
 

  שנות חיים והמשמעות שלהם 150 – בדצמבר 25 עם רון נשיאל תוכנית רדיו

לאחרונה מתחילה לחדור סוף סוף לתודעה של יותר ויותר אנשים שמשהו בלתי רגיל 

לצערי עדיין לא פוליטיקאים וקובעי  –רופאים גנטיקאים , מומחים. קורם עור וגידים

סיולוגית בסדר גודל יפני מהפכה פמתחילים להבין שהמין האנושי עומד ב –מדיניות 

  . שזה אלפי שנים לא ראינו

למיטב ידיעתנו כיום תוחלת החיים הממוצעת . שוב קצת פרספקטיבה, אבל ברשותך

בקצב איטי ובטוח האבולוציה ... מאז. שנות חיים 15-שנה היתה לא יותר מ 5000-לפני כ

 הת תוחלת חייו שהגיעעשתה את עבודתה ובברירה טבעית המין האנושי הלך ושיפר א

אנחנו מדברים על ממוצע עולמי ולא ...תזכור. שנות חיים 25-לפני כמאתיים שנה ל

שהיו אנשים שחיו מעבר לזה אבל גם היתה תמותת ילדים כמובן  .ממוצע אירופאי

  .שלא נשכח...גדולה מאוד

, םכיו. במאתיים השנים האחרונות עשינו מהלך דרמטי בתוחלת החיים ושילשנו אותה

איגוד הבריאות העולמי מודד לא רק כמה שנים אנחנו חיים אלא כמה שנים בריאות 

כמה הם שנות החיים הבריאות שהאדם , רון, אתה יכול לנחש . האדם הממוצע חי

שנים של מחלות זקנה  10עד  5-לשנים הבריאות יש עוד כאגב מעבר ? הממוצע חי כיום

וכל זה . שנים בריאות 69.5י האדם הממוצע חי ובכן לפי איגוד הבריאות העולמ. כרוניות

וכמובן . בלשון אחרת הגיינה. מים יותר נקיים שאנחנו שותיםחייבים לומר בעיקר בגלל 

אגב המדינה עם תוחלת החיים של השנים . רפואה קצת יותר טובה ומזון קצת יותר מזין

עם השנים המדינה . שנות חיים בריאות 75עם —הבריאות הגבוהה ביותר היא יפן

  .שנות בריאות 25עם —הבריאות הנמוכות ביותר היא סיירה ליאון

בעיקר בגלל רפואה שמתקדמת בקצב הרבה מעבר לממוצע של , אבל כפי שאמרנו

מה שתורם לכך זה מדעים חדשים כמו מדעי הגנטיקה —מאתיים השנים האחרונות

דים בתחילת שנות כנראה שאותם ילדים שנול ...וטכנולוגיות רפואיות בלתי רגילות

  .זה כבר מתחיל לתודעה של כולם .2150האלפיים יהיו עדיין עלי אדמות בשנת 

שנה אבל לאחרונה כולם מתחילים להבין שכנראה  20- העתידנים מדברים על זה כבר כ

  .זה לא מדע בדיוני והסבירויות הולכות וגדלות שאכן כך יהיה

שנות  150ם את המשמעויות של הבעיה היא שאנשים עוד לא התחילו להמחיש לעצמ

ל כמה השלכות פיסיולוגיות ופסיכולוגיות של אדם עהייתי רוצה הפעם לעמוד . חיים

  !שנה 150החי 



 

כו מעבר למקובל היום את ימי יסביר יהיה שאנשים עם תוחלת חיים כזו ימש, קודם כל

בן או בת אנשים ילמדו עד לגיל ארבעים ורק אז יתחילו לחפש ברצינות . שלהם הבחרות

  . נשים תלדנה ילדים בשנות השלושים המאוחרות ובשנות הארבעים לחייהן. זוג

היום מעט . שנות עבודה 80זה  – 120עד לגיל  40מגיל  נהקריירות של אנשים תתפרס

  . שנות עבודה 40 – 70מגיל שלושים עד מאוד אנשים מוצאים את עצמם עובדים 

זה יהיה פריון . העבודהפריון לעבודה של כל אחד תוסיף העובדה שנכפיל את שנות ה

   .כפול ממה שקיים כיוםשמסתמך על נסיון חיים 

אנשים יספיקו לחסוך הרבה יותר ממה . שנות עבודה יחוללו גם הון רב לכל אחד 80

המשמעות של זה היא שהון רב מאוד גם יעבור . שנה 40- שהאדם הממוצע חוסך כיום ב

כבר עתה ההון הזה שעובר . wealth transferה הזו מכונה באנגלית התופע. מדור לדור

כתוצאה מכך יש . מדור לדור הולך וטופח למימדים שהכלכלה העולמית לא הכירה

אז דמה לעצמך . השקעות הון גדולות וכסף רב שמסתובב בעולם ומחפש השקעות טובות

לך את הפריחה של אתה יכול רק לדמות  .אם ההון הזה יוכפל והוא יחפש השקעות

  .הבורסות וההשלכות על השקעות בעסקים קטנים וגדולים

היום כולנו . דמה לך מה זה להתהלך עם זכרון של נסיון פעיל ארוך, בפן הפסיכולוגי

העדפותינו , עמדותינו הפוליטיות, מתהלכים עם זכרון פעיל שמעצב את גישתנו לחיים

שנה  150האדם שיחיה .  70עד  20מגיל  –שנה  50-החברתיות וכן הלאה של לא יותר מ

  .130או אפילו  120עד  20מגיל  –שנה  100יתהלך עם זכרון פעיל של 

סביר להניח ? 150עד  40שנים מגיל  110האם אנחנו נוכל להשאר עם אותו בן או בת זוג 

לראות שניים או  יכוליםמצד אחד אנחנו . שזה ישנה את חיי הזוגיות שלנו לבלי הכר

אבל מצד שני כולנו נקנא באהבה של זוגות אשר . חיי זוגיות כדבר מקובלשלושה 

סביר להניח שאלו יהיו גבהים אחרים של אהבה . שנה 100הצליחו לרקום אותה במשך 

  .שלא מוכרים לנו כיום

האנשים לא . האדם הממוצע גם יחיה כשלושים שנה בפרישה מרצון או מאונס מעבודתו

יתפתחו עיסוקים . כי לא יהיה סניף בנק אז –יקור בבנק יסתפקו בישיבה בבית או בב

אני מעריך שאנחנו נראה . המתאימים לגיל הפלטינה הזה שקשה להעלות על הדעת כיום

. 20-תופעת התרמילאים של החברה בני הבמקום . תופעה הפוכה מזו המוכרת לנו כיום

  .שבועאנחנו נראה תופעה של טיולי זקנים שנמשכים שנים ולא רק סופי 

וכל זה עשוי להתרחש . לא דבר מה בכך. בקיצור אנחנו מדברים על שינוי סדרה חברה

כשאני פוגש גננות , רון. בחייהם של התינוקות שכבר נולדו והם נמצאים תחת ידינו כיום

בהרצאות שלי אני תמיד אומר להן שיזהרו בהתנהגותם עם הילדים בגן כי אלה יזכרו 

   .שנה 150להם אותה למשך 


