איור :ערן מנדל

בלדד השוחי

שיזף רפאלי

חוזר עם תשובה

מה ויקיפדיה
עשתה לכלכלה?

למה קולה
פושרת לא
טעימה?

אחרי ההנאה משגשוגה מגיעה מסקנה מרעישה

פיני שרגיל בן סירה

להתעדכן

פיני שרגיל היקר,
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טמפטורה משפיעה על הטעם.
דברים חמים מעלים אדים
שמפיצים את הטעם בפה ובאף .דברים
צוננים מקררים את בלוטות הטעם ומש
נים את תגובתן .קירור הלשון יכול אפילו
לגרום להופעת טעמים מלאכותיים .אך
כל הטעמים הללו בטלים בשישים .הדבר
העיקרי שקובע מה טעים לנו הוא ההרגל,
ואתה רגיל לקולה קרה.
האמת המרה היא שאפילו כשהיא קרה ,קולה
לא כל כך טעימה .המח שלך פשוט מקשר
את טעמה עם דברים טובים כמו ללכת עם
ההורים למסעדה ,לשבת על הברזלים עם
חברים ,ובעיקר עם הר של סוכר שנכנס
למערכת .כמו כלב שמקשר כרכור על רג
ליים אחוריות עם חתיכת הבשר שניתנת
לו כפרס .היחס של ציבור לוגמי הקולה אל
המשקה הנפסד הזה אינו יחס של התמכרות,
כפי שנהוג לטעון ,אלא יחס של אילוף.
קולה היתה להיט הרבה לפני המקרר הבי
תי ,ואם אתה מוכן לעשות קורבן קטן למען
המדע אתה יכול לנסות בעצמך .מהיום ,רק
קולה פושרת .אני נותן לך חודשיים לפני
שאתה מפסיק להיגעל ומתחיל להקים
סטארטאפ של רשת למשקאות פושרים.

האמת היא שגם
קולה קרה לא כל
כך טעימה .המח
שלך פשוט מקשר
אותה לזיכרונות
ילדות טובים ולהר
הסוכר הקטן
שנכנס לך לגוף.
היחס של לוגמי
הקולה אל המשקה
הזה אינו יחס של
התמכרות ,אלא
יחס של אילוף

מה ההבדל בין אירוניה,
מגיב
סרקזם וציניות?
השאלה הזאת הופיעה בתגובות לטור
קודם ,וכיוון שהבלבול בין שלושת
המושגים אכן רב ,כדאי לעשות קצת סדר.
אירוניה היא דרך להגיד דבר אחד בזמן
שמבחינה טכנית אתה אומר דבר אחר לג
מרי .כשאתה אומר למישהו שהוא "נורא
בוגר" כדי להבהיר שאתה חושב שהוא
אינפנטיל אתה משתמש באירוניה .שים
לב ,זו אירוניה רק בתנאי שמי שמקשיב
לך מבין אותה ככזו .אחרת זה סתם שקר.
סרקזם זה עוקצנות ,אמירת משהו שנון
בכוונה לעלוב בבן שיחך .אפשר לעשות
את זה בכל מיני צורות ,ואחת הנפוצות היא
אירוניה .אז אם אתה אומר למישהו שהוא
"נורא בוגר" ואתה יודע שזה יעליב אותו,
אתה גם אירוני וגם סרקסטי .וכנראה גם
לא אדם נחמד במיוחד.
ציניות ,לעומת זאת ,היא סוג של פסי

מיזם ,כלומר הנחת היסוד שהחיים מסריחים
וששום דבר טוב לא ייצא מהם .אך בעוד הפ
סימיסט יכול להאשים את העולם ,את האלים
או את עצמו ,הציניקן מאשים ספציפית את
הטבע האנושי .ציניות היא החשד החודר
שכל מי שנראה כאילו הוא פועל לטובתך
רק מעמיד פנים ובעצם פועל כדי לקדם את
האינטרסים הקלוקלים של עצמו .אז אם אתה
אומר "בטח שהתכוונת לבקש סליחה ,אתה
הרי נורא בוגר" ,אתה גם אירוני ,גם סרקסטי
וגם ציני .ושוב ,לא בן אדם נחמד במיוחד.
מעניין לציין שהציניקנים המקוריים,
כלומר חברי האסכולה הצינית של הפילו
סופיה היוונית ,היו בראש אחר לגמרי .הם
האמינו שמטרת החיים היא להיות בני אדם
טובים ,לחיות בתיאום עם הטבע ,ולהתרחק
מגורמים משחיתים כמו פרסום ,הון ושל
טון .לא מפתיע שיצא להם מוניטין גרוע
C
במיוחד.
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :

בהרצאות שאני משמיע בחו
דשים האחרונים אני נוהג
לשאול את הנוכחים כמה
מהם עיינו בתנ"ך בשבוע האחרון ,וכמה
בויקיפדיה .לאחר כמה ניסיונות ,אני כבר
לא מופתע מן התוצאה .יותר ממחצית
האנשים בקהל משתמשים בויקיפדיה
מדי שבוע .בתנ"ך אחדים .איך קרה הדבר,
שאתר אחד הפך לפופולרי יותר מספר
הספרים בתוך פחות מעשור?
מילים רבות נשפכו על הפופו
לריות של פייסבוק .גם ההצלחה האדירה
של אתרי גוגל ,ממנוע החיפוש ועד יוטיוב,
מרשימה .אבל העובדה שויקיפדיה טיפסה
למעמד של אחד מחמשת האתרים המ
בוקשים ביותר באינטרנט היא המדהימה
מכולם .יצירה ,כמעט יש מאין ,של אנצי
קלופדיה חלופית למקורות המידע המסור
תיים והסמכותיים ,בתוך תקופה קצרה וכ
מעט ללא מימון ,היא פלא עולם ממש .אם
נסמכים על העקרונות המוכרים של האדם
הרציונלי ,ויקיפדיה היא התגלמות הבל
תי אפשרי .לא היה לה מראש שום סיכוי
להיווצר ,בטח שלא לשרוד עד הלום .ולא
רק שנוצרה — היא רק ממשיכה להתחזק.
כנס ויקימאניה העולמי הוא המקום

הצלחת ויקיפדיה
כה מרעישה כיוון
שאלה שחזו שהיא
תיכשל נשענו
על הנחות היסוד
הבסיסיות ביותר
של הכלכלה
המודרנית .הבנת
הצלחתה של
ויקיפדיה דורשת
הכרה בטעותן של
ההנחות

שבו נפגשים ,כבר שבע שנים ,מתנדבים,
חובבים וחוקרים של התופעה הויקיפדית.
השנה התקיים הכנס העולמי הזה בחיפה.
אחד מאורחי הכבוד של הכנס היה פרופ'
יוחאי בנקלר מאוניברסיטת הרווארד,
מומחה לחוק ,משפט וחברה בעידן הדי
גיטלי .הרצאת הפתיחה המרכזית שנשא
נדרשה לחידת קיומה של ויקיפדיה ולס
תירות בין הצלחתה לבין תפיסות היסוד
של התנהגות האדם.
בפרפרזה על גליליאו ,הסביר בנק
לר" ,ויקיפדיה היא בלתי אפשרית ,ואף
על פי כן נוע תנוע" .הגיע העת ,הוא
אומר ,להודות שהיא אינה פלא ,ולא
היוצא מן הכלל .פשוט טעינו בהנחות
שלנו לאורך כל הדרך .עלינו למחוק את
כל האקסיומות שהובילו אותנו לחשוב
שויקיפדיה אינה אפשרית .לרוע המזל,
האקסיומות האלה הן הבסיס של החשיבה
הכלכלית של הדורות האחרונים — הט
ענה ששאיפתו היחידה של הפרט היא
למקסם את תועלתו האישית.
בתחומי חשיבה שונים חזרנו ועשינו
את הטעות הזאת .ועכשיו ,אומר בנקלר,
הגיעה השעה לשינוי מהותי באופני הח
שיבה בדיסציפלינות רבות .ללא שינוי
פרדיגמטי בתחום אחר תחום ,המציאות,
כמו במקרה ויקיפדיה ,תשוב ותיראה לנו
כפלא במקום הדבר ההגיוני היחיד.

הביולוגיה ,ובראשה גדולי
הוגיה כמו ריצ'רד דוקינס ,טעתה לח
שוב שסוד החיים הוא האגואיזם .תורות
עדכניות יותר מצליחות למצוא דווקא
ביסוס ביולוגי לאלטרואיזם .במקום לה
משיך בחיפוש אחר הגן האנוכי ,ניטיב

עדכונים מהשטח

http://is.gd/t45O62

צילוםKatie Godfrey/MIT AgeLab :
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וכך קרס המודל הניאוקלאסי.
ההשלכות הפוליטיות אינן קשות לה
בנה .המסקנות הניהוליות והכלכליות
קרובות עוד יותר .בקרות של רגולציה,
שיטור ומקל וגזר הן חדשות ישנות .אם
מקבלים את הניתוח החדש/ישן הזה,
השיטה הנכונה לנהל אנשים ,חברות
ומדינות היא פחות מערכות תגמול
ויותר תחושת שיתוף .פחות כסף ובונו
סים ,יותר תקשורת ,אמפתיה ומוניטין.
ופתאום גם ויקיפדיה נראית כלא יותר
C
מהתפתחות טבעית.
פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא ובית הספר
לניהול באוניברסיטת חיפה sheizaf.rafaeli.net

טכנולוגיה :לד איט בי
גלי הרדיו ,שבהם אנחנו משתמשים כיום כדי להעביר
מידע ,מוגבלים בתדריהם ויקרים לשידור .החוקר
הראלד האוס הדגים בכנס  TEDהאחרון את התחליף
המדהים שלו :העברת מידע דרך נורות  LEDביתיות ,באמצעות
הבהובים שאינם נקלטים על ידי העין האנושית .האוס טוען
שנורה אחת יכולה לשדר באופן הזה כמות מידע גדולה יותר
מאנטנה סלולרית .האם אנחנו לפני מהפכה גדולה?
http://is.gd/FV4raX

