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מבחן העתיד_ של ישראל_

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזיֿם הרי שבשנים 
האחרונות חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר 
לפתח כלים ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך 

הפך חקר העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות 
וחברתיות- וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.

בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא 
הישראלי 16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים 
עד חמישים שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה 

של החברה הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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מבחן העתיד_ של ישראל_

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזיֿם הרי שבשנים האחרונות חדרה 
ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות 
ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי רב עוצמה 

בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל 
הרחב בעולם המרתק הזה.

בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 
תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 

למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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מבחן העתיד של ישראל

מה
יהיה?

תחזיות

ניתוח תהליכים

חקר העתיד
אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזיֿם הרי שבשנים 

האחרונות חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך 
אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים 

אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- 
מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם 

המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא 
הישראלי 16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר 

שנים עד חמישים שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את 
דיוקנה של החברה הישראלית העתידית.

הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 
ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזיֿם הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם 

סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק 
בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של 

אוניברסיטת בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר 
שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה 

למציאות מדומה.
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חבלי העתיד
מבחן העתיד של ישראל

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 

ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 

למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 
ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת 

בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך 
ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

דוד פסיג אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 
ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת 

בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך 
ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

דוד פסיג אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות חדרה 
ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות 

ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי רב עוצמה בידי 
מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם 

המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 תחזיות 

בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, ומשרטט 
בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית העתידית.

הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 
למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות חדרה 
ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות 

ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי רב עוצמה בידי 
מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם 

המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 תחזיות 

בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, ומשרטט 
בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית העתידית.

הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 
למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 
תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים 
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ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 
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ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים 

את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר 
זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 

אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות 
תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.
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הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.



דוד פסיג

יג
ס

 פ
וד

ד

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 
ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת 

בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך 
ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.



אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר, ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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מבחן העתיד של ישראל

דוד פסיג

סיג
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ד

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים 
את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר 

זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת 
בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות 

תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.
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דוד פסיגדו ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 

ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.

מבחן העתיד של ישראל

יד
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 ה
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חב

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 

למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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ד 

דוד פסיגדו ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 

ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.

מבחן העתיד של ישראל

יד
עת

 ה
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חב

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 

למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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דו

דוד פסיג

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 

ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.

מבחן העתיד של ישראל

יד
עת

 ה
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חב

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 

למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.



אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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מבחן העתיד של ישראל

דוד פסיג

סיג
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ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים 
את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר 

זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת 
בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות 

תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.



אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, 
הרי שבשנים האחרונות חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של 

ההווה ושל העבר, ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות 
ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך 
חקר העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, 

כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב 
בעולם המרתק הזה.

בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג 
בפני הקורא הישראלי 16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה 

והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, ומשרטט 
בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של 

החברה הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן 

הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי 
שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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מבחן העתיד של ישראל

דוד פסיג

סיג
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ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות 
טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים 

את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 
ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. 

הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר 
שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.



אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר, ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ידולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים 
את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר 

זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת 
בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות 

תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.
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חבלי העתיד
מבחן העתיד של ישראל

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 

ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 

למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.
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ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 

ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 

דוד פסיגלמודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו. דוד 
פסיג
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דו אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 

חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 
ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 

לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 
לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.

בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 
תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 

ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 
העתידית.

הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 
למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 

ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.
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השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(



השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(
צבע כחול / ירוק -מטאלי



השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(
כחול ארץ ישראל



כחול מטאלי מבריק+ אפשרות להבלטה

השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(



כחוול ארץ ישראל

השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(





צבע כסף

אפשרות להבלטה של מפת ארץ ישראל



צבע כחול מטאלי

אפשרות להבלטה של מפת ארץ ישראל



צבע כסף

+ ) אפשרות למובלט החוצה(



כחולים מטאלים

כחול מטאלי



צבע כסף

+ ) אפשרות למובלט החוצה(



כחול  )דגל ישראל(

צבע כסף

+ פסים מוגבהים 

)מובלטים החוצה(



כחול מטאלי

+ פסים מוגבהים 

)מובלטים החוצה(

כחול מטאלי



כחול מטאלי

+ פסים מוגבהים 

)מובלטים החוצה(

כחול מטאלי



אפשרות לפסים במגוון 

של כחולים מאלים

 אד מהכחול המטאלים) מבריק(



פסים בכחול מטאלי )מבריק(

אפשרות לארץ ישראל מוובלטת החוצה

כחול מטאלי )מבריק(



כחול מטלי + הטבעה ) כלומר הפסים יהיו 

מבריקים ומובלטים מן הכריכה(

כחול מטלי- מט/.בריק
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דוד פסיג

