איור :ערן מנדל

בלדד השוחי

שיזף רפאלי

חוזר עם תשובה

מי מפחד מכיתה
ממוחשבת?

איך המדע יודע
מה גיל כדור
הארץ?

הכנסת האינטרנט לבתי הספר היא איום מבורך

אשר

אשר היקר,

להתעדכן

חתיכת אתגר .איך מתאר
כים את הסלע העצום הזה?
התייחסות לשאלה קיימת משחר ההיס
טוריה ,לרוב כחלק מאמונה מיתית ,אך
הניסיון המדעי המפורסם הראשון התרחש
ב ,1864כשוויליאם תומסון – פיזיקאי
ומהנדס סקוטי דגול – מדד את גיל כוכב
הלכת שלנו לפי קצב התקררותו.
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כדור הארץ התחיל את הקריירה
שלו כגוש סלע מותך ותומסון חישב כמה
זמן לקח לו להתקרר .חישוביו הראשוניים
היו גסים ,אך לימים ,אחרי שהפך לברון
קלוין )על שם נהר שזרם מחוץ למעבדתו(
ולבריטי הראשון שקיבל תואר אצולה על
תרומתו למדע ,ההערכה שוכללה ל"יותר מ
 20ופחות מ 40מיליון שנה ,ונראה שקרוב
יותר ל."20
ואז ,בתחילת המאה העשרים ,הגיע אר
נסט רתרפורד – האיש שגילה ,פענח ונתן
שמות לקרינת האלפא והביתא; מגלה הפ
רוטון; והראשון שביקע אטומים .פיזיקאי כה
מבריק עד שתגלית מוקדמת ושולית שלו
זיכתה אותו בנובל לכימיה .ובעזרתה מתא
רכים סלעים.

חומר א' מתפרק
והופך לחומר ב',
וההתפרקות הזאת
מתרחשת בקצב
אחיד ,לאורך
מיליוני שנים .לפי
יחס האטומים
מכל אחד משני
החומרים אפשר
לתארך סלעים

התגלית היא שרדיואקטיביות נוב
עת מהתפרקות אטומים .אטום א' מתפרק,
משחרר קרינה ,והופך לאטום ב' .וזה קורה
בקצב אחיד ,ללא תלות בגורמים חיצוניים.
אם יש לך מיליוני אטומים כאלה ,אפשר
לדעת בתוך כמה זמן חצי מהם יתפרקו .זה
נקרא "זמן מחצית חיים".
לדוגמה ,יש סוג של אורניום שנקרא
אורניום 235שהופך לאטו לסוג של עופרת
שנקרא עופרת .207זמן מחצית החיים של
התהליך הזה הוא כ 700מיליון שנה .אם
התחלנו עם  100גרם אורניום ,כעבור 700
מיליון שנה נישאר עם  50גרם ,כעבור עוד
 700מיליון נישאר עם  25גרם ,וכך הלאה.
נניח שמצאת סלע שמכיל את המינרל
זירקון .אתה יודע שכשהוא נוצר הוא הסכים
לקבל לתוכו אורניום ,אבל עופרת הוא היה
דוחה בשאט נפש .כזה הוא הזירקון .אז כל
עופרת שתמצא בו עכשיו היא בעצם אור
ניום שהתפרק אחרי שהסלע התקרר ונאטם.

ואם תמדוד את היחס בין האורניום 235לעופ
רת 207תוכל לחשב לפני כמה זמן זה קרה.
לא רק שהתוצאות קוברות את הערכותיו
של לורד קלוין ,פירוק רדיואקטיבי יוצר חום
ולכן מקלקל את כל חישובי ההתקררות שלו.
רתרפורד סיפר איך בהרצאה גורלית אחת הוא
גילה בקהל את לורד קלוין הקשיש ששילח בו
מבט מלא משטמה .רתרפורד כבר חשב שהוא
אבוד ,אבל אז נחה עליו ההשראה" .לורד קלוין
הגביל את גיל כדור הארץ אלמלא יתגלה
מקור חום חדש" ,אמר רתרפורד" .מילותיו
הנבואיות התייחסו לדבר שאותו נבחן הלילה".
פניו של קלוין אורו .פלא שגם את רתרפורד
הפכו לברון?
כאמור ,מבחינתו התגלית היתה שולית .הוא
לא המשיך לחקור את גיל האדמה ,אך האומדן
שלנו כיום ) 4.5ביליוני שנים לערך( מבוסס על
C
עבודתו .לפחות עד הודעה חדשה.
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :

