
דוד פסיג' פרופ

.  חברתי וחינוכי, בחיזוי טכנולוגיהוא עתידן המתמחה , דוד פסיג' פרופ

התואר השלישי בחקר  שם הוא סיים את , ב"מינסוטה שבארה' בוגר אוניהוא

.  הוא נחשב ליחיד במדינת ישראל המחזיק בתואר שלישי בחיזוי. העתיד

ראש המעבדה למציאות ובראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת עומד בהוא

.אילן-בר' באונימדומה 

פסיג יועץ לארגונים רבים בישראל ובעולם בעיתוד תהליכי קבלת  ' פרופ

בין עיסוקיו הרבים הוא כיהן כיועצו של נציב הדורות  . ההחלטות שלהם

. הבאים בכנסת ישראל

.  במועצה הלאומית למחקר ופיתוחוכיום הוא גם חבר 

:  הוא פרסם לאחרונה רבי מכר על עתידה של מדינת ישראל הראשון כותרתו

,  המוח העתידי–פורקוגניטו: והשלישי, 2048: השני כותרתו, צופן העתיד

.  בהוצאת ידיעות

.הראשונים קיבלו את פרס ספר הזהב



תרדוף קצבקצב 
קצב השינויים והשלכותיו

דוד פסיג' פרופ
ראש המגמה לטכנולוגיות תקשורת, חוקר עתידים

ראש המעבדה למציאות מדומה

אילן-אוניברסיטת בר

www.passig.com



שתי שאלות

האם יש דרך לצפות את  

קצב השינויים  

?העתידיים

מה המשמעות שיש  

מדע  , לקצב טכנולוגיה

?וחברה בעתיד



מקורות ודוגמאות, הגדרה: סינגולריות



John von Neumann (János)

הדיגיטאלי המודרנימדעי המחשבמחלוצי•

הקוואנטיםמכאניקתו

-ריאקציות תרמו, גרעיניתפיזיקהבפיתח צעדים חשובים•

המימןפצצתוגרעיניות

ומושגים בביולוגיה חישוביתתורת המשחקיםפיתח את•

שנולד למשפחה יהודית  מתמטיקאי•

1903-1957בהונגריה 

נפטר ממחלת הסרטן שכנראה נגרמה  . פרויקט מנהטןחבר בצוות•

מחשיפתו לרדיואקטיביות מהניסויים בפצצת האטום



הגדרה  –סינגולאריות 

הוא מונח באנגלית שפירושו  " סינגולאריות"
.השלכות ייחודיותבעל אירוע ייחודי

כ אחר תקופה "סינגולאריות מתרחשת בד
.מעריכיתארוכה של התפתחות 

"מתמטיתסינגולאריות "•

"פיסיקאלית-אסטרוסינגולאריות "•

"ביולוגיתסינגולאריות "•

"מידעסינגולאריות "•

"חברתיתסינגולאריות "•

"טכנולוגיתסינגולאריות "•



סינגולאריות מתמטית

ערך העולה על  מציין סינגולאריותהמונח 
עוצמת  כדוגמת , כל מגבלות סופיות

שנגזר בעת שמחלקים  סדר הגודל
קבוע במספר המתקרב יותר ויותר  

.לאפס

כנקודה בה המודלים  מוגדרתסינגולאריות
.המתמטיים מתמוטטים

c

g = 

1/c

(  מימין לשמאל)מתקרב לאפס cכאשר 

1/c(  אוg )מתקרב לאין סוף.

סינגולאריות מתמטית תרשים ליניארי



פיסיקלית  -אסטרוסינגולאריות 

הסינגולאריות היא  , פיסיקה-באסטרו

גורמים  כוחות הכבידהבה הנקודה 

אינסופיבאופן למרחב ולזמן להתעוות

.אינסופיתבצורה לחומר להידחסוגם 

בו עקמומיות הזמן  , מרכז החור השחור

.והמרחב היא מקסימאלית

בסינגולאריות הגאות והשפל  

,  שום עצם מוצק. הגרביטציוניים סוטים

לא יכול לשרוד את  , אפילו תיאורטית

.הפגיעה בנקודת הסינגולאריות

" בין כוכבים"על מתוך הסרט -מחשבסימולצית

Interstellar



סינטתיתביולוגיה 

הנקודההיא הסינגולאריות, בביולוגיה

גורמים  האבולוציהבה כוחות 

ולהופיעאינסופית להתעוותלחומר

.כתא חימחדש 

סימולציה ממוחשבת יחד עם תמונת  

רנטגן מיקרוסקופית יוצרים המחשה של  

.תא חי מבפנים



Robert Bigelow inflatable space hotels



VSS Enterprise (SpaceShipTwo) ($250K)



