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#11 פיסה 

על צעירים נודדים והזדקנות מואצת: ורוד באירופההכללא 

תוכן עניינים לכתבה המלאה מעבר לתרשים

שלברורותמאדמגמותכמההסתמנו,באירופההתנועהחופשהתגברותעם,האחרוניםבעשורים

ובחלקבאיחודההנהגותאתלהדאיגהחלולאחרונהאשר,(באיחודהמדינותבין)פנימיתהגירה

.זהבענייןצעדיםלנקוטהחלואשר,בוהחברותמהמדינות

משחרהיהכך.צעירהאוכלוסייהברובההינההיבשתבתוךמהגרתאשרשהאוכלוסייהמפתיעלא

ככל.ואחרותכלכליותהזדמנויותאחרלתוריוצאיםהתעסוקהבגילאיצעיריםכאשר,ההיסטוריה

הלכו(תרבותיפער,עבודהאשרות,מרחק)בעברשהיווחסמים(אירופהבתוך)הגבולות"נפרצו"ש

נתפסיםאשרלכאלה,הזדמנויותכמעוטיהנתפסיםמאזוריםההגירהוהתגברההלכהכך,והצטמצמו

.הזדמנויותכעתירי

.הגדולותהעריםלטובתוהכפריםמהעיירותהגירהשלמחודשגלבאירופהניכרהאחרונותבשנים

הםאותםהאזוריםשל"מואצתהזדקנות"לגורמת,מצעיריםבעיקרמורכבת,כאמור,אשר,זוהגירה

מערביותבמדינותגםשזוהודפוסיםאלואך,לכךבולטתהכיהדוגמההיאגרמניהמזרחאמנם.עוזבים

.(ההזדמנויותועתירות)הגדולותהעריםלכיווןתמידהיאהמגמהכאשר,חזקות

,התופעה.משטחה30%-כרקמהוותאשרבעריםמרוכזתמהאוכלוסייה90%-כ,למשל,בספרד

laלכינוישזכתה España vaciada"(החלולהספרד)"חדשממשלתימשרדלהקמתהביאה–

חזוןאתמשרטטת,ריברהתרזה,המכהנתהשרה."אקולוגיושינוידמוגרפייםלאתגריםהמשרד"

לעשותיוכל,אליהלחזוראובפריפריהלהישארשרוצהמישכללוודאהואתפקידנו":בפשטותהמשרד

".ייפגעו,להזוכהשהואהשירותיםרמתאו,חייושאיכותבליזאת

הינההמרכזיותמפעילויותיואחתאשר,מעשוריותרכברדומהתפקידבעלמשרדקייםאצלנו?ואצלנו

גדולבחלק.(והגליל)הנגבברשויותמקדםהואאשרהצעיריםמרכזיבאמצעותהצעיריםתחוםחיזוק

ואף,הצעיריםשלהשליליתההגירהבלימתשלמגמהדווקאהאחרונותבשניםניכרתהנגבמרשויות

שללאמראותבאירופההמגמות–הדפנהזריעללנוחלנואלאך.מהןוהולךגדלבחלקחיוביתהגירה

הצעיריםבתחוםהמבורכתהפעילותחיזוקולכן,"מהרלהזדקן"עלולההפריפריה,אקטיביתהתערבות

.השעהצוהינה

https://www.theguardian.com/world/2020/mar/02/germany-spain-scramble-reverse-the-flight-youth-eastern-europe


המתאר את נדידת הצעירים באירופהתרשים : #11 פיסה 

תוכן עניינים#11 חזרה לפיסה 



האקתון: צ"מהתחאתון לשחרור הלחץ -טורק: #12 פיסה 

באיזמיר בנושא תחבורה ציבורית

ובעיקר,העירונייםבהיבטיוגם,מהיוםולא,הנגבשלהיוםסדרעלנמצאהציבוריתהתחבורהנושא

רבותופעמים,עליומשפיעיםרביםפקטוריםאשר,פשוטלאנושאזהו.הבינעירונייםבהיבטיו

המנותקים,ומרוחקיםממוזגיםבמשרדיםמתקבלותזהבתחוםשההחלטותהתחושהמתקבלת

.בשטחהאמיתימהצורך

האקתוןהשבועהתכנס,שבטורקיהבאיזמיר.לישראללאוגם,לנגבייחודיתאינהכמובן,הבעיה

שלהמסחרלשכת(UNDP)"ם"האושלהפיתוחתכנית"שלמשותפתביוזמה,זהבנושאבדיוק

.הטורקיוהטכנולוגיההתעשייהומשרד,איזמיר

ועוד,מעצבים,תוכנהמפתחי,להנדסהסטודנטים,יזמיםכללוומשתתפיו,יומייםנמשךההאקתון

מערכותבפיתוחהכרוכיםבאתגריםהתחבטומשתתפים4-6שלצוותים28.אחריםרבים"גיקים"

