
||  ד"ר צבי לניר  ||

המעגל המסכל של מדיניות הזיקנה
  "הגיל התפקודי", ולא "הגיל הכרונולוגי", הוא המדד הקובע מה יהיה מצבנו

בגילים המתקדמים ומה תהיה תוחלת החיים האישית שלנו

מאוחר  ורק  תחילה  מרגישים  אנחנו  בחיינו  המתרחשות  המהפכות  את 
יותר מבינים. כך גם לגבי המהפכה של העלייה בתוחלת החיים. אנחנו כבר 

מרגישים אותה, אך עדיין לא מבינים אותה.
יותר  לנו  שהוסיפה  רק  לא  החיים  בתוחלת  שהמהפכה  מרגישים,  חנו  אנ
שנות חיים לחיות לאחר יציאתנו לגמלאות, אלא שהיא מביאה עמה משהו 

יותר עוצמתי מכך. היא מביאה לנו תקופת חיים חדשה שאינה הזיקנה. 
הוא  זקן,  כבר  באמת  היה  לפנסיה,  היציאה  לגיל  כשהגיע  שלנו,  א  סב
הוא  כי  כבר,  שתגיע  לפנסיה  ליציאה  ציפה  הוא  כזקן.  והתנהג  זקן  אה  נר
עבד בעבודה פיסית וכוחו תש משנות העבודה הארוכות. הוא רצה לחיות 
במנוחה את השנים המעטות שעוד נותרו לו. לא כך אנחנו, כשאנו יוצאים 
מרגישים  אנחנו  אמנם  מופתעים.  עצמנו  את  מוצאים  אנחנו  נסיה  לפ
שאיננו עוד צעירים, אך בהחלט עדיין לא זקנים. אנחנו לא נראים זקנים 

ולא מרגישים כך. 

_____

בניגוד לדור הקודם, שמילא את ימיו בקופת 
החולים, אנחנו מתרחקים מכך וכל שכן 
ממועדוני הזקנים ומתעסוקות הזיקנה, 

שמוסדות הסעד למיניהם מציעים לנו חינם,  
או כמעט חינם

_____

אנחנו מרגישים שהגיל של הדור הקודם אינו אותו גיל שלנו. בן ה-70 של 
היום הוא צעיר יותר מבני ה-50 של אתמול. מבלי שהבחנו בכך, הפנסיונר 
של אתמול הוחלף בזן חדש, שהוא לא רק מאריך ימים יותר, אלא הוא גם 
בריא יותר, משכיל יותר ובעל יכולת תרומה משמעותית לעצמו ולסביבתו 

מזו של הדור הקודם.

זה נכון שבגילים המאוחרים של חיינו עולה ההסתברות שנלקה במחלות 
זיקנה  אותה  לכדי  מצבנו  את  ידרדרו  לא  הן  המקרים  ברוב  אך  וניות,  כר
גריאטרית, שהם גרמו לבני הדור הקודם. הרפואה כבר יודעת כיצד לשמור 
להמשיך  מאתנו  תמנע  שלא  שליטה,  תחת  הכרוניות  המחלות  רוב  את 
ונדחקת  מתקצרת  הזיקנה  תקופת  רובנו,  שלגבי  נראה  הפעילים.  יינו  בח
כ-20  עוד  בממוצע  לנו  נותרים  לפנסיה  היציאה  לאחר  האדם.  חיי  וף  לס
שנות חיים, שאיננו רוצים לבלות במנוחה, אלא לחוות סבב חדש של חיים 

פעילים ומספקים.
לצורך  דווקא  לאו  והיצירה,  העבודה  לעולם  לחזור  בוחרים  מבינינו  ים  רב
השלמת הכנסה, אלא בעיקר בשל חיפוש אחר משמעות אישית ורצון הגובר 
בנו דווקא עתה לתרום לחברה. דווקא תקופת חיים זו, שאני מכנה "תקופת 
יותר  איכותית  חיים  כתקופת  בפנינו  להיחשף  יכולה  המאוחרת"*  גרות  הב
מאשר תקופת הבגרות הראשונה שלנו, שהיציאה לגמלה סימנה את סיומה. 