כמו ההשקפות הסותרות בשא
לה אם הטכנולוגיה והאינטר
נט מועילים למוחנו או מזיקים
לו ,כך נראה שגם מדיניות משרד החינוך
בנושא חצויה ,אם לא מבולבלת .נראה
שלמקבלי ההחלטות קשה בעצמם להת
מודד עם עודף המידע.
משרד החינוך התחייב באחרונה לה
שקעות ענק בהתקנת מחשבים ורשתות
תקשורת בבתי ספר :יותר מ 400מיליון
שקל עד סוף  ,2012ותקציבים נוספים
בהמשך .הסכומים הגבוהים משקפים
כוונה לצמצם פערים שנוצרו עם השנים,
ואולי משקפים גם לחץ מסוים מהנסיגה
המבהילה בהישגי תלמידי ישראל בשנים
האחרונות לעומת שאר העולם.
אלא שבמקביל ,בחוזר מנכ"ל טרי
שיצא החודש ומכתיב את "נוהלי הת
קשורת הראויים בקרב מורים ,תלמידים
והורים במרחבי רשת האינטרנט" מפגין
אותו משרד חינוך גישה שמרנית וחשש
מפני כניסת האינטרנט לכיתות ,ולעתים
נדמה שמפני האינטרנט בכלל .סעיף
שנוי במחלוקת להמחשה בלבד הוא:
"איש צוות חינוכי לא ייזום תקשורת עם
תלמידים ברשת חברתית ,לא יציע להם
חברות ולא יאשר הצעות חברות שיתק

מקבלי ההחלטות
אינם היחידים
שתוהים אם כדאי
לחבר תלמידים
למסך .לכולם יש
יחסי אהבהשנאה
עם הטכנולוגיה,
ופחד שהחלונות
המרצדים פוגעים
בקשב ובמיקוד.
אבל לחששות הללו
יש מענה אופטימי

בלו מהם" .ייתכן שמאחורי הסעיף הזה
דווקא נמצאת איזו בהלה מוסרית שאולי
אחזה במנסחיו ,אבל האיסור הזה ,כמו
הגבלות אחרות ,לא ישיג את מטרותיו
וגם לא יחזיק מעמד – וטוב שלא יחזיק.
מה שאני מחפש בהוראות משרד
החינוך הוא מצוות עשה — עצות חיוביות
לשימוש באינטרנט .מערכת החינוך פו
עלת במסגרות ותבניות ישנות ומיושנות,
מתוכנית הלימודים ועד מבנה לוח הש
עות .מי שיקפוץ לביקור חטוף בבית
הספר היסודי שלו יהיה המום מתחושת
הזמן שעצר שם מלכת ,כאילו המבנה
כולו נרדם לפני עשרות שנים .מי שיע
מיק וינסה לגלות למה זה נראה כך ,יגלה
שכל מנגנון בתי הספר אפוף באווירת
מגננה וחשש מביקורת.
אבל מקבלי ההחלטות במשרד החינוך
אינם היחידים שפוסחים על שתי הסעי
פים ותוהים אם כדאי לעשות את הצעד
הרחב הזה למאה ה ,21ולחבר תלמי
די כיתה אל"ף למסך המחשב .הרי אצל
כולם הטכנולוגיה מעוררת יחסי אהבה
שנאה מעורבבים .עומס המידע והנתונים
על פגיעה ביכולת הריכוז הם שתיים מה
מדאיגות שבהשלכות הטכנולוגיה .ישנו
פחד אמיתי שהחלונות המתחלפים יפגעו
ביכולת של ילדינו להתמקד .שגישת
חלוקת הקשב של האינטרנט ועודף הגי
רויים בו משנים את אופן החשיבה ,באופן
שמערכת החינוך תתקשה להכיל ולנווט.
ד"ר קתי דיווידסון ,מרצה למדעי הרוח
באוניברסיטת דיוק ומחברת ועורכת של
 18ספרים ,פרסמה באחרונה את הספר
") "Now You See Itובתרגום חופשי

עדכונים מהשטח
צילוםPhase One Photography :

תעלומה :למה אמנות
כל כך יקרה?
בלייק גופניק מ"ניוזוויק" חזר מיריד
האמנות החשוב  Art Baselבמיאמי
ובמוחו מנקרת השאלה הזאת חזור
ונקר :איך זה שאף על פי שהכלכלה
מקרטעת מסביב ,מכירות האמנות
בחצי הראשון של השנה הגיעו
לשיא של כמעט  6מיליארד דולר?
המסע שלו לחקר השאלה מתחיל
בציטוט של סוחר האמנות השוויצרי
ארנסט ביילר" :אם אני לא מצליח
למכור משהו ,אני פשוט מכפיל את
המחיר שלו".
http://is.gd/xErLCx

