלינות השונות לפי רמות מורכבות
שונות .אפשר להיעזר בה להגדרת רמות ידיעה וחשיבה בכל תחום .המונח טקסונומיה
מקורו בשתי מילים יווניות :טקסיס = סידור ,ונומוס = חוק .המונח הושאל ממדעי
הביולוגיה לחינוך ע"י קבוצת מדענים שבראשם עמד בלום מאוניברסיטת שיקגו )בלום
 .(1978פרק זה מסכם את הטקסונומיות השונות המתייחסות לתהליכי הלמידה.

הטקסונומיה של בלום
הטקסונומיה של בלום היא טקסונומיה בתחום ההכרני .היא נועדה להשיג שתי מטרות
עיקריות :תכנון לימודים ובדיקת הישגים .הטקסונומיה מציעה גם את האפשרות
לבחון הישגים בתהליכי הוראה המתוכננים לפי מטרות אלה .הטקסונומיה בנויה
משישה מדרגים:

ידע
התנהגויות או מצבי מבחן המדגישים את הזיכרון של אידיאות ,חומר או תופעות .ידע
כולל :ידע של פריטים ,ידע של מינוחים ,ידע של עובדות ספציפיות ,ידע של דרכים
ואמצעים לטיפול בידיעות ספציפיות ,ידיעות מוסכמות ,ידע של רצפים ומגמות ,ידע
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של מיונים וקטגוריות ,ידע של קריטריונים ,ידע של מתודולוגיה ,ידע של הפשטות
בתחום נתון ,ידע של עקרונות והכללות ,ידע של תיאוריה ומבנים.

הבנה
הכוונה לרמה הנמוכה ביותר של הבנה .התלמיד יודע מה נאמר ,יכול להשתמש בחומר
או ברעיון שנמסר לו בלי להתייחס בהכרח לחומר אחר .החומר יכול להימסר בע"פ או
בכתב ,בצורה מילולית ,סמלית או מוחשית .ההבנה מתחלקת לשלוש רמות :תרגום,
פירוש ,ואקסטרפולציה )הטלה(.

יישום
שימוש בכללים שנלמדו בעבר במצבים מסוימים ,השונים מהמצבים שאדם מכיר
מניסיונו הקודם.

אנליזה
שבירת היחידה של חומרי הלימוד לחלקים המרכיבים אותה והבנת היחס בין חלקים
אלה .מטרתו של ניתוח כזה להבהיר את החומר ויסודותיו ולברר את דרכי ארגונו.
התלמיד ילמד להבחין בין עובדות להשערות ,לזהות מסקנות והוכחות ,להבדיל בין
חומר רלוונטי לחומר שאינו רלוונטי ,לשים לב ליחסים שבין הרעיונות שבחומר ,להבין
מהן ההנחות הסמויות בטקסט ,ועוד.

סינתזה
צירוף של אלמנטים וחלקים לשם יצירת שלמות .תהליך של צירוף חלקים והרכבתם,
באופן של דגם ומבנה שלא היה קיים קודם לכן .סינתזה כוללת :יצירת תמסורת
ייחודית ,יצירת תוכנית או הצעות ,יצירת מערכי פעולה ,גזירה של מערכת יחסים
מופשטים.

הערכה
שיפוט באשר לערכם של רעיונות ,עבודות ,פתרונות ,שיטות וכיו"ב במטרה מסוימת.
שימוש בקריטריונים ובסטנדרטים של אומדנים ,שיקבעו את מידת הדיוק ,התכליתיות,
השימושיות וכיו"ב של הפרטים .הערכה כוללת :שפיטה במונחים של ראיות פנימיות
ושפיטה על פי קריטריונים חיצוניים.
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טבלה  – 1סיכום הטקסונומיה של בלום
מונחים התנהגותיים

קריטריונים

הגדרה

ידע

כל מטרת הוראה שלשם השגתה דרושה מגדיר ,מתאר ,מזהה ,נותן כותרת ,ממיין,
מכנה בשם ,מציין ,בוחר ,מצמיד ,ניזכר,
זכירה בלבד.
מכיר.

הבנה

תהליך מחשבתי ,שבו נקלט מסר לימודי הופך ,מגן ,מבחין ,מעריך ,מסביר ,מכליל,
והלומד עורך בו שינוי במחשבתו לצורה מרחיב ,נותן דוגמאות ,מבאר ביאור חופשי,
מסיק ,מנבא ,משכתב ,מסכם ,מתרגם,
אחרת.
משנה ,משלים ,חוזה.

יישום

היכולת ליישם כללים ,עקרונות מידע,
הנחות ,תיאוריות או הפשטות אחרות
למצבים חדשים וממשיים.

אנליזה

מחלק לסעיפים ,מתאר גרפית ,ממיין,
לימוד מעמיק של תוכן לימודי לשם
תפיסת המבנה של התוכן הנלמד ,צורת מבחין ,מזהה ,מדגים ,מסיק ,מדגיש ,מקשר,
ארגונו הצורנית והלוגית ,וכן לשם גילוי בוחר ,מפריד ,ממיין לקטגוריות ,מעמת,
היסודות ,הרעיונות ,ההשקפות והשיטות משווה.
שעליהן מבוסס תוכן זה.

סינתזה

הערכה

משנה ,מחשב ,מדגים ,מגלה ,תופס ,משפר,
מפעיל ,מנבא ,מבין ,מייצר ,מתייחס ל,...
בוחר ,מפריד ,מחלק לסעיפים ,מפתח,
מכליל ,מייחס.

יצירת יצירה שלמה חדשה ע"י צירופים
של רעיונות ממקורות שונים ,באופן
שייוצרו מבנים ודפוסים העומדים

יוצר קטגוריות ,מחבר ומצרף ,יוצר ,מכין,
מתכנן ,משפר ,מארגן ,מסדר מחדש ,בונה
מחדש ,משחזר ,משכתב ,מסכם ,מציע,

ביסודה של היצירה החדשה.

מספר ,מרכיב ,מפתח.

שיפוט הערכים שבאידיאות תוך שימוש
בקריטריונים ובסטנדרטים של אומדנים
שיקבעו את מידת הדיוק ,התכליתיות
והשימושיות של הפרטים.

מעריך ,משווה ,מסיק ,מבקר ,מבדיל ,משייך,
מסכם ,תומך ,שופט ,טוען ,מעמת ,קובע
תקן.
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הטקסונומיה של קרתוואל
הטקסונומיה של קרתוואל )בתוך בלום  (1956היא טקסונומיה בתחום הריגושי.
המטרות בתחום הריגושי מתוארות כמטרות המדגישות נימה ,תחושה ,רגש או מידה
כל שהיא של קבלה או דחייה.
לעקרון המבני ,המנחה את עריכת המטרות לפי דרגים היררכיים ,שני ממדים:
המורכבות−ככל שהמטרה גבוהה יותר היא מורכבת מיותר פרטים; המודעות−ככל
שמתקדמים אל עבר מטרה גבוהה יותר ,המודעות גוברת יותר .סודה של הטקסונומיה
הריגושית הוא ברצף ההפנמה :קבלת השפעה−הסיפוק בא מקבלת עידוד או
מהימנעות מעונש; הזדהות−הסיפוק נובע מתגובות התלמיד כתוצאה מיחסו למי
שמגיש בפניו את התוכן; הפנמה−הסיפוק עולה מאופיים של התכנים והרעיונות שלמד
והוא יתמיד לנהוג על פיהם ללא פיקוח חיצוני.

הקטגוריות הראשיות
• קבלה ,שימת לב :ערות )מודעות(−שלא כמו ידע מהתחום ההכרני זהו שלב בו
הלומד רק מכיר בו ,לאו דווקא תוך שימת לב או הבחנה ספציפית; נכונות
לקלוט−התנהגות ניטראלית כלפי הגירוי ,נכונות שלא להימנע ממנו ולא להתרחק
ממנו; תשומת לב סלקטיבית−יש כאן יסוד של ברירה הנתונה בידי הלומד ,הבוחר
לו את הגירוי החשוב מכל ומתרכז בו.
• היענות ,תשומת לב פעילה :היענות בהשלמה−התנהגות הבאה כתגובה להצעה.
)כגון :נכונות לקיים הוראות בריאות(; נכונות להיענות−פעולה שלא נעשית עפ"י
זירוז חיצוני ,אלא נעשית מרצון )כגון :חיפוש וקריאת עיתונים וכתבי עת המיועדים
לגילו(; סיפוק בהיענות−כאן נכנסת תגובה אמוציונאלית של הנאה ,שמחה וסיפוק
)כגון :לומד המוצא הנאה בקריאה(.
• התייחסות ערכית :הנכונות הנפשית של הפרט לקבוע את התנהגותו ,בהתאם
לערכים בהם הוא מאמין .קבלת ערך−קביעת ערך לתופעה ,להתנהגות ,לעצם או
לנושא כלשהו )כגון :הכרה בערך השיתוף כיסוד חשוב והכרחי להצלת חיי
משפחה(; העדפת ערך−הפרט מסור לערך במידה כזו שהוא חותר אליו ,שואף אליו,
רוצה בו )כגון :מקבל על עצמו אחריות ,למשוך חברים לתוך הקבוצה שאליה הוא
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משתייך( .נאמנות לערך−נחשב בעיני אחרים כ"משוגע לדבר" )כגון :אמונה בכוח
ההגיון ובשיטת הניסוי כדרך להכרעה(.
• ארגון :לאחר שהלומד התקדם והפנים ערכים ,עליו לארגן מערכת ערכים ולקבוע
את סדרי העדיפויות ליצור סולם ערכים .השגת ערך−ע"י הפשטה) .כגון :ניסיון
לזהות קווי אופי של היצירה האומנותית אותה הוא מעריך( .ארגון מערכת
ערכים−יצירת יחס של סדר כלשהו בין ערכים שונים )כגון :שיפוט בני אדם יוצאי
גזעים ,תרבויות ,עמים ומעמדות שונים עפ"י התנהגותם כפרטים(.
• אפיון על-ידי מערכת ערכים :ברמה זו של הפנמה קיימת אצל האדם מערכת
ערכים היררכית ,מערכת המאפיינת והמגדירה את אישיותו ומסמלת את השקפת
עולמו .מערכת מוכללת ,הנטייה היסודית לפעול בדרך זו ולא בדרך אחרת )כגון:
הנוהג לגשת לפתרון באופן אובייקטיבי( .אפיון הוא שיא תהליך ההפנמה ,יצירת
השקפת עולם רחבה ,שהפרט חי אותה ,עד כדי כך שהיא מאפיינת אותו בשלמותו
)כגון :פיתוח מצפון(.

טבלה  - 2הטקסונומיה של קרתוואל
קריטריונים

הגדרה

מילות מפתח

קבלה

הלומד יהיה רגיש לקיומם של גירויים
ותופעות מסוימות .הוא יהיה נכון לקלוט
אותם או להפנות אליהם את ליבו.

ערות לצבע ,לצורה ולמבנה .גילוי סובלנות,
נכונות לקבלה.

היענות

תשומת לב פעילה ,כעין "התחייבות"
אישית לתופעה אך במידה מצומצמת
מאוד.

נכונות לקיים הוכחות מסוימות ,הישמעות
לכללים מסוימים ,מוצא סיפוק בדברים
מסוימים.

התייחסות
ערכית

נכונות נפשית של הפרט לקבוע את
התנהגותו בהתאם לערכים בהם הוא
מאמין.

מקבל על עצמו אחריות ,מסירות לרעיונות
ועקרונות ,אמונה בערכים שונים.

ארגון

ארגון הערכים למערכת ערכים ,קביעת
היחסים ביניהם וקביעת סדר העדיפויות,
על מנת ליצור סולם ערכים.

שקילת תורות שונות ,שפיטת בני-אדם לפי
התנהגותם כפרטים.

אפיון ע"י ערך
או מערכת
ערכים

פילוסופית חיים ,כללי התנהגות המבוססים
אצל הפרט קיימת היררכיה של ערכים,
מאורגנים למערכת בעלת משמעות והגיון על עקרונות מסוימים.
פנימיים והפרט פועל בקביעות בהתאם
לערכיו.
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ניסוח מטרות התנהגותיות עפ"י טיילור
מטרה התנהגותית עפ"י טיילור )בתוך בלום  (1956מוגדרת כהתנהגות הלומד כלפי
התוכן הנלמד .טיילור מבחין בין "מטרות ארוכות טווח" לבין מטרות "קצרות טווח".
מטרות ארוכות טווח−הן מטרות חינוכיות הכלולות בתיאוריה הערכית חינוכית של
מערכת החינוך .מטרות קצרות טווח−הן המטרות החינוכיות הספציפיות המפרטות
את תנאי הלמידה ,את פעולות הלמידה ואת הדרכים למדידת תוצאותיה.
טיילור קובע כי קיימים שני ממדים בניסוח המטרה ההתנהגותית :האחד ,ממד
ההתנהגות שיש לפתח ,והשני ,ממד התוכן שבו תפעל התנהגות זו .לדוגמה:
המטרה−לומד יסביר נוסחה מתמטית במילים; "יסביר במילים" הוא הממד המתאר
את ההתנהגות שעל הלומד לבצעם .ה"נוסחה מתמטית" היא הממד המתאר את
התוכן שבו תפעל התנהגות זו.
טיילור טוען ,שיש לנסח את המטרה במונחים שיתארו את התנהגותו של הלומד .עפ"י
תפיסת יעודה של המטרה .בהתאם לכך ,העיקרון המנחה בניסוחה הוא להקל על
הדרכת המורה ועל בחירת פעילויות הלמידה .כמו כן ,להקל על התלמיד בהבנת הנדרש
ממנו בתהליך הלמידה .טיילור הניח יסוד לניסוח מודלים מפורטים בתחום המטרות
ע"י חוקרים שונים ,דוגמת הכללים שהוצעו ע"י בלום ומאגר ) .(1962טיילור מדבר על
תשע קטגוריות בתחום ממדי ההתנהגות :רכישת מידע; פיתוח מיומנות הרגלי עבודה;
פיתוח עמדות חברתיות; פיתוח התעניינות; פיתוח הערכה; פיתוח רגישות; פיתוח
הסתגלות אישית לחברה; שמירה על בריאות הגוף; ופיתוח השקפת חיים.

כללים לניסוח מטרות התנהגותיות על-פי מאגר
רוברט מאגר ) (1962תרם תרומה מעשית חשובה לעניין הכנתן של מטרות התנהגותיות
וניסוחן ברמת המורה .מאגר קובע ,כי ברגע שהמורה מחליט ללמד משהו עליו לפעול
בדרכים שונות כדי להצליח .לשם כך ,עליו להחליט מהן המטרות שבכוונתו להשיג.

כללים בכתיבת מטרות התנהגותיות:
• הכלל הבסיסי הראשון הוא הגדרת הפעולה הגלויה של הלומד .כלומר ,הגדרת
ההתנהגות הצפויה מן הלומד כאשר יבצע את המטרה.
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• הכלל השני הוא הגדרת תנאים שבמסגרתם תבוצע ההתנהגות הנדרשת מן הלומד.
על כותב המטרה לקבוע באלו תנאים יגלה הלומד את ההתנהגות שרכש בעקבות
תהליך הלמידה.
• הכלל השלישי הוא לקבוע את הקריטריון להערכת התנהגותו של הלומד עם סיום
תהליך הלמידה .הקריטריון מאפשר לבחון את הישגיו ומידת הצלחתו של הלומד.

הטקסונומיה הפסיכו-מוטורית
טקסונומיה זו חוברה ע"י צוות ברשותו של )קיבלר  .(1970אין במיון זה מדרג היררכי
של מיומנויות ,אך גם תחום זה מוין לקבוצות ותת קבוצות .מטרת המיון :לספק
מסגרת לבדיקת מגוון של מטרות פסיכומוטוריות בחינוך ,ולספק הגדרות לקבוצות
התנהגות פסיכומוטוריות .התחום הפסיכומוטורי מתחלק להתנהגויות הכוללות:
תנועות גוף כלליות ,תנועות גוף מותאמות ומאורגנות ,תקשורת לא מילולית ותקשורת
מילולית.
• תנועות גוף כלליות−מאופיינות ע"י תנועות שלמות של הגפיים ,בנפרד או ביחד עם
חלקי גוף אחרים .הדגש העיקרי על עוצמת התנועה ,מהירותה ודיוקה.
• תנועות גוף מותאמות ומאורגנות−הדגש מושם על דגם או רצף של תנועות
מותאמות של הגפיים ,בד"כ בשיתוף העין או האוזן.
• התנהגויות תקשורת לא מילוליות−מנסות להעביר מסר ללא שימוש במילים ,אלא
דרך הבעות הפנים ,מחוות ,תנועות גוף או שילוב שלושת מרכיבים אלה.
• התנהגות מילולית−התנהגות הקשורה בתקשורת מילולית .חלק מהליכים אלה הם
הכרתיים וריגושיים וחלקם ניתן לסווגם לתחום הפסיכומוטורי.