מבחן העתיד של ישראל

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל ובגבולות 
החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי ההחלטות 

במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 

שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 

מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 

לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 
שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 
מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 
לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(
צבע כסף



השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(
צבע מטאלי

חברתיות  טכנולוגיות,  מגמות  בחיזוי  מתמחה  פסיג  דוד  ד‘ר 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 
זה  בתואר  המחזיק  ליחיד  ונחשב  העתיד  בחקר  השלילי  התואר 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 
תקשורת  בטכנולוגיות  שני  לתואר  המגמה  בראש  מכהן  הוא  שם 

בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.
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אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות חדרה 
ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות 
ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי רב עוצמה 
בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל 

הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16
שנה,  חמישים  עד  שנים  עשר  של  בטווחים  והביטחון  הכלכלה  החברה,  בתחומי  תחזיות 
הישראלית  החברה  של  דיוקנה  את  נפש  לכל  השווה  ובשפה  מדעית  בקפדנות  ומשרטט 

העתידית.
למנהיגים  ספר  הוא  כן  ועל  כבדה,  אחריות  זו  עתיד“  ש“לדבר  לכולנו  מוכhח  הספר 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 
שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 
מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 
לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“
למדע  הישראלית  האגודה  יו“ר  דורון,  גדעון  פרופסור 

המדינה, אוניברסיטת תל אביב

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 

שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 

מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 

לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע 
מאיתנו  המבקש  דתי  רוח  מורה  הוא  ואין  להיות,  צריך  מה  אותנו 
ומעניינת  רחבה  ביריעה  בפנינו  פורש  הוא  טוב.  שיהיה  להאמין 
לתמונת  להתכונן  מאיתנו  ומבקש  מהימנים  עתידיים  תרחישים 
בהווה,  החלטות  למקבלי  חובה  קריאת  בעיננינו.  העדיפה  העתיד 
לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד 

יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

  
ובגבולות  בגבולות החשיבה האנושית בכלל  עוסק  ה  ז  דופן  יוצא  ” ספר 
החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי ההחלטות 

במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

דוד פסיג

מבחן העתיד של ישראל



השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(
צבע כסף

סיג
 פ

וד
ד

דוד פסיג

מבחן העתיד של ישראל

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל ובגבולות 
החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי ההחלטות 

במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 
שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 
מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 
לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 

שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 

מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 

לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 



השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(
סיג

 פ
וד

ד

דוד פסיג

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל ובגבולות 
החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי ההחלטות 

במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 
שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 
מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 
לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 

שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 

מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 

לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

דוד פסיג



השרוול שבפנים הספר ) אנא בחר אילו 

ביקורות אתה רוצה לשים  בפנים(

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 
שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 
מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 
לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 

שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 

מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 

לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

סיג
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דוד פסיג

מבחן העתיד של ישראל

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל ובגבולות 
החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי ההחלטות 

במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

צבע כסף



סיג
 פ

וד
ד

דוד פסיג

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל ובגבולות 
החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי ההחלטות 

במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 
שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 
מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 
לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 
בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 
ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו 
פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך להיות, 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 

שיהיה טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה 
ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש 

מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 

לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 
הסקרן לדעת מה ילד יום.“

  

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה 
האנושית בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית 

בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי 
ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות 

ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת 

(לשעבר). 

