21st Century's Pandemic
unsplash.com - כל התמונות לקוחות מאתר
All Pictures are from unsplash.com

חשבתם ש...
בטוח שחשבתם בגלל הכותרת שהמצגת הזו תעסוק בקורונה ☺ כן ,כן ,עשיתי
את זה בכוונה ,אבל התשובה האמיתית היא :גם! אני רוצה לעבור אתכם על מה
שאני קוראת לו" :המגפות של המאה  "21ולא ,זה ממש לא מתחיל ונגמר
ב!Covid 19

יובל נוח הררי דאבוס BxCxD=AHH
צירפתי לכם לפוסט ,משולב בין השקפים -לינק לאחת ההרצאות המעניינות ביותר שאני
הקשבתי להן השנה! שבה יובל נוח הררי מדבר על הסיכונים שקיימים בעולם שלנו (זאת
לפני שהוא הבין שהקורונה בפתח) .יובל מגולל סיפור על כך שהסכנות הן בכך שהידע שלנו
על :ביולוגיה של האדם ,הכוח המחשובי ,וההתעצמות של הדטה -כל אלו יכולים להוביל לכך
שנצליח לעשות "האקינג" לאדם .ביננו  -זה נשמע רחוק ,אבל גם יותר מפחיד מהקורונה.
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הפוליטיקלי קורקט?
האם זה סוף עידן הפוליטיקלי קורקט? האם טראמפ מעצם
ההתנהלות שלו קבע שתם עידן הפוליטיקלי קורקט והוא יוצר
"מגפות" של מידע במרחב שבכל פעם מרעילות שוב ושוב את
השיח?

עד כדי כך ,שברשתות חברתיות כמו טוויטר -מנטרלים את האינפורמציה שהוא
משגר כמו טיל בליסטי לאוויר ...בשל היכולת של התוכן שלו לייצר גלוריפיקציה
לאלימות?

תחשבו על כך ,אולי המגפה הגדולה ביותר של המאה  -21היא בכלל פייק ניוז,
שיוצרת אצלנו "פייק ריאלטי" .פלטפורמות כמו פייסבוק מואשמות ביכולת שלהן
להפיץ שקרים שעשויים להשפיע על האנשים לראות את האמת  -בצורה מעוותת
ושקרית.

פייק ניוז ,פייק ריאלטי

מחאה מבפנים
אי היכולת של חברה לקחת אחריות על התכנים שמופצים בה ,גורמת לפייסבוק
למחאה מבפנים של העובדים .אמר את זה דרור גלוברמן נכון ויפה מאוד  -שחלק
מהעובדים של פייסבוק מתחילים לשאול את עצמם ,האם נכון להם לעבוד במקום
שמייצר יותר רע מטוב? האם נכון לתמוך בחברה שחלק משמעותי מהקיום שלה
"מרעיל" את המציאות של האנשים שמשתמשים בפלטפורמה?

5G
בתוך "מגפת הפייק ניוז" ישנה מגפה נוספת והיא ההתנגדות לתשתיות ה,5G
עושה רושם שמשבר הקורונה גורם לאנשים להכנס לכל מיני מקומות אפלים של
תאוריות קונספירציה מוזרות ...על כך שטכנולוגיות תשתית הדור החמישי הן
אלה שגרמו לפריצת הקורונה בחיים שלנו .חשוב להבין ,שכל החלומות של רכבים
אוטונומיים ,וערים חכמות לא מתקיימים ללא תשתית התומכת הרצת נתונים
בכמות גדולה מאוד ובכוח מחשובי שמסוגל לנתח אותם.

אלימות שחורים

למצבי קיצון ,ישנה יכולת להציף למעלה בעיות שהיו איתנו מאות בשנים -אלימות
כלפי שחורים זה לא דבר חדש (כמו כן ,אלימות בכלל) .תנועת ה Black Life
 Matterקיימת המון זמן ,אבל הנה התקופה הזו של ההסגר ,עוצר" ,הקורונה
הכלכלית"  -גורמת לכך שאנחנו נכנסים באינדקס יתר לעולם של אלימות ,חשוב
להבין שיש קשר בין הדברים.

