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 ?מהיכן יבואו הסטרטפים העתידיים
שבוע בו אנו לא אין . האווירה בימים אלו היא שאנו בפיתחה של תקופה חדשה במדע ובטכנולוגיה

מה כדאי ללמוד : שואלים, לכן, לא מעט אנשים. מתבשרים על פריצות דרך בתחומים מדעיים רבים

איך אפשר להכשיר את ילדנו , מה יהיו בעתיד התחומים הלוהטים בתעסוקה, באוניברסיטה

יך לנסות צר, על מנת ולו רק להתחיל להשיב על שאלות מסוג זה. ועוד, היכן כדאי להשקיע , לקראתם

כ התעשיות והעיסוקים וכמובן גם ניירות "כי ממנו יגזרו אח, לזהות את המגמות של המדע עצמו

  .הערך המבטיחים

פשוט להתחיל צריכים אנו  21- שיונחו על שלחן הניתוח המדעי במאה ה ו הסוגיותיהימה  לחזותבכדי 

השאלה בדבר מה קורה ש, ללמש, הואברור . לאתר את הסוגיות שידוע לנו היום שאנו בורים בהם

  . תשובה משכנעת לשאלה זו לאישעדיין אין . תהיה מרכזית" חושבים"בראשינו כאשר אנו 

. מאה הבאההמין האנושי במהאתגרים המדעיים העומדים בפני  יתחלק ולו רקרשימה , להלן, אם כן

נשכיל לזהות ולו אם . המדעיים הבולטים ביותר כיום תרשימה חלקית של הכישלונו, במילים אחרות

והרבה מאיתנו יוכלו להתחיל , נוכל לכוון את ילדינו מה ללמוד באוניברסיטאות, חלק מאתגרים אלו

  .של העשור הבא (startups)לתכנן את חברות ההזנק 

  אבולוציה

מיליון  כחמשלבני האדם ולקופים הגדולים היה אב קדמון משותף לפני החוקרים משערים כיום כי 

יחד עם מאובנים , י שימוש במידע זה"ע. אלו ניכר בקושיהקבוצות הגנים של שתי ההבדל ב. שנה

אנו נלמד אילו שינויים גנטיים אפשרו לאבות הקדמונים לעמוד זקופים , (Humanoids) הומינידים

נוכל להתחקות אחר מסלולי ההגירה של  ,כתוצר לוואי. מכן לדבר ולאחר) יםמיליון שנ כארבעהלפני (

בעוד סביר להניח כי . אבותינו הקדמונים שהיגרו מאפריקה והגיעו עד כדי אכלוסו של פני כדור הארץ

 .של המין האנושי יותר ואוטנטיתיותר  חצי מאה מהיום תהיה לנו היסטוריה עשירה

  

  תחילתם של החיים

המשימה הראשונה היא . שתתפוס את רוב המאה הבאה חשובה מאודזו שאלה  כיצד התחילו החיים

גנים טכנולוגית . שנים האחרונותהמיליון  של ארבעמחדש את ההיסטוריה של האבולוציה  למסד
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רינה אלקטרומגנטית מדעני המעבדות עסקו בהפיכת ק. יודעים שאנרגיה שווה למאסה או חומר

  ).יוצרת פצצות גרעיניות, הפיכת מאסה לאנרגיה, ההיפוך של תהליך זה( 30- ה מאסה מאז שנותל

אין מספיק חומר ביקום , לפי החישובים שבידינו. זה על בריאת העולםהאך יש משהו לא נכון בסיפור 

כמעט בוודאות  היאר ורשימתנו הנוכחית אודות חלקיקים של חומ, של המפץ הגדול למודלתאים מה

  .לא מושלמת

. שמסתבר אינו ריק כלל וכלל, "חלל ריק"אנו צריכים מבט מתוחכם יותר לגבי פירושו של הביטוי 

גרוע . י המפץ הגדול הניתן לתיאור אך לא להסבר"בעיות פילוסופיות קשות שנוצרו ע, בנוסף, ישנם

הישג הגדול השני של הפיסיקה של אף אחד לא הצליח לפשר בין פיסיקת הקוונטים לבין ה, מכך

 ריישאשל היקום  טבעו האמיתי ,יתבררעד שהדבר . תיאורית הגרביטציה של אינשטיין—20- ה המאה

  . מעבר לתפיסתנו

  רגע חושבים

  ?בורות עלינו להיכנס למאה החדשה במצב שלנגזר האם , אם כך

תמיד אלו הישגים  ,בראיה לאחור .ובצדק—כל המאות הקודמות היו גאות בהישגיהן. אין בכך בושה

עלינו לזנוח את הרעיון שחקירה מדעית אי , כמו כן. עלינו ללמוד להיות סבלניים. לוקות בחסר נמצאו

. חדשהואחרת שאלה שכל שאלה שנשאלת רק מולידה , מה שאנו יודעים עד כה הוא. פעם תושלם

  ?מדוע שלא יהיה כך עד סוף כל הזמנים