כחול כהה עמוק



דוד פסיג

סיג
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אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

מבחן העתיד של ישראל

ד‘ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע 
אותנו מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין 
תרחישים  ומעניינת  רחבה  ביריעה  בפנינו  פורש  הוא  טוב.  שיהיה 
עתידיים מהימנים ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה 
בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו 

החלטות בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

  
” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל 

ובגבולות החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל 
מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל 

חוקריה.“
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

כריכה בכחול מטאלי עדין



כריכת כסף

חברתיות  טכנולוגיות,  מגמות  בחיזוי  מתמחה  פסיג  דוד  ד‘ר 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 
זה  בתואר  המחזיק  ליחיד  ונחשב  העתיד  בחקר  השלילי  התואר 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 
תקשורת  בטכנולוגיות  שני  לתואר  המגמה  בראש  מכהן  הוא  שם 

בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

סיג
 פ

וד
ד

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספר מוכיח לכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

דוד פסיג

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע 
מאיתנו  המבקש  דתי  רוח  מורה  הוא  ואין  להיות,  צריך  מה  אותנו 
ומעניינת  רחבה  ביריעה  בפנינו  פורש  הוא  טוב.  שיהיה  להאמין 
תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד 
העדיפה בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים 

שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל 
ובגבולות החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל 

מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל 
חוקריה.

שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

מבחן 
העתיד 

של 
ישראל

אפשרות להטבעה/הבטלהדוד פסיג



חברתיות  טכנולוגיות,  מגמות  בחיזוי  מתמחה  פסיג  דוד  ד‘ר 
סיים  מינסוטה שבארה“ב, שם  אוניברסיטת  בוגר  הוא  וחינוכיות. 
את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 
שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 

בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספר מוכיח לכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

דוד פסיג

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע 
ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו  אותנו מה צריך להיות, 
ומעניינת  רחבה  ביריעה  בפנינו  פורש  הוא  טוב.  שיהיה  להאמין 
לתמונת  להתכונן  מאיתנו  ומבקש  מהימנים  עתידיים  תרחישים 
בהווה,  החלטות  למקבלי  חובה  קריאת  בעיננינו.  העדיפה  העתיד 
לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד 

יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל 

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל 
ובגבולות החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל 

מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל 
חוקריה.

שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

דוד פסיג

מבחן 
העתיד 

של 
ישראל

צבע כסף

+ ) אפשרות למובלט החוצה(

כריכה קשה מבד שחור



צבע כסף

חברתיות  טכנולוגיות,  מגמות  בחיזוי  מתמחה  פסיג  דוד  ד‘ר 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 
זה  בתואר  המחזיק  ליחיד  ונחשב  העתיד  בחקר  השלילי  התואר 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 
תקשורת  בטכנולוגיות  שני  לתואר  המגמה  בראש  מכהן  הוא  שם 

בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

סיג
 פ

וד
ד

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר 
העתיד לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת 

הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 

16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים 
שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 

הישראלית העתידית.
הספר מוכיח לכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

דוד פסיג

” מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע 
מאיתנו  המבקש  דתי  רוח  מורה  הוא  ואין  להיות,  צריך  מה  אותנו 
ומעניינת  רחבה  ביריעה  בפנינו  פורש  הוא  טוב.  שיהיה  להאמין 
תרחישים עתידיים מהימנים ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד 
העדיפה בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים 

שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד יום.“
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

” ספר יוצא דופן ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל 
ובגבולות החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל 

מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל 
חוקריה.

שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

מבחן 
העתיד 

של 
ישראל

דוד פסיג



מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה 
צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות חדרה 
ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות 
ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי רב עוצמה 
הזמן לשתף את הקהל  הגיע  וכעת  וחברתיות-  כלכליות  מדיניות,  בידי מקבלי החלטות- 

הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16
שנה,  חמישים  עד  שנים  עשר  של  בטווחים  והביטחון  הכלכלה  החברה,  בתחומי  תחזיות 
הישראלית  החברה  של  דיוקנה  את  נפש  לכל  השווה  ובשפה  מדעית  בקפדנות  ומשרטט 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, 

למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת  ד‘ר דוד פסיג
מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר 
זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן שם הוא מכהן בראש 

המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

ובגבולות  ז ה עוסק בגבולות החשיבה האנושית בכלל  יוצא דופן  ” ספר 
החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא ספר חובה לכל מקבלי ההחלטות 

במדינת ישראל, לכל מעצבי המדיניות ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט (דימ.), נציב דורות הבאים בכנסת (לשעבר). 

