חדשותגיאוגרפיות
גלובליזציה בעידן הקורונה
בשנים האחרונות נפוץ מאוד לדבר על "גלובליזציה",
אך מה היא? איך היא משפיעה עלינו? ומה הקשר שלה
לווירוס הקורונה?
גלובליזציה הינה תהליך חברתי אשר הופך את ההוויה

תרבות ואורח חיים זר גם עושה התאמה ומשנה אותו
לטעמה המקומי .דוגמה מאוד בולטת היא רשת המזון
האמריקאית המהירה מקדונלדס  -בארץ היה כשרה,
בהודו לא מוכרים בה בקר (הפרה נחשבת לחייה

מקדונלדס ישראל

מקדונלדס הודו

"יהיה בסדר" עם ציור קשת בענן – איטליה

"יהיה בסדר" עם קשת בענן ישראל

החברתית שלנו להוויה אחת – גלובלית .במילים
אחרות ,זהו תהליך שהופך את צורת החיים של כל
אחד מאיתנו בישראל לדומה מאוד לצורת החיים של
מישהו אחר בארה"ב ,בברזיל ,בדרום אפריקה ,בסין או
באוסטרליה .ניתן למצוא את ניצני התהליך כבר בסוף
המאה ה 16-עם התחלת המסחר העולמי .אך העולם
הפך להיות באמת עולם גלובאלי רק מתחילת שנות
ה.90-
רבים סוברים שגלובליזציה היא אימוץ של התרבות
ואורח חיים האמריקאיים (האמריקניזציה) או התרבות
המערבית ,אך הדבר אינו מדויק .גלובליזציה היא אימוץ
של תרבויות ואורחות חיים מכל קצוות העולם .הדבר
ניכר למשל באימוץ שיטות טיפול "אלטרנטיביות"
מהמזרח הרחוק ,שיטות הרפיה והתעמלות כמו
היוגה והמדיטציה ואף באימוץ של אוכל אסיאתי כמו
הסושי והנודלס .חשוב לזכור שכל חברה שמאמצת

קדושה) ובאיטליה מוכרים בה גם פיצה עטופה (כמו
סמבוסה).
לתהליך הגלובליזציה יש כמובן יתרונות בהם העלאת
איכות ורמת החיים .הגלובליזציה מאפשרת לנו כמעט
אין סוף אפשרויות בהם חופשות בחו"ל במחיר נמוך

לכל יד ,הגירה ועבודה בחו"ל ,קנייה ומכירה של
מוצרים מכל העולם ,הפצת רעיונות וכו' .אף על פי
כן ,הגלובליזציה גם גורמת לאיבוד זהויות ותרבויות
מקומיות .בנוסף ,היא יוצרת משברים חברתיים,
כלכליים ופוליטיים .אך החלק המסוכן יותר שלה הוא
שאירוע קטן במקום אחד בעולם יכול להשפיע תוך
דקות על כל העולם כולו ובצורה לא שווה ולהפוך
אותנו כחברה ,לחשופים ופגיעים הרבה יותרמבעבר.
וירוס הקורונה שהחל בסין "הרחוקה" ,לא הדאיג יותר
מידי את תושבי ישראל עד חופשת הפורים .אך בעולם
גלובאלי ,הדברים יכולים לצאת מכלל שליטה תוך
כמה שעות .בגלל החופש לנוע ממקום למקום ללא
הגבלה ,וירוס הקורונה הצליח בחודש אחד להתפשט
כמעט לכל מדינות העולם ,דבר שבעבר היה לוקח
כמה חודשים טובים ואף שנים .כמו כן ,אירוע גלובאלי
יכול להשפיע בצורה שונה על מקומות שונים בעולם.
במקרה של וירוס הקורונה ,ההשפעה הקטלנית ביותר
של הווירוס עד כה הייתה באיטליה ,איראן ,ספרד
וארה"ב .בוודאי אתם שואלים ולמה דווקא איטליה?
סיבה אחת מרכזית הייתה שהרבה חברות בצפון
איטליה היו בקשר הדוק עם חברות סיניות בעיר ווהאן,
העיר ממנה התפשט וירוס הקורונה .ובכל זאת ,וירוס
הקורונה יכול להוות דוגמה מצויינת להבנת תהליך
הגלובליזציה משום שגרם לתגובות אחידות בעולם.
בעקבות הווירוס התפתחו צורת חיים דומות ,לדוגמה
השהייה הממושכת בבתים ,העבודה והלימודים
מרחוק ,שימוש בתוכנות דומות כמו  ,ZOOMוחבישת
מסכות על הפנים .בנוסף ,גם ההוויה והתחושה וצורת
ההתבטאות הייתה דומה כגון אירועי שירה ומחיאות
כפים במרפסות או תליית שלטים "יהיה בסדר" עם
ציור קשת בענן .הגלובליזציה הינה תהליך ואנחנו
רק בתחילתה ולכן קשה מאוד לחזות לאן היא תוביל
אותנו.

קבלת שבת במרפסות  -ישראל

מחיאות כפיים מהמרפסות -צרפת

ד"ר גד שפר
החוג לגיאוגרפיה אדם וסביבה