תיירות חלל



X Prize

An X Prize for Mobile Diagnostics

A $10 million prize would go to 

the first device that can 

diagnose a range of diseases 

with the same accuracy as a 

team of doctors.

Monday, May 23, 2011



Scanadu Scout 

Empatica – 2018



BioBeat

Biobeat watch provides accurate results for 30 measures. 

Users can easily set alarm points for each vital sign that 

let you know when certain levels are reached. The watch 

includes a built-in fall alarm, step counter, and sleep 

quality monitor. Sensors also measure:

• Blood Pressure
• Respiratory Rate

• Saturation

• Heart Rate

• Heart Rate Variability

• Pulse Pressure

• Systemic Vascular Resistance

• Stroke Volume

• Cardiac Output

• Cardiac Index

• Temperature

• Sweat



MirOculus

Developing the world most accessible, easy to use and 

accurate platform for microRNAs detection in the 

bloodstream allowing doctors to provide a single cancer 

test, non-invasive, accurate, accessible and fast. 

You don’t need to know which cancer you are looking 

for, even if the patient is not presenting symptoms yet.



Smartphone Dongle

A low-cost smartphone accessory that can detect three infectious 

disease markers from a finger prick of blood in just 15 minutes, 

performing all mechanical, optical, and electronic functions of a lab-

based blood test.

Developed by Samuel K. Sia, associate professor of biomedical 

engineering at Columbia Engineering.

It performs an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) triplexed

immunoassay not currently available in a single test format: HIV

antibody, treponemal-specific antibody for syphilis, and non-

treponemal antibody for active syphilis infection.

Manufacturing cost of $34, much lower than the $18,450 that typical 

ELISA equipment runs



Open-source literacy X Prize

A Global Learning X Prize for education 

without teachers

A $15 million prize would go to creating 

an open-source application that can 

teach a child to read, write, and 

perform arithmetic

without a teacher..

Tuesday, September 23, 2014



First Self-Replicating Synthetic Life

VENTERINSTITVTE

CRAIGVENTER

HAMSMITH

CINDIANDCLYDE

GLASSANDCLYDE

Craig Venter Institute www.jcvi.org

assembly of a synthetic M. mycoides genome in yeast



First Self-Replicating Synthetic NEW Life

TSRI www.scripps.edu

Scientists at The Scripps Research Institute (TSRI) 

have engineered a bacterium whose genetic 

material includes an added pair of DNA “letters,” 

or bases, not found in nature. 

The cells of this unique bacterium can replicate the 

unnatural DNA bases more or less normally, for as 

long as the molecular building blocks are supplied.

Denis A. Malyshev et al., A semi-synthetic organism with an 

expanded genetic alphabet, Nature, 2014
The report on the achievement appears May 7, 2014, in an advance online publication of the 

journal Nature.

Diene, V. et al., Progress Toward a Semi-Synthetic Organism with 

an Unrestricted Expanded Genetic Alphabet. J. Am. Chem. 