מבחן העתיד של ישראל

דוד פסיג



מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה 
צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי 
שבשנים האחרונות חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה 
ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות ובאמצעותם 

להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי 
רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- 

וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג 

בפני הקורא הישראלי 16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה 
והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, ומשרטט 

בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 
הישראלית העתידית.

הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא 
ספר למנהיגים ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד 

מדינת ישראל יקר לו.

מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות  ד‘ר דוד פסיג
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

צבע ככריכה כחול 

+פסי כסף מובלטים



מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה 
צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי 
שבשנים האחרונות חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה 
ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות ובאמצעותם 

להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי 
רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- 

וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג 

בפני הקורא הישראלי 16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה 
והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, ומשרטט 

בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 
הישראלית העתידית.

הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא 
ספר למנהיגים ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד 

מדינת ישראל יקר לו.

מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות  ד‘ר דוד פסיג
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

כחול מטאלי

צבע ככריכה כחול 

+פסי כסף מובלטים



מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה 
צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. 

הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי 
שבשנים האחרונות חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה 
ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות ובאמצעותם 

להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי 
רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- 

וכעת הגיע הזמן לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג 

בפני הקורא הישראלי 16 תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה 
והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, ומשרטט 

בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה 
הישראלית העתידית.

הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא 
ספר למנהיגים ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד 

מדינת ישראל יקר לו.

מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות  ד‘ר דוד פסיג
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את 

התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה 
במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן 

שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת 
בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

דוד פסיג

מבחן העתיד של ישראל

כחול מטאלי

צבע ככריכה כחול 

+פסי כסף מובלטים



מגוון של כחול מטאלי

 אד מהכחול המטאלים) מבריק(

מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו מה צריך 
להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה טוב. הוא פורש 
מאיתנו  ומבקש  מהימנים  עתידיים  תרחישים  ומעניינת  רחבה  ביריעה  בפנינו 
להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, 

לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

הרי  והוזים,  חוזים  של  נחלתם  היה  העתיד  ניחוש  הרחוק  בעבר  אם 
שבשנים האחרונות חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל 
העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע 
על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד לכלי רב עוצמה 
בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני 
והביטחון  הכלכלה  החברה,  בתחומי  תחזיות   16 הישראלי  הקורא 
בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, ומשרטט בקפדנות מדעית 

ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר 
למנהיגים ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת 

ישראל יקר לו.

מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות.  ד‘ר דוד פסיג
הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי 
בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא 
בראש  מכהן  הוא  שם  אילן  בר  אוניברסיטת  של  הבכיר  מהסגל  חלק 
בראש  ועומד  בחינוך  תקשורת  בטכנולוגיות  שני  לתואר  המגמה 

המעבדה למציאות מדומה.



דוד פסיג

יג
פס

ד 
דו

מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה 

טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים 
מהימנים ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. 
קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות 

בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל 

אביב.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות  ד‘ר דוד פסיג
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים 
את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר 

זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת 
בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות 

תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

מבחן העתיד של ישראל

מבחן העתיד של ישראל כחול אפורמבחן העתיד של ישראל

אפשרות לארץ ישראל מוובלטת 

החוצהצבע כסף

כסף



מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה 

טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים 
מהימנים ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. 
קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות 

בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל 

אביב.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות  ד‘ר דוד פסיג
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים 
את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר 

זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת 
בר אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות 

תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.

מבחן העתיד של ישראל

מבחן העתיד של ישראל מבחן העתיד של ישראל

כריכה  בצבע כסף



מבחן העתיד של ישראל

מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה 

טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים 
מהימנים ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. 
קריאת חובה למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות 

בעתיד ולציבור הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל 

אביב.