כל שכן, שהיא שונה ממה שאנחנו יודעים על תקופת הזיקנה.
בריא  חיים  לאורח  חדשה  מודעות  מגלים  אנחנו  שבה  חיים  תקופת  הי  זו
יכולים  שאנו  מגלים,  אנחנו  הרפואה.  בעולם  הגדולה  ההתקדמות  כות  בז
שעד  כרוניות,  מחלות  נוכח  גם  רבות,  שנים  עוד  פעילים  להיות  משיך  לה
לפני דור הצריכו אשפוזים ממושכים ומנעו מהורינו, כשהם הגיעו לגילים 
אלה, את המשך התפקוד העצמאי והם נזקקו לאשפוזים תכופים שקרבו 

את זיקנתם. 
בניגוד לדור הקודם, שמילא את ימיו בקופת החולים, אנחנו מתרחקים מכך 
וכל שכן ממועדוני הזקנים ומתעסוקות הזיקנה, שמוסדות הסעד למיניהם 

מציעים לנו חינם, או כמעט חינם.
לעומת זאת, אנחנו הופכים לצרכנים של מוצרים ושירותים איכותיים ומוכנים 
להוציא עליהם הרבה יותר ממה שבני הדור הקודם היו מוכנים להוציא ואף 

יותר ממה שאנחנו עצמו הוצאנו על עצמנו בתקופת הבגרות של חיינו. 

הרגשתי בכל אלה לגבי עצמי, כשהגעתי לגיל הפנסיה, ומצאתי, כי יותר ויותר 
מידידיי גם הם חווים את "תקופת הבגרות המאוחרת". עם זאת, אני מודע 
לכך, שאלה החווים את תקופת החיים החדשה הזו הם עדיין מיעוט, אותו 
מיעוט, שבכל שינוי בסיסי בחיים חבריו הם בבחינת ה-"Early Doers" – החלוצים 
שמסמנים את טריטוריית החיים החדשה, שאליה יגיעו רק מאוחר יותר גם 
האחרים. הרוב מתייחס עדיין לעלייה בתוחלת החיים רק כתוספת כמותית 
גם את אותן קבוצות באוכלוסייה המבוגרת שחווית  ויש עדיין  של שנים. 
מאפיינים  בשל  אם  בין  שלהם,  החיים  סם  עדיין  היא  "מסורתית"  קנה  זי

תרבותיים ו/או השכלתיים. 

זיקנה לעניין
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של  המהפכה  כי  לסכם,  ניתן  אלו,  חשובות  הסתייגויות  ולמרות  בהנחה 
למה  שלנו  ההבנה  זו  חסר,  שעדיין  מה  כאן.  כבר  החדשה  החיים  תקופת 

שאנחנו כבר חווים. 
לכל תקופת חיים חדשה בחיינו עד כה החברה היא שהנחתה אותנו, היא 
וכיצד עלינו  שאמרה לנו מי אנחנו אמורים להיות עתה, כיצד עלינו לנהוג 
לפרש את המציאות שאנו חווים. לא כך לגבי תקופת החיים החדשה הזו. 
יודעת  שהיא  מה  כל  דבר.  כמעט  לנו  לומר  עדיין  יודעת  לא  החברה  עליה 
לומר לנו, כאשר אנחנו מגיעים לגיל הפנסיה, הוא כיצד עלינו לעבור מעתה 
את תקופת ההזדקנות. יש כאן "פער רלוונטיות" תפיסתי, חברתי ושלטוני, 
שגורם לאיבוד של פוטנציאל הון צמיחה אישית וחברתית. אין להתפלא על 
כך. החברה לומדת את המציאות החדשה זמן רב לאחר שהיחידים שחיים 

אותה כבר חווים אותה.

