שיזף רפאלי

בלדד השוחי

מתבונן בעולם החדש

חוזר עם תשובה

האם אנו באמת
פמיניסטים?

אריאלי
דן
מומחה להחלטות חשובות

ואיך אפשר לסבול את הפערים בין נשים וגברים

פרופסור יקר,
לקראת שנת הלימודים האקדמית
הקרבה ,מה דעתך על ענף קניית
העבודות האקדמיות? אם לרגע מניחים
בצד את המוסר ,האם זה כדאי? יקי

24
24
25
25

יקי היקר,

פרופ' אריאלי הוא חוקר כלכלה התנהגותית ומחבר רבי־המכר
"לא רציונלי אבל לא נורא" ו"האמת על באמת".
שאלות לדן אריאליaskdan@calcalist.co.il :

מוסף כלכליסט

14.10.2014

כמה זה 100000000
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בלדד היקר 3 ,אפסים :אלף 6 ,אפסים :מיליון 9 ,אפסים :מיליארד.
האם תוכל להמשיך עד  22אפסים? 
יורם
יורם היקר,
המלומד הצרפתי גיום בידה שם אחר למיליון
שלושה אפסים הם אכן
מיליונים" ,מיליארד" (השורש הצרפתי העתיק
אלף ,וארבעה הם רבבה
"ארד" מציין עוצמה).
("עשרת'לפים" בפי העם) ,אך כאן העברית
בין כל המיליונים אולי הבחנת בשני דב־
עוצרת .העברים הקדמונים ידעו שיש מס־
רים :ראשית ,ביליון ומיליארד הם אותו המ־
פרים גדולים יותר ,אך לא נתנו להם שמות.
ספר .שנית ,במספר הזה יש תריסר אפסים,
מספרים הם אוניברסליים ,חסרי תלות בת־
ולא תשעה כפי שציינת בשאלתך .לפי שוקה,
רבות או שפה ,אבל שמות מספרים הם עניין
שמות חדשים ניתנים מדי שישה אפסים .אבל
מקומי .כך ,לדוגמה ,התפרסמו בני שבט
במאה הי"ז חלק מהאנשים החליטו שעדיף
הוואלפירי שבאוסטרליה בכך שאין להם
לתת שם נפרד כל שלושה אפסים ,ובמקום
שמות למספרים מעבר לשתיים .בני הוואל־
להמציא שמות חדשים הם הקצו מחדש את
פירי אינם מטומטמים; אם
השמות של שוקה :ביליון
תזקוף מולם שלוש
(ולצדו מיליארד) הפכו
אצבעות הקרב על שמות
ותבקש מהם לתת לך מספר
לאלף מיליונים ,טריליון
כזה של סטירות ,הם יבצעו המספרים עדיין
לאלף ביליונים וכך הלאה.
את המשימה על נקלה ,אבל ניטש .ישראל
צורכי היומיום שלהם לא משתמשת בשיטת
כיום קוראים לשיטה
הישנה סולם ארוך ולחדשה
דחקו בהם להמציא למספר "הסולם הקצר",
סולם קצר .אין ספק שהק־
הזה מילה.
כמו רוב העולם.
צר נוח יותר ("ביליון וחצי"
אבל בכמה ארצות
עדיף על "אלף וחמש מאות
רק סביב המאה הי"ג ,יש למספרים
באירופה ,חשו צורך
מיליון") ,אך הקרב עדיין
לתת שמות אחרים
שם למספר בגודל אלף
ניטש .רוב העולם ,כולל
אלפים ,והקדישו לו את
ישראל ,משתמש בסולם
המילה האיטלקית "מיליון",
הקצר ,בהבדל הקטן שבי־
שאותה ניתן לתרגם בחופשיות כ"רב־אלף"
שראל אומרים "מיליארד" ורוב העולם אומר
("מיל" זה "אלף" בלטינית ,כפי שניכר במי־
"ביליון" .זה לא נורא .בכמה ארצות ביליון
ליגרם ,הוא אלפית הגרם ,ובמטבע הישראלי
ומיליארד הם מספרים שונים ,ולהם נוס־
הישן "מיל" שערכו ננקב באלפית הלירה).
פים בני תערובת מבלבלים כמו "ביליארד"
רק לקראת סוף המאה הט"ו קם זוג מתמ־
ו"טריליארד".
שוקה,
טיקאים צרפתים ,ז'ּוַאה אדם וניקולס ֶ
אז לפי הסולם הקצר והשמות לבית שוקה,
שהוסיפו שמות חדשים .אדם המציא את
זה ההמשך 12 :אפסים הם טריליון ,ואחריהם
המילים "בי־מיליון" ו"טרי־מיליון" למי־
עד ־ל־( 24כי  22לא מתחלק ב־ :)3קווא�ד
ליון מיליונים ומיליון מיליון מיליונים,
ריליון ,קווינטיליון ,סקסטיליון וספטיליון.
ושוקה שיפץ ל"ביליון" ו"טריליון" ,והרחיב
C
לבריאות ובתיאבון .
עד למיליון שמוכפל בעצמו תשע פעמים
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :
(מספר בן  54אפסים) .במאה הט"ז הציע

