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ד בספר הזה, הראשון מסוגו בשפה העברית, פורש ד“ר דוד פסיג לפני 

הקורא הישראלי שש-עשרה תחזיות בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון 
בטווחים של עשר שנים עד חמישים שנים, ומשרטט בקפדנות מדעית 

ובשפה השווה לכל נפש את דיוקנה של החברה הישראלית העתידית.
הספר מוכיח לכולנו ש“לַדּבר עתיד“ משמע לקבל עלינו אחריות כבדה, 
ועל כן הוא ספר למנהיגים ולמנהלים, למודאגים ולאופטימיים ולכל מי 

שעתיד מדינת ישראל יקר לו.

עבודה משובחת ומקורית המספקת גישה מרעננת לדיון 
במגמות שונות.

פרופ‘ ויליאם הלל, אוניברסיטת ג‘ורג‘ וושינגטון, ארה“ב.

"ההיסטוריה המעניינת ביותר היא ההיסטוריה של העתיד."   שמעון פרס, נשיא מדינת ישראל.

האנושית   החשיבה  בגבולות  עוסק  זה  דופן  יוצא  ספר 
בכלל ובגבולות החשיבה הישראלית בפרט. ספר זה הוא 
ספר חובה לכל מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, לכל 

מעצבי המדיניות ולכל חוקריה.
שלמה שהם, שופט בדימוס, נציב הדורות הבאים בכנסת (לשעבר).

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

לדעת מה ילד יום. 
למדע  הישראלית  האגודה  יו"ר  דורון,  גדעון  פרופסור 

המדינה, אוניברסיטת תל אביב.

ד“ר דוד פסיג
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ד"ר דוד פסיג מתמחה בחיזוי מגמות טכנולוגיות, חברתיות וחינוכיות. הוא 
בוגר אוניברסיטת מינסוטה שבארה"ב, שבה סיים את התואר השלישי בחקר 

העתיד, ונחשב ליחיד המחזיק בתואר זה במדינת ישראל.
פסיג, מחברי הסגל הבכיר של אוניברסיטת בר-אילן, מכהן בה בתפקיד ראש 
ועומד בראש המעבדה  המגמה לתואר שני בטכנולוגיות תקשורת בחינוך 

למציאות מדומה.
ד"ר פסיג יועץ לארגונים רבים בישראל ובעולם ומרצה בנושא עיתוד תהליכי 
קבלת החלטות בעניינים חברתיים, תעשייתיים וטכנולוגיים. בעבר היה יועצו 
של נציב הדורות הבאים בכנסת ישראל מאז היווסדה של הנציבות בשנת 
2002 ועד 2006, והיום משמש יו"ר ועדת המקצוע למדעי המידע במשרד 

בהתבסס על מחזורי המלחמות שהתחוללו באלפיים השנים האחרונות, צפויה בשנת 
2020 מלחמה מכוננת שתעצב את המאה ה-21 (בסבירות של 65%). 

מבטיח  עשור  יהיה  ה-21  המאה  של  השני  העשור  דמוגרפיים,  מודלים  על  בהתבסס 
מבחינה כלכלית למדינת ישראל. סביר כי הצמיחה תעלה על 5%-7% (בסבירות של 60%). 
בהתבסס על מודלים של התפתחות, תעשיות העתיד לא יהיו תעשיות של טכנולוגיה 

עילית (היי-טק) אלא תעשיות של מדעים עיליים - היי-סיינס (בסבירות של 50%). 
בהתבסס על מודלים חדשים של תפוקה ממקורות מוכחים, עד סוף העשור השני של 

המאה ה-21 מחיר חבית הנפט עלול להאמיר ל-500 דולר (בסבירות של 30%). 
    

www.thefuturecode.com
www.passig.com
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הספר עשוי לשמש כלי עבודה חשוב למנהיגי המדינה 
ולמקבלי ההחלטות הלאומיות... הוא שופך אור על 
תהליכים וזרמים תת-קרקעיים והופך את הקורא 

לצוללן המתוודע לעולם מופלא שמתרחש מתחת לפני 
השטח.

חבר הכנסת זבולון אורלב, יו"ר ועדת ביקורת המדינה.

תחזיותיו של ד"ר פסיג מאתגרות, מלהיבות, מעוררות 
של  תחזיות  לא  בדיוני,  מדע  אינן  אלה  מחשבה. 
אסטרולוגים או פוליטיקאים. כאן התשובות המהימנות 

למה שיכול להיות עתיד נכדינו.
הראשון,  הערוץ  של  החוץ  חדשות  דסק  ראש  נהרי,  אורן 

הטלוויזיה הישראלית.

מאז הרצל משהו השתבש בחשיבת העתיד הישראלית. 
ספר זה עשוי להיות נקודת מפנה בחשיבה זו. זהו ספר 
הן לאנשי אקדמיה והן לציבור המשכיל הרחב אשר אינו 
מוכן לחכות ל"גורל" לומר את דברו אלא מוכן ליטול 

חלק פעיל בעיצוב עתיד כולנו. 
למדעי  המחלקה  עתידים,  חוקר  ליימן-וילציג,  סם  פרופסור 

המדינה, אוניברסיטת בר-אילן.

ספרות  בארץ  פורסמה  לא  כמעט  עתה  שעד  מפתיע 
תורם  פסיג  ד"ר  של  המרתק  ספרו  זה.  בשטח  רצינית 
שהעתיד  מי  לכל  חובה  וקריאתו  הזה,  הפער  לסגירת 

חשוב לו, כלומר כולנו.
ד"ר אהרן האופטמן, חוקר בכיר במרכז לחיזוי טכנולוגי ליד 

אוניברסיטת ת"א.

www.ybook.co.il

של  עתידה  לגבי  קשות  שאלות  המציג  מרשים  ספר 
ישראל בתחומי החברה, הכלכלה והביטחון, ובתשובה 
לשאלות אלה הוא גם מוכן לשחוט פרות קדושות. ד"ר 
פסיג קורא לקברניטים ולאזרחי ישראל שלא להשלות 
את עצמם, להסתכל לעתיד ישר בעיניים ולהיערך בזמן 

למענה הולם לאיומים ולאתגרים העתידים לבוא.
דיקן  סגן  טרור,  נגד  למדיניות  המכון  מנכ"ל  גנור,  בועז  ד"ר 
המרכז  ואסטרטגיה,  דיפלומטיה  לממשל,  לאודר  ביה"ס 

הבינתחומי הרצליה.

מחיר: 98 ש“ח

panton 877
metalic coated- silver 

silver ,foil 
הוךראות לדפוס:

נייר כרומו מט ( לפחות 250 גר‘) + למינציה על הכל, כמו כן הטבעה 
עיוורת ( הבלטה) על כל הכיתוב הלבן בפרונט ”צופן העתיד“- מבחן 

העתיד של ישראל

מבחר תחזיות מהספר:

החינוך, נוסף על היותו חבר בוועדות שיפוט לאומיות ובין-לאומיות שונות של מחקרים ופרויקטים 
בעלי השפעות ארוכות טווח.