המדיניות  נקבעת  שלהם  והתחזיות  התיאוריות  בסיס  שעל  הכלכלנים, 
הבעיה  דרך  בעיקר  החיים  בתוחלת  העלייה  את  בוחנים  הממשלתית, 
לתמוך  תוכל  שלנו  העבודה  בשנות  שחסכנו  הפנסיה  כיצד  האקטוארית. 
למותנו.  ועד  לפנסיה  יציאתנו  ממועד  לנו  שנותרו  השנים  ויותר  ב-20  בנו 
אשפוז  על  הגדלות  הציבוריות  ההוצאות  את  לכסות  תוכל  המדינה  כיצד 
ועל שירותי סיעוד לאוכלוסייה המזדקנת. אל העלייה בתוחלת החיים הם 
והוא מאיים על המשך  מתייחסים כאל עול, שהמשק יתקשה לעמוד בו, 

הצמיחה ועל רמת החיים שהורגלנו אליה. 
שחדלות  מיושנות,  בסיסיות  הנחות  שתי  על  מתבססות  אלה  תפיסות 

להיות רלוונטיות במציאות החדשה המתהווה עתה.
עוברים  אנחנו  לפנסיה  יוצאים  אנחנו  שכאשר  היא,  הראשונה  ההנחה 
חדשה  חיים  תקופת  של  בהתהוותה  הכרה  אין  עדיין  הזיקנה.  לתקופת 
בחיי האדם ואין גם הכרה בפוטנציאל החברתי והכלכלי הטמון בה לחברה 
ולמשק. זהו פוטנציאל שקידומו יכול להפוך את הקערה על פיה - להפוך 

את העלייה בתוחלת החיים מעול לנכס**.

עדיין  מבחינים  אינם  הזיקנה  חוקרי  גם  שכן  בכך,  אותם  להאשים  אין 
בתקופת החיים החדשה ומפרשים את ביטויה באמצעות העוגן התפיסתי 
של הזיקנה. הם עושים זאת, כשנוכח העלייה בתוחלת החיים הם מבחינים 
"זיקנה  ה-70-60,  בני   - צעירה"  "זיקנה  זיקנה:  של  תקופות  שלוש  בין 

בינונית" - בני ה-80-70 ו"זיקנה מופלגת" - בני ה-80 ומעלה.
האדם  על  עמוקה  השפעה  לו  יש  אך  סמנטי,  הבדל  רק  זהו  לכאורה, 
המגיע לגיל הפנסיה, שכן המושג "זיקנה" מבטא לא רק שם תואר, אלא 
את  לגייס  האדם  את  מעודדים  שאינם  וציפיות,  דימויים  של  שלם  מערך 
כל המערכת האישיותית שלו על מנת לחוות את תקופת החיים החדשה 
כנבחנת מהזיקנה. מה שחוקרי הזיקנה מציעים לאדם היוצא לגמלאות היא 
מערכת מאוד עשירה של שפה, כלים ופתרונות ועימם גם תלות, ההולכת 

וגוברת במערכות התמיכה הציבוריות.

_____

לכל תקופת חיים חדשה בחיינו עד כה החברה 
היא שהנחתה אותנו, היא שאמרה לנו מי אנחנו 

אמורים להיות עתה, כיצד עלינו לנהוג וכיצד 
עלינו לפרש את המציאות שאנו חווים. לא כך 

לגבי תקופת החיים החדשה הזו. עליה החברה 
לא יודעת עדיין לומר לנו כמעט דבר. כל מה 
שהיא יודעת לומר לנו, כאשר אנחנו מגיעים 

לגיל הפנסיה, הוא כיצד עלינו לעבור מעתה את 
תקופת ההזדקנות. יש כאן "פער רלוונטיות" 
תפיסתי, חברתי ושלטוני, שגורם לאיבוד של 