Soc., 2018, 140 (47), pp 16115–16123

Prof. Floyd Romesberg



סינגולאריות מידע

הצמיחה ברשתות מחשביםעל ידי חיוץ תופעת 
Jacques Vallée, ועוצמתם להעביר מידע

כל המידע הקייםמצא כי בנקודה מסוימת 
לדעתו זו . זמין לכל אחד בכל מקוםיהיה 

."הסינגולאריות של המידע"תהיה נקודת 

Anywhere, anytime, anything…

1
_______

500



סינגולאריות טכנולוגית

קצב התמורותשבה תקופה בעתידהיא טכנולוגיתסינגולאריות
הקיום האנושיומרחיק לכת עד כי מואץהטכנולוגיות יהיה כל כך 

.ובאופן בלתי הפיךלבלי הכרישתנה 

ושגיונות תכונות , המיומנויות, הידע, קרי, היכולות השכליות שלנו כיום
,  יחד עם כוחות המיחשוב שיהיו ברשותנו כדי לחשוביתמזגו, האישיות

.כיוםלדמותמסוגלים בקושי לתקשר וליצור בדרכים שאנו , לנמק



Vernor Steffen Vinge – (Bio-sketch)

•Vinge(1944בפברואר 10-נולד ב ) מדעי חוקר , מתמטיקאיהוא
לכתיבה  בפרס הוגוהידוע בזכייתו סופר מדע בדיוניוהמחשב

.ספרותית

 The"בשם 1993הוא ידוע בזכות ספרו שהתפרסם בשנת •
Technological Singularity"  גידול מעריכיבו הוא טען כי

(exponential growth ) בפיתוחים טכנולוגיים יגיע לנקודה אליה
.להרהר בתוצאותיואפילו אין באפשרותנו

•Vinge בכדי להקדיש את כל  2002בשנת דיאגו-סאן' מאוניפרש
.זמנו לכתיבה

הפרס לקידום הרעיון של תוכנות  הוא זכה בפרסים רבים כולל •
 Free Softwareהמוענק כל שנה על ידי האגודה מחשב בחינם
Foundation



Raymond Kurzweil – (Bio-sketch)

Rayהוא נחשב לחלוץ  (. 1948בפברואר 12)יורק -נולד למשפחה יהודית מניו

-text)המרת טקסט לקול , (OCR)זיהוי אותיות , כגון, טכנולוגיות רבות

to-speech) , זיהוי שיח(speech recognition )  וכלי הנגינה

(.electronic keyboard)האלקטרוניים הראשונים 

,  הומאניות-טראנס, בינה מלאכותית, בריאותהוא כתב ספרים רבים על 

.וסינגולאריות טכנולוגית

של  משלושה נשיאיםמדליות ושלוששל כבוד דוקטוראטים19הוא קיבל 

.ב"ארה

2002 - The National Inventors Hall of Fame

2002 - He received the $500,000 Lemelson-MIT Prize, the United States' largest award in 
invention and innovation

1999 - National Medal of Technology, the nation's highest honor in technology

1998 - Engineer of the Year from Design News 

1998 - Inventor of the Year from MIT 

1990 - The Association of American Publishers' award for the Most Outstanding 
Computer Science Book

1990 - The Grace Murray Hopper Award from the Association for Computing Machinery

1994 - Dickson Prize (Carnegie Mellon University's top science prize)



Raymond Kurzweil



רבי המכר על סינגולאריות טכנולוגית



הסינגולריות מתקרבת



ספרים אחרים על סינגולאריות



חוק התשואה המואצת



חוק התשואה המואצת

בקצב ההאצה המתמדת
ההתפתחות הטכנולוגית היא  
התוצר הבלתי נמנע של חוק  

חוק  "מכנה קורצווילאותו 
 Law of" )התשואה המואצת

Accelerating Return  .)

קצב התאוצההחוק מתאר את 
של המעריכיהגידול ואת 

.התהליך האבולוציוני

התוצאה  היא הסינגולאריות
של חוק  הבלתי נמנעת

.התשואה המואצת



חסכון ליניארי לעומת מעריכי

5%במקום שהבנק יעניק לך את התוכנית הרגילה של , 100₪נניח שיש לך בבנק סכום של 
אשר עולה  )10₪של סכום שנתי קבוע: מיוחדתתוכניתהבנק מציע לך , בשנהריבית קבועה

(.  ריבית5%על ההחזר השנתי של 

?האם הצעת הבנק כדאית

אחר מספר שנים אתה תפסיד משום שתוכנית הריבית הקבועה  ". זה תלוי"התשובה הנכונה היא 
.שנים28אחר במקרה זה . תיתן החזרים גדולים יותר מהסכום הקבוע

1: Exponential growth



מעריכיתחשיבה ליניארית לעומת 

2 4 ?   ?