חבר מוסלמי שלי השיא באחרונה
את בנו .ההכנות לחתונה בכפרו
חשפו בפניי כמה מורכבים היח־
סים הבין־מגדריים בתרבות הערבית .לא רק
מנהגי המוהר והנדוניה מורכבים ומרתקים,
ולא רק השאלות סביב ענייני הצניעות ומי
קונה מה למי ובכמה .שאלה מרכזית נסבה
על חלוקת הכוח במשפחה :מי אחראי למה,
ועל פי מי יישק דבר .בכפר של חברי ,וכנ־
ראה בקהילות מוסלמיות רבות במזרח התי־
כון ,גבר הוא עדיין גבר ,והאשה "יודעת את
מקומה" הנפרד עד מאוד .וגם שם ,כמו אצ־
לנו ,מתחוללים שינויים ,ואפשר לשמוע את
קול משק כנפי ההיסטוריה ברקע החתונות
בעשור השני של המאה ה־.21
אחרי הפרסומים הרבים על הדרת
נשים בקהילות יהודיות דתיות אין לנו
היהודים זכות לחוש עליונים על מנהגי דת
דומים .אני מקווה שמודעות ציבורית תניע
הליכי חקיקה שיגנו על השוויון בין המינים
גם בפני המסורת .אבל בינתיים בכל העולם,
וגם אצל מוסלמים רבים ,מתרחש תהליך

בסדרת כתבות
ב"גרדיאן" הלונדוני
מראים כתבי
העיתון שהפערים
בין נשים וגברים
לא נסגרו מאז
תקופת התנ"ך,
ולהפך  -שבעידנים
קדומים יותר היו
יותר שוויון ויותר
נשים חזקות

לפמיניזם בכלכלה יש היסטוריה
מפוארת .במקרא מתוארת פרשת בנות צלפ־
חד שעמדו על זכותן לרשת את נחלת אביהן,
ופנו למשה רבנו שהשיג לכך אישור תק־
דימי מבורא העולם .הפרוגרסיביות שעולה
מהסיפור הזה עומדת מול סיפורים שמציגים
מוסר השכל ומעמד אשה אחרים .במידה רבה
ההכרעה עדיין בידינו.
שריל סנדברג ,מספ ר  2בפייסבוק ומ�י
ליארדרית בזכות עצמה ,היא סוג של בת
צלפחד מודרנית .בשנים האחרונות היא פו־
עלת לקידום העניין .רב־המכר שלה מ־2013
" ,"Lean Inוהתנועה החברתית שייסדה,
 ,Leanin.orgקוראים לשכתוב מעמד האשה
בשוקי העבודה וההון .קריאתה לשינוי השיח
"מעיסוק במה שנשים לא יכולות לעשות
למה שהן כן יכולות לעשות" זוכה לתהודה
רבה ,והיא נחשבת כיום בין האנשים ,והנשים,