פוטנציאל הון צמיחה אישית וחברתית. אין 
להתפלא על כך. החברה לומדת את המציאות 

החדשה זמן רב לאחר שהיחידים שחיים אותה 
כבר חווים אותה

_____

_____

כשהחברה מתייגת אותנו כזקנים, היא 
מפעילה עלינו השפעה לא מודעת, אך מאוד 

עוצמתית. אנחנו מתחילים לצפות מעתה לחוש 
בסימפטומים המוכרים של הזיקנה ובהדרגה 

מוצאים אותם בנו. גם "כשמנחמים" אותנו, 
שבשלב זה אנחנו עדיין רק "זקנים צעירים" זה לא 

משנה את ההשפעה העוצמתית של הציפייה הזו

_____

* עוד על "תקופת הבגרות המאוחרת" ומתנת החיים החדשה שהיא מעניקה לנו תוכלו 
לקרוא במאמר קודם שפרסמתי ב׳דורות׳ בכותרת המעידה על מהותה "תקופת הבגרות 
המאוחרת - המתנה שקיבלנו ועדיין איננו יודעים מה לעשות בה". כמו כן, הקורא מוזמן 
לפנות לאתר "הגיל הנעלם" http://zvilanir.wix.com/the-gift-of-age שם יוכל למצוא 

מאמרים ופוסטים רבים, המאירים על היבטים שונים של תקופת חיים חדשה זו. 

** על כך ראו - צבי לניר. )2015(. מעול לנכס - מבט חדש על העלייה בתוחלת החיים. 
בהוצאת הג׳וינט, אשל. 
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כשהחברה מתייגת אותנו כזקנים, היא מפעילה עלינו השפעה לא מודעת, 
בסימפטומים  לחוש  מעתה  לצפות  מתחילים  אנחנו  עוצמתית.  מאוד  אך 
המוכרים של הזיקנה ובהדרגה מוצאים אותם בנו. גם "כשמנחמים" אותנו, 
שבשלב זה אנחנו עדיין רק "זקנים צעירים" זה לא משנה את ההשפעה 
העוצמתית של הציפייה הזו. למה הדבר דומה? לכך שהרופא מבשר לחולה 
שהוא חולה במחלה ממאירה. אמנם מצבו עדיין "בסדר", אך מעתה עליו 

להשלים עם כך שמצבו רק ילך ויחמיר.

הדימוי של זקן הוא של אדם כפוף, הולך לאט וחושב לאט. גופו מצטמק 
וכך גם שכלו. הוא כבר אינו מסוגל ואף אינו רוצה ללמוד דברים חדשים. 
כל מה שניתן לצפות ממנו מעתה הוא לנסות להאט את הנסיגה לעבר 
התשישות הגופנית והמנטלית של הזיקנה ולנצל את השנים שבהם הוא 
עדיין "זקן צעיר" על מנת ליהנות ממה שנותר לו למצוא בהם. על כן, מה 
שהמדינה מציעה לו מעתה הוא להשתתף בתכניות ההפעלה של "זיקנה 

פעילה".***
גם אם תכנית "הזיקנה הפעילה" מנסה לרכך זאת, הסטיגמה של הזיקנה 
מוציאה את הגמלאי מ"מגרש המשחקים" של החיים הפעילים וזאת ללא 
כללי  דימויים,  בנו  מפנים  החברתי  המיתוג  בפועל.  ליכולותיו  קשר  שום 
למערכת  הופכים  והם  לעצמנו  לשייך  לומדים  שאנו  וציפיות,  התנהגות 
צריכים  אנחנו  ומה  עצמנו  לגבי  שלנו  התפיסות  את  המניעה  הדימויים 

לצפות מעצמנו מעתה.
זוהי תופעה של "מעגל מסכל" )Vicious circle(, של ציפייה המגשימה את 
עצמה. היא פועלת עלינו כמסך המסתיר מאתנו את האפשרות לעשות 
U turn ולחוות את השנים שנוספו לנו כתקופת חיים חדשה ובכך להיחלץ 
צמיחה  הון  של  לאיבוד  ולחברה  לנו  גורם  זה  כל  הזה.  המסכל  מהמעגל 

אישי, חברתי וכלכלי.
את  מזינה  והיא  רלוונטית  להיות  שחדלה  הכלכלנים,  של  השנייה  ההנחה 
"המעגל המסכל" הזה, קשורה לכך, שאת כל החישובים שלהם על תוחלת 
שמופיע  )זה  האדם  של  הכרונולוגי  גילו  פי  על  עושים  הכלכלנים  החיים 
בתעודת הזהות שלו(. בסיס חישובי זה מוטעה ומטעה, ככל שמדובר בגילים 

המתקדמים של החיים. טעות זו הולכת וגדלה ככל שעולה תוחלת החיים. 