אוכל :קש בענן
זה כבר כמה שנים שמשקאות בפורמט אוורירי במיוחד
מוצגים בתערוכות מזון .אבל  Le Whafמגדיל ומביא את
הבשורה למטבח הביתי :צריך רק למזוג את הקוקטייל
המועדף עליכם לקראף היפה ,והקסם הכימי יהפוך אותו שם
לענן שלוגמים עם קש מיוחד .איזה עולם נהדר 90 .יורו ,החל
בפברואר.
http://is.gd/zBSYHs
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מאוד לשמו המלא" :פתאום אפשר לראות:
איך חקר הקשב ישנה את החיים ,העבודה
והלמידה"( .הספר משיב לפחדים מפני
האינטרנט תשובה מרעננת .הספר והב
לוג המלווה אותו )(cathydavidson.com
מצטרפים לקולות המעטים ,אך ההולכים
ומתגברים ,שמדברים דווקא בזכות ריבוי
המשימות וקוראים לאימוץ העידן הדיגי
טלי במלואו והתמודדות חסרת מורא עם
האתגרים החדשים שבו.
מולטיטאסקינג ,טוענת דיווידסון
בניגוד לבון טון ,דווקא אפשרי ופשוט
משנה את אופן הלמידה והעבודה ,ולאו
דווקא לרעה .היא סוקרת מחקרים וניסויים
שלפיהם ארגונים שפיתחו שיטות עבודה
שמבוססות על רוח הרשת הגיעו להישגים
מפתיעים .רשתות חברתיות ארגוניות
מתגלות כאמצעי יעיל לתקשורת ושיתוף
מידע ,ומשימות עבודה משחקיות מעלות
את המוטיבציה והתפוקה .הגישה של שמ
רנות וקידוש הקיים פופולרית תמיד ,אבל
אזהרותיה לא בהכרח צודקות .מי יודע ,אולי
אם ניאות לשנות לחלוטין את האופן שבו
אנו לומדים ומלמדים נגלה שהדרך החדשה
עובדת .וזה לא מעט ,לעומת הדרך הישנה.
הביקורות שמוטחות בספר האופטימי
מלמדות שחיבוק רחב של האינטרנט במ
ערכת החינוך לא יהיה תהליך קל .והספר
של דיווידסון לא מעניק הוכחה ניצחת
לכך שחיבוק כזה יוביל רק לטוב ,אבל
הוא מניפסט ראוי למי שמוכנים להרים
C
את הכפפה.
פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא לחקר האינטרנט
sheizaf.rafaeli.net
באוניברסיטת חיפה

אתר :פרינטסטגרם

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

תרבות :סילבסטר
בניו יורקר
כמדי שנה חוגגים
ב"ניו יורקר" את
חילופי התאריך
בגיליון שמוקדש לקריקטורות
המוצלחות ביותר שהתפרסמו
במגזין לאורך השנה .זה המקום
לגלות מה עלה בגורלה של בת
הים הקטנה ,עשר שנים אחרי;
מה אומרים זה לזה כלבים
עשויים מבלונים; ולמה ומדוע
פשט הפינגווין את עורו .להשיג
בדוכני העיתונים בארצות
הברית ,או דרך האייפד.
http://is.gd/uRXv7B

מתנה :דומינצח

גאדג'ט RSS :גשמי
עדיין דצמבר ,אבל אפשר כבר להמר על אחד
המוצרים החמים של השנה הבאהLittle Printer :
של סטודיו העיצוב הלונדוני  .Bergמדובר
בקופסה מתוקה וחכמה שמחוברת לרשת ומדפיסה
חדשות ,חידות ,רכילויות ועדכונים מחברים.
בקיצור ,טלגרף למאה ה .21סטיי טיונד.
http://is.gd/jPlsV0

אף אחד לא
מצפה שבאמת
תניחו יד על ערכת
הדומינו הזאת ,שמחירה
עומד משום מה על 1,500
דולר .רק שתעיפו מבט,
ותראו את אחד העיצובים
המרשימים והאלגנטיים
של השנה בתחום .אבני
המשחק של הBronze
 Bonesעשויות כמובן
ברונזה ,והן ארוזות בספר
עור יפה שכולל גם עיפרון
)!( ושני )!!( מחדדים.
bronzebones.com

אין טעם להכחיש :המדור הזה סאקר
לכל נפיחה שמגיעה מהכיוון של
אינסטגרם וכוכבי הלכת שסביבה.
ולא נפסיק עכשיו .בPrintstagr.am
מתחברים לאתר ,שמים קצת בקשיש
ומקבלים בתמורה את התמונות שלכם
בכל מיני פורמטים :מפוסטר ועד
אלבום מיניאטורי .מ 10דולר.
http://printstagr.am

בלוג :חבר מכוכב אחר
הבלוג  Nerdy Boyfriendמציף תמונות איקוניות מעולם
הקולנוע ולידן קישורים לפריטי הלבוש שבצילום .כפי שהשם
רומז ,מדובר בגיבורי תרבות מעודנים במיוחד ,אם להשתמש
בשפה מכובסת :קלסי גרמר כפרייז'ר ,ג'ין קלי על סקטים ,ז'אק
טאטי במראה הקלאסי וג'ק ניקולסון בסוודר צמוד .תענוג גדול.
http://nerdboyfriend.com
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