הטקסונומיה של אייזנברג אליהו
איזנברג ) (1987מדבר על פתרון בעיות בטכנולוגיה .אחד המאפיינים של פתרון בעיות
היא רמת הקושי הקוגנטיבית הנדרשת מן הלומד על מנת לבצע את המטלה .הרמות
השונות בטקסונומיה של פתרון בעיות בטכנולוגיה לפי אייזנברג הן:
• רמת רוטינה−מטלות שהלומד עוקב בהן אחרי תהליך )רוטיני( של פתרון המוכר לו.
ברמת מטלות זו דרך הפתרון ברורה ללומד ,ואין עליו לקבל החלטות כלשהן.
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• רמת דיאגנוזה−מטלות בהן על הפותר לאתר את הרוטינה המתאימה לפתרון
הבעיה מתוך מספר אפשרויות שהוא מכיר ,כאשר קיים רק פתרון נכון אחד.
• רמת אסטרטגיה−על הלומד לבחור בהליך פתרון המתאים ביותר ,מבין כמה
פתרונות נכונים אפשריים המוכרים לו.
• רמת אינטרפרטציה−התלמיד נדרש להתאים בעיה יישומית )של עולם המציאות(
לנתונים שניתן להשתמש בהם בהליך לפתרון ,ואח"כ לבצע השלכה של תוצאות
הפתרון אל הבעיה היישומית .בבעיות מתחום זה על הלומד להחליט הנחות
מתאימות ולפרש בצורה מושכלת את התוצאות.
• רמת יצירה−במטלות מסוג זה על הפותר לפתח הליך פתרון שלא ידוע לו ,או
לשלב מספר הליכים בדרך חדשה .בסופו של דבר הלומד מבצע תוך כדי פתרון
הבעיה התנהגות שהיא חדשה לגמרי עבורו.

מדרג המניעים של מסלאו
)מסלאו  (1950מציין חמישה צרכים בסיסים של האדם המסודרים בסדר היררכי .הוא
טוען ,כי האדם במשך חייו שואף למלא אחר הצרכים הללו .כאשר צורך אחד מתממש
האדם שואף להשיג את הצורך הבא .חמשת הצרכים הם:
• צרכים פיסיולוגים−לאדם צרכים שונים הקשורים לקיומו הגופני ,כגון :טמפרטורה,
מזון ,שתייה.
• צרכי בטחון−האדם זקוק לתחושת ביטחון מבחינה פיזית ונפשית ,כגון :סדר
וקביעות.
• הצורך להיות נאהב−האדם זקוק ליחס של חיבה מצד סביבתו ולתחושת שייכות
לסביבה ולקבוצה.
• הערכה−האדם זקוק לחיזוקים חיוביים ולתחושת הערכה מהסביבה.
• הגשמה עצמית−מימוש עצמי .זהו הצורך הגבוה ביותר שאליו שואף האדם להגיע,
ומימושו מותנה בכך שכל הצרכים הראשונים יתממשו במלואם.

האינטלקט לפי גילפורד:
)גילפורד  (1950הציע דגם תלת ממדי של מבנה האינטלקט .שלושת הממדים הם:
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פעולות ,תכנים ותוצאות .לפי גילפורד מתחלקת הפעולה השכלית למספר רב מאוד
של גורמים אינטלקטואלים .הוא רצה להשיג בעזרת הדגם הזה סיווג מדוקדק של
הכישורים האינטלקטואליים ,כך שאפשר יהיה לבנות מבחנים שונים ,שיבדקו את כל
אחד מהכישורים האלה.
לפי גילפורד ,קיימות ארבע פעולות שכליות :הכרה ,זכירה ,חשיבה והערכה.
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פרק 4
מיומנויות קוגנטיביות עתידיות
הקדמה
מטרת פרק זה לפתוח בדיון על המיומנויות הקוגנטיביות להם יידרשו ילדינו כאשר הם
ייטלו על כתפיהם את האחריות להמשכה של החברה בה אנו חיים .כהנחת עבודה,
הנחנו את הקטגוריות של הטקסונומיה של בלום כבסיס להרחבת הגדרת המיומנויות
הקוגנטיביות העתידיות .הנחת עבודה זו עזרה לנו לבדוק את הספרות הענפה העוסקת
בעתידים שונים−טכנולוגיים ,כלכליים ,תעשייתיים ,סוציולוגיים ,ועוד .באותה המידה,
יכולנו לבחור במסגרת תאורטית אחרת מקיפה יותר ,עדכנית יותר ,וגם חדישה יותר.
הסיבות לכך הם שניים .ראשית ,העדפנו לעבוד במסגרת הטקסונומיה של בלום משום
שזו המסגרת התיאורטית המוכרת ביותר והנפוצה ביותר בקרב המחנכים .ושנית,
משום שעיקר המסר אותו אנו רוצים לשדר למערכת החינוך הוא כי עלינו לעתד
) (Futurizingאת החשיבה על מטרות החינוך וטוב הוא אם נתחיל מהפרדיגמות
הקלאסיות ביותר.
בעזרת טכניקת ניתוח תוכן ) (Content analysisבחנו את אופי המיומנויות הנובעות
מהאתגרים המגוונים העומדים בפני החברה האנושית בעתידים הקצרים ) 5-10שנים(
והבינוניים ) 10-25שנים( כפי שהם עולים מתוך הספרות ,והצבנו את הגדרתם בצד
הקטגוריות של בלום .בנוסף להרחבת הגדרות ששת הקטגוריות של בלום שתשקפנה
את צרכי האדם בעתיד ,מצאנו כי מתוך הספרות עולה קטגוריה חדשה היכולה לעמוד
בפני עצמה .קטגוריה קוגנטיבית זו−אותה כינינו "השבחה" ,יכולה גם להוות תרכובת
של מספר מיומנויות קודמות .עם זאת נראה ,כי היא מצביעה על סוג של מיומנות
קוגנטיבית שכלל לא נגענו בה בתוכניות הלימודים שלנו עד כה ,ועפ"י הספרות
שבדקנו ,מיומנות זו הופכת להיות חשובה יותר ויותר בתהליכי פיתוח ,שיווק וייצור
עתידיים .חשוב לציין שאין בדעתנו כאן לטעון שיש לבטל את ההגדרות של בלום
וחבריו .התסוויג העתידי בא רק להרחיב על הקיים ולא למחוק את ההגדרות הידועות.
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ידע
הגדרת עתידית
להשיג בזמן אמת מידע רלוונטי.

מונחים התנהגותיים עתידיים
לדעת היכן למצוא את הפרטים; לדעת אסטרטגיות חיפוש; לפתח סמלים חדשים
בחברה סופר-סמלית )להלביש עליהם מידע חדש(; לפתח מוסכמות.

מילות מפתח
לדעת היכן לחפש ,לאתר ,לסנן ,להתעדכן ,להשמיט ,לפתח.

ההבדל בין הידע לפי בלום לבין הידע העתידי
הגדרתו של בלום לידע מבוססת בעיקר על זכירה .הלומד נדרש לזהות ,להכיר ,למיין,
ולהגדיר את הידע ברמתו הבסיסית לפני כל עיבוד .לעומת זאת ,בתסוויג העתידי,
בנוסף לידע ברמתו הבסיסית ,נוסף רובד הכולל בתוכו איתור ,סינון ,ועדכון הידע.
מיומנות החיפוש ,האיתור והעריכה )סינון ,השמטה ופיתוח( הם ההרחבה להגדרתו של
בלום לידע ,ומשמעותה השגת יישום מוצלח של מידע בזמן אמת.

דוגמאות מהספרות
פיטרס )) 1995נותן דוגמא לחשיבות השגת מידע בזמן אמת " :דאגלס הייג ,דיקן הפקולטה
למנהל עסקים באוניברסיטת אוקספורד ,מגנה אוניברסיטאות אחרות על שאין הן מקנות
השכלה העונה על צרכי הזמן המשתנים .כלומר ,השכלה זמינה מיידית ומותאמת מיידית
לצרכים ההולכים ומתגוונים של התלמידים ".פניה למומחי מידע היא אחת מאסטרטגיות
לחיפוש מידע " ,חברות מסוימות פונות למומחי מידע שיאמרו להם מהו המידע הדרוש
להם" )דרוקר  .(1992אסטרטגיה נוספת לחיפוש מידע היא באמצעות תקשורת מילולית
אלקטרונית בין אנשים " .היו זמנים שאם הבוס היה תופס אותך מדבר בטלפון או מסתובב
ליד ברז המים הקרים ,הוא היה אומר לך " :תפסיק לדבר ותתחיל לעבוד!" .השיחות הן
הדרך שבה עובדי ידע מגלים מה הם יודעים ,ומשתפים את חבריהם ,ותוך כדי כך יוצרים
ידע חדש עבור הארגון .או שנתרגל לחשוב על התהליכים המתוחכמים של למידה ושל
שיתוף בידע ברשתות מפוזרות ובנות חלוף ,או שנעבור מהעולם" ,אומר פיטרס ) .(1995
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בכלכלה החדשה אנשים בכל דרגי החברה ובכל סוגי החברות יעמדו בפני האתגר לפתח ידע
חדש וליצור ערך חדש ,לקבל אחריות לרעיונות שלהם וליישם אותם ככל יכולתם ,אומר
פיטרס.
כדי להתמודד עם אוטוסטרדת המידע על החברות לפתח מיומנויות סינון של מידע ".אחד
הביטויים האופנתיים הנפוצים בעולם העסקים בשנות ה -90הוא ,אומר פיטרס'" ,מיומנויות
אסטרטגיות' כלומר  -לקבוע במה אתם מצטיינים ,להיפטר מכל הדברים הלא חיוניים
)מוצרים ,תהליכים ,יחידות עסקיות( וללטש את הגרעין המרכזי עד ברק".
אחת הידידות שלי ,מפקחת במשרד החינוך ,סיפרה לי פעם את הסיפור הבא על בתה .זו
ביקשה להתקבל ליחידה מובחרת בתפקיד מיוחד .כמוה היו הרבה מועמדות .בבואה לראיון
האישי שארך שעות מספר ,היא התבקשה להוכיח מיומנויות ,כישורים ותכונות רבות.
בשלב מסוים לקראת סוף הראיון ,אחד המראיינים ביקש אותה לסכם סוגיה כלשהי בעל-
פה .בתה של המפקחת ,ללא היסוס ענתה" :אינני יודעת את התשובה לשאלתך אך אם
תיתן לי מספר דקות ליד מחשב אמצא לך את הפרטים המדויקים" .החיילת התקבלה
ליחידה .מאוחר יותר התברר שתשובתה הרשימה במיוחד את המראיינים.
לדעת היכן למצוא מידע הופך להיות מיומנות .במקרים רבים ,מיומנות זו יותר חשובה
מלדעת את המידע עצמו .בימים בהם טכנולוגיות החיפוש יהיו מורכבות מאד ) Agents,
 ( Filters, and Push Technologiesהתלמיד יצטרך להיות מיומן באסטרטגיות חיפוש
רבות ומגוונות .החל "במיפוי -מושגי" ) ,(Conceptual Mappingדרך שיטות סינון וסוגי
מסנני מידע שונים ,וכלה בשיטות הצבה תלת ממדיים של מידע לצורכי הצלבת מושגים
ומילות מפתח בקשרים חדשים ולאו דווקא בוליאניים ).(Boolean Search
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הבנה
הגדרה עתידית
הבנה רבת פנים של מידע מסוים ,הצבת קטעי מידע באופנים שונים ,כאשר לכל הרכב
משמעות שונה .ופתיחות להצבת קטעי מידע באופנים שונים.

מונחים התנהגותיים עתידיים
להרחיב מודלים של חשיבה קיימים; להציב את צורת החשיבה בפסיפס גדול יותר;
להמציא סמלים לדברים מוחשיים ולסחור באותם סמלים; ליצור היסקים ואנלוגיות
באופנים שונים ומנקודות מבט שונות.

מילות מפתח
להרחיב ,להציב בפסיפס רחב ,להמציא סמלים ,לקשר יחסית.

ההבדל בין ההבנה לפי בלום לבין ההבנה העתידית.
הגדרתו של בלום להבנה מבוססת על קליטת מסר כשהלומד עורך בו שינוי לצורה
אחרת .התהליך המחשבתי של הלומד כולל הבחנה ,הכללה ,הסקת מסקנות ,שכתוב
והרחבה .לעומת זאת ,בתסוויג העתידי ,הלומד יקלוט מסר אך השינוי יהיה באופנים
שונים ומנקודות מבט שונות .ההרחבה להגדרתו של בלום באה לידי ביטוי בהצבת
צורת החשיבה בפסיפס גדול יותר ,הרחבת מודלים קיימים של חשיבה והמצאת
סמלים לדברים מוחשיים.

דוגמאות מהספרות
תהליך שנקרא " To Zero" :עוזר לעובדים לחשוב על דרכים חדשות איך ליצור
רעיונית חדשים .אוטמן ) (1996מנסה ללמוד ממערכות החיים בטבע ולחקות אותן
לחיי היום יום של האדם .חיקוי מסוג זה מחייב את האדם להתבוננות רחבה יותר
המחייבת פתיחות לרעיונות חדשים וחריגים מאילו שהוא מורגל אליהם.
דינה אוקידה ) (1996מציגה בספרה "להכין סטודנטים למאה ה "-21רשימה של
מיומנויות המחייבת את הסטודנטים של סוף המאה ה 20 -על מנת שיוכלו להצליח
במאה ה .-21מיומנות חשובה אחת היא שיש להבין חברות ותרבויות – Social and
 .cultural understandingהטענה המבססת את הצורך במיומנות זו היא שהעולם
הופך לכפר גלובלי עם התפתחות הטכנולוגיה המאפשרת לנו להיות קשורים ומחוברים
עם אנשים מחברות ותרבויות שונות  .על מנת שאפשר יהיה לתקשר בבהירות ,יש
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להכיר ולהבין את התרבויות השונות והמגוונות על פני תבל .אוקידה מוסיפה בספרה
את הצורך בהערכת השונות  . Appreciate diversityהסטודנטים שירכשו את
המיומנויות הללו יהיו בעלי כישורים של תפיסה "בין-לאומית" וראיה כוללת Uchida
)  .(1996בשנות ה -2000הקשרים עם חברות ותרבויות שונות יחייבו לפתח כיוון
חשיבה חיובי כלפיהן ,ולא רק הכרת חברות ותרבויות אלו.
ההבנה העתידית תכלול בנוסף להבנת ידע גם הבנת תרבויות מנהגים ודרכי חשיבה
בקבלת החלטות שונות.
שמעון פרס ) (1993היטיב להביא לידי ביטוי את הגדרת ההבנה העתידית בספרו "מזרח
תיכון חדש" .בבואו לנסות לפתור את בעיות הסכסוך בין הערבים לישראלים ,היה לו
ברור שאי אפשר יהיה להגיע לפתרון על בסיס נתוני השיטה והגדרת השטח כפי שהיינו
רגילים להם .היה ברור ,שהצרכים והתביעות של העמים השונים הם כה מרוחקים עד
כי אינם ניתנים לגישור .לכן הוא הגדיר מחדש מהו שטח וטען שלשטח יש פונקציות
שונות ,החל ממשאבים וכלה בהגדרת ריבונות .במקום לחלק את השטח הפיזי ואחריו
לגרור את כל הפונקציות ,הוא חילק את הפונקציות וסבר שעל הצדדים יהיה להגיע
להסכמים על הפונקציות כך שיכול להיות "גבול המשאבים" יהיה אחד ,ו"גבול
הריבונות" אחר ,וכך הלאה .במילים אחרות פרס טען שיש להציב את היחסים בין
מקטעי הסוגיות במחלוקת ביחסים חדשים ואולי בכך לפתור את לב הסכסוך.
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יישום
הגדרה עתידית
להפיק רעיונות חדשים מרעיון ישן; ליישם בזמן אמת מידע רלוונטי בווריאציות
שונות .ליצור משמעות חדשה לסמלים חדשים; ליצור משמעות חדשה לסמל קיים;
ליצור סמל חדש למשמעות קיימת.

מונחים התנהגותיים עתידיים
שימוש בקודים ובסמלים חדשים וישנים; שינוי קודים וסמלים ישנים.

מילות מפתח
יוזם שינויים—מנצל משאבים ,מידע ,זמן ,ומחשבה באופן גמיש; מחליט—לוקח חלק
בקביעת הכללים החדשים ובביצועם; מארגן מחדש—אוסף משאבים ומארגנם מחדש
באופן מקורי.

ההבדל בין היישום על פי בלום לבין היישום העתידי
הגדרתו של בלום ליישום מבוססת על היכולת לתרגם כללים ,עקרונות מידע,
ותיאוריות למצבים חדשים וממשיים .הלומד יחיל כלל או עקרון מסוים באותה צורה
ודרך במצב חדש .ההרחבה לטקסונומיה של בלום בתסוויג העתידי ,באה לידי ביטוי
בהפקת רעיונות חדשים מרעיון ישן והתאמתו למצב חדש ,כמו כן ,יישום בזמן אמת
של מידע רלוונטי באופנים שונים ומנקודות מבט שונות .הרובד הנוסף להגדרתו של
בלום מתבטאת ביצירת משמעות חדשה למשמעות קיימת ויצירת משמעות חדשה
לסמלים חדשים.