אם בעבר הרחוק ניחוש העתיד היה נחלתם של חוזים והוזים, הרי שבשנים האחרונות 
חדרה ההכרה שהעתיד הוא פריים של ההווה ושל העבר,ולפיכך אפשר לפתח כלים 

ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16

תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנה, 
ומשרטט בקפדנות מדעית ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית 

העתידית.
הספרמויכחלכולנו ש“לדבר עתיד“ זו אחריות כבדה, ועל כן הוא ספר למנהיגים 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא בוגר  ד‘ר דוד פסיג
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב 

ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
אילן שם הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד 

בראש המעבדה למציאות מדומה.

מבחן העתיד של ישראל כריכה  שכולו צילוםמבחן העתיד של ישראל



דוד פסיג מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה 
טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

והוזים, הרי שבשנים האחרונות  חוזים  נחלתם של  היה  ניחוש העתיד  אם בעבר הרחוק 
כלים  לפתח  אפשר  העבר,ולפיכך  ושל  ההווה  של  פריים  הוא  שהעתיד  ההכרה  חדרה 
ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 
שנה,  חמישים  עד  שנים  עשר  של  בטווחים  והביטחון  הכלכלה  החברה,  בתחומי  תחזיות 
דיוקנה של החברה הישראלית  נפש את  לכל  ובשפה השווה  ומשרטט בקפדנות מדעית 

העתידית.
למנהיגים  ספר  הוא  כן  ועל  כבדה,  אחריות  זו  עתיד“  ש“לדבר  לכולנו  מוכיח  הספר 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

חברתיות  טכנולוגיות,  מגמות  בחיזוי  מתמחה  פסיג  דוד  ד‘ר 
וחינוכיות. הוא בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים 
את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד המחזיק בתואר 
זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר 
בטכנולוגיות  שני  לתואר  המגמה  בראש  מכהן  הוא  שם  אילן 

תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה למציאות מדומה.
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מדהים. מקורי. חיוני. מעניין. המחבר אינו פילוסוף המבקש לשכנע אותנו 
מה צריך להיות, ואין הוא מורה רוח דתי המבקש מאיתנו להאמין שיהיה 
טוב. הוא פורש בפנינו ביריעה רחבה ומעניינת תרחישים עתידיים מהימנים 
ומבקש מאיתנו להתכונן לתמונת העתיד העדיפה בעיננינו. קריאת חובה 
למקבלי החלטות בהווה, לסטודנטים שיקבלו החלטות בעתיד ולציבור 

הסקרן לדעת מה ילד יום.
פרופסור גדעון דורון, יו“ר האגודה הישראלית למדע המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

והוזים, הרי שבשנים האחרונות  חוזים  נחלתם של  היה  ניחוש העתיד  אם בעבר הרחוק 
כלים  לפתח  אפשר  העבר,ולפיכך  ושל  ההווה  של  פריים  הוא  שהעתיד  ההכרה  חדרה 
ומתודולוגיות ובאמצעותם להצביע על כיוונים עתידיים אפשריים. כך הפך חקר העתיד 
לכלי רב עוצמה בידי מקבלי החלטות- מדיניות, כלכליות וחברתיות- וכעת הגיע הזמן 

לשתף את הקהל הרחב בעולם המרתק הזה.
בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורס ד“ר דוד פסיג בפני הקורא הישראלי 16 
שנה,  חמישים  עד  שנים  עשר  של  בטווחים  והביטחון  הכלכלה  החברה,  בתחומי  תחזיות 
דיוקנה של החברה הישראלית  נפש את  לכל  ובשפה השווה  ומשרטט בקפדנות מדעית 

העתידית.
למנהיגים  ספר  הוא  כן  ועל  כבדה,  אחריות  זו  עתיד“  ש“לדבר  לכולנו  מוכיח  הספר 

ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים, ולכל מי שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

בוגר  הוא  וחינוכיות.  חברתיות  טכנולוגיות,  מגמות  בחיזוי  מתמחה  פסיג  דוד  ד‘ר 
אוניברסיטת מינסוטה שבארה“ב, שם סיים את התואר השלילי בחקר העתיד ונחשב ליחיד 
המחזיק בתואר זה במדינת ישראל. הוא חלק מהסגל הבכיר של אוניברסיטת בר אילן שם 
הוא מכהן בראש המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך ועומד בראש המעבדה 

למציאות מדומה.
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