.התושביםלצרכיאיכותימענהשנותנותובעיקר,לסביבהידידותיות,חדשניותציבוריתתחבורה

בינהמבוססתאפליקציה:הםאףמגווניםהיוהראשוניםהפרסיםבשלושתשזכוהרעיונות

אפליקציה;המשתמשיםחווייתושיפורהציבוריתהתחבורהבמערךתהליכיםלייעולמלאכותית

מערכת;הרכבכליוהקצאתהשירותקווישלאופטימיזציהומבצעתבתחנותעומסיםהמנתחת

.הרכבתתחנותרציפיעלהנוסעיםתנועתלוויסות"חכמיםרמזורים"שלהתראה

יכוליםיצירתייםשפתרונותוברור,האתגריםברשימתמככבהציבוריתהתחבורהנושאבנגב,כאמור

גםכמו,להנדסהוטוביםרביםבסטודנטיםהתברךהנגב.השעהצוהינםפעולהושיתופי,להועילרק

עשויותבהחלטהרשויות...מתפתחת"גיקים"אוכלוסייתוגם,טכנולוגייםיזמיםשלוהולךגדלמספר

.חשובכךכלבתחוםחדשנייםרעיונותשלמזריקהלהרוויח

תוכן ענייניםלכתבה המלאה

https://www.dailysabah.com/life/izmir-hackathon-undp-brings-together-innovative-minds-to-design-future-of-smart-public-transport/news