ניתן לפגוש בני 50 שמבחינה תפקודית ומנטלית הם כבר זקנים; לעומתם, 
בני 80 שהם עדיין ערניים ופעילים יותר מבני ה-50. לדוגמה, נשיא המדינה 
בין 93 ומתפקד עדיין כבן תקופת  לשעבר, שמעון פרס, שהוא היום כבר 
לא  בהחלט  אך  ארכיטיפית,  דוגמה  היא  זו  כזקן.  ולא  המאוחרת  הבגרות 

יחידה, לתופעה מתרחבת זו. 
התפקודי".  "הגיל  אלא  שלנו,  הכרונולוגי  הגיל  לא  הוא  חווים  שאנו  מה 
לגיל  מאמינים  לא  אנחנו  שלפעמים  עד  גדול  כך  כל  הוא  בהרגשה  הפער 
המופיע בתעודת הזהות שלנו, בבחינת זה לא אני! אנחנו חווים את הגיל 
התפקודי שלנו בעוצמה הולכת וגוברת, אך רובנו עדיין לא מבינים אותו ואת 

הפוטנציאל הגלום בו. 
הקוגניטיבי,  הגופני,  מצבו  את  בפועל  המשקף  הגיל  הוא  התפקודי  הגיל 
הנפשי והחברתי של האדם. גיל זה נותן מענה משולב לשאלות, כגון: איך 
ואיך הוא מקושר  האדם מתפקד פיסית, איך הוא חושב, איך הוא מרגיש 

ומתקשר עם האחרים ועם סביבתו. 
מצבנו  יהיה  מה  הקובע  המדד  הוא  הכרונולוגי,  הגיל  ולא  התפקודי,  הגיל 

בגילים המתקדמים ומה תהיה תוחלת החיים האישית שלנו. 
חשובה  התפקודי  הגיל  לבין  הכרונולוגי  הגיל  בין  ההבחנה  מכך,  חשוב 
מאחר, שבעוד שהגיל הכרונולוגי אינו בשליטתנו, הגיל התפקודי שלנו הוא 
יכולים להאריך  יכולים לשנות אותו; אנחנו  במידה רבה בשליטתנו. אנחנו 
את תוחלת החיים האיכותית האישית שלנו ולדחוק לסוף חיינו את תקופת 
החיים  את  שיאריך  הרפואי,  הממסד  בחסדי  נתונים  נהיה  שבה  החיים, 

הסופניים שלנו. 

כיום, האדם יכול וצריך לפעול בצורה יזומה על מנת להגדיל את הפער בין 
גילו הכרונולוגי לגילו התפקודי על ידי פעילות שיטתית המכוונת לכך, אך 

רובנו לא עושים זאת.
פי  והשלטונית המגדירה אותנו על  ושוב, גם כאן, ההתייחסות החברתית 
משליטה  כשהיא  מסכל",  כ"מעגל  עלינו  פועלת  שלנו  הכרונולוגי  הגיל 
להיות  חדלה  שהיא  מרגישים  כבר  שאנו  למרות  עלינו  הזו  התפיסה  את 