פרופ' רפאלי הוא ראש המרכז לחקר האינטרנט
sheizaf.rafaeli.net
ה

באוניברסיטת חיפ

תורת המספרים
הסטטיסטיקה של החיים

דוגמאות להיצף המידע ברשת

למה האינטרנט
כל כך משעמם?
מדי יום נכתבים בטוויטר מספיק מילים
כדי למלא יותר מ־ 8,000ספרים באורך של
"מלחמה ושלום" .הגולש המערבי הממוצע
מבלה  60שעות בשבוע מול תוכן ברשת.
אז למה לעזאזל האינטרנט כל כך משעמם?
לפי נתונים שאספה חברת השיווק הדיגיטלי
האמריקאית  ,Buzzplanetדווקא השפע הזה
יצר את מה שהם מכנים "תסמונת עייפות
המידע" (.)Information Fatigue Syndrome
במילים אחרות ,האינטרנט משעמם אתכם כי:



גל חן

24%

מהגולשים

הצהירו בסקרים שהם
חולקים ברשת "הכל"
או "כמעט הכל"

 54אלף מילים
ו־ 433דקות של
סרטונים .על רובם,
כמובן ,הגולש מדלג

10,000

תמונות חדשות באינסטגרם
פורסמו בזמן שקראתם את
שבע המילים האלה

285

יחידות תוכן שונות

עוברות מול עיני הגולש
הממוצע מדי יום

130
שעות של

סרטונים ביוטיוב

פורסמו בזמן שקראתם
על התמונות באינסטגרם

www.

100,000
סרטונים על כביסה
עלו לרשת ב־2013

3,000
אתרים חדשים

עלו לרשת בזמן שקראתם את
האינפוגרפיקה הזאת .הם מחכים לכם

נתונים ,Pew :נילסןThe Guardian ,

בכל פעם שאני נותן מטלה לסטודנטים אני תוהה
אם משתלם להם לקנות עבודה במקום אחר,
ושואל את עצמי איך להתמודד עם התופעה .זו
אחת הסיבות שהחלטנו ,חברתי לאלין גרוניסן
ואני ,לבדוק את זה בעצמו .פנינו לארבע חב־
רות אמריקאיות שונות שמציעות שירותי כתי־
בת עבודות .מכל אחת הזמנו עבודת פרו־סמינר
בקורס פסיכולוגיה חברתית .הנושא שבחרנו היה,
היכון להפתעה ,רמאות.
זה תיאור המטלה האקדמית שהעברנו לח־
ברות" :מתי אנשים מרמים ומדוע? בתשובה
התייחסו לנסיבות החברתיות שמעורבות בתו־
פעה ,ציינו סוגי רמאות שונים (אישית ,בעבודה
וכן הלאה) וכתבו כיצד נורמות חברתיות שונות
יכולות להצדיק כל סוג רמאות".
הדרישות כללו אורך ש ל  12עמודים ,ב�י
בליוגרפיה עם לפחות  15מקורות ודדליין של
שבועיים .החברות גבו את התשלום216–150 ,
דולר לכל עבודה ,מראש.
כשהעבודות הכתובות הגיעו התקשינו לקרוא
אותן .רשימת המקורות הכילה בעיקר כתבות
באינטרנט ובבלוגים ,ובכתיבה עצמה הופגנה
שליטה קלושה בלבד באנגלית ,עם משפטים
עילגים שלא התחברו לפסקאות .הנה דוגמה
מייצגת בתרגום חופשי" :רמאות של מטפלים.
טיפול הוא שונה .יש טיפול לא מזיק כשמטפלים.
רמאים וקוסמים מציעים נבואות ,הבעל והאשה
תומכים בדברים .אנחנו קוראים בעיתון ומ־
חייכים .כיום פחות אנשים מאמינים בקוסמים".
לנו אלה היו חדשות טובות .הבנו שסטודנ־
טים — לפחות סטודנטים אמריקאים — עדיין לא
יכולים להסתמך על רכישת עבודות ברשת.
אבל הסיפור לא תם .בדיקה באתר WriteCheck.
 comהעלתה ששתיים מהעבודות היו מועתקות
בחלקן ממקומות אחרים .כשפנינו לחברות שסיפקו
אותן וביקשנו את הכסף בחזרה ,החברות התעקשו
שהן לא העתיקו ,ואחת מהן ניסתה לאיים שילשינו
עלינו לדקאן אוניברסיטת דיוק.
השורה התחתונה? עבור רוב הסטודנטים עדיין
אין תחליף נוח לללמוד בעצמך (או לפחות לר־
מות בדרך המסורתית ולהיעזר בחברים) .אבל מה
שמבהיל במגמה הזאת כרגע הוא המסר והכיוון.
ובקשר להחזר הכספי ,אנחנו עדיין מחכיםC .