אלימות שחורים
זה גורם לכך ,שאנחנו רואים טוב טוב -את המגפה האמיתית של החיים המודרניים
והיא :קיטוב ,שנאה ,פילוג ,וגזענות שאין לה מקום בשום צורה ואין לה הצדקה .מי
שראה את הסרט על ג'ורג פלויד נחנק תחת משקל גופו של השוטר דקה אחר
דקה ,שניה אחר שניה ...לא יכול להתעלם מכך! זו ללא ספק אחת המגפות
הקשות ביותר שאנחנו חווים במאה .21

ביזה ואלימות
כפתור האלימות הוא מסוכן ,כי יכול להוציא מאיתנו את האי שליטה -את
האנרכיה ,שמובילה בסופו של דבר לתמונות המחרידות והקיצוניות של ביזה
במדינות השונות בארה"ב .אי שיוויון ,יכול להיות מתורגם לאי ציות לחוק ,לאי
הליכה עם הנורמות ,ולייצר איבוד שליטה מוחלט כפי שראינו בתמונות מרחובות
ניו יורק.

פלסטיק
אולי אחת המגפות הגדולות והקשות ביותר של העידן הזה ,הינה מגפת הפלסטיק-
שבגינה אנחנו פשוט "מערימים" פסולת מיותרת על העולם .נדרש אם כך לקחת את
מה שקורה כאן בקורונה ולחשב איתו מסלול מחדש -אולי אנחנו חיים במציאות של
"צרכנות בולמית" שמובילה לכל מה שקרה? אולי אנחנו בעצמנו המגפה? מתוקף
החיים המודרניים והחוסר איזון ומינון שלנו?

התפרקות גבולות ברקזיט

השנה ,ראינו סוף סוף -כיצד נראים גבולות מפורקים .אנגליה לאחר שנים של התלבטות
ותהליך החליטה לעשות את האקזיט שלה מהאיחוד האירופי .זה כמובן מלווה ב"מגפה"
תרבותית שמלווה אותנו ,על הרצון לשמור ולשמר טריטוריה שבעיני היא מעט נאיבית ☺ שכן
לצד המעצמות הפיזיות והיבשות קמות להן טריטוריות שליטה חדשות ,הן ,מייצרות לנו את
ההרגשה שהכל פתוח ,דמוקרטי ונגיש -אבל :גוגל ,פייסבוק ,אפל ,ואמזון -הופכות להיות
ליבשות הגדולות באמת של העולם...והן מכתיבות את הגבול ,או האי גבול של האדם.

מגזיט
וכמו שהיה ברקזיט ,ראינו גם את ה"מגזיט" -האקזיט שעשתה מיגן מרקל מבית
המלוכה -תחשבו על כך כמגפות תרבותיות חדשות (שבעיני הן ממש טובות)
שמגדירות מחדש מהי הנסיכה האמיתית ,ומהי הפלטפורמה שלה היא נדרשת על
מנת לקיים את הכתר (תרתי משמע).

מי טו
יש גם מגפות טובות נוספות בחיים שלנו ,למשל העוצמה שמתאפשרת בצד של
ההמון שיכול להפוך קול קטן לגדול ומשמעותי באמצעות פלטפורמות דיגיטליות
כמו טוויטר .תחשבו על המובמנט של "מי טו" שמהווה "מגפה טובה" שרק
בזכותה השתנו הלכה למעשה סדרי עולם.

ג'פרי אפשטיין
בזכות אותה במה ,בזכות אותה תנועת "מי טו" נוצרה בכלל
ההזדמנות והשעה לסגור את הגולל על אחת הפרשיות הנוראיות
ביותר שידענו -למי שלא ראה את הסדרה הזו בנטפליקס על
ג'פרי אפשטיין אתם ממש חייבים!!! הסטוריטלינג מציג לכם
בצורה ברורה כיצד המנוף של הרשתות החברתיות והכוח של
ההמון גדול וחזק כשהוא יכול להתאגד יחד נגד בעיה קולקטיבית.