פרודוקטיביות:
דבק ,מגע
אני מאמין גדול בכוחו
המרפא של החזון
הדיגיטלי ,אבל עד
גבול מסוים .והגבול הזה עובר
כרגע ,עד כמה שזה עצוב,
ברשימת המשימות .הרבה
כלים נוסו ,אבל עוד לא נמצא
אחד יעיל כמו נייר על שולחן
העבודה )המוחשי( .למי שאיתי
בעניין הזה ,אני מזהה בלוח
המשימות הדביק הזה ,שמחולק
לימות השבוע ,תחילתה של
ידידות מופלאה 10 .דולר
אונליין!
http://is.gd/iqCfgc

אתר :רשת לקשקושים
 Doodle.lyהוא אתר חמוד שמלקט קשקושים
דיגיטליים מאנשים .המשתמשים מוזמנים לקשקש
את היצירה שלהם על פתק וירטואלי ולשגר אותו
למאגר באמצעות חשבון הפייסבוק שלהם .כרגע
הכל שם מינימליסטי ,אבל לא מן הנמנע שדודלי
בדרך להפוך לאינסטגראם של המקשקשים.
doodle.ly

עיצוב:
דיסק און קישוט
סטודיו העיצוב
היפני Nendo
אחראי לשניים
מהטייקים האלגנטיים ביותר
על דיסק און קי שנראו
באחרונה ברשת :היפה שבהם
מעוצב כמהדק נייר .גם יפה
וגם שימושי ,מה שנקרא.
העיצוב השני שואב השראה
מטבעות המתכת של מטפסי
הרים ,וגם הוא לא פראייר.
http://is.gd/ANQxIN

"סידורים" היא מילה מכובסת
שמסתירה בור אפל של מטלות
שמכלות את זמננו .שירות וובי
חדש בשם  TaskRabbitרוצה
לפתור את הבעיה באמצעות
מיקור חוץ של מטלות מעצבנות
אל אנשים אחרים ,שניחנו בזמן
ובעצבים לעמוד בתור לשירות
של סלקום .זול יותר מעוזר אישי,
וכולם מרוויחים ,אם כי כרגע פעיל
בעיקר באמריקה.
taskrabbit.com
צילום :אם.סי.טי

צילום :שאטרסטוקJonas Kvist Jensen ,

מדע:
להתלבש לבית אבות
ב 2005פיתחו חוקרים
מאוניברסיטת  MITאת הגרסה
הראשונה של חליפת הזִ קנה,
הידועה בשם אגנס .באמצעות
מערכת של בלמים ומעצורים
כופה החליפה על מי שלובש
אותה את המגבלות שאיתן
מתמודד אדם זקן .החליפה הזאת
היא רק חלק מההתרחשויות
שקורות ברגעים אלה במעבדת
הגיל של  ,MITשעומדת במוקד
הכתבה הזאת של "פייננשל
טיימס".

לעשות אם נחפש את הגן האלטרואיסטי.
הכלכלה הקלאסית טעתה לחשוב שהיד
הנעלמה מייצרת תוצאות אופטימליות
אם כל אחד דואג אך ורק לאינטרסים
הפרטיים שלו .חקר הביצועים הקלאסי,
למשל זה שבעבודותיו של קנת' ארו,
ניבא במשך שנים שהתנהגויות רצויות
כמו תרומת דם יושגו רק אם נתגמל אנ
שים באופן חומרי .והנה ,פלא פלאים:
דווקא במדינות כמו בריטניה ,שבהן
בנק הדם מושתת על התנדבות ,יש מא
גרים גדולים בהרבה של דם בהשוואה
למדינות שבהן הדם לצרכים רפואיים
נקנה בשוק תמורת כסף .בנקלר מציג
גם ממצאים מתחום הפסיכולוגיה החב
רתית ,שמראים גם הם איך התנהגויות
של שיתוף פעולה והתנדבות ,התחש
בות הדדית וקהילתיות נפוצות הרבה
יותר ממה שהמודל הכלכלי של האדם
האגואיסט היה מנבא.

טרנד:
אאוטסורסינג לחיים

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

פרסום :צ'יקן ביט בוקס
רג'י וואטס הוא ככל הנראה הקומיקאי הכי טוב בין המוזיקאים
והמוזיקאי המוכשר ביותר בין הקומיקאים .הקטע שלו זה לופים
וביטים שהוא מקליט באמצעות הקול שלו כדי ליצור שטיחים
מוזיקליים עליזים .את הכישרון הפלאי שלו הוא רותם כעת לטובת
קמפיין של רשת ננדוס ,וכולכם מוזמנים לקחת בו חלק פעיל.
nandosnoise.com
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