איור :ערן מנדל

אורניום מועשר

כדאי לקנות עבודה
לאוניברסיטה?

שינוי בתחומים כמו חלוקת העבודה והאח־
ריות ,וגם הנכסים.
בחברה החילונית גם המערכת הכלכלית
הפטריארכלית נפתחת לשוויון .יש לנו נגי־
דה בבנק המרכזי ומנכ"ליות במשרד האוצר,
ובבנק לאומי ,הבינלאומי ודיסקונט .יש לנו
פרופסוריות לכלכלה ,המחאה החברתית
הובלה בעיקר בידי נשים ,וגם טייקוניות יש
לנו .מי יודע ,אולי ברבות השנים אפילו נזכה
לעוד שטר כסף שעליו תופיע דמות אשה.
כשבוחנים את השינויים המבורכים האלה,
נעים לקוות שעליית נשים חזקות גם בעולם
המוסלמי היא רק עניין של זמן.

המשפיעים ביותר בעסקים.
"הגרדיאן" הלונדוני הצטרף באחרונה
לשיח המתחדש על נשים ועולם הכלכלה.
בסדרת כתבות שהוקדשה לנושא (ומרוכזת
כאן )http://bit.ly/XKTLD0 :מראים כתבי
העיתון שמאז יציאת מצרים ועד היום הפע־
רים בין נשים וגברים בשכר ובזכויות עדיין
לא נסגרו ,גם במתקדמות שבמדינות .האפ־
ליה היא ללא הבדל דת וגזע .גם אחרי מאה
שנים של חקיקה ופסיקה ערה ,ההבדלים בו־
לטים וחד משמעיים ,גם בהכנסה ובקידום,
גם בהגדרות לגבי זכויות משמורת ,גיל
פרישה ועוד.
בכמה מקומות מורגשת אפילו צעידה
לאחור .אחד מהם הוא המזרח התיכון ,שידע
תקופות נאורות יותר בעבר הרחוק ,לדוגמה
בתרבות שומר ואור כשדים שבמסופוטמיה
העתיקה ,שם נשים נהנו ממעמד חברתי גבוה
יותר ומיותר רכוש והשכלה ממה שהיהדות
והאסלאם מתירים .יחסי הכוחות המתוקנים
שם מתועדים בכתב יתדות מהאלף השלי־
שי לפני הספירה — במילניום שלפני סיפור
בנות צלפחד .אז למה העתירה למשה נחש־
בת כל כך מהפכנית — ובכמה זרמים נחשבת
מהפכנית אפילו היום?
קראו את סדרת הכתבות של "הגרדיאן",
ותיווכחו כמה אבסורדית אפליית הנשים
במאה ה־ 21וכמה הרבה אנחנו יכולים ללמוד,
C
וצריכים לשפר.
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שיזף רפאלי

בלדד השוחי

מתבונן בעולם החדש

חוזר עם תשובה

האם אנו באמת
פמיניסטים?