: מעז ייצא מתוק: #13 פיסה 

?משבר הקורונה יזרז את מהפכת הלמידה מרחוקהאם 

ענייניםתוכן  לכתבה על ההתמודדות במדינות המתפתחותגווינטלכתבה על מחוז 

סוגיית.שאתביתרמסוימותסוגיותבעקבותיומתחדדות,מסביבנוהקורונהשיצרההמשברלצד

בעת,העוטףביישוביבמיוחד)קודםגםאליהשנדרשנוסוגיההינה,למשל,מרחוקהלמידה

.הלאומיתברמהבוערתלסוגיההופכתהיאכעתאך,(חירום

ללמידהטכנולוגיותתשתיות.טכנולוגיתמבחינהדווקאולאו,מורכבהינומרחוקהלמידהנושא

אך.פופולריותוצוברתהולכתמקווניםקורסיםדרךולמידה,זמןמעטלאכברקיימותמקוונת

ומכללותאוניברסיטאותויותריותרכאשר,גבוההבהשכלהבשימושבעיקרנמצאיםכאלהכלים

בתחומיכללבדרךנשארתהמקוונתהלמידה,הספרבבתי.העולםברחביכאלהקורסיםמציעות

.בכיתהללמידהממשיתחליףמהווהלאאך,בביתעצמאיבאופןלבצעשאפשרמשימות

?ילדיםשלמרחוקללמידהפתרונותשליחסיתנרחביישוםלמצואניתן,זאתבכל,היכן

,קניה,קולומביהכדוגמת)"מתפתחות"הבמדינותדווקא.זאתמכתיבהכורחבהםבמקומות

נגישותשלאמיתיתבעיהישמרוחקיםבכפריםהמתגורריםלילדיםבהן,(ותאילנדמקסיקו,הודו

.מתקדמתטכנולוגיההמשלביםמרחוקלמידהפתרונותויותריותרלראותניתן,הספרלבית

כאמצעימרחוקהלמידהאימוץאתשהאיצוהםקיצוניכורחמצבי,יותרהמפותחותבמדינותגם

שהכריח2017-ב'אירמה'הוריקןזההיה(ב"ארה)יה'ורג'שבג(Gwinnett)גווינטבמחוז.חיוני

ב"בארהנוספיםרביםשמחוזותרקלא,מאז.מרחוקללמידהפתרונותלהטמיעהמערכתאת

רקולא)בשגרהגםמשמעותילכליהפכהמרחוקשהלמידהאלא,בכךהצורךאתהפנימו

כלשלהספציפייםלצרכיםמענהלתתכדיפותחוחדשנייםפתרונותויותריותרכאשר,(בחירום

.מערכת

ואף,בישראלמפותחותמרחוקהלמידהבתחוםמתקדמותשטכנולוגיותלמרות?אצלנומה

ולאאיטיתהינה'מסורתיות'הבמערכותההטמעה,מסויימיםבמקומותשימושבהןנעשה

אוולהשתנותלהתגמש(כרגע)מסוגלותלאבארץרבותחינוךשמערכותונראה,מספקת

כאבי(ובישראלבעולם)בעברעצמוהוכיחהכורח.חירוםשעתשמייצרתהעומסיםעםלהתמודד

הלמידהלמהפכתהזרזיהיההקורונהומשבר,הפעםגםיהיהשכךלקוותויש,המצאהכל

.מרחוק

https://edtechmagazine.com/k12/article/2019/10/school-closed-snow-learning-doesnt-stop
http://interactive.satellitetoday.com/remote-education-case-studies-the-satellite-connectivity-play/


עבודה מרחוק, והפעם: קושיות קורונה: #14 פיסה 

תוכן עניינים
על החקיקה  לכתבה

בקוסטה ריקה

חוק"שכךעלביקורתמעטלאנמתחהכאשר,האחרונותבשניםיותרלעלותהנושאהחלבישראל

למרותוזאת,בלבדקליםתיקוניםמאזעבר,1951בשנתנחקקאשר,"ומנוחהעבודהשעות

הפרטילמגזרמייחסיםכללבדרךאשרסוגיהזוהישבשגרהבעוד.העבודהבשוקדרמטייםשינויים

המגזראתגםמחייבים,הנוכחיהמשברבפנינושמציבשהאתגריםהרי,טכנולוגיהמוטותולחברות

.הסוגיהעםלהתמודדהציבורי

המפגרותהמדינותרבותבעוד.מרחוקלעבודהשנדרשוהיו(?זוכרים)קורונהבליבעולםגם

צעדיםנקטוואף,יותרקצתבושהעמיקולכאלהגםדוגמאותשישנןהרי,בתחוםמאחור

.משמעותיים

גם,רביםמעסיקיםהביעובוערדיוןהמציג2019-בהנושאעלממשלתיח"דופורסםבאירלנד

:מרחוקעבודהיאפשרואםלהתעוררשעלולותמשפטיותמסוגיותחששםאת,הציבוריבמגזר

שעותניטורוכמובןביצועיםבקרתלבצעיכולת,פרטיותעלשמירה,בעבודהבטיחותשלסוגיות

(חקיקהאףואולי)מנחיםקוויםניסוחעלשפועלתממשלתיתוועדהקמה2019בסוף.עבודה

.מרחוקהעבודהענייןאתשיסדירו

כלליאתמסדיראשרחוקעברכבר2019ובאוגוסט,אירלנדאתהקדימואףריקהבקוסטה

נועדהחוק,המקומיתברמה:כפולההייתהריקנית-הקוסטההממשלהמטרת.מהביתהעבודה

אתלחזקנועדהחוק,חוץכלפי.למטרופוליןמחוץלחייםהתעסוקההזדמנויותאתדרמטיתלשפר

בינלאומיותמחברותהגיעהזהלחוקהעיקריתוהדרישההיות,הגלובליבשוקריקהקוסטה

לשוקומותאמתמתקדמתחקיקהלראותשרצובינלאומייםוממשקיעים,במדינהלפעולהמעוניינות

.יותרגמישעבודה

כאןנראהסיומושעםסבוריםרבים.ישראלמדינתחוותהטרםשכמותומשברהינוהקורונהמשבר

החקיקהועדכון,בפרטמרחוקהעבודהסוגיית.המציאותכמחויביייראולפתעאשרשינויים

.הרשימהבראשלככבפוטנציאלייםכמועמדיםנראיםבהחלט,בכללהעבודהשוקאתהמסדירה

ללאהעולםהשתנהבהןשנה70–ומנוחהעבודהשעותחוקחקיקתמאזעברושנה70כמעט

.הזמןהגיע.(הקורונהלפניעוד)הכר

ח הממשלתי  "לדו

מאירלנד

חוק שעות עבודה  

1951, א"התשי, ומנוחה

https://news.co.cr/costa-rica-work-from-home-bill-signed-into-law/80377/
https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Remote-Work-in-Ireland.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p225_001.htm