דוגמאות מהספרות
המונח "ניצול אופטימאלי" מתייחס למיומנות הנדרשת כדי להפיק מרעיון קיים משהו
חדש ; ליישם בזמן אמת מידע רלוונטי ע"י ניצולו בצורה נכונה ,וע"י שימוש מתאים בו
בוואריאציות שונות ; לארגן מחדש מידע על מנת להשתמש בו בצורה הטובה ביותר,
המתאימה למצב הממשי החדש.
ג'ניס ) (1996בספרו "עתידיים וירטואליים" מתייחס להיבט של יצירת משמעות חדשה
לקיים וטוען שכל אשר מקיף אותנו מחכה להיות בר-שימוש ואתם הנכם המשתמשים.
היבשה ,הים והאוויר עומדים לרשותנו לשימוש בעולם העסקים .כל דבר הקיים
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בעולם ,יכול לשמש אותנו לכל דבר ,ואנו יכולים להפיק ממנו תועלת ע"י כך שניתן לו
את המשמעות הנכונה.
היכולת לנצל באופן שונה את המשאבים הקיימים ע"י ארגונם מחדש ולקבוע ערכים
מתאימים לתנאים החדשים שיהיו בעתיד מובאים בדברי ד"ר דה-בונו ) .(1992בספרו
"יצירתיות רצינית" בונו טבע את המושג ” "Suelpetitionבניגוד למושג
” .“Competitionכוונתו לתחרות המגדירה לעצמה ממדים חדשים וגבוהים יותר ,
וזאת בניגוד לתחרות רגילה שבה פועלים במסגרת מסכת הכללים הקיימת .תחרות-על
פרושה ליצור את המרוץ של עצמכם ,ליצור ערכי תחרות חדשים ,תחרות כזאת תלויה
בקונצפטים ,וכדי ליצור אותם יהיה צורך בחשיפה יצירתית רצינית .
בהקדמה לפרק הראשון ,בספרו "עתידים וירטואלים" ,מציין ג'נינגס" :בעיות וכישלונות
ההווה הופכים להיות מוקד תשומת הלב כשאנו מתחילים לחשוב איך העתיד יכול
להיות שונה וטוב יותר" .המיומנות המתבקשת מאתנו לפי עובדה זו היא להפיק
רעיונות חדשים ,שנוכל להשתמש בהם בעתיד או להפיק סמלים חדשים למשמעויות
שאנו מוצאים לבעיות של ההווה .מחבר הספר מעלה שאלת מחשבה הנובעת
מהתרחיש הבא" :האם חשבת איך תעשה דברים ,שאתה נהנה מהם היום ,במסגרת
אחרת שונה מאוד ,שבה התנאים בעולם מסביבך משתנים?" שאלה זו מתמקדת
ביכולת לתת משמעויות חדשות לדברים קיימים ,בתנאים שונים.
בתרחיש שנקרא ” “late harvestהסיטואציה המתוארת פונה לקוראים“ :שמור אחד
או שניים מאוצרות העבר ,כדי שהצעירים יראו אותם בעיניהם הצעירות באור של
בוקר חדש" )ג'נינגס  (1996,כאן הציפייה היא לתת משמעויות חדשות לסמלים הישנים
והקיימים באור העתיד והמצבים החדשים  ,שהוא טומן בחובו.
הספר" ,לנצח ניבנו" מאת קולינס ופוראס ) (1994ממחיש את ההגדרה העתידית של
יישום .בספר מוסבר כיצד רבות ממילות הקוד העכשוויות הן גרסאות עדכניות למה
שבמקרים מסוימים יושם והונהג עוד בתחילת המאה ה . 19 -למשל סמל היאן /יאנג
מהפילוסופיה הסינית ,מבטא היבט עקרוני בחברות בעלות חזון " ,גאוניות הגם" -
עידוד קידמה .משמע  ,מתוך רעיונות ישנים של חברות עתיקות ימים ,מפיקים רעיונות
ניהול חדשים לעתיד תוך כדי יצירת משמעות חדשה לסמל הישן הקיים.
כרטיס האשראי העתידי הוא דוגמא טובה של ייצור משמעות חדשה לסמל קיים.
באחד הימים נוכל ,אם נרצה ,להפחית את מחירן של ארוחה או של מכונית חדשה לא
מחשבון הבנק שלנו אלא משוויו של הבית או אפילו ,תיאורטית ,מערכם של תכשיטים
או של תמונות קיר שברשותנו) .טופלר.(1992 ,
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אנליזה
הגדרה עתידית
לשבור יחידה או חומר לימוד לחלקים המרכיבים אותם ובניית מערכות יחסים שונות
ומגוונות ואף מנוגדות מאותם חלקי יחידה .לבחור מתוך אוקיינוס המידע הדינמי,
מתוך ערכי שיפוט פרסונאליים/תרבותיים/אתניים .להציב קטעי מידע במבנים רב
ממדיים במרחב .לעשות סימולציה של ישומיים שונים ליחסים שונים ,וסימולציה של
פרספקטיבות שונות במרחב הרב ממדי.

מונחים התנהגותיים עתידיים
ליצור יחסים ,להבחין בין יחסים ,לנתח פיסות מידע בדרכים שונות ,להעריך מהימנות
מידע ולהציב חלקי מידע ביחסים שונים תוך מודעות לכך שהיחסים יהיו נתונים
להשפעות של זמן ,מרחב ואינטואיציה אישית.

מילות מפתח
בחירה רלוונטית ,חידוד בפריזמה אישית ,פירוק ובניית יחסים בין חלקי מידע.

ההבדל בין האנליזה של בלום והאנליזה העתידית
בלום מגדיר את האנליזה כשבירת יחידה של מידע לחלקים המרכיבים אותה והבנת
היחס בין חלקים אלה .מטרת ניתוח זה לברר את יסודותיו ודרכי ארגונו של המידע.
הלומד יבחין בין עיקר לטפל ,בין עובדות להשערות ,יזהה מסקנות והוכחות ויבין
מהיחסים שבין הרעיונות הנחות הסמויות במידע .ההרחבה לטקסונומיה של בלום
בתסוויג העתידי ,באה לידי ביטוי בבניית מערכות יחסים שונות או מנוגדות מחלקי
היחידה .הרובד הנוסף להגדרתו של בלום הוא יצירת מבנה חדש על ידי ארגון כל חלקי
המידע ביחסים שונים ,או הצבת חלקים מיחידת המידע במבנים ויישומים קיימים
אחרים )חד או רב ממדיים( .אופי הניתוח תלוי בערכי שיפוט אישיים ,אתניים
ותרבותיים ,בזמן ובמרחב.

דוגמאות מהספרות
אחת מטכנולוגיות המידע הטומנות בחובן פוטנציאל לחולל מהפיכה בדרך בה אנו ננתח
ונעבד מידע ,נמצאת בימים אלה בשלבי מחקר ופיתוח .להלן תמצית ממאפייניה ונניח
לקורא לחשוב במה וכיצד טכנולוגית ה Hyper-G -תתבע מאתנו לנתח מידע שיזרום אלינו
במהירות ובנפחים שלא ידענו כמותם.
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 Hyper-Gהידועה כ HyperWave -בגירסתה המסחרית מציעה כבר מגוון מעניין של
אפשרויות שיח וניתוח מידע המבוססים על רעיונותיו הראשונים של  Ted Nelsonעל
 .Hyper Textטכנולוגיה זו ומעין כמותה ) (FlySwat, ThirdVoice, GuruNetתהיינה
סטנדרטיות בעתיד באינטרנט ובתקשורת מחשבים .להלן מקצת ממאפייניה הראשונים של
הטכנולוגיה:
• קישוריות דו-כיוונית ) .(Biderctional Linksקישוריות ) (linksהעובדות בשני כיוונים
בין שני מסמכים מקושרים .ברשת של היום ,קישוריות עובדות לכיוון אחד בלבד.
• קישוריות חיצונית ) .(Extrinsic Linksקישוריות היכולות להראות ללא אישורו של
מחבר המסמך.
• קישוריות מקוטלגות ) .(Filteringהיכולת להעניק תוויות לקישוריות בצורה של מילות
מפתח המתארות את סוג הקישורית )לדוגמא :ביקורת או משל( ולמיין את אלו שאנו
מעוניינים בהם שיופיעו .תכונת הביאור או ההערה ) (Annotationהיא סוג קישורית
הקיימת כבר בקודים של ה.Hyper-G -
• קישוריות במארג מפורט ) .(Fine Grained Linksבאינטרנט ניתן לארוג קישורית אחת
לחלקי מסמכים ,למילה או ו-אף לאות אחת .ב Hyper-G -ניתן לארוג עד לשישה
קישוריות חופפות למסמך ,מילה או אות.
• קישוריות בפורמטים שונים .ניתן ליצור קישוריות ולצפות בהן לא רק בפורמט ASCII
)אותיות או מספרים( אלא גם ב ,PostScript, Gif, Jpeg, Tiff, Video, VRML -אודיו
ו.(Acrobat) PDF -
• בקרת גישה במארג מפורט .(Fine Grained Access Control) .ניתן להגדיר לכל מסמך
מי רשאי לצפות בו ,מי רשאי לראות את הקישוריות ,מי רשאי לערוך את המסמך ומי
רשאי לערוך את הקישוריות.
• תכניות עימוד מתקדמות למסמכים כולל תלת-ממדיות.
• אפשרויות חיפוש מורכבות ,כולל חיפוש במסמכי ) PostScriptכלי  Hyper-Gמיוחדים
מסוגלים "לקרוא" תכנים של מסמך  PostScriptולערוך אינדקס מילולי מלא לתכנים
אלו(.
• תאימות לדפדפנים קיימים היום באינטרנט.
מה יידרש הלומד לעשות בניתוח המידע בסביבה רבת אנפין מעין זו? ליצור יחסים בין קטעי מידע,
להבחין בין יחסים ולהציב חלקי מידע ביחסים שונים.
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סינתזה
הגדרה עתידית
ליצור מצרפים )פזלים( שונים ,בעלי משמעויות שונות מיחידות מידע נתונות.

מונחים התנהגותיים עתידיים
הסינתזה העתידית נוטה לקבל אופי מערכתי יותר .מטרת הלומד תהיה פיתוח מיומנות
של איתור אלמנט בדיד מפיסות מידע .זאת ועוד ,עליו לתת לאלמנט משמעות חדשה
לגמרי מאותו מידע שממנו הוא נלקח .התנהגות זו נגזרת משיטת המערכות ) Systems
 .(Theoryשיטת המערכות רואה בכל חלק מהמערכת את השתקפות המערכת כולה
ולכן הכוח לשינוי נמצא בידי כל חבר במערכת) .בלום רואה את הסינתזה כקישור בין
חלקים והרכבת מוצר שלם ,ולכן לכל חלק אין הרבה משמעות לכשעצמו .הוא נטען
במשמעות ,רק לאחר שרואים את התוצר השלם(.
לעומת זאת בסינתזה העתידית יש לכל חלק משמעות וכוח לשנות את המערכת כולה.
אופי המערכת ותכונותיה יכולים להשתנות אפילו אם נחסיר או נוסיף פרט קטן ושולי
לכאורה למערכת.

מילות מפתח
לאתר ,לזהות ,לקשר.

ההבדל בין הסינתזה על פי בלום לסינתזה העתידית
בלום מגדיר את הסינתזה כצרוף של אלמנטים וחלקים ליצירת שלמות .התהליך כולל
צירוף חלקים ממקורות שונים והרכבת דגם ומבנה שלא היה קיים קודם לכן.
האלמנטים והחלקים חסרי משמעות כבודדים והמשמעות מתקבלת תוך כדי הצירוף
או הסידור מחדש .הלומד יארגן ,יצרף ,ירכיב ,ויבנה מחדש .ההרחבה לטקסונומיה של
בלום בתסוויג העתידי באה לידי ביטוי בכך שכל אלמנט וחלק עומד בפני עצמו ללא
קשר למבנה הכללי ועל ידי כך נותן למבנה הכללי משמעות שונה .בדומה לשיטת
המערכות הרואה בכל חלק מהמערכת את השתקפות המערכת כולה ,הוספה או גריעה
של אלמנט או חלק במבנה תגרור שינוי באופי המבנה או תכונותיו.

דוגמאות מהספרות
מיכאל פרי ) (1992מציג דוגמא לסינתזה של צרוף גישות העבר בשיווק ויצירת גישה
מחודשת.
הגישות המסורתיות:
• גישת היצור סוברת שזמינות המוצר לצרכן חשובה ביותר .האמונה היא כי המוצר
יוזל ע"י הורדת עלויות בדרך של אחידות.
• גישת המוצר סוברת שהכל מתחיל ונגמר במוצר .הלקוח מעונין באיכות.
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• גישת המכירות סוברת כי ע"י "דחיפת המוצר" לצרכן זה יגדיל את הביקוש.
האמונה היא כי בעזרת שכנוע הלקוח יעדיף מוצר מסוים.
הגישה השיווקית )העתידית(:
הגישה נוצרה על בסיס שלוש הגישות המסורתיות שמניחות כי הדבר החשוב
להצלחתו של מוצר הוא התאמתו לצורכי הלקוח ולרצונותיו .הגישה השיווקית
החדשה היא סינתזה בין הגישות השונות תוך לקיחת רעיון ייחודי מכל גישה ,שינוי
והתאמה לצרכים שיתאימו למבנה הגישה החדשה ,תוך תוספת רעיונות של הבנת
צרכי הצרכן העתידי וחיזוי הכדאיות של היצרן לספקו בעתיד .שווק המוצר יהיה
עולמי .היצרן ידע כיצד לשנות אלמנטים מסוימים במוצר כדי שיתאים לסוגי
אוכלוסייה שונים ברחבי העולם .הגישה השיווקית פירושה ידיעה והבנה טובים יותר
של כל המרכיבים שיקבעו את מידת ההצלחה או הכישלון העתידיים .מחד ,הבנה
טובה יותר של צרכי הלקוח כיום וכן הבנה טובה יותר של הארגון עצמו ,יכולתו,
עצמתו ,וחולשותיו .ומאידך ,צפייה אל צרכי הלקוח שיווצרו בעתיד תוך ראיה כללית
של התפתחות האנושות ,הטכנולוגיה והאקולוגיה ,וכן השינויים וההתפתחויות בארגון
עצמו—ההנהלה ,העובדים והמשקיעים .היבט נוסף של הגישה העתידית הוא ,הבנת
כללי המשחק השיווקיים של המתחרים .חברות עסקיות עתידיות יתחרו על רעיונות
חדשניים שונים וינסו לפתח קהל יעד חדש .למשל ,משרד ,שבמשך היום יתפקד בשני
חדרים שונים )חדר מנהל ,חדר מזכירה( ,ובשעות הערב ישנה את מבנהו הפנימי ע"י
הזזת קיר מסוים וכך ייווצר אולם הרצאות גדול ומרווח .או ,בית דירות בעל  3חדרי
שינה שיוכל לשנות את מבנהו ע"י הוספת קירות לצורכי אירוח ע"י הזזת קיר או
הוספתו באופן מהיר וקל.
דוגמא אחרת הממחישה את הגדרת הסינתזה העתידית ניתן למצוא במה שחברת
 CNNעושה בתחום תעשיית החדשות .מפיקי החדשות של  CNNיודעים להפיק
כתבות ולגזור מהן מצרפים שונים שישודרו בעטיפות ובחבילות שונות ברחבי תבל
ודרך ערוצים שונים .כך יוצא שאילו קמת בבוקר במדינה  Aוצפית ב ,CNN-יצאת
לשדה התעופה וצפית ב ,CNN-נחתת במדינה  Bוצפית ב CNN-בשדה התעופה,
הלכת הביתה וצפית ב ,CNN-היית מגלה שבמשך מספר שעות ספורות:
 .1צפית בארבעה ערוצי CNN
 .2בארבע חבילות חדשות של חדשות המורכבות ממצרפים שונים
 .3במינונים שונים של כתבות המותאמות למקום הצפייה
 .4למשך הזמן שהאדם הממוצע חשוף לאותו ערוץ
 .5לתרבות בה חבילת הכתבות משודרת
 .6לשעה ביממה בה החבילה הזו משודרת
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ב CNN-יוצרים מצרפים שונים של  Itemsחדשותיים בעלי ניואנסים שונים המותאמים לזמן ,מקום
ותרבות שונים.

הערכה
הגדרה עתידית
לדעת לבחור קריטריונים מתאימים ולפתח קריטריונים חדשים בכדי לעשות הערכה
שתהיה שימושית להמשך התפתחות הלמידה והעשייה .לבצע הערכה גם על הנסתר,
לאגור צרכים ,למצוא אסמכתות ,תימוכין ,ומבדקים רלוונטיים לאימות הצרכים.

מונחים התנהגותיים עתידיים
להעריך איכותית ולא כמותית; להתמקד ולקשר בין מכלול הפריטים הרלוונטיים.

מילות מפתח
פוסל ,מעבד ,בודק ,מעמת.