אריאלי
דן
מומחה להחלטות חשובות

ואיך אפשר לסבול את הפערים בין נשים וגברים

פרופסור יקר,
לקראת שנת הלימודים האקדמית
הקרבה ,מה דעתך על ענף קניית
העבודות האקדמיות? אם לרגע מניחים
בצד את המוסר ,האם זה כדאי? יקי
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יקי היקר,

פרופ' אריאלי הוא חוקר כלכלה התנהגותית ומחבר רבי־המכר
"לא רציונלי אבל לא נורא" ו"האמת על באמת".
שאלות לדן אריאליaskdan@calcalist.co.il :
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בלדד היקר 3 ,אפסים :אלף 6 ,אפסים :מיליון 9 ,אפסים :מיליארד.
האם תוכל להמשיך עד  22אפסים? 
יורם
יורם היקר,
המלומד הצרפתי גיום בידה שם אחר למיליון
שלושה אפסים הם אכן
מיליונים" ,מיליארד" (השורש הצרפתי העתיק
אלף ,וארבעה הם רבבה
"ארד" מציין עוצמה).
("עשרת'לפים" בפי העם) ,אך כאן העברית
בין כל המיליונים אולי הבחנת בשני דב־
עוצרת .העברים הקדמונים ידעו שיש מס־
רים :ראשית ,ביליון ומיליארד הם אותו המ־
פרים גדולים יותר ,אך לא נתנו להם שמות.
ספר .שנית ,במספר הזה יש תריסר אפסים,
מספרים הם אוניברסליים ,חסרי תלות בת־
ולא תשעה כפי שציינת בשאלתך .לפי שוקה,
רבות או שפה ,אבל שמות מספרים הם עניין
שמות חדשים ניתנים מדי שישה אפסים .אבל
מקומי .כך ,לדוגמה ,התפרסמו בני שבט
במאה הי"ז חלק מהאנשים החליטו שעדיף
הוואלפירי שבאוסטרליה בכך שאין להם
לתת שם נפרד כל שלושה אפסים ,ובמקום
שמות למספרים מעבר לשתיים .בני הוואל־
להמציא שמות חדשים הם הקצו מחדש את
פירי אינם מטומטמים; אם
השמות של שוקה :ביליון
תזקוף מולם שלוש
(ולצדו מיליארד) הפכו
אצבעות הקרב על שמות
ותבקש מהם לתת לך מספר
לאלף מיליונים ,טריליון
כזה של סטירות ,הם יבצעו המספרים עדיין
לאלף ביליונים וכך הלאה.
את המשימה על נקלה ,אבל ניטש .ישראל
צורכי היומיום שלהם לא משתמשת בשיטת
כיום קוראים לשיטה
הישנה סולם ארוך ולחדשה
דחקו בהם להמציא למספר "הסולם הקצר",
סולם קצר .אין ספק שהק־
הזה מילה.
כמו רוב העולם.
צר נוח יותר ("ביליון וחצי"
אבל בכמה ארצות
עדיף על "אלף וחמש מאות
רק סביב המאה הי"ג ,יש למספרים
באירופה ,חשו צורך
מיליון") ,אך הקרב עדיין
לתת שמות אחרים
שם למספר בגודל אלף
ניטש .רוב העולם ,כולל
אלפים ,והקדישו לו את
ישראל ,משתמש בסולם
המילה האיטלקית "מיליון",
הקצר ,בהבדל הקטן שבי־
שאותה ניתן לתרגם בחופשיות כ"רב־אלף"
שראל אומרים "מיליארד" ורוב העולם אומר
("מיל" זה "אלף" בלטינית ,כפי שניכר במי־
"ביליון" .זה לא נורא .בכמה ארצות ביליון
ליגרם ,הוא אלפית הגרם ,ובמטבע הישראלי
ומיליארד הם מספרים שונים ,ולהם נוס־
הישן "מיל" שערכו ננקב באלפית הלירה).
פים בני תערובת מבלבלים כמו "ביליארד"
רק לקראת סוף המאה הט"ו קם זוג מתמ־
ו"טריליארד".
שוקה,
טיקאים צרפתים ,ז'ּוַאה אדם וניקולס ֶ
אז לפי הסולם הקצר והשמות לבית שוקה,
שהוסיפו שמות חדשים .אדם המציא את
זה ההמשך 12 :אפסים הם טריליון ,ואחריהם
המילים "בי־מיליון" ו"טרי־מיליון" למי־
עד ־ל־( 24כי  22לא מתחלק ב־ :)3קווא�ד
ליון מיליונים ומיליון מיליון מיליונים,
ריליון ,קווינטיליון ,סקסטיליון וספטיליון.
ושוקה שיפץ ל"ביליון" ו"טריליון" ,והרחיב
C
לבריאות ובתיאבון .
עד למיליון שמוכפל בעצמו תשע פעמים
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :
(מספר בן  54אפסים) .במאה הט"ז הציע