מגיעים ( וירטואלית)אם יוצאים : תרבות בימי קורונה: #15 פיסה 

למקומות נפלאים

ענייניםתוכן 
לכתבה על הסיורים  

הווירטואליים במוזיאונים

לכתבה בניו יורק טיימס על השלכות משבר  

הקורונה על החיים אונליין

הקשחהבמגמתנמצאותאשר,לציבורוההנחיות(...הזהבנושאעדייןאנחנו,כן)הקורונהמשבר

.לעבודהויציאהחינוךמסגרותכמו,רבותפעילויותשלפתאומיתלעצירההביאו,העולםברוב

.והפנאיהתרבותבפעילויותדווקאקרתהביותרהמורגשתהבלימהאך

,טוב)להיסגרהראשוניםהיולילהומועדוניתיאטראות,מוזיאוניםכמומוסדות,העולםברחבי

התרבותוספקי,בביתנשארווהפנאיהתרבותצרכני.(...כנראה,שבעבבאר'ברקה'מהחוץאולי

אלהגם.זהתחוםחשובכמהלכולנומזכירהבבתיםהכפויההשהות.קהלבליעצמםאתמצאו

קצתלספוגההזדמנותעלכעתיעוטו',חבכיתהההואהסיורמאזמוזיאוןפקדושלאמאיתנו

.תרבות

אין.האינטרנטהואאמותינות"לדלמחוץאלשלנוהעיקריהצוהרבומצביצרהקורונהמשבר

לנוהמביאותיצירתיותיוזמותויותריותרישנן;Zoomובוועידות,אונלייןמזוןבקניותרקמדובר

Googleשלהיוזמההיאבמיוחדבולטתדוגמה.הביתעדתרבות Arts & Culture-אשר

כמוהיסטורייםבאתריםואפילו,העולםברחבירביםבמוזיאוניםוירטואלייםסיוריםמספקים

באופןעצמםהמנגישיםמוסדותשל,דומותיוזמות.הקדמוןהאדםשלקירבציורימלאותמערות

הצגותYouTube-במפרסמיםתיאטראות.(בישראלכאןגם)העולםרחביבכלצצות,וירטואלי

.Skype-הבאמצעותמתכנסיםקריאהומועדוני,Zoom-במתרחשותאמנותכיתות,מלאבאורך

לילהומועדוני,קדימהאחדצעדנמצאיםכבר,זמןמעטלאכברהבידודאתחוויםאשר,הסינים

cloud)"בענןפנאן"מודלמפעילים clubbing)ענקמסיבותמוביליםתקליטניםכאשר

.החברתיותבאפליקציותוירטואליות

סיורמספקאשרשבעבבארהנגבמוזיאוןכמומוסדותהכפפהאתהרימוכאןגם?בנגבואצלנו

,Youtube-במלאותהצגותשהעלהשבעבארתיאטרון',ברוטליזם'הבתערוכתמרתקוירטואלי

.מוגדרותבשעותZoom-בלסיוריםהציבוראתשמזמיןגוריוןבןוצריף

מאדבצורהממחיש,חינוךאומתעסוקה"קיומי"כפחותנתפסשהואאף,והפנאיהתרבותתחום

נצרכתשתרבותכהעדהיהוידועברורהרי.חיינושגרתשלהפתאומיתהעצירהאתברורה

תתכבד,אמנותיבמיצגהחפצה;לתיאטרוןויילךיפהיתלבש,הצגההרוצה:"התרבותהיכלי"ב

שובעולה,כאןגם.ולצרכניההתרבותלספקיטבעיאינוהמקווןהמדיום.הקרובהלגלריהותיגש

תרבותלצריכתלגיטימיערוץהמקווןהמדיוםיישאר,המשברבתום,האם:השאלהאותה

?לקדמותויחזורשהמצבאו(?רחביםלקהליםחשיפתהובעיקר)

https://archpaper.com/2020/03/google-arts-culture-over-500-virtual-museums/#gallery-0-slide-0
https://www.nytimes.com/2020/03/17/technology/coronavirus-how-to-live-online.html
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08-6705126: טלפון
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