6 8 10 12

8 16    32 64



מעריכיתחשיבה ליניארית לעומת 

2 4… ?

200

1,267,650,600,228,229,400,000,000,000,000

צעדים100



דוגמאות: 21-מגמות העל של המאה ה



גידול מעריכי בגודל האוכלוסייה

2018

7.7 billion

2050

Billion 9.7

2100

6-11

billion



מגמות מגדריות גלובליות ומקומיות

(1.17)גברים 117ברחבי תבל יש נשים 100על כל 

נשים100על כל –החלוקה מאוזנת ישראלבמדינת 
(0.98)גברים 98יש 

יש כיום רק  ( 18-40)בגיל הפריון אמהות 100על כל 
18עד גיל בנות 65

במעגל האיומים( 0-19בגילאים )יחס בין המינים 

1.05:  ישראל

1.05: מצרים

1.06: ירדן

1.06:  סוריה

(יותר בנים מבנות20%)1.20:סעודיה
(1.27-מכלל האוכלוסייה )





החורף הדמוגרפי



2013ינואר , הוצאת ידיעות אחרונות

המאפיין העיקרי של האיבר  

המופלא הזה המכונה מוח האדם  

עתיד-הוא יכולתו לחולל חשיבת

הרוורד' אוני, נוירופיזיולוג, משה בר

הנוירופיזיולוגיה של חשיבת עתיד•

כלי מדידה של חשיבת עתיד•

כלי פיתוח של חשיבת עתיד•

חיזוי עתידים אישיים•

מודל פנסיה עתידי•



גיל הזהב במספרים

Foreign Policy – Nov. 2010



2010יוני –הוצאת ידיעות 2048

www.TheFutureCode.com

שבועות רב מכר14



גידול מעריכי בתוחלת חיים

תוחלת חיים

18  Cro-Magnon-תקופת ה

25 מצרים העתיקה

30 לספירה 1400אירופה 

37  1800ב "אירופה וארה

25  1800עולם 

48  1900ב "ארה

79

73

 2016ב "ארה

2016עולם 

81 2018ישראל גברים 

85 2018ישראל נשים 

64

73

2016( שנים בריאות)עולם 

2016ישראל 



Aubrey de Grey



Rapamycin

.70-שהתגלה באי הפסחא שבאוקיינוס השקט בשנות הטבעיחומר 

.(FDA)על ידי רשות המזון והתרופות האמריקאית אושרהחומר 

להוסיף לתוחלת מחקרים רבים מאששים שוב ושוב את סגולותיו 

.אחוז13-9בין של עכברים החיים 

בגילאים , כאשר נותנים את החומר הזה לעכברים מבוגרים

ההתחלה המאוחרת הזו  , של אדם ממוצע60המקבילים לגיל 

מוסיפה  מקפיצה את היעילות של החומר פי שלוש והיא 

יותר מאשר  אחוז 38-28לתוחלת החיים של העכברים בין 

.לקבוצות הביקורת

החומר הזה  , שנה80עבור אדם שתוחלת חייו המצופה היא , משמע

אף אם הוא יתחיל לקחת  , לימיושנה 30עוד יכול להוסיף לו 

. 60אותו בגיל 



Targeting Aging with Metformin (TAME)