חבר מוסלמי שלי השיא באחרונה
את בנו .ההכנות לחתונה בכפרו
חשפו בפניי כמה מורכבים היח־
סים הבין־מגדריים בתרבות הערבית .לא רק
מנהגי המוהר והנדוניה מורכבים ומרתקים,
ולא רק השאלות סביב ענייני הצניעות ומי
קונה מה למי ובכמה .שאלה מרכזית נסבה
על חלוקת הכוח במשפחה :מי אחראי למה,
ועל פי מי יישק דבר .בכפר של חברי ,וכנ־
ראה בקהילות מוסלמיות רבות במזרח התי־
כון ,גבר הוא עדיין גבר ,והאשה "יודעת את
מקומה" הנפרד עד מאוד .וגם שם ,כמו אצ־
לנו ,מתחוללים שינויים ,ואפשר לשמוע את
קול משק כנפי ההיסטוריה ברקע החתונות
בעשור השני של המאה ה־.21
אחרי הפרסומים הרבים על הדרת
נשים בקהילות יהודיות דתיות אין לנו
היהודים זכות לחוש עליונים על מנהגי דת
דומים .אני מקווה שמודעות ציבורית תניע
הליכי חקיקה שיגנו על השוויון בין המינים
גם בפני המסורת .אבל בינתיים בכל העולם,
וגם אצל מוסלמים רבים ,מתרחש תהליך

בסדרת כתבות
ב"גרדיאן" הלונדוני
מראים כתבי
העיתון שהפערים
בין נשים וגברים
לא נסגרו מאז
תקופת התנ"ך,
ולהפך  -שבעידנים
קדומים יותר היו
יותר שוויון ויותר
נשים חזקות

לפמיניזם בכלכלה יש היסטוריה
מפוארת .במקרא מתוארת פרשת בנות צלפ־
חד שעמדו על זכותן לרשת את נחלת אביהן,
ופנו למשה רבנו שהשיג לכך אישור תק־
דימי מבורא העולם .הפרוגרסיביות שעולה
מהסיפור הזה עומדת מול סיפורים שמציגים
מוסר השכל ומעמד אשה אחרים .במידה רבה
ההכרעה עדיין בידינו.
שריל סנדברג ,מספ ר  2בפייסבוק ומ�י
ליארדרית בזכות עצמה ,היא סוג של בת
צלפחד מודרנית .בשנים האחרונות היא פו־
עלת לקידום העניין .רב־המכר שלה מ־2013
" ,"Lean Inוהתנועה החברתית שייסדה,
 ,Leanin.orgקוראים לשכתוב מעמד האשה
בשוקי העבודה וההון .קריאתה לשינוי השיח
"מעיסוק במה שנשים לא יכולות לעשות
למה שהן כן יכולות לעשות" זוכה לתהודה
רבה ,והיא נחשבת כיום בין האנשים ,והנשים,