מובמנט מזוקנים
מובמנט נוסף שהוא סוג של "מגפה" הוא -המזוקנים ,תחשבו על כך שבין
השנים  2008ל ,2016ג'ילט של "פרוקטר אנד גמבל" הפסידו למעלה ממיליארד
דולר בגלל שאנשים פשוט הפסיקו להתגלח" .מגפות" כאלה קורות בגלל שאנשים
משתפים את החוויות שלהם במרחב הדיגיטלי וגורמים לאחרים להזדהות ולעשות
כמותם.

גיג אקונומי
הקורונה ,חידדה לנו כמה שוק התעסוקה ועולם העבודה שברירי ,כשיש למעלה
ממיליון מובטלים מחוץ למעגל ההעסקה קבוע -כולנו ,מושפעים .זו גם מגפה
שממש מתפתחת מתחת לראדר שלנו והינה היא הבליטה את עצמה .שכן כלכלה
לא יציבה שמושתתת על "גיג אקונומי" -קיימת ומתפרצת כמגפה כבר כמה
שנים ,אנחנו רואים שבארה"ב למשל למעלה מ 40אחוז מהתושבים מחזיקים ברמה
כזו או אחרת משרה תחת מה שקרוי "כלכלת החלטורה".

דיגיטציה

גם התהליך של הדיגיטציה שהעולם שלנו עובר ,דומה לפעמים למגפה (חיובית ושלילית) תחשבו למשל על הולואציה
של חברות דיגיטל מובהקות אשר מצליחות להגיע בטווחים מהירים מאי פעם לשווי שוק של מיליארד דולר -זאת תוך
שנים ספורות .כמו שאנחנו מבינים ,המובמנט הזה של "הכל דיגיטל" מחזיק בתוכו גם דברים טובים וגם כאלה שלא:
פייסבוק ,קונספירציות ה ,5Gוהעובדה שהחיים המהירים גובים מחיר גדול למשל בשוק העבודה שמוחלף על ידי כוח
מחשוב .כמו שהתחלתי בתחילת המצגת עם יובל נוח הררי ,קחו בחשבון שכשמחברים :ביולוגיה ,לדטה ,וכוח
מחשוב עם יכולת לעשות "האקינג" לאדם -מקבלים משהו מפחיד חבל על הזמן.

הסייקל
כולנו ,מדברים בהקשר של הקורונה על העקומה ,ועל השיטוח שלה -איך היא
מתפתחת ומתניעה את עצמה באקספוננציאל -אבל שווה לראות את הגרף
המצורף בשקף הזה ולהיווכח שיש משהו בתנועה הטבעית של החיים שקצת
מתנהג כך באופן תמידי...

ריחוק חברתי
אולי המגפה הגדולה ביותר של המאה  ,21היא העובדה שבחסות הקורונה אנחנו
נדרשים לריחוק חברתי .זה לא טבעי לנו ,אנחנו אנשים של התקהלות ,קרבה,
חיבוק ונשיקה .בהרגשה שלי" -מצצו" לנו את הכייף מהחיים וגורמים לנו להתנהג
בהיפוך מוחלט לדרך הטבעית שלנו .זה אולי הדבר שמחמיץ יותר מכל את הלב
בכל הקשור ל.Covid 19

קורונה
אז כן ,ברור שאם עושים מצגת על המגפות של המאה  -21קורונה גם צריכה
להיות כאן .ואין ספק שהיא שינתה לנו את החיים ועוד תמשיך לשנות .אני
חושבת שהרבה דברים יקרו מכאן והלאה -חלקם רעים ,וישנן גם כמה נקודות
חיוביות .בכל מקרה ,שווה לקחת רגע ולחשוב על כל אותן המגמות שמרכיבות
את המסמך הזה שמראות לכם כיצד הקורונה הקצינה דברים שהיו כאן גם לפני,
ואולי תפקידה של המגפה הזו היא לחדד לנו שחיינו בעולם מסוכן גם לפני
שהגיעה -והיא ,הקורונה רוצה לגרום לנו לראות את הדברים הללו ולחשב מסלול
מחדש.

פייק ניוז ,פייק ריאלטי
ענן תגיות המגפות
תם עידן הפוליטיקלי קורקט?
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