ההבדל בין ההערכה לפי בלום לבין ההערכה העתידית
בלום מגדיר את ההערכה כשיפוט ערכי רעיונות ,עובדות ,פתרונות או שיטות במטרה
לקבוע את מידת הדיוק של ערכים אילו .בנוסף ,תהליך השפיטה של הערכים נועד
לקבוע את השימוש והתכליתיות של פריטים אלו .הלומד ישווה ,יעריך ויבקר את
החומר הנלמד ויוכל לשייך אותו ולשפוט אותו על פי קריטריונים וסטנדרטים קיימים
שיקבעו את מידת הדיוק של החומר הנלמד .ההרחבה לטקסונומיה של בלום בתסוויג
העתידי באה לידי ביטוי בבחירת הקריטריונים המתאימים להערכת החומר הנלמד.
הרובד הנוסף לטקסונומיה של בלום הוא פיתוח קריטריונים חדשים להערכה שתוביל
להתפתחות הלמידה והעשייה של החומר הנלמד .בנוסף ,הלומד יהיה מודע שקיים
מידע הנסתר עדיין מעיניו ,ועל כן ייצור בתהליך ההערכה הגלויה מאגרי צרכים
עתידיים )תימוכין ,אסמכתאות ומבדקים(.

תימוכין מהספרות
ג'יימס אוגליב ) (1995בספרו ” "Living without a goalכותב על מיומנות הבחירה:
"כאשר אתה מעריך בסוף תהליך ההערכה אתה בוחר באפשרות אחת או יותר ,יש
בעייתיות בלדעת לבחור והפתרון הוא בביצוע פעולת הערכה".
על כריכת הספר "אל המאה ה" 21 -מאת פול קנדי ) (1993סיכמו המבקרים )סטאן
וקולינס( את דעתם כך :הסופר מתבסס על עיבוד וניתוח מבריק של נתונים ומידע
עכשוויים על-מנת להשליך ולהסיק מסקנות רבות-משמעות ואמיצות ביותר לגבי
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מוכנותנו והכנתנו לקראת המאה הבאה .הסופר מעריך ששום דבר אינו וודאי ,למעט
זאת שאנו ניצבים בפני אי-וודאויות רבות לאין ספור ,אבל עצם ההכרה בכך היא
נקודת מוצא הכרחית ,עדיפה בהרבה כמובן על אטימות עיוורת לנוכח השינויים
בעולמנו.
במקום אחר ,סטאן וקולינס סיכמו את סוד השיווק החדש כך :ביסודו ,השיווק בגדול
הוא בחינה עצמית ,הזדמנות לבחון כל שלב העשוי להשפיע על הצלחת העסק שלכם.
המטרה שלנו היא לדרבן אתכם לשאול את עצמכם חזור ושאול' :מה אני יכול ללמוד
ממה שמתרחש כאן? האם יש משהו  -או משהו נוסף  -שאפשר לעשות בקשר לזה?
ואם כן ,מה?
ההערכה העתידית היא ,אם כך ,הערכה לצורך עשייה ולא לצורך שיפוט או עמידה
בסטנדרטים .ההערכה העתידית היא בחירת קריטריונים מתוך מצבור רחב ופיתוחם.
ההערכה העתידית היא הערכה עצמית ופיתוח שיטות הערכה עצמיות.
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השבחה
הגדרה עתידית
המיומנות לבחור במצרף המתאים של מידע וליישמו בפתרון בעיות ,בסיטואציות
שונות—בזמן ובמקום ,ובכך להשביח את המצרף.

מונחים התנהגותיים
התאמה  -האדם יוצר תוצר חדשני ע"י קישור קוגנטיבי אישי )ולא אסוציאטיבי( בין
שני תחומים ,שנראים כרחוקים זה מזה.
קונוטציה  -בניגוד לאסוציאציה היא המשמעות האישית המתקשרת בתודעתו של
אדם מסוים לפיסת מידע מסוימת .במקביל ,מידע הופך לידע ע"י אסוציאציות
תרבותיות.
העוז לשכוח
בכדי להשביח מידע ,אנו נזקקים לקונוטציות אישיות אתניות ,תרבותיות ומסורתיות.
מטרת מערכת החינוך היא הכשרת הבוגר להשתלב בתעשיות גלובליות שידרשו ממנו
לעשות את ההתאמות המורכבות בזמן אמת .אין מדובר בשדרוג אלא בחידוש.

מילות מפתח
התאמה ,קונוטציה ,סימולטניות.

השוואה
ייתכן וקטגוריה זו כלולה בקטגוריות האחרות .עם זאת ,נראה לנו כי מיומנות זו הופכת
להיות חשובה בתהליכי החשיבה ,הלמידה ,והיזמות העתידיים לכן יש להעמידה בפני
עצמה.

תימוכין בספרות
אדוארד דה בונו ) (1992בספרו "יצירתיות רצינית  -המדריך המעשי ליצירתיות" מתאר
ארבע טכניקות לפתרון בעיות בדרך חשיבה יצירתית .אלה משקפות במידה רבה את
מיומנות ההשבחה:
• טכניקת המילה האקראית ומיקוד ייעודי  -לוקחים מילה אקראית שונה לחלוטין
מהנושא המטופל )מיקוד הייעוד( ומעלים רעיונות לפתרון בעיות .דוגמא" :יותר
מידי אנשים מאחרים לעבודה" המילה היא "גשר" .דוגמא :גשר הוא מבנה שדרכו
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מעבירים אנשים .מקצה אחד לקצה שני האם נוכל להעביר אנשים "דרך" העיר?
ולכן הרעיון הוא שאנשים יגיעו למקום העבודה עוד לפני שעת התחלת העבודה.
יתכן אוטובוס שיאסוף אנשים בבוקר מנקודה קבועה ,הנוסעים/עובדים באוטובוס
ינצלו את זמן הנסיעה לענייני עבודה .בדוגמה זו ניתן לראות ,כי המילה האקראית
היא מתחום שונה לחלוטין ממיקוד הייעוד—הנושא המטופל )התאמה(.
• טכניקת החשיבה הליטראלית  -אנשים מעלים רעיונות על סמך המשמעות
האישית שמעלה מילה זו בתודעתם )קונוטציה(.
• טכניקת הפרובוקציה  -מאפשרת להגדיל את הסיכוי להגיע לחשיבה רוחבית ולא
רק אורכית ,כפי שאנו עושים בחשיבה רגילה .הפרובוקציה מובילה את החושב
לדרכים כביכול לא הגיוניות ,אך בסופו של דבר מכוונת לקבלת התגובה המסוימת
הרצויה שאותה מיקדנו בתחילה .דוגמא :בית חרושת הנמצא במורד הנהר של
עצמו .בדרך-כלל ,בית-החרושת משתמש במים ממעלה הנהר ופולט את המים
המזוהמים במורד הנהר .הפרובוקציה  -לחוקק חוק המחייב את בית-החרושת
הנמצא על שפת הנהר לקחת את מימיו מהמקום הנמצא בהמשך הנהר שאליו
בדרך-כלל שופכים את מי השפכים .בדרך זו בית החרושת ירגיש את הזיהום של
עצמו ,ולכן ישאף להקטינו.
• טכניקת בריחה  -בריחה מדרך החשיבה לה אנו רגילים .דוגמא :אנו מקבלים כמובן
מאליו ,שהרמזורים נראים .המיקוד :לא לראות רמזורים .רעיונות לתגובת רכב
מיידית לרמזורים :אותות רדיו ישודרו כאשר הרמזורים פועלים ,.נורית אדומה
תידלק במכונית כאשר יהיה אור אדום ברמזור ,שינוי פני הכביש ומחסום ממשי.
בספרות קיים מושג הנקרא מטאפורה .מטאפורה יוצרת פרובוקציה ע"י לקיחת שני
מושגים בעלי משמעויות שונות הלקוחים מעולמות שונים ,כששילובם יחד יוצר
משמעות חדשה .דוגמא :השיר "תפילה ישנה" ,להקת "שפיות זמנית" ,או "יער פלדה"
יער  -מושג הלקוח מעולם הטבע ופלדה  -חומר גלם מתכתי .יחדיו אנו מקבלים
מטאפורה המתארת אזור שבו התחוללה מלחמה ,וכלי הנשק העשויים מפלדה מדומים
לאזור עצים סבוך.
ייתכן והדוגמא הבאה תמחיש יותר מכל מה היא מיומנות ההשבחה של רעיון.
לא מכבר ביקרתי בגוטנבורג שבשבדיה ,בה נקרתה בפניי מסעדה מעניינת .במסעדה
היוקרתית ההיא מגישים תפריטים מגוונים ועשירים ,אך גם על כל מוצר במסעדה
רשום מחיר—על צלחות ,כוסות ,כסאות ,תמונות ,וכדומה .כל מי שאוכל במסעדה זו
רשאי לקנות כל כלי ומוצר המוצאים חן בעיניו ולשלם עליו עם חשבון הארוחה .עניין
של יומיום הוא לראות אנשים יוצאים מהמסעדה וכסאות ,תמונות ,או כלי אוכל
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בידיהם .בעלי המסעדה הזו יצרו קשר בין שני תחומים שונים של עסקים ובכך השביחו
את עסקי המסעדה שלהם ,הפתוחה כ -20שעות ביממה.
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טבלה  - 3דוגמה למודל אפשרי של קורס "העשרת ידע כללי"
לתלמיד יוצגו

תחומי
מידע
כלליים

העשרת התלמידים
בנושאים מגוונים אלו ,יביאו אותם
ליצירת קונוטציות אישיות.

קונוטציות

התאמת תחומי הידע

התאמה

עתידנות ,אסטרונומיה ,צרכנות
ושיווק ,מוסיקולוגיה ,אופנה,
טכנולוגיה עתידית ,אמנות ,גילויי
תרבויות ,דתות ,פילוסופיה ,המצאות
ופטנטים לתולדותיהן.

בשילוב עם קונוטציות אישיות
יביאו את התלמידים לפיתוח יכולת
התאמה ברמה גבוהה ומורכבת.
הילד יסגל לעצמו חשיבה במונחים
סימבוליים וישביח את הסימבולים
עצמם.

השבחה
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טבלה  - 4הטקסונומיה העתידית באה להוסיף ולהרחיב על בלום.
מילות מפתח

הקטגוריה

הגדרה

מונחים התנהגותיים

ידע

להשיג בזמן אמת יישום מוצלח
של מידע.

לדעת היכן למצוא את הפרטים; לאתר; לדעת היכן לחפש;
לדעת אסטרטגיות חיפוש; לפתח לסנן; להתעדכן; להשמיט;
לפתח.
סמלים חדשים בחברה סופר-
סמלית; לפתח מוסכמות.

הבנה

להרחיב מודלים קיימים של
הבנה רבת פנים של מידע
חשיבה; להציב את צורת
מסוים ,הצבת קטעי מידע
באופנים שונים כאשר לכל הרכב החשיבה בפסיפס גדול יותר;
להמציא סמלים לדברים
משמעות שונה.
מוחשיים ולסחור באותם
סמלים; ליצור היסקים
ואנלוגיות באופנים שונים
ומנקודות מבט שונות.

יישום

להפיק רעיונות חדשים מרעיון
ישן ,לצורך יישום בזמן אמת של
מידע רלוונטי בווריאציות
שונות .ליצור משמעות חדשה
לסמלים חדשים ,ליצור
משמעות חדשה לסמל קיים
וליצור סמל חדש למשמעות
קיימת.

שימוש בקודים ובסמלים
חדשים וישנים; שינוי קודים
וסמלים ישנים.

אנאליזה

שבירת יחידה או חומר לימוד
לחלקים המרכיבים אותה
ובניית מערכות יחסים שונות
ומגוונות ואף מנוגדות מאותם
חלקי יחידה .לבחור מתוך
אוקיינוס המידע הדינמי ,תוך
ערכי שיפוט פרסונאליים/
תרבותיים /אתניים ,להציב
קטעי מידע במבנים רב ממדיים
במרחב ,לעשות סימולציה של
יישומים שונים ליחסים שונים
וסימולציה של פרספקטיבות
שונות במרחב הרב ממדי.

ליצור יחסים; להבחין בין יחסים; בחירה רלוונטית; חידוד
בפריזמה אישית; פירוק
לנתח פיסות מידע בדרכים
ובניית יחסים בין חלקי מידע.
שונות; להעריך מהימנות מידע
ולהציב חלקי מידע ביחסים
שונים תוך מודעות לכך
שהיחסים יהיו נתונים להשפעות
של זמן ,מרחב ואינטואיציה
אישית.

להרחיב; להציב בפסיפס
רחב; להמציא סמלים; לקשר
יחסית.

ליזום שינויים; להגמיש;
להחליט; לארגן מחדש.
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מונחים התנהגותיים

מילות מפתח

הקטגוריה

הגדרה

סינתזה

לפתח מיומנויות של איתור
יצירת מצרפים שונים בעלי
משמעויות שונות מיחידות מידע אלמנט בדיד מפיסות מידע
שממנו נלקח במטרה לתת לו
נתונות.
משמעות חדשה.

הערכה

לדעת לבחור קריטריונים
מתאימים ולפתח קריטריונים
חדשים ,בכדי לעשות הערכה
שתהיה שימושית להמשך
התפתחות הלמידה והעשייה.
כמו-כן ,יש לעשות הערכה גם
על הנסתר.

להעריך איכותית ולא רק
כמותית ,להתמקד ולקשר בין
מכלול הפריטים הרלוונטיים.

השבחה

המיומנות לבחור במצרף
המתאים של מידע וליישמו
בפתרון בעיות בסיטואציות
שונות – בזמן ובמקום ,ובכך
להשביח את המצרף.

התאמה  -ליצור תוצר חדשני ע"י התאמה; קונוטציה;
סימולטניות.
קישור קוגנטיבי אישי בין שני
תחומים ,שנראים כרחוקים זה
מזה.
קונוטציה  -המשמעות האישית
המתקשרת בתודעתו של אדם
מסוים לפיסת מידע מסוימת.

לאתר; לזהות; לקשר.

פוסל; מעבד; בודק; מעמת.

העוז לשכוח.
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טבלה  - 5השוואה בין הטקסונומיה של בלום לתסוייג העתידי
הקטגוריה

הטקסונומיה של בלום

התסוויג העתידי

ידע

כל מטרת הוראה שלשם השגתה דרושה
בעיקר זכירה.

להשיג בזמן אמת יישום מוצלח של מידע.

הבנה

תהליך חשיבה ,שבו נקלט רעיון והלומד עורך
בו שינוי במחשבתו לצורה אחרת.

הבנה רבת פנים של מידע מסוים ,הצבת
קטעי מידע באופנים שונים כאשר לכל הרכב
משמעות שונה.

יישום

היכולת ליישם כללים ,עקרונות מידע ,הנחות ,היכולת להפיק רעיונות חדשים מרעיון ישן
לצורך יישום בזמן אמת של מידע רלוונטי
תיאוריות או הפשטות אחרות למצבים
בוריאציות שונות .ליצור משמעות חדשה
חדשים וממשיים.
לסמלים חדשים ,ליצור משמעות חדשה
לסמל קיים וליצור סמל חדש למשמעות
קיימת.

אנליזה

לימוד מעמיק של רעיון לשם תפיסת המבנה
של התוכן הנלמד ,צורת ארגונו הצורנית
והלוגית ,וכן לשם גילוי היסודות ,הרעיונות,
ההשקפות והשיטות שעליהן מבוסס תוכן זה.

שבירת יחידה או חומר לימוד לחלקים
המרכיבים אותם ובניית מערכות יחסים
שונות ומגוונות ואף מנוגדות מאותם חלקי
יחידה .לבחור מתוך אוקיינוס המידע הדינמי,
תוך ערכי שיפוט אישיים תרבותיים ואתניים;
להציב קטעי מידע במבנים רב ממדיים
במרחב; לעשות סימולציה של יישומים
שונים וסימולציה של פרספקטיבות שונות
במרחב הרב ממדי.

סינתזה

יצירת יצירה שלמה חדשה על ידי צירופים
של עניינים ממקורות שונים ,באופן שיווצרו
מבנים ודפוסים העומדים ביסודה של היצירה
החדשה.

יצירת מצרפים שונים בעלי משמעויות
שונות מיחידות מידע נתונות.

הערכה

שיפוט הערכים שבאידיאות תוך שימוש
בקריטריונים ובסטנדרטים של אומדנים
שייקבעו את מידת הדיוק ,התכליתיות
והשימושיות של הפריטים.

לדעת לבחור קריטריונים חדשים ולפתח
קריטריונים חדשים ,בכדי לעשות הערכה,
שתהיה שימושית להמשך התפתחות הלמידה
והעשייה .כמו-כן יש לעשות הערכה גם על
הנסתר.