פרופ' רפאלי הוא ראש המרכז לחקר האינטרנט
sheizaf.rafaeli.net
ה

באוניברסיטת חיפ

תורת המספרים
הסטטיסטיקה של החיים

דוגמאות להיצף המידע ברשת

למה האינטרנט
כל כך משעמם?
מדי יום נכתבים בטוויטר מספיק מילים
כדי למלא יותר מ־ 8,000ספרים באורך של
"מלחמה ושלום" .הגולש המערבי הממוצע
מבלה  60שעות בשבוע מול תוכן ברשת.
אז למה לעזאזל האינטרנט כל כך משעמם?
לפי נתונים שאספה חברת השיווק הדיגיטלי
האמריקאית  ,Buzzplanetדווקא השפע הזה
יצר את מה שהם מכנים "תסמונת עייפות
המידע" (.)Information Fatigue Syndrome
במילים אחרות ,האינטרנט משעמם אתכם כי:



גל חן

24%

מהגולשים

הצהירו בסקרים שהם
חולקים ברשת "הכל"
או "כמעט הכל"

 54אלף מילים
ו־ 433דקות של
סרטונים .על רובם,
כמובן ,הגולש מדלג

10,000

תמונות חדשות באינסטגרם
פורסמו בזמן שקראתם את
שבע המילים האלה

285

יחידות תוכן שונות

עוברות מול עיני הגולש
הממוצע מדי יום

130
שעות של

סרטונים ביוטיוב

פורסמו בזמן שקראתם
על התמונות באינסטגרם

www.

100,000
סרטונים על כביסה
עלו לרשת ב־2013

3,000
אתרים חדשים

עלו לרשת בזמן שקראתם את
האינפוגרפיקה הזאת .הם מחכים לכם

נתונים ,Pew :נילסןThe Guardian ,

בכל פעם שאני נותן מטלה לסטודנטים אני תוהה
אם משתלם להם לקנות עבודה במקום אחר,
ושואל את עצמי איך להתמודד עם התופעה .זו
אחת הסיבות שהחלטנו ,חברתי לאלין גרוניסן
ואני ,לבדוק את זה בעצמו .פנינו לארבע חב־
רות אמריקאיות שונות שמציעות שירותי כתי־
בת עבודות .מכל אחת הזמנו עבודת פרו־סמינר
בקורס פסיכולוגיה חברתית .הנושא שבחרנו היה,
היכון להפתעה ,רמאות.
זה תיאור המטלה האקדמית שהעברנו לח־
ברות" :מתי אנשים מרמים ומדוע? בתשובה
התייחסו לנסיבות החברתיות שמעורבות בתו־
פעה ,ציינו סוגי רמאות שונים (אישית ,בעבודה
וכן הלאה) וכתבו כיצד נורמות חברתיות שונות
יכולות להצדיק כל סוג רמאות".
הדרישות כללו אורך ש ל  12עמודים ,ב�י
בליוגרפיה עם לפחות  15מקורות ודדליין של
שבועיים .החברות גבו את התשלום216–150 ,
דולר לכל עבודה ,מראש.
כשהעבודות הכתובות הגיעו התקשינו לקרוא
אותן .רשימת המקורות הכילה בעיקר כתבות
באינטרנט ובבלוגים ,ובכתיבה עצמה הופגנה
שליטה קלושה בלבד באנגלית ,עם משפטים
עילגים שלא התחברו לפסקאות .הנה דוגמה
מייצגת בתרגום חופשי" :רמאות של מטפלים.
טיפול הוא שונה .יש טיפול לא מזיק כשמטפלים.
רמאים וקוסמים מציעים נבואות ,הבעל והאשה
תומכים בדברים .אנחנו קוראים בעיתון ומ־
חייכים .כיום פחות אנשים מאמינים בקוסמים".
לנו אלה היו חדשות טובות .הבנו שסטודנ־
טים — לפחות סטודנטים אמריקאים — עדיין לא
יכולים להסתמך על רכישת עבודות ברשת.
אבל הסיפור לא תם .בדיקה באתר WriteCheck.
 comהעלתה ששתיים מהעבודות היו מועתקות
בחלקן ממקומות אחרים .כשפנינו לחברות שסיפקו
אותן וביקשנו את הכסף בחזרה ,החברות התעקשו
שהן לא העתיקו ,ואחת מהן ניסתה לאיים שילשינו
עלינו לדקאן אוניברסיטת דיוק.
השורה התחתונה? עבור רוב הסטודנטים עדיין
אין תחליף נוח לללמוד בעצמך (או לפחות לר־
מות בדרך המסורתית ולהיעזר בחברים) .אבל מה
שמבהיל במגמה הזאת כרגע הוא המסר והכיוון.
ובקשר להחזר הכספי ,אנחנו עדיין מחכיםC .

