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תחנת הבסיס
שמשדרת חשמל
אלחוטי .אפשר
להסתיר מתחת
לשיש או בקיר

הקץ לכבלים

מתבונן

חשמל שעובר באוויר
זה לא שלא חשבו על זה קודם .כבר
במאה ה 19גאון החשמל ניקולא
טסלה חיפש דרך לשדר חשמל באופן אל
חוטי ,מתחנת כוח אחת לכל הצרכנים .כך
נולד "סליל טסלה" ,שנאי שפועל על הש
ראה ,ללא מגע .בשיאו ,טסלה הדגים שי
דור חשמל למרחק של כ 45ק"מ .ברקים
ניתזו ממגדל השידור ,ניצוצות עפו לרגלי
הקהל והדשא של טסלר "זרח כל הלילה
בצבע כחול" .הפרויקט נעצר .או שמא היה
זה ,כבר אז ,חוסר מימון.
היום חזון החשמל האלחוטי מעשי
הרבה יותר ,בזכות פרופ' מרין סוליאצ'יץ
מ .MITאולי ההצלחה היחסית שלו נובעת
מהיומרה הנמוכה יחסית :בניגוד לטסלה,
הוא לא מתכנן להעביר חשמל אלחוטי על
פני קילומטרים ,אלא מכוון לטווח הביתי
ולמרחקים של כמה סנטימטרים עד עשרות
מטרים ,בתחום של מילוואטים עד קילו
ואטים .סוליאצ'יץ מתבסס על מדען נוסף
מהמאה ה ,19מייקל פאראדיי ,שגילה את
ההשראה האלקטרומגנטית — זרם חשמלי
העובר בחוט תיל יכול לעורר זרם חשמלי
בתיל אחר הנמצא בקרבתו .עד היום הבעיה
היתה שהמרחק בין החוטים היה צריך להיות

סנטימטרים ספורים בלבד .סוליאצ'יץ הצ
ליח להתגבר על הבעיה הזאת ,והקים את
 ,WiTricityחברת החשמל האלחוטי.
הפתרון של וויטריסיטי הוא לשתול
במכשירים החשמליים חוטי תיל שיודעים
לזהות את הבסיס החשמלי שנמצא בסבי
בה ,להתכוונן על התדר שלו ולסגור מעגל
אלקטרומגנטי .השדה שנוצר בין המכשיר
לבסיס אינו מסוכן ,וגם אם הוא עמוס בח
פצים — הם אינם משבשים את ההעברה.
את תחנת הבסיס אפשר להתקין במקום
נסתר — בתוך תמונה על הקיר ,למשל ,או
מתחת לשיש במטבח .במקרה כזה ,מספיק
להניח את הבלנדר מעל התחנה ,והוא ית
חיל לעבוד .הזזת הבלנדר או נפילה שלו
יגרמו להפסקת העבודה .לא רק נוח ,גם
בטיחותי.
כעת שוקדים בוויטריסטי על הטעמת
הטכנולוגיה — שזכתה לשם WiTricity
 — Enabledבמכשירים חשמליים קטנים
במיוחד .היישומים המסחריים בפיתוח,
ולפי קברניטי החברה יש לפחות ענקית
טכנולוגיה אחת שכבר נכנסה לעסק .היא
עלולה לעשות לשאר היצרנים מה שהמ
צאת האימייל עשתה לשירותי הדואר.
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גלגל הצלה לעולם השלישי

בקבוק אחד 6,000 ,ליטר מים נקיים

ֵא ֶבל  2.0הוא העניין החדש ברשת.

משהו קורה לנוהגי האבלות ,מסורת בת אלפי שנים .ראינו את זה השבוע ,למשל,
עם מותו של אסף רמון :נימוסים חדשים ,ריטואלים של מוות שמתהווים .זו
הפקעה אזרחית ,חילונית ורציונלית של המוות מידי הדת המאורגנת .כמו בתי
קברות מודרניים וטקסי קבורה חילוניים ,יש כאן רוח חדשה .שטף של כתיבה
השתתפותית ומינוף של כלי סולידריות וקשר .אפילו עושה רושם שהתפזרות
הקהל אחרי ההלוויה אטית יותר.

רפואה מושלמת להמונים

ציון שיחרוץ גורל של מוצר

מיפוי גנטי אישי ב 100דולר

מספר אחד על כל מוצר אמור לשנות את הדרך שבה
אנחנו קונים ,ובעיקר את הדרך שבה אנחנו מחליטים
מה לקנות .פרופ' דרה או'רורק מברקלי גייס צוות של מד
ענים ומהנדסים ,ובשנה האחרונה ניתח את רשימת הרכיבים
של יותר מ 75אלף מוצרים .הוא בדק ממה הם עשויים וכמה
מסוכנים החומרים ,ממה מורכבות האריזות וכמה זמן לוקח
להן להתפרק ,מה מידת ההשפעה הסביבתית של תהליך
הייצור ,וכמה היצרן אחראי סביבתית .כל הממצאים מוכ
נסים לאלגוריתם שמייצר בסוף ציון אחד סופי לכל מוצר,
מ 0עד  .10כל הציונים ,לכל המוצרים בקטגוריות שונות,
מתפרסמים באתר שהקים או'רורק.GoodGuide.com ,
כאב הראש הזה שקוף מבחינת הצרכנים .הם מקבלים רשי
מה של מוצרים שמדורגים בכל קטגוריה — מהמוצר הבריא
ביותר ,הידידותי ביותר לסביבה וההגון ביותר לעובדים ,ועד

מיפוי גנטי אישי נחשב היום מפתח מרכזי לרפואת הע
תיד .תיאורטית ,פרופיל מדויק של כל אחד מאיתנו יאפ
שר לחזות מה הסיכוי למחלות קטלניות ,כמו סוכרת ובעיות לב,
ויסייע במניעה .רופאים יוכלו לרשום לחולים את התרופות המ
תאימות ביותר ,בלי סכנה לטעויות או תופעות לוואי מסוכנות.
ואולם כיום המיפויים הגנטיים לא מספיק מדויקים ,ובעיקר יק
רים מאוד — הם עולים עשרת אלפים עד  20אלף דולר ,ובעוד כמה
שנים ,אם הכל ילך כשורה ,יעלו רק כמה אלפי דולרים.
פרופ' סטיבן צ'ו מ MITלא מתכוון להמתין לצניחת המחי
רים .צ'ו וצוות החברה שלו ,BioNanomatri ,נמצאים כעת בשלב
השני של פיתוח שיטה חדשה למיפוי גנטי ,שאמורה להיות מדויקת
יותר — ולעלות רק  100דולר ,כמו צילום חזה ברנטגן .בניגוד
לשיטות הפענוח המקובלות ,שבודקות אלפי מקטעים שבורים של
חומר גנטי ומנסות להרכיב אותם מחדש ,השיטה של צ'ו משתמשת
בננופלואידים )חלקיקי נוזל( .אלה מאפשרים לסליל  DNAלעבור
דרכם ,קוראים אותו ומנתחים .זה כמו להשחיל חוט זעיר במיוחד
בקוֹף קטנטן; כמעט בלתי אפשרי ,אבל יש מי שמצליח לעשות את
זה ,BioNanomatrix .למשל.
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מו"מ במקום אנטיביוטיקה
לדבר עם הבקטריות

כמו ד"ר דוליטל ,גם פרופ' בוני בסלר מפרינסטון
מדברת בשפת החיות .להבדיל מהווטרינר הנודע,