רלוונטית לנו.
יש כאן "פער רלוונטיות" תפיסתי, חברתי ושלטוני, שהשפעתו עדיין רבה 
ודורשים  מצפים  שאנחנו  מה  ועל  מפנימים  שאנחנו  מה  על   - רובנו  על 
למרות,  זאת  הכרונולוגי.  גילנו  עם  להשלים  לרובנו  גורמת  היא  מעצמנו. 
שמסמנים  החלוצים  אותם   –"  Early Doers"-ה של  מיעוט  אותו  שכיום 
את טריטוריית החיים החדשה שאליה יגיעו רק מאוחר יותר גם האחרים, 
מצליחים כבר בפועל להגדיל את הפער בין הגיל התפקודי לגיל הכרונולוגי 
שלהם. הם עושים זאת מבלי שיש להם תיאוריה מפורשת על מה שהם 
המאפשרות  ומתודולוגיה  תיאוריה  גם  פותחו  לאחרונה,  בפועל.  עושים 

להדריך בצורה שיטתית את התהליכים הנדרשים לכך.****
להיעזר  שנוכל  טכנולוגיים  אמצעים  גם  לרשותנו  לעמוד  מתחילים  היום 
בשוק  מצויים  התפקודי.  גילנו  ולשיפור  לבקרה  המכוונת  בפעילות  בהם 
פעילותו  על  נתונים  בעצמו  למדוד  לאדם  המאפשרים  וצמידים,  שעונים 
דם  לחץ  דוגמת  בריאותו,  של  בסיסיים  מדדים  על  והשפעתה  הגופנית 
ודופק. זוהי רק תחילת הדרך. כיום, זהו אחד מתחומי ההשקעה העיקריים 
כי  לצפות,  וניתן  גדולים  סכומים  בכך  מושקעים  הטכנולוגיה.  חברות  של 
זה.  בתחום  נוספות  מרשימות  דרך  פריצות  תתרחשנה  הקרובות  בשנים 
טכנולוגית  התקדמות  גם  תתרחש  הקרובות  בשנים  כי  לצפות,  גם  ניתן 
גם  בעצמו  ולמדוד  לאבחן  לאדם  שיאפשרו  ניטור,  כלי  בפיתוח  מרשימה 
את הביצועים הקוגניטיביים, הפסיכולוגיים והחברתיים שלו, ואת הקשרים 

שבין ארבעת הממדים הקובעים את גילו התפקודי של האדם.
יהיה להפיק מהם,  בהתבסס על טכנולוגיות אלה ועל ה-big data שניתן 
בסיס  שיהוו  חדשים,  סטטיסטיים  מודלים  ולעצב  לפתח  יהיה  אפשר 
לקביעת קריטריונים חדשים להשקעה ציבורית סלקטיבית יותר, המבחינה 
בין מי שמצבם מאפשר להם למצות את תקופת החיים החדשה ולנצל את 
הפוטנציאל הטמון בה, לבין אלה שמצבם אינו מאפשר להם עוד למצותה 

ולמקד את המשאבים הציבוריים בסיוע לאחרונים. 

פיהם  שעל  החישובים  כל  את  לשנות  יאפשר  ימומש,  אם  כזה,  תהליך 
ועל  הצפוי  האקטוארי  המשבר  על  הפסימיות  למסקנות  הכלכלנים  הגיעו 
ההשלכות האחרות של העלייה בתוחלת החיים על הכלכלה הלאומית. הוא 
יאפשר לרכז משאבים גדולים יותר בסיוע למי שהגיע לגיל זיקנה ונזקק לכך. 
במקביל, גם לבטל את ההשפעה השלילית של המעגל המסכל של המדיניות 
הממשלתית הנוכחית להתמודדות עם הזיקנה ולהפוך אותה ממעגל מסכל 

למעגל ספיראלי חיובי ומאתגר של צמיחה אישית, חברתית וכלכלית.

.Praxis ד"ר צבי לניר, הנשיא המייסד של חברת

*** "זיקנה פעילה" היא התכנית הממשלתית המכוונת לשמירה, ככל הניתן, על רמת 
פעילות ומעורבות של הזקן בסביבה על מנת להרחיק את הבדידות והדיכאון ולדחות 

את ההידרדרות הגופנית והמנטלית.

**** אלה ניתנים כבר ללמידה - ראה סדנת "הגיל הנעלם"
https://www.youtube.com/watch?v=tBTK8Dce3vs
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