איור :ערן מנדל

אורניום מועשר

כדאי לקנות עבודה
לאוניברסיטה?

שינוי בתחומים כמו חלוקת העבודה והאח־
ריות ,וגם הנכסים.
בחברה החילונית גם המערכת הכלכלית
הפטריארכלית נפתחת לשוויון .יש לנו נגי־
דה בבנק המרכזי ומנכ"ליות במשרד האוצר,
ובבנק לאומי ,הבינלאומי ודיסקונט .יש לנו
פרופסוריות לכלכלה ,המחאה החברתית
הובלה בעיקר בידי נשים ,וגם טייקוניות יש
לנו .מי יודע ,אולי ברבות השנים אפילו נזכה
לעוד שטר כסף שעליו תופיע דמות אשה.
כשבוחנים את השינויים המבורכים האלה,
נעים לקוות שעליית נשים חזקות גם בעולם
המוסלמי היא רק עניין של זמן.

המשפיעים ביותר בעסקים.
"הגרדיאן" הלונדוני הצטרף באחרונה
לשיח המתחדש על נשים ועולם הכלכלה.
בסדרת כתבות שהוקדשה לנושא (ומרוכזת
כאן )http://bit.ly/XKTLD0 :מראים כתבי
העיתון שמאז יציאת מצרים ועד היום הפע־
רים בין נשים וגברים בשכר ובזכויות עדיין
לא נסגרו ,גם במתקדמות שבמדינות .האפ־
ליה היא ללא הבדל דת וגזע .גם אחרי מאה
שנים של חקיקה ופסיקה ערה ,ההבדלים בו־
לטים וחד משמעיים ,גם בהכנסה ובקידום,
גם בהגדרות לגבי זכויות משמורת ,גיל
פרישה ועוד.
בכמה מקומות מורגשת אפילו צעידה
לאחור .אחד מהם הוא המזרח התיכון ,שידע
תקופות נאורות יותר בעבר הרחוק ,לדוגמה
בתרבות שומר ואור כשדים שבמסופוטמיה
העתיקה ,שם נשים נהנו ממעמד חברתי גבוה
יותר ומיותר רכוש והשכלה ממה שהיהדות
והאסלאם מתירים .יחסי הכוחות המתוקנים
שם מתועדים בכתב יתדות מהאלף השלי־
שי לפני הספירה — במילניום שלפני סיפור
בנות צלפחד .אז למה העתירה למשה נחש־
בת כל כך מהפכנית — ובכמה זרמים נחשבת
מהפכנית אפילו היום?
קראו את סדרת הכתבות של "הגרדיאן",
ותיווכחו כמה אבסורדית אפליית הנשים
במאה ה־ 21וכמה הרבה אנחנו יכולים ללמוד,
C
וצריכים לשפר.
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