בהארכת  נמצאה מהימנה . שעלות ייצורה אפסילסכרתתרופה נפוצה 

בעלי כמה  (C. elegans)של תולעים תוחלת חיים ובשיפור בריאותם 

לתוחלת החיים  אחוז 40היא הוסיפה . מאפייני דנא זהים לאדם

.ולצפיפות עצם גבוהה אצל עכברים

.  מגבירה את הרגישות לאינסוליןבכבד ומדכאת את ייצור הגלוקוז היא 

ברמה התאית אשר כנראה מאטים את  מולקולות חמצן נמצאה מגבירה 

מספר פעמים  שהתאים נחלקים ככל . קצב חלוקתם בתהליך ההזדקנות

,  דבר המוביל לסרטן. גובריםלהעתקת טעויות רב יותר כך הסיכויים 

.לאלצהיימר ועוד

.2016-שבע שנים החל מאישר להתחיל ניסויים בבני אדם במשך FDA-ה

.  מיליון דולר50ב ייטלו חלק בניסויים בעלות של "מרכזי מחקר בארה15

.TAME–שם הפרויקט 

:  המחלות הללו3מתוך 2שיש להם 70-80מבוגרים בני 3000משתתפים 

.לקות קוגניטיביתאו לב, סרטן



CRYSPR / Cas9

Clustered regularly interspaced short 

palindromic repeats (CRISPRs) technology 

employs a guide RNA to direct the Cas9 

enzyme (light blue) to a target DNA 

sequence. Once there, Cas9 will bind when 

it finds a protospacer-adjacent motif 

sequence (red) in the DNA and cut both 

strands, priming the gene sequence for 

editing. (credit: Adapted from OriGene Technologies)



SIRT6

The sirtuin SIRT6 regulates lifespan in male mice, Nature 

483, 218–221, (08 March 2012)  doi:10.1038/nature10815

Prof. Haim Cohen, Bar-Ilan University, Israel

Sirtuins (SIRT1 to SIRT7) are 

highly conserved 

deacetylases that have been 

shown to regulate lifespan 

in yeast, nematodes and 

fruitflies.



1015עלות/גידול מעריכי בכוח המחשוב MIPS

1028 MIPS



גידול מעריכי בקצב השינויים בפרדיגמות מדעיות



Exponential data transmission growth



Exponential internet growth



Exponential data storage growth



קצב השינוי בחוקים רבים



סינגולאריות טכנולוגית

טיבעה  דברים מאפיינים את  9

של תקופת המעבר אל 

הטכנולוגיתהסינגולאריות

GNR revolutions

Genetics

Nanotechnology

Robotics



תאוצה בהתקדמות המדעית

10שבכל מצא במודלים שלו קורצוייל
את קצב  מכפיליםאנחנו שנים

בפרדיגמות המובילות  התמורות
.לחידושים טכנולוגיים

20-המאה הההישגים המדעיים של 
של התקדמות "שנה20"-לדומים 

מדעית בקצב ההתפתחות של  
.  2000-התחילת שנות 

של  "שנה20"עוד אנחנו נשיג 
בלבד  שנה14-בהתקדמות מדעית 

שנים7-בוהישג דומה ( 2014)
.נוספות בלבד

שנות התקדמות100= 21-המאה ה

התקדמות/ש2,000= 21-המאה ה



המוח העתידי



תודעת האדם היום ובעתיד

Homo Sapiens-sapiens

K   K   K

Homo Universalis

K  K K +  K



Flynn Effect

.  הולכים ועוליםIQ-שערכי ה80-גילה בשנות הפלין'פרופ
.(Murdoch, 2007)לאחרונה טענותיו נמצאו מובהקות 

ב ובמקומות אחרים  "בארהIQהוא מצא שנבחנים במבחני 
.2001-ו1947יותר בין השנים נקודות17השיגו 

אפקט תופס תאוצה גדולה  שפליןלאחרונה מצטברות הוכחות 
.יותר

עד  1947התוספת הממוצעת השנתית שנמדדה בין השנים 
התוספת  90-הואילו בשנות . IQנקודות 0.31היתה1972

.  נקודות בשנה0.36-עלתה ל



?עולהIQ-מדוע ממוצע תוצאות מבחני ה

חינוך טוב יותר



?מזון בריא יותר



ייתכן וזה משהו 

הטמון בטכנולוגיות 

?שברשותנו



VRהעצמת מיומנויות קוגניטיביות בעזרת 

שיפור מיומנויות אינדוקציה ודדוקציה

שיפור היכולת לעשות רוטציות מנטאליות

שיפור תפיסת הזמן

שיפור בקוגניציה המרחבית

שיפור בהערכה דינאמית

שיפור בפקטורי זכרון

שיפור בחרדת מבחנים

שיפור מיומנויות ברכישת שפה זרה

שיפור בתופעות דיסלקטיות



Brain Machine Interface-BMI
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