השבחה
***

המיומנות לבחור במצרף המתאים של מידע
וליישמו בפתרון בעיות בסיטואציות שונות,
בזמן ובמקום ובכך להשביח את המצרף.
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טבלה  - 6קריטריונים נבחרים להשוואה
הקטגוריה

קריטריונים נבחרים להשוואה

הטקסונומיה של בלום

התסוויג העתידי

ידע

מטרת הלומד ביחס למידע

הכלה

הפקה

הבנה

פני המסר הלימודי וארגון החומר
מחדש

דו ממדי בצורתו

רב ממדי במשמעותו

יישום

הכללים מיושמים

למצבים ממשיים

לסמלים

אנליזה

המטרה לגבי הסביבה
אופי התוכן הנלמד

התמצאות בקיים
מוגדר ונתון מראש

מבנה התוכן הנלמד
ערכי השיפוט בעלי זיקה

הירארכי
חברתית  -מורשת

המצאת יש מיש
מתהווה ומשתנה בהתאם
לרלוונטיות.
מודולרי
פרסונלית

סינתזה

המקום ממנו יש להתחיל את
היצירה

מהבסיס

מכל מקום לכל מקום

הערכה

מטרת הפעולה
המאמץ מכוון אל

בדיקת מידת הדיוק ,התכליתיות
והשימושיות של הפרטים
פרטים ונתונים נראים

לשמש את הלומד בהמשך
התפתחותו בלמידה ובעשייה
גם אל הנסתר

כיוון

רצוף ,אחד ,כניסה מוגדרת

שיפוט
העמדה כלפי טעות
אוריינטציה אל
קנה מידה להתקדמות
הנחת יסוד
התלות בתוכן
בעל העניין ללמידה
השתלבות בחברה תלויה
מי מתאים עצמו למי
הקשר בין הממדים
תפיסת המערכת את התלמיד
החושים המשתתפים בתהליך
הלמידה
שיטת העבודה הנגזרת
קבוצת למידה
דגש על
התקשורת היא בעיקר

מיידי
סטייה מדרך הישר
העבר
אחרים
כזה ראה וקדש
קיימת
החברה
בהיטמעות
הילד לסביבה
קבוע
כבורג במערכת
שמיעה ראיה

רב כיווני ,דילוגים ,כניסה לא
מוגדרת ,אלא לפי הרלוונטיות
לקונטקסט
מושהה
הזדמנות לתובנה חדשה
העתיד
עצמי
כזה ראה וחדש
אינה קיימת
הפרט
ביוזמה ,ובציפה
הסביבה לילד
זמני
כצרכן
ראיה שמיעה מישוש

פרונטלית
גדולה
תוצאות
מילולית

חקר
קטנה
תהליכים
רב חושית
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פרק 5
ה"השבחה" כמיומנות קוגנטיבית עתידית

תמצית
בפרק זה נבחן ביתר הרחבה את המאפיינים של מיומנות ההשבחה .מצאנו שקיימים שני סוגים
של "השבחה"—השבחה של קונצפציות ,והשבחה של כלים .זיהינו תהליך של השבחה שיש בו
מספר שלבים :כוונה מלכתחילה ,תהליך ,תוצר ,הערכה ,לעיתים גם כוונה בדיעבד ,והמשכיות.
מצאנו מצרפים חדשים ומגוונים המצביעים על אופן הפתרונות לבעיות עתידיות של האנושות
בתחומים שונים .איתור מיומנות ההשבחה על היבטיה ושלביה השונים הובילה אותנו לזהותה
כמיומנות חשיבה גבוהה ,בעלת מאפיינים של אינטליגנציה עתידית.
בפרק זה נסקור מספר תיאוריות על האינטליגנציה המסבירות כיצד אנו בונים את הבנתנו לגבי
העולם שבו אנו חיים .כולנו נמצאים בחיפוש מתמיד אחר כלים שיעזרו לנו להבין את
התנסויותינו .דבר זה מצוי בטבע האדם מאז ומתמיד ,אך כאן ננסה לצעוד עוד צעד אחד לפנים
וננסה לתאר בדוגמאות מאפיינים של אינטליגנציה עתידית ,כלומר ,דרכים להסביר כיצד ניתן
לבנות את הבנתנו לגבי העולם העתידי שבו נצטרך לחיות ולתפקד בשני העשורים הראשונים
של המאה ה – .21
נסקור כאן בקיצור רב כ 200 -שנה של מודעות לדרכי החשיבה האנושית ולאינטליגנציה העומדת
מאחריהן .התמקדנו בכמה תיאוריות מרכזיות אודות אינטליגנציות שהתפתחו בעשרות השנים
האחרונות .מטרת פרק זה להרחיב את הדיון בקטגוריית ה"השבחה" ,ולתת דוגמאות רבות
מתחומים שונים לסוג אינטליגנציה עתידית זו.
לצורך כך בדקנו ספרות ענפה שעוסקת בעתידים שונים—טכנולוגיים ,חברתיים ,ארגוניים,
כלכליים ,מדעיים ,רפואיים ,חינוכיים ,וסוציולוגיים .הטכניקה בה השתמשנו הייתה ניתוח תוכן
) (Content analysisתוך ניסיון לתאר את הקטגוריה של ההשבחה כתופעה הנובעת מהאתגרים
המגוונים העומדים בפני החברה האנושית בתחילת המאה ה .21 -
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בפרק זה יש בכוונתנו לחדד ולפרט את קטגורית ההשבחה כפי שהיא מופיעה מבין השיטים של
הספרות העתידית שסקרנו .ניתוח התכנים הספרותיים הוביל אותנו להבחנה בסוגים שונים של
השבחה ובזיהוי תהליך קוגנטיבי בעל כמה שלבים .מצאנו שני סוגים עיקריים של השבחה:
השבחה של קונצפציות ,והשבחה של כלים .בהמשך נציג מתוך הספרים שסקרנו דוגמאות
מגוונות של חשיבה שמבהירות את שני סוגי ההשבחה .

מבוא
לפני למעלה מ 200 -שנה ,קנט טען שהתנסותנו אינה מלמדת אותנו דבר על טבע הדברים עצמם
) .(Kant, 1783אם כך הדבר ,נשאלת השאלה כיצד נסביר את החוויות שאנו חווים ,והממחישות
לנו כי העולם יציב ומהימן?
בשאלה זו עסקו הקונסטרוקטיביסטים הרדיקלים רבות .התשובה של קנט הסתמכה על תשובה
שניתנה  50שנה לפניו ,על ידי ג'מביסטה ויקו בשנת  . 1710ויקו טען כי" :כפי שהאמת האלוהית
היא מה שהאלוהים לומד בתהליך יצירתה וצירופה ,כך האמת האנושית היא מה שהאדם לומד
כאשר הוא בונה אותה ומעצבה על ידי מעשיו .על כן מדע ) (scientiaהוא הידע ) (cognitoשל
המקורות ,של הדרכים והצורה שבהם הדברים נוצרים" ) .(Vico,1993
קריאתו של ויקו כי "האמת היא מה שנוצר" עולה מחדש בסוף המאה ה ,20 -בה הוא מתגלה
מחדש כהיסטוריון של התרבות וכפילוסוף של ההיסטוריה .אך רעיונותיו האפיסטמולוגיים
המהפכניים נזכרים רק לעיתים רחוקות ואינם מובהרים דיים .לפי ויקו ,הדרך היחידה "לדעת"
משהו הוא ליצור אותו ,ורק אז נכיר את כל הרכיבים שצורפו יחדיו .ויקו משתמש במילה
) operationפעולה( ,ומקדים בכך את המונח שנטבע על ידי קונסטרוקטיביסטים כגון דיואי,
ברידג'מן ,צ'קאטו ופיאז'ה במאה ה.(Glaserfeld, 1996) 20 -
לגבינו ,ההבדל החשוב בין ויקו לאידאליסטים מאוחרים יותר ,הוא בכך שויקו ראה את הידע
הרציונלי של האדם ואת עולם ההתנסות הרציונלית כמוצרים מקבילים של הבנייה קוגניטיבית
של האדם .מכאן שה"ידע" של ויקו הוא מה שאנו מכנים היום מודעות לפעולות היוצרות את
עולם ההתנסות שלנו.
אנו מכנים פעילות זאת של בניית ידע בשם הפעלה ,נוכחנו שהידע אינו נוצר מקבלה סבילה,
אלא כתוצאה מפעילותו של האדם .פיאז'ה ניסח זאת כך :הפעלה של ישות קוגניטיבית ,היא
המארגנת את עולם ההתנסות על ידי ארגון עצמה .האפיסטמולוגיה הופכת על כן לחקר ה"כיצד"
של פעולת האינטליגנציה ,חקר הדרכים והאמצעים שהאינטליגנציה משתמשת בהם לבניית
עולם סדיר מתוך שטף ההתנסויות.
לאחרונה ניתן לזהות שלוש תיאוריות עיקריות העוסקות בחקר ה"כיצד"—מבנה האינטליגנציה,
ובגורמים ההכרתיים והאישיותיים המרכיבים אותה.
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 .1תיאוריית "האינטליגנציות המרובות" של הווארד גארדנר ) ,(Gardner, 1983חוללה מהפכה
בתפיסת האינטליגנציה המקובלת .היא הביאה ראיות לכך שהאינטליגנציה האנושית אינה
ישות שכלית אחידה ,אלא צירוף של שבע אינטליגנציות נפרדות :לוגית מתימטית,
מוסיקלית ,ויזואלית ,תנועתית ,אישית ,בין אישית ,ומילולית .כעבור עשר שנים הוסיף
גארדנר ) (1994עוד שתי אינטליגנציות לפרוט הקודם .ככל שהשנים עוברות נראה כי גארדנר
עוד מוסיף מרכיבים חדשים לאינטליגנציה .הפרוט של כל מאפייני האינטליגנציה הללו,
בעלות המיקום המובחן במוח ,והמנגנונים הייחודים של עיבוד מידע והבעתו ,משפיעים על
הבנתנו את היכולת האנושית לחיות ולתפקד בעולם הסובב אותנו.
 .2תיאוריית "האינטליגנציה התלת קשתית" של רוברט סטרנברג ) ,(Sternberg, 1985לפיה יש
לבחון את האינטליגנציה בשלושה ממדים וביחסים שביניהם:
א .עולם החשיבה הפנימי של האדם הכולל את מרכיבי רכישת הידע ,עיבוד הידע ומרכיבי
המטה-קוגניציה העוסקים בתכנון וויסות מרכיבי רכישת הידע וארגונו.
ב .החשיבה במגע עם העולם החיצוני של האדם הכוללת את יכולותיו להסתגל לסביבה,
לשנותה או להחליפה בסביבה אחרת.
ג .החשיבה וקשת הניסיון של האדם .כלומר ,יכולותיו להתמודד עם מצבים חדשים
ולהפוך את הכישורים שפיתח במהלך התמודדויות אלו לחלק אוטומטי מרפרטואר
הפעולה שלו.
 .3תפיסת "נופי החשיבה" של דיויד פרקינס ) ,(Parkins, 1995אשר לפיה החשיבה
הרפלקטיבית המיוחדת של האדם ניתנת לפיתוח ,והיא כרוכה בנטיות חשיבה הקובעות את
מהלכה לא פחות מן הגורמים הקוגניטיביים המאפיינים אותה.
רבים מעלים את הקושי בעובדה ,כי בשדה המחקר קיים שפע של מושגים והגדרות מתחום
הפסיכולוגיה והחינוך ומציעים כי נאמץ את השימוש במושג-העל "מיומנויות חשיבה גבוהות".
מושג זה אינו מיוחד לסוג חשיבה זה או אחר ,אלא מדגיש באופן כללי את הניגוד בין מיומנויות
חשיבה נמוכות )שינון ,זכירה ,וכדו'( לבין מיומנויות חשיבה הדורשות פעילויות שכליות גבוהות
יותר.
בפרק זה אנו מתכוונים להתייחס לחלק מהניואנסים הרבים של ה"השבחה" כפי שהם עולים
מתוך הספרות שסקרנו )ראה נספחים( .איננו מציעים כאן כוון חדש ואחר להבנתה התיאורטית
של האינטליגנציה האנושית אלא ללכת בכוון אחר—כוון מעשי ומשלים להכנתה של
האינטליגנציה ככלי רלוונטי להטבת חייו של המין האנושי בעתיד .צעד בכוון זה הוא בבחינת
'צעד מקדים' ) (proactive approachלמיומנויות שאולי נזקק להם בעתיד .אין בצעד זה כל
ניסיון להבין את מרכיבי האינטליגנציה כהוויתה .אנו גם חשים כי הדיון במהותה של
האינטליגנציה בתוך מערכת החינוך אינו תורם רבות למחנכ/ת להכין טוב יותר את תלמידיו
לעתיד .צעד זה בא דווקא להמחיש שהאינטליגנציה האנושית היא אבולוציונית .לכן היא דורשת
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התייחסות מחודשת כל תקופת מה על מנת שמטרות החינוך ימשיכו להיות רלוונטיים לעתיד
צרכני החינוך.

סוגי השבחה
ניתוח הספרות הוביל אותנו להבחין בשני סוגים שונים של השבחה ולזהות בהם שלבים ברורים.
מצאנו ,כפי שהזכרנו לעיל ,שני סוגים עיקריים של השבחה:
 . 1השבחה של קונספציות ,רעיונות ,ותובנות ,ו-
 . 2השבחה של כלים וטכנולוגיות.
בנוסף ,זיהינו בתהליך הקוגניטיבי של השבחת רעיונות ששה שלבים ברורים:

טבלה  -- 7שלבים קוגנטיביים בהשבחת רעיונות
 .1כוונה מלכתחילה להשביח רעיון

כאשר מדובר בהשבחה של קונצפציה או כלים מכוונת
מראש.

 .2תהליך השבחת הרעיון

נמצא בשני הסוגים של ההשבחה כשמנתחים לאורך תקופה.

 .3תוצרים של השבחה

בהשבחה של כלים התוצרים ברורים ובולטים לעין בייחודם.
לעומת זאת בקונצפציות ,התוצרים לא תמיד נראים על פני
השטח אלא באים לידי ביטוי מאחורי הקלעים.

 .4הערכת ההשבחה

זהו שלב בעייתי מכיוון שהמיומנויות חדשות ולא מוכרות
מספיק ולכן קשה להעריכן.

 .5כוונות בדיעבד

בניתוח התוכן בשני סוגי ההשבחה נמצאו לעיתים כוונות
אשר זוהו לאחר מעשה ,כלומר ,לא תוכננו מראש.

 .6המשכיות

דוגמאות אלו היו נדירות והן היוו קריטריון משמעותי
להשלמת התהליך של ההשבחה והגדרתה כאינטליגנציה
עתידית.

נביא כאן דוגמאות לכל אחד מסוגי ההשבחה .הדוגמאות הן מתחומי עתידים
שונים—טכנולוגיים ,כלכליים ,רפואיים ,חברתיים ,תעשייתיים ואחרים .הדוגמאות ימחישו
מהיכן דלינו את ההגדרות למיומנות ה"השבחה" .כמו כן הן תמחשנה כיצד בעזרת מיומנות
ההשבחה ניתן לעצב רעיונות חדשים הבאים לפתור דילמות או לבחון את המציאות העתידית
המורכבת בדרך חדשה ומעשית.
הדוגמאות מבהירות כיצד סופרים השביחו רעיונות—מהם דלינו את מבנה התפתחותו של
הרעיון גופא ואת הגדרת המיומנות השביעית )השבחה( .או כיצד תהליכים משתכללים—מהם
90

-

דלינו את המאפיינים ,את מילות המפתח ,ואת המונחים ההתנהגותיים של מיומנות ההשבחה.
להלן מיינו את הדוגמאות לפי סוגי ההשבחה שזוהו .היו מקרים רבים ששני הסוגים היו
משולבים ומעורפלים ואנו נציין זאת בהמשך.

השבחה של קונצפציות ,רעיונות ותובנות
הדוגמאות הבאות ממחישות כיצד הוגים וחוקרים משאילים מושג מתחום דעת לכאורה רחוק
מתחום עיסוקם ומתאימים אותו לתחומם .לעניות דעתנו ,ואחר התלבטות לא קלה ,ההשאלה
הזו מקורה בקונוטציה אישית שהחוקרים עושים ולא באיזשהו היסק לוגי שהם מבצעים.
בקישוריות בלתי צפויה מעין זו הסופר יוצר מושג חדש בתחום הדעת שלו ובכך הוא יוצר תובנה
חדשה לתופעה שעד כה לא תוארה בדרך זו .התיאור הזה מוסיף כמובן עומק ונופך חדש
לתופעה וזוהי עיקר תרומתו של הסופר לחקר התופעה .יש שיטענו שאין זו אלא 'העברה' .אך
למיטב הבנתנו ,העברה מבוססת על כללים לוגיים )של אינדוקציה ,למשל( ואילו הקשרים
שבדוגמאות הבאות הן בעיקרן אסוציאטיביות שאינן ניתנות לחיזוי לוגי.
הדוגמאות הבאות הן רק מקבץ מייצג של הספרות הרחבה שסקרנו לצורך הספר הזה .למרבה
ההפתעה ,צורה זו של חשיבה הוכחה שוב ושוב בספרים רבים שהפכו במהרה לרבי מכר.
לדעתנו ,מבנה החשיבה שבהם היה מרכיב חשוב בהצלחתם.

השבחת מושג סוציולוגי
אחד הרעיונות העומדים בתווך של ההנדסה הגנטית היום הוא דוגמא ברורה כיצד ההשבחה
מתבצעת.
בכל יצירה של דור חדש נוטלים חלק רק חצי מהגנים הנוכחים בגוף .אותם גנים הנבחרים
בקפידה עוברים ומרכיבים את ה  DNA -של הדור הבא רק אם ביכולתם להגדיל את סיכויי
ההישרדות של הדור הבא .תהליך זה מכונה .MEME
 (1989) Dawkinsהשאיל רעיון זה מההנדסה הגנטית על מנת לפתח מושג סוציולוגי המתאר את
התפתחות המידע בתרבות האנושית ,MEME .אומר דאוקינס ,יכול במקביל לתאר את יחידת
התבונה )בסקלה אינסופית( בהתפתחות התרבות האנושית .ה MEME -מתפתח במוחו של
האדם ומשתכפל על ידי חיקוי במהלך העברתו ממוח אחד למוח אחר .כל אימת שאדם קולט
רעיון בהרצאה ,בשיחה ,בקריאה ,וכדו' הוא משכפל את מאגר המידע האנושי וגורם בו
למוטציות חדשות המקדמות את מאגר התבונה של המין האנושי .המושג  MEMEמקביל ל-
 .GENEבווריאציות אין סופיות של תהליך מעין זה ,טוען  ,Dawkinsיוצר ה MEME -לעצמו
חיים עצמיים והוא הופך למעשה לחופשי בתוך המאגר ה'מימטי' של התרבות האנושית.
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ה MEME -יכול להיות גם רעיון כלשהו אשר נוצר במוחו של אדם והמתחיל להתרבות במוחות
רבים על ידי שיעורים ,שיחות ,ועוד .ייעודו של ה MEME -הוא לשרוד בתרבות האנושית על ידי
התאמה מתמדת למצב נתון.
כושר כזה להתאמה מתמדת דורש אינטליגנציה מסוג חדש .ניתן להשיג כושר מסוג זה גם על ידי
תהליך ה"השבחה" המובע בדמותה של התאמה מתמדת של ה MEMES-למצבים משתנים של
תנאי חיים וסביבה .הגנים בטבע עושים זאת כל הזמן .הם נמצאים בסביבה מסוימת ומתאימים
עצמם אליה ובכך הם משביחים את כושר עמידתם והתפתחותם.
בדומה לכך ,אנשים יצטרכו בעתיד לדעת להתאים את ה MEMES -שלהם למאגר המימטי
האנושי ההולך ומתעצם בקצבים ובהיקפים שלא ידענו כמותם .התאמה זו ניתן להמשילה
למנגינת ג'אז המתנגנת בכל פעם במיצרפים חדשים ,מתאימה עצמה למקום ,לזמן ,ולאווירה בה
היא מנוגנת.

השבחת המדע בעזרת דתות
הדוגמא הבאה ממחישה כיצד סופר מביא יחדיו תחומים רחוקים זה מזה במטרה לפתור בעיה
המתעוררת בתחום עיסוקו ובכך הוא מעניק פתרון מממד אחר לסוגיה שהוא מעלה.
בספרו ,מהנדס הגן ,סוקר טאג ' ) (1992את התפתחות מדע הגנטיקה החדשה מדרווין ועד ימינו
ונותן למדע זה קונטקסט חדש .המדע עפ"י טאג' צריך להיות מוצב במסגרתם של הקשרים
רחבים יותר ,יש לשלבו ,הוא טוען ,בכל היבטי הפילוסופיה והתרבות לרבות כלכלה פוליטיקה,
אתיקה ,אסתטיקה ואף דת .שילוב כזה של המדע בכל היבטי החיים יביא את המדע לתחום
השליטה האנושית ,כך שהאדם ישלוט במדע ולא להפך .טאג' טוען שעל מנת להשתמש במדע
הגנטיקה ובכדי להפיק ממנה טוב ,החברה המודרנית זקוקה לדת כדי שאכן המדע ינוצל לטובה.
המדע צריך להתייחס לכל היבטי החיים ולא רק לתחום החקר .לפי טאג' ,המדע בצורתו
הנוכחית לא יוכל להמשיך בעתיד לתת מענה לשאלות של טוב ורע ,המתבקשות כל כך בעקבות
מדע הגנטיקה החדשה )שאלות של יצירת חיים ,שיבוט ,הנדסת תכונות בוולדות ,ועוד( .על כן
טוען טאג' ,הגיעה העת להשביח את המדע גופא .כלומר לקחת מושגים מתחום הדת ,להחיל
אותם על המדע ,וכך ליצור מדע חדש שיהיה מסוגל לענות על שאלות כה מביכות ,מורכבות,
וגורליות לטוב ולרע עבור המין האנושי.

השבחת המדע בעזרת פופוליזם
הדוגמא הבאה מתארת כיצד סגנון אישי במדע פותר בעיה מדעית בעלת השלכות פוליטיות
וכלכליות על ארגון שלם כמו נאס"א.
קרל סייגן ) (1995טוען ,כי תוצאות הבערות במדע הן הרבה יותר מסוכנות בימינו מכפי שהיו בכל
תקופה אחרת קודמת .סכנה זו הופכת להיות כפולה ומכופלת במיוחד בתקופה בה החשיבה
המדעית היא תנאי הכרחי לקיומם של מוסדות דמוקרטיים ,ולעצם קיומה של הציוויליזציה.
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קרל סייגן טוען כי ,לצערנו ,דווקא בתקופה בה המדע הגיע להישגים כה מרשימים ,הולכים
ומתרבים האנשים החושדים במדע ומתרחקים ממנו ,בעיקר בגלל שלושת הסיבות הבאות :בגלל
הסיכונים הטכנולוגיים שהמדע מעלה ,בגלל האתגר שהוא עשוי להעמיד בפני החוכמה
המקובלת ,ובגלל הקושי הכרוך לכאורה בהבנתו.
סייגן ,לכן ,הקדיש את השנים האחרונות לחייו בקריאה למדענים להפוך את המדע לפופולרי
יותר .קרל סייגן אשר התפרסם בעולם בזכות הסדרה המדעית "קוסמוס" בה הוא הצליח לקרב
לבבות רבים לחקר החלל )בסגנון פופוליסטי מדי לטעמם של מדענים רבים( ,סבר כי רק
בפופוליזם מדעי ניתן יהיה להתגבר על החשדות הללו ולהפוך את המדע לנגיש יותר וקרוב יותר
לשפתם היום יומית של אנשים רבים ככל שניתן .סייגן ביקש להשביח בכך את המדע .הוא טען
כי בעזרת המדע עצמו ניתן לפשט יותר את המושגים ,להפוך את המדע למובן לאדם הפשוט,
ובכך להשביח את שימושיו.
לפי סייגן ,בלבו של המדע פתיחות מחד וספקנות מאידך .פופולריזציה של המדע תגרום ליותר
אנשים ללמוד ולדעת מדע .במקרה זה קרל סייגן מבקש להשביח את המדע על ידי כך שניקח את
המדע הנוקשה כפי שהוא היום ונהפוך אותו לנחלת הכלל" .המדע זה דבר מעולה ,סייגן אומר,
צריך להפוך אותו לעוד יותר מעולה אך לא על ידי מורכבות יתר וסיבוך יתר ,אלא
להפך—להתאים אותו לסגנון פופוליסטי פשוט ושווה לכל נפש" .כל מיומנויות המדע נועדו כדי
לטפל בבעיה .למדע עצמו יש בעיה  -הוא מורם מעם ,טוען סייגן.
בנאס"א היום ,מתוך קונצפציה של התקרבות לעם ,מנסים ללכת בדרכיו של סייגן .הם לא בונים
מכשירים בסכומי עתק ,אלא להפך ,תקציבה של סוכנות החלל מצטמצם משנה לשנה,
המכשירים שמישים יותר בחיי היומיום של האנשים ואיכותם עולה .המונח  Spinoffנולד על ידי
תעשיית החלל ואחד מאבותיו היה קרל סייגן .בתרגום חופשי  spinoffפירושו סחרור או סיבוב
הלאה .אסטרטגית ה Spinoff -שהחלה בנאס"א מטרתה הייתה ל"העביר" טכנולוגיות חדשות
שפותחו בנאס"א לסקטור הפרטי והציבורי .מחלקה מיוחדת שהוקמה בנאס"א עוסקת זה מכבר
בפיתוח המסחרי של "סחרורים" אלו .התחומים שאליהם סוחררו פריצות דרך מתעשיית החלל
הם רבים :רפואה ,תחבורה ,מחשבים ,סביבה וגם צריכה ביתית.
לא כל  Spinoffמתאים להגדרה של "השבחה" ,אך כל מה שכולל איזושהי התאמה מתחום
החלל לכל תחום אחר ,כלומר יצירת מצרף חדש ,בעצם עונה על ההגדרה של השבחה .שתי
דוגמאות של טכנולוגיות  Spinoffמובאות בחלק הבא שבפרק זה ,העוסק בהשבחה של כלים
ומערכות.

השבחת האינטליגנציה או/ו הרגש
הדוגמא הבאה מדגימה כיצד הפכים של מושגים משביחים תחום דעת שלם .קישוריות של
הפכים הם לא תוצר של היסק לוגי אלא ההפך—הן תוצר של קונוטציה בלתי הגיונית .חוסר
הגיון זה הוא זה שהוליד דווקא תיאוריה מדעית חדשה ועסיסית.
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ה"אינטליגנציה הרגשית" )גולמן  (1997היא דוגמה להשבחת מושג קוגניטיבי שגורם להבנה טובה
יותר של האינטליגנציה האנושית כאחד .כידוע ,עד לאחרונה ראתה החברה באינטליגנציה
השכלית מדד להצלחה בחיים .אך הנחה זו אינה עומדת תמיד במבחן המציאות ,ואינה מדויקת
ברוב המקרים .האינטליגנציה הרגשית פותחה כדי לענות על הצורך של מציאת מדד לכימות
יכולת האדם ,ולהבנת התנהגותו או השתלשלות חייו )גולמן .(1997,האינטליגנציה הרגשית
לוקחת שני מושגים לא-קורלטיביים ,אינטליגנציה ורגש ,ויוצרת הגדרה חדשה למושג שמסביר
טוב יותר מצב חברתי ,ארגוני וניהולי בעולם ההולך ונעשה יותר ויותר מורכב.
בהסתמך על טלטלות חדשניות בחקר המוח וההתנהגות ,מראה לנו גולמן גורמים פעילים
התורמים לכך שאנשים בעלי  IQגבוה נכשלים בחיי היום יום ואילו בעלי  IQנמוך בהרבה ,עושים
חייל .הגורמים האלה מצטרפים יחדיו לדרך חדשה של תבונה זו שגולמן קורא לה "אינטליגנציה
רגשית".

אינטליגנציה מעבר

לIQ -

סטרנברג ) ,(1998בספרו "אינטליגנציה מצליחה מעבר ל "IQ-הוא עוד עדות להשבחת מושג
האינטליגנציה בעזרת מושג לכאורה הפוך—פרקטיקה .הספר הוא אחד מפריצות הדרך הגדולות
של העשור האחרון בבניית תיאוריה חדשה המגדירה את האינטליגנציה האנושית .עיקר גישתו
של פרופ' סטרנברג מבוססת על התורה הטריארכית )משולשת( של האינטליגנציה והמושתתת
על שלושה יסודות :היסוד האנליטי ,היסוד היצירתי ,והיסוד הפרקטי .לפי סטרנברג ,אינטליגנציה
מצליחה היא זו היכולה לעזור לפרט לבנות את עצמו לאור שלושת הרכיבים הללו ,ומערכת
חינוך איכותית היא זו שצריכה לאפשר ולעודד בנייה כזאת.
סטרנברג ) (1998משביח את מושג האינטליגנציה ומציע את התיאוריה המשולשת שמרחיבה את
ההגדרה הצרה שנותנים מבחני ה IQ-לאינטליגנציה בהגדירו מחדש את היסודות היצירתיים
והפרקטיים של החשיבה האנליטית .השקפתו בוחנת את איכות האינטלקט של האדם כפונקציה
של יכולתו בהתמודדות עם אתגרי החיים ,וביכולתו להסתגל לצורכי החיים המשתנים .גישה זו
עומדת בניגוד לדרך אשר עדיין מקובלת בחוגי פסיכולוגים רבים והבוחנת את האינטלקט
בתהליכי הלמידה בלבד – מה שהוא מכנה 'אינטליגנציה בלתי פעילה'.

השבחת חקר הגרנטולוגיה
הספר "לרמות את הזמן" )גוסדן (1996 ,מביא שינוי קונספציה בחקר הגרנטולוגיה על ידי קישורה
אל האקולוגיה! והוא עוד דוגמא להיפוכים היוצרים מושג חדש יותר.
בעבר נהגו החוקרים להתייחס לפרמטרים ביולוגיים בלבד בחקר השפעת הגיל הכרונולוגי
והמחלות האופייניות לזקנה על אורך החיים ואיכותם .כיום ,בנוסף לפרמטר הביולוגי ,שגם בו
חלו שינויים עם הכללת תחומים כגון :גניקולוגיה ,אינדוקרינולוגיה ,הנדסה גניטית ועוד ,החלו
החוקרים ליצור כישורים קוגניטיביים בין חקר הזקנה )אריכות חיים( לתחומים שונים .הגורמים
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הנוספים מתמקדים בתחומי דעת כגון תהליכים חברתיים ,השפעות סביבתיות ,פיזיות,
אקלימיות ועוד.
הגרנטולוגים הציגו דוגמאות ממחקרים שונים במטרה למצוא דרכים חדשות שיעזרו לנו להאריך
את חיי המין האנושי .הם מצאו ,למשל ,כי באזורים חמים תוחלת החיים נמוכה מאשר באזורים
הקרים .או ,למשל ,שינוי בצורת בחירת בן/בת הזוג צמצמה את המחלות הגנטיות שאפיינו את
הצאצאים להורים ממשפחה מורחבת ,ובכך הביאו להשבחת המין האנושי שהשפיעה גם על
העלייה בתוחלת החיים .וכן למשל ,חוקרים רבים מנסים לאמת נתון שפירסם לאחרונה רופא
ילדים ממלטה בשם  Victor GrechבJournal of Epidemiology and Community Health -
) .(Time, April 10, 2000, p-142הרופא מצא בניתוח נתונים של לידות מ 17 -מדינות כי
אמהות ההרות בארצות חמות יש להן סיכוי גבוה יותר ללדת בנים מאשר אלו ההרות בארצות
קרות.
לכן ,מסקנתו הסופית של גוסדן ) (1996היא שהנתונים כדוגמת אלו ,הביאו להשבחה של תחום
חקר הזקנה ואריכות החיים ,על-ידי מצרפים שונים של תחומים שונים לתוך המחקר המדעי
הגרנטולוגי.

השבחת הבינה המלאכותית
שיטת ההדמיה העצבית המוזכרת בספר "בינה מלאכותית" )קופלנד ,(1995 ,היא דוגמא נוספת
כיצד הוגים מנסים להתגבר על בעיה קשה במדע בעזרת הצגת קונטקסט חדש )נוירולוגיה(
לרעיון קיים )בינה מלאכותית( .התוצאה היא יצירת גישה חדשה בחקר הבינה המלאכותית אותה
מכנים היום הדמיה עצבית.
ההדמיה העצבית הוא התהליך בו מנסים לבנות מודל שבעזרתו ניתן לבצע סימולציה של
פעילות הנוירונים במוח .בעזרת סימולציה זו מפענחים חלק מהפעילות של המוח .ידוע
שהפעילות היא באמצעות דחיפים חשמליים—משהו מעין מיתוג אלקטרו-כימי מוחי שמתרחש
להרף עין .מיליוני תאי עצב ,שצורותיהם מזכירות פירמידות ,כוכבים וכישורים ,קולטים את
האותות הנכנסים .הם מעבדים וממיינים את האותות העצביים בדרכים שעדיין לא הובררו
במלואן.
קופלנד ) (1995טוען כי אם נחבר את הידוע לנו מתחום חקר פעילות המוח עם הפיתוח של בינה
מלאכותית ,ובכך נקשר בין שני תחומים—מדעי המחשב והנוירולוגיה—חקר הבינה
המלאכותית עשוי יהיה להתגבר על המצב הקפוא בו הוא נמצא לאחרונה .הקישור נעשה על ידי
לקיחת כללים בנושא הנוירולוגיה והתאמתם לפרדיגמות במדעי המחשב.
בדוגמא זו ניתן להבחין בחמישה שלבים המאפיינים את תהליך השבחת הרעיון:
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.1

כוונה—הדמיה עצבית בצורה מכוונת ומתוכננת מראש על ידי מצרפים של ידע שנצבר
מחקר המוח וידע ממדעי המחשב.

.2

תהליך— NEURAL NETWORKSמשחזרים תהליכים אשר זוהו בתחום ידע אחד במהלך
הביצועים בתחום ידע נוסף ,והדגש הוא דווקא על התהליך.

.3

תוצר—במקרים מסוימים התוצר נמצא במוקד החידוש ,כלומר על ידי צירוף ידע מכמה
תחומים ,מגיעים לתוצר חדש—למשל ,מוח מלאכותי.

.4

הערכה—בשלב ההערכה נולדות לפעמים תובנות נוספות על התהליך ,על התוצר ,ולעיתים
גם על הכוונות הראשוניות—למשל ,ניתן יהיה לייצר ולחבר יותר נוירונים
מלאכותיים.

.5

המשכיות—הנושא נבדק ונחקר במעבדות ואולי בעתיד תהיה אפשרות ליצור המשכיות
שאינה תלויה בגורם חיצוני ,לשלב זה מגיעים רק חלק קטן מהחידושים .זה אומר
שמתחילה מעין התפתחות אבולוציונית אוטונומית של אותו חידוש או המצאה.

השבחת ממשקים
גרנשנפלד בספרו " (1998) "When think start to thinkמציג את המחקרים שהוא וחבריו עושים
ב Media Lab -שב MIT -כדי להחדיר את המחשב לכל תחום בחיינו ,החל במחשבים שיהיו
ארוגים בבגדנו ,טעונים במכשירי המטבח בבתינו ,ועד למחשבים הטמונים במדרס הנעליים
שננעל ,ועוד .הוא מתאר את המהפכה הדיגיטלית והשפעתה על חיינו ועל ציפיותינו ממחשבים.
תפיסתו הרעיונית היא שהטכנולוגיה נועדה לשרת את האנשים ולא ההפך .זו דוגמא כיצד
רצונות אישיים מחוללים פריצות דרך במושגים בסיסיים במימשקים טכנולוגיים.
גרנשפלד לוקח אמות מידה מתחום הביולוגיה ואמות מידה אחרות מתחום הטכנולוגיה והוא
מבקש בכך ליצור קונצפציה חדשה של מוצרי מחשב שיתאימו לכל אדם ואדם באשר הוא.
הדוגמאות לפרוייקטים שהם עושים ב MIT -מפתיעות ומשעשעות .למשל ,מחשב שיהיה בתוך
הנעל שלנו ויוכל לומר לנועל אותו היכן הוא נמצא ,האם הוא באזור סכנה ,וכדומה .הנעל גם
תוכל להפוך את אנרגיית החיכוך הנוצרת בזמן הליכה לאנרגיה חשמלית שתוכל להפעיל
מחשבים ולמלא מצברים.
המחשבים של תחילת המאה ה 21 -אינם מסוגלים לעקוב אחר תחושותיו של האדם .לרגשותיו
של האדם יש השלכות לגבי התייחסותו לעולם שמסביבו .מחקרים מוכיחים שזה לא בשמיים
שבעתיד יוכלו המחשבים להרגיע אדם שנמצא בלחץ כאשר חיישנים יעבירו מידע על חום הגוף,
זיעתו ומתח השרירים שבו ,וימדדו את מצב רוחו של המשתמש .גרנשפלד טוען שיישומים כגון
אלה יהיו יותר ויותר נפוצים בגלל רצונם של אנשים להגביר ולשפר את יכולותיהם באמצעות
השימוש במחשבים בביגוד ובהנעלה.
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השבחת אסטרטגיות ניהול
הנה דוגמא של שילוב טקטיקות לחימה עם אסטרטגיות ניהול לשיפור היזמות העסקית .המכלול
של המיומנויות המוזכרות בספר "יזמות וסגנון גרילה לקראת העידן המשתנה" )לוינסון(1997 ,
מדגים לנו איך בשילוב שני תחומים רחוקים זה מזה משביחים את היתרונות הניהוליים.
לפי לוינסון ,המסע העסקי הוא היעד .הוא מבקש לאזן בין גורמים שונים באירגון העסק .לדעתו,
המשאב היקר ביותר בעתיד יהיה הזמן ולכן דרכי הניהול של העסקים בימינו לא יהיו טובים
לעידן החדש .העולם הפך לכפר גלובלי והוא נעשה קל יותר לניהול ,קל יותר לשווק בו ,ולא כל
כך מפחיד .בעתיד אדם לא ירצה להיכנס לארגון גדול ולעלות בארגון זה בסולם הדרגות ,דרך
פעולה זו איננה מתאימה יותר לפיתוח קריירה .לדעתו ,יש לאמן את האנשים באסטרטגיות
חדשות ,הכלולות ב"טקטיקת הגרילה" שיביאו להצלחה בקריירה.
מהו אופי היזמות שילדינו אולי יצטרכו לאמץ לעצמם? המסר העולה מדברי לוינסון הוא כי
בעתיד האדם יתפתח מבחינת קריירה לא במוסד שבו התחיל לעבוד ,לא לפי לוגיסטיקה
מסודרת אלא באסטרטגיה של קונוטציות וצירופים .אחרי תקופת הכשרה מקצועית לא תהיה
התבססות מקצועית וכיבוש תפקיד אחר תפקיד ,אלא תידרש המשך הכשרה לאורך כל החיים
המקצועיים .הרבה אנשי מקצוע יעבדו בכמה תחומים בו זמנית )פורטפוליו מגוון( וכדי לשרוד
תידרש יוזמה מתמדת .האדם יצטרך לעבוד בסגנון של מלחמת גרילה תוך גמישות בשטח
והסתגלות מהירה לשינויים .במלחמה קונבנציונלית המטרה היא לכבוש ולהתמקם היטב,
במלחמת גרילה המטרה היא לשרוד בצורה מאוזנת ,להישאר גמיש קל ונייד ,כדי להתאים
למצבים המשתנים במהירות )לוינסון.(1997 ,
בדומה ללוינסון המייעץ כיצד להגיע להצלחה ולאיזון מציג מק'קנה ) ,(1998בספרו "חלוץ השיווק
המודרני ממקד את המבט בעתיד בזמן אמת" ,הבנה מעשית בקשרי הגומלין ההולכים
ומתהדקים בין זמן ,טכנולוגיה ,ושירות ללקוח .הוא טוען שהמאה הבאה תאופיין בשינויים
מרחיקי לכת ,העידן יהיה עידן של זמן אמת שבו החתירה היא למיידי וזמני .זה יחייב את
הארגונים והחברות לשנות מן היסוד כל פעילות ותהליך עסקיים שהם רגילים בו היום.
חברה וארגון ,המבקשים להצליח בעידן שכזה ,מחויבים להתנהל מתוך ציפייה לשינויים
ולהסתגלות ללא רחמים .בעידן זמן האמת יש להיות מוכנים לכל התרחשות כולל הבלתי-אפשרי
והבלתי-צפוי .על החברות והארגונים ,תהיה מוטלת החובה לעקוב ללא הרף אחר השינויים
המהירים ,להזין ,לברר ,לנסות ,וליזום .זמן אמת מתרחש כשהזמן והמרחק נעלמים ,כשהפעולה
והתגובה נעשות בו-זמנית .זמן אמת מאופיין ע"י משך הזמן הקצר ביותר האפשרי בין רעיון
למעשה.
בדומה לזאת ,גונסון ספנסר ) (1998בספרו "מי הזיז את הגבינה שלי" טוען שבעבר עיקר ההצלחה
של אדם בתפקידו הייתה קשורה בהתאמתו לתפקיד ספציפי .אבל בעולם שבו
התפקיד/העיסוק/הארגון/השוק זזים ומשתנים כל הזמן בקצב גובר ,יכולת האדם לזוז עם השינוי
ולהשתנות הופכת להיות חיונית יותר ויותר.
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גונסון לכן טבע מונח חדש ) ,Change Quotient (CQאו בתרגומו לעברית "מקדם שינוי" .מונח
זה הוא עוד דוגמא להשבחת המושג  IQבעזרת התאמתו אל אסטרטגית ניהול זמן מתחום
העסקים .מקדם השינוי הוא המדד ליחסו של האדם כלפי שינוי וליכולתו להשתנות בכלל.
מקדם השינוי מורכב מהגמישות ,ההסתגלות ,היכולת לצאת מקיבעון ,היכולת לנוע מתוך
סקרנות ואופטימיות ,ובעיקר האומץ להשתנות .המונח  CQנטבע על בסיס ה IQ -אך הוא שונה
ממנו בגלל יכולתנו להתאמן ולהגדיל את מקדם השינוי שלנו.

השבחת למידה ע"י שכחה
להלן דוגמא הממחישה את ייחודה וחשיבותה של מיומנות ההשבחה כמיומנות הצריכה לעמוד
בפני עצמה בתסוויג המיומנויות העתידיות .דוגמא זו תבהיר כיצד דרושה פעולה מנטלית ,הפוכה
לכאורה למקובל ,כדי להשביח את הלמידה גופא .מיומנות זו הוצבה בפרק הקודם של ספר זה
בתוך המונחים ההתנהגותיים של ההשבחה .טום פיטרס מצא לנכון להדגיש מיומנות זו בספרו
"מעגל היוזמה" ) .(1998הספר עוסק בהתחדשות בלתי פוסקת כאסטרטגית הישרדות עיקרית
בעולם העסקים העתידי ,ומדבר על הצורך בשכחה כמסייעת להתחדשות .חדשנות ,אומר פיטרס
פירושה לשכוח בצורה מאורגנת .למידה ארגונית היא אחת מנושאי הניהול הלוהטים ביותר של
המאה ה ,21 -אך פיטרס מדגיש "השכחה חשובה הרבה יותר".
על פי בלום ,המונח ידע כולל התנהגויות ומצבי מבחן המדגישים זכירה אקטיבית או פסיבית של
רעיונות ,של תופעות ,של עובדות והכללות ,ושל שיטות ותהליכים .ההתנהגות המצופה מאוחר
יותר היא זכירת המידע שנאגר .התהליך המרכזי בקטיגורית הידע הוא ,איפוא ,הזכירה .אך
מסתבר ,לפחות על פי פיטרס ,צריך ללמד גם את מיומנות השכחה על מנת לשפר את היכולת
לבנות ידע חדש ולפתחו.
להלן מספר דוגמאות לשכחה כמנוף להצלחה .ב -1995השמיץ ביל גייטס מחברת מיקרוסופט את
האינטרנט כשיגעון חולף וחסר-תועלת ,יחסית .אבל אחר-כך התברר שבאינטרנט טמון פוטנציאל
עצום… וגייטס ,ואלפים מטובי ידידיו ,עזבו הכל והמציאו את מיקרוסופט מחדש בניסיון להיות
אלופי האינטרנט בה"א הידיעה! העוז לשכוח  -זהו כרטיס הכניסה לעולם של שנות האלפיים.
העוז להודות בשגיאה בפה מלא  -אינו דבר של מה בכך .ביל גייטס גם כאן יוכיח!
לא רחוק מגייטס ,ידוע הוא כי הנהלת חברת  IBMהתנודדה בהחלטתה באלו מחשבים
להתמקד—הם חככו דעתם בין מחשבים מרכזיים גדולים ) (Mainframesלבין מיני-מחשבים,
ואחר-כך מחשבים אישיים .אבל ה"מנטליות" של המחשבים המרכזיים המשיכה לחיות תמיד
בהכרתם והביאה את החברה אל סף משבר ,עד שהגיע לו גוסטור ואמר "לשכוח"" .אתם רוצים
לחדש ברצינות ,אומר פיטרס ,תתחילו להיות רציניים ושיטתיים בקשר לשכחה" ).(1998
המר וצ'מפי ) ,(1994בספרם "עיצוב מחדש של התאגיד" אף הם טענו כי על מנת שהחברות יוכלו
להמציא עצמם מחדש ,עליהם לזנוח את העקרונות ,הנהלים הארגוניים ,והתפקידים שנהוגים
אצלם כיום וליצור עקרונות ונהלים חדשים שיתאימו למה שיקרה בעתיד.
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מצרפי ייצור במקום פסי ייצור
במשך מאתיים שנה אנשים הקימו חברות וארגנו אותן על בסיס התגלית המבריקה של אדם
סמית בדבר פירוק העבודה היצרנית למטלות הפשוטות והבסיסיות ביותר .אך בעידן העסקים
שבפתחו אנו עומדים כעת ,חברות יצטרכו לקום ולהתארגן על בסיס הרעיון ההפוך בדבר איחוד
המטלות לתהליכים עסקיים לכידים .יהיה צורך ליצור מיצרפים חדשים של עבודות שהיו פעם
נפרדות.
באותה המידה מושגים חדשים באירגון המודרני יותר משקפים את הרעיון הזה בצורה שונה.
המושג "עיצוב-מחדש" ) (REDESIGNלמשל ,מתאר את החלק היצירתי ביותר בתהליך האירגון
מחדש המתבצע מדי פעם בכל אירגון .תהליך זה ,יותר מכל תהליך אחר ,תובע דמיון ,חשיבה מן
הפרט אל הכלל ,וגם קצת טירוף .בתכנון מחדש של תהליכים ,צוות העיצוב-מחדש נוטש את
המוכר ומחפש אחר המזעזע .כדי לעצב מחדש תאגיד דרושה בראש ובראשונה השבחה של
קונצפציה .אנשי התאגיד בדרך כלל ישתמשו בקונוטציות ,ובהתאמות בין קונצפציות שבהתחלה
נראות רחוקות אחת מהשניה.

השבחה של כלים וטכנולוגיות
כזכור ,חילקנו את ה"השבחה" לשתי קטגוריות ראשיות—השבחה של רעיונות והשבחה של
כלים .מצאנו כי השבחה של רעיונות וקונצפציות מובילה לכלים משוכללים ומתוחכמים יותר,
ואלה מולידים לעיתים קרובות רעיונות חדשים נוספים .בעמודים הבאים נתמקד בכלים או
במערכות כלים ,שנוצרים מתוך מיצרפים מתאימים של מידע ושל טכנולוגיות ויישומם בפתרון
בעיות בסיטואציות שונות בזמן ובמקום.
גם כאן הדוגמאות שמות דגש על מיומנויות החשיבה כפי שהן באות לידי ביטוי בהרכבת כלים
ומערכות טכנולוגיות שונות .מתוך הדוגמאות הללו ,ורבות אחרות ,ביקשנו לגזור את המיומנויות
שילדנו יתבקשו להוכיח בבוא תורם להמשיך את מסע המין האנושי בעזרת כלים מכלים שונים
שהם יצטרכו לפתח.

פרדיגמת כלים
 ,Dayson Freemanאחד ההוגים הגדולים של סוף המאה ה ,20 -בספרו "עולמות דמיוניים"
) (1997מפתח מושג חדש בשם "פרדיגמת כלים" ) .(Tool-Paradigmהמושג הזה כולל בתוכו
תפיסה מערכתית חדשה של עקרונות הנוגעים לטכנולוגיה ,והוא עומד למול המושג הידוע
 .Paradigmדייסון עושה אבחנה חדשה ומחלק את הפרדיגמות לשתי קבוצות ,האחת פרדיגמת
כלים והשניה פרדיגמת מושגים ) -- (Concept Paradigmזו אשר העסיקה את החוקרים עד
עתה.
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עד עתה היה מקובל לחשוב כי התפתחותה של קונצפציה )פרדיגמה( חדשה היא זו המובילה
להמצאת כלים חדשים ומשוכללים יותר .ברגע שהבחנו בשני סוגי פרדיגמות הרי שאפשר יהיה
להניח שגם פיתוח כלים מוביל לפיתוח קונצפציות ,ולא רק ההפך ,כפי שנהוג היה לחשוב .זוהי
כנראה הספירלה השלמה של התפתחות התרבות האנושית ,טוען דייסון.
 Dayson Freemanמביא דוגמאות שונות התומכות בטענתו כי גם כלים מייצרים קונצפציות
ולא רק ההפך .הוא אומר ,למשל ,כי במאה ה  21 -נוכל לראות כלים מעניינים ויעילים שיורכבו
בעזרת סינתזה בין מחשבים ובין הנדסה גנטית .כלים אלו יפרצו לנו פתחים חדשים אל
תיאוריות מדעיות חדשות שבלעדיהם לא היינו מגיעים אליהם .כבר היום קיימות טכנולוגיות
שפורצות פרדיגמות מדעיות ,למשל צירוף טכנולוגיה של מחשבים ויישומי ידע ממחקרים אודות
חישה מרחוק מבטיחים פיתוח אינטליגנטי של מכוניות הנוסעות לאן שהנהג רוצה .באמצעות
הנדסה גנטית ניתן יהיה לפתח בקטריות או פטריות שיינקו זיהומים מחומרים כלשהם .השימוש
יכול להיות מוצלח במסלק אשפה ביתי ,למשל .חלק מטכנולוגיות אלה ואחרות קיימות כבר
בתחילת המאה ה  .21 -הדוגמא הקלאסית אותה הוא מביא הוא הטלסקופ .זה הניע מדעים
רבים מביולוגיה ,וכימיה ועד אסטרופיסיקה .בלעדיו הפרדיגמות והתיאוריות החדישות ביותר
בדבר מקור היקום ומסלול חייו של כוכב לא היו אפשריים .הדוגמה החיה למול עיננו היא
המחשב האישי אשר הולך ומעצב את התיאוריות החשובות ביותר של המין האנושי בתחילת
המאה ה 21 -במתמטיקה ,בפיסיקה ובביולוגיה—פרוייקט הגנום האנושי לעולם לא היה אפשרי
לולא המחשב.
דייסון מביא גם דוגמאות של כלים אשר יעצבו בעתיד את הפרדיגמות הקריטיות ביותר של המין
האנושי .בתוכם כנראה תהיה טכנולוגיה שוודאי תעורר מחלוקות רבות בשם -- Ectogenesis
לידה חוץ רחמית .ניתן יהיה לגדל תינוקות במעבדה לאורך כל ההריון .זה יהיה שינוי מהותי
בתפיסתנו את יצירת החיים .ניתן יהיה לבחור את מין הילוד וגם חלק משאר תכונותיו.
טכנולוגיה זו תביא אותנו לחשוב מחדש על הנחות היסוד של קיומנו כיצור אנושי .תכריח אותנו
להגדיר מהוא ייצור אנוש ,מהי קרבת משפחה ,ומה ייעודו של האדם בקוסמוס .התיאוריות
המדעיות שיתפתחו עקב כך ובעקבותיהם גם כלים חדשים שהמין האנושי ימציא לא יכלו היו
להתפתח ללא טכנולוגית הלידה החוץ רחמית.
הדוגמה הזו ממחישה את הצורך באבחנה שבמיומנות ההשבחה יש השבחת כלים .כפי שכלים
מובילים לפרדיגמות חדשות כך ילדינו יטבעו להוכיח שהם מסוגלים להשביח רעיון בעזרת כלים
ולא רק ההפך.
"פרדיגמת הכלים" היא עצמה השבחה של התפיסה הרואה את התפתחות המדע כמהפכה
מתמדת של פרדיגמות .בעבר כל אנשי המדע חשבו שמהפכות מדעיות מתרחשות בגלל שינויים
בתפיסה .כלומר ,ניסיונות להסביר תופעות ידועות בדרכים חדשות .אך מהפכות מסוג זה היו
דווקא די נדירות .ב 500 -השנים האחרונות היו רק כשש מהפכות כאלה והן קשורות לאנשים
כמו קופרניקוס ,ניוטון ,דרווין ,מקסוול ,פרויד ואיינשטין .לעומת זאת יותר מהפכות שהשפיעו על
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האנושות נבעו מכלים חדשים שהומצאו כמו המחשב ,הטלפון ,הטלוויזיה ,הרכבת ,המכונית,
ועוד.
מהפכות הקשורות בכלים הן "השבחה" כי במקרים רבים לוקחים מכשיר קיים בקונטקסט אחד,
מעבירים אותו לאחר ,בדרך חדשה לגמרי מה שלפעמים מוביל גם לתגליות בלתי צפויות ובלתי
הגיוניות.
נוירו-פיזיולוגיה היא ענף מדעי מעין זה .הנוירו-פיזיולוגיה הוא כנראה עוד ענף בביולוגיה
שיתפתח מאד במאה ה . 21-במוקד התחום תהיה ההבנה של העקרונות המארגנים את מערכת
העצבים המרכזית .כדי לחקור תחום זה המדענים יצטרכו לשאול כלים מתחומים כמו פיסיקה
כדי לגלות אותות עצביים ברזולוציות גבוהות .כמו כן ,יצטרכו לשאול כלים מתחום המחשבים
והמתמטיקה כדי לקלוט ולהבין אותות משמעותיים מתוך ים של רעשים .מחקר בנוירו-
פיזיולוגיה יוכל להתפתח רק על ידי צירוף כלים מתחומים שונים.
יצירת מחשבים מולקולריים כפי שמובאת בספרו של רג'יס ) "Nano" (1996מהווה דוגמא
להשבחה של כלים .תכליתם של המחשבים היא לטפל בסיביות שונות של מידע .לסיבית של
מידע אין שום גודל עצמי ,ולכן אנחנו נשאף לעשות את ההתקן המטפל בה קטן ככל האפשר.
הרכיבים הקטנים ביותר הידועים לנו בעולם הם המולקולות .הביולוגיה מראה לנו מערכות
מורכבות ומאורגנות של מולקולות .לא ירחק היום בו נוכל לפתח מחשב מולקולרי שיהיה כלי
עזר עבור המדעים שלנו .המחשב המולקולרי הזה יהיה וודאי שונה מהמוח בכך שהוא יהיה מכני
ולא ביולוגי אבל הוא יהיה גם זעיר יותר ,יעיל יותר ומחונן בכל שאר המעלות שיש למכונה
קטנה לעומת המוח האנושי המסיבי יחסית ,והמאבד תאים מדי יום .הרעיון אותו הגה אריק
דרקסלר ,סטודנט למדעים באוניברסיטת  MITדאז—כיום עומד בראש מכון Foresight
שבקליפורניה לחקר הננוטכנולוגיה—היה לקחת רכיבים ביולוגיים ,לתכנן אותם ולשכנע אותם
לעשות דברים מהסוג שאנו רואים אותם עושים בטבע .הרעיון שלו היה להרכיב את החלקים
האלה ביחד בדרך חדשה כדי לקבל מתכונת גלובלית שונה יותר .לא מתכונת של דברים חיים
אלא מתכונת של מבנים סדורים והתקנים שעושים דברים כמו ,למשל ,מחשב .החידוש ברעיונו
של דרקסלר הוא שאותם כלים יכולים להוות כלים אשר באמצעותם ניתן לשכנע את התאים
לייצר דבר מה מסוג חדש לגמרי ,בניגוד לייצורה של גרסה שונה רק במקצת של הדברים
הישנים.

דיון
בתחילת המאה ה 21 -ברור הוא כבר לכול ,גם לשמרנים כמו ריצ'רד הרנשטיין וצ'רלס מוריי,
מחברי עקומת הפעמון ,כי מבחני ההישגים ,מנבאים רק כעשרה אחוזים מן השונות בין בני
האדם במדדים של הצלחה בעולם העשייה .כיצד אם כן פותרים את אי יכולתנו לנבא את
ההצלחה בעולם הרחב של הנבחן במבחני אינטליגנציה? סוגיה זו מעסיקה יותר ויותר את
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המערכות למינהם—מבתי הספר והאוניברסיטאות ,וכלה במעסיקים הקולטים את בוגרי
המערכות .הנה אך סקירה קצרה של גישות במחקר אשר ניסו לטפל בסוגיה זו עד כה.

אינטליגנציה הקשרית
סטרנברג ) (1997בספרו "אינטליגנציה מצליחה" טוען ,עוד בתחילת שנות השמונים,
שהאינטליגנציה של חיי היום-יום דורשת טווח רחב יותר של כשרים מאשר אלה הנמדדים
במבחנים המקובלים .המיומנויות שאנו מחשיבים ביותר בתוכנית הלימודים הן דווקא אלה
הפחות חשובות לחיים מחוץ לבית הספר .האינטליגנציה אינה יכולתו של אדם ללמוד או לחשוב
במסגרת מערכות מושגים מוכרת ,אלא יכולתו ללמוד ולחשוב במערכות מושגים חדשות
המופעלות לאחר מכן על מבני ידע קיימים ) .(Sternberg, 1997סטרנברג ,לכן ,ביקש לחפש
גישה שונה לאינטליגנציה בעזרתה אפשר יהיה לפתח כלי מדידה אחרים יותר רלוונטיים.
גישתו של סטרנברג לבדיקת מהותה של האינטליגנציה מובעת בעיקר במונחים של ההקשר שבו
היא מתרחשת .הוא הציע מסגרת הקשרית להבנת האינטליגנציה .תפיסתו ההקשרית מציעה
מפלט ממעגל הקסמים שעמד בפני מחקר האינטליגנציה בעבר ,שאמר שאינטליגנציה היא מה
שמבחני אינטליגנציה בודקים .התפיסה ההקשרית הזו של האינטליגנציה יכולה ,לדעת סטרנברג,
לספק לנו גם נקודת השקפה על טיבה של האינטליגנציה ,המוזנחת לעיתים קרובות כל כך גם
בתיאוריות החדשות.
רוב המחקרים ,עוד משנות השבעים והשמונים ,עסקו באינטליגנציה בקשר לעולמו הפנימי של
הפרט ) .(Resnick 1976, Sternberg 1982מחקרים אלה סיפקו אמצעי להבנת האינטליגנציה
במונחים של התהליכים והמבנים הקוגניטיביים התורמים לה ,אך הם לא תרמו דבר לגבי הקשר
שבין האינטליגנציה ובין העולם החיצוני של הפרט .אם אנו תופסים את האינטליגנציה ,לפחות
בחלקה ,כהתנהגות מסתגלת בסביבה של העולם הממשי ,אומר סטרנברג ,כי אז לא ניתן להבין
במלואה את טיבה של האינטליגנציה מבלי להבין כיצד העולם הממשי מעצב את מה שמהווה
התנהגות אינטליגנטית בהקשר חברתי ותרבותי נתון .מיותר לציין כי גישה זו לא הייתה מעשית
למערכת החינוך בעיקר משום שלא יכלה להעניק למחנך אמות מידה ברורות בעזרתם אפשר
היה לעבוד במסגרת תוכנית לימודים ולקדם את התלמידים .לא כל שכן ,מעט מאוד נעשה כדי
לפתח כלי מדידה המשקפים את הגישה ההקשרית.

קונסטרוקטיביזם
עוד בשנות השמונים ,ארנסט פון גלזרפלד ) ,(1984יוצרו של ה"קונסטרוקטיביזם הרדיקלי" שאל:
כיצד נוצר הידע שלנו ומה תוקפו? לכן ,הוא טען ,האפיסטמולוגיה הופכת לחקר הכיצד של
פעולת האינטליגנציה .האפיסטמולוגיה הופכת להיות חקר הדרכים והאמצעים שהאינטליגנציה
משתמשת בהם לבניית עולם סדיר מתוך שטף ההתנסויות .הקונסטרוקטיביזם שלו מתחיל
בהנחה שכל הפעילות הקוגניטיבית מתרחשת בתוך עולם ההתנסות המעשית של מודעות
המכוונת למטרה .לפי הקונסטרוקטיביזם הרדיקלי לא מוכרחה להיות זיקה בין העולם ה"אמיתי"
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ובין ההתנסות שלנו .את עולם ההתנסות שלנו אנו בונים באמצעות תהליכים קוגניטיביים כגון
השוואה ,יצירת עצמים ,וקביעויות ,ואחר כך אנו חושבים שזהו עולם בלתי תלוי .מה שהופך ידע
לאמיתי הוא יכולת הקיום שלו ,מה שהופך ידע לבר קיום הוא התאמתו ושימושיו למטרות
שונות ,במיוחד כאשר הוא מאפשר לנו להסביר ,לשלוט ,ולחזות את התנהגותנו .מאוחר יותר
גלזרפלד ) (1996הוסיף ואמר כי הידע הוא תוצאה של פעילות יוצרת ,ולכן אינו יכול להיות
מועבר לקולט סביל .הוא חייב להיבנות באורח פעיל על ידי כל יודע בנפרד .עם זאת ניתן
להנחות את הלומד בכיוון כללי ,ולארגן מבנים מושגיים שימנעו ממנו לפנות לכיוונים הנראים
למנחה כבלתי נכונים.
לקונסטרוקטיביזם היו ימים יפים במערכת החינוך .הם לא האריכו ימים בעיקר משום שהיה
קשה למדוד את ההישגים על פי התהליך ולא רק התוצר .המערכות העדיפו תמיד את הדרך
הקצרה אשר בדרך כלל גם חטאה לאמת.

אינטליגנציות מרובות ,רכות ,רגשיות ,אישיות ,ועוד
מנגד ,הווארד גארדנר ) (1994ניסה דרך יותר פרקטית בתיאור האינטליגנציה כבעלת
אינטליגנציות מרובות .כך גם הוא מצא את עצמו מוסיף אינטליגנציה אחת או שתים לרשימתו
כל שנה .לעומתו ,פרקינס ) (1995הציע להתמקד באינטליגנציה ה"רכה" הניתנת ללמידה בקלות.
לעומתם ,גולמן ) (1997העמיד את האינטליגנציה האנושית על גורם פשוט
)לכאורה(—אינטליגנציה רגשית.
אך מכלם הגדילו לעשות מאיירס ומאיירס ) (Myers & Myers,1980אשר בהתבססם על
עבודתו של יונג ) (1923ביקשו לפתח תסוויג של אינטליגנציה הנסמכת על האישיות .מאיירס
ומאיירס הבחינו בין שתי פנים באישיות—מוחצנות לעומת מופנמות; שתי פונקציות
תפיסתיות—אינטואיציה וחישה; שתי פונקציות שיפוטיות—חשיבה והרגשה; ושתי דרכים
להתמודד עם העולם החיצוני—שיפוט ותפיסה .גריגורנקו ) (Grigorenko, 1997הוסיף עליהם
שתי דרכי טיפול במרחב ובזמן .הוא טען כי ניתן לסווג אנשים כמופשטים או כמוחשיים ביחס
למרחב ,וכרציפים או כאקראיים ביחס לזמן .מילר ) (Miller, 1987, 1991הציע טקסונומיה
שונה מעט ,שמבחינה בין יחידים אנליטיים לעומת הוליסטיים ,אובייקטיביים לעומת
סובייקטיביים ,ויציבים לעומת בלתי יציבים מבחינה רגשית.
המשותף לכל אלה הוא שכולם תקפו את האימפריה הדוגלת בגישת ה IQ-ששלטה וממשיכה
לשלוט בכיפה זה שנים רבות .כולם טענו שההוויה המכונה "אינטליגנציה אנושית" היא הוויה
חמקמקה ומפוקפקת למדי המסרבת להתאים עצמה למושגים שלנו )הרפז.(1998 ,
היריעה הססגונית והרחבה של הגישות השונות ,שרק חלקה פרשנו כאן ,מלמדת כי בתחילת
המאה ה 21 -יותר משאנו מבינים מהי אינטליגנציה וכיצד לאמוד אותה ,לא השכלנו לפתח מדרג
פשוט של מטרות קוגנטיביות אשר בעזרתם אפשר יהיה להכין את הדור הבא לקחת על עצמו
את המשימה להמשיך להוביל את המין האנושי.
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תסוויג עתידי
טענתנו היא ,אם כן ,במצב שבו אין לנו הגדרה ברורה ומקובלת של אינטליגנציה ,והשינויים בכל
דבר סביבנו הם כה מואצים ועמוקים ,הבה ננסה גישה אחרת שתהא רלוונטית יותר לפחות
כלפי מערכת החינוך .גישה זו לא אמורה להיות תיאוריה נוספת המסבירה מהי אינטליגנציה,
קוגניציה ,או כל צורה אחרת של חשיבה .גישה זו אמורה להעניק לנו בזמנים משתנים מטרות
קוגנטיביות מוחשיות יותר אשר בעזרתם נוכל להכין טוב יותר את ילדנו לאתגרים הרבים
שיעמדו בפניהם בכל אשר יפנו בעתיד .רק בזה יימדד כוחה .אלו צריכות להיות מטרות מנוסחות
בסגנון של מיומנויות חשיבה או למידה.
כדי לעמוד בזאת ,לא מצאנו דרך מעשית יותר מאשר לבחון את הצפוי לילדנו מתוך הספרות על
העתיד ולגזור ממנה הגדרות בצורה של מטרות קוגנטיביות ,ובסגנון של מיומנויות חשיבה,
מונחים התנהגותיים ,ומילות מפתח שיהא ביכולתם להוביל אותנו במסע מפרך זה של הכנת
ילדנו טוב יותר אל עתידם .למזלנו ,יש בידי המערכת החינוכית מסגרת דומה אשר יותר מכל
התיאוריות האחרות התבררה כמעשית במיוחד בפעילות החינוכית היום-יומית ,על אף מגבלות
רבות שרבים מצאו בה .כוונתנו לתסוויג של בלום וחבריו אשר נוסח עוד במחצית המאה ה.20 -
וכך ביקשנו להוסיף על יסודותיה ויתרונותיה של הטקסונומיה של בלום נדבך עתידי ,בתקווה
לקדם את המטרות החינוכיות הבית ספריות כדי שיהיו רלוונטיות לעתיד ילדנו .לאמיתו של דבר
לא מצאנו תיאוריה פשוטה יותר ואטרקטיבית יותר למטרתנו מאשר הטקסונומיה של בלום.
וזאת בשל היותה מוטמעת כל כך בתרבות המקצועית ,ומורגלת כל כך בשפה היום-יומית של
המורה.
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סוף דבר

בעידן שבו הידע הפך למשאב העיקרי של המדינות המפותחות ,הוא גם איבד את תוקפו
המטאפיסי ואת המוחלטות המוצקה שלו ,וכך הפך ל"ידע צף"  ,אומר הרפז ) .(1998לכן ,אין
בטקסונומיה של מיומנויות עתידיות זו כוונה להצביע על מיומנויות נצחיות .גישה זו מחייבת
באופן תדיר לבחון את המיומנויות להם יידרשו ילדנו ולהציגם בתוך מטרות החינוך כל אימת
שנזהה התפתחויות חשובות בהתפתחות הסביבה בה ילדנו יחיו .אנו מאמינים כי כל דור יצטרך
לחזור ולבקר שוב ושוב את ההגדרות המונחות בספר זה ,לעדכנן ,לשנותן ,ולהוסיף עליהן.
לאמיתו של דבר ,זו לא תהיה זכותם אלא חובתם כלפי ילדיהם.
המיומנות לבחור את המיצרף המתאים של מידע וליישמו בפתרון בעיות ,בסיטואציות שונות
התלויות בזמן ובמקום ,ובכך להשביח את המצרף היא כנראה המיומנות שתידרש מכל אדם
שירצה לתפקד היטב במאה הבאה .התאמה ,קונוטציה וסימולטניות יהיו המונחים
ההתנהגותיים ומילות המפתח שיעמדו לנגד עיניהם.
מסמך זה עסק במיומנויות הקוגנטיביות שעל מערכת החינוך להנחיל לתלמיד ע"מ להכינו טוב
יותר בהתמודדות עם האתגרים והצרכים העתידיים העומדים בפניו .לשם כך פיתחנו
טקסונומיה של מיומנויות המתאימות יותר לאופייה של החברה העתידית ,העיסוקים העתידיים,
המידע והידע העתידי .אנו מקווים ,שקטגוריות אלו של מיומנויות קוגנטיביות עתידיות יעזרו
לכותבי תוכניות הלימודים להכשיר ביעילות גדולה יותר את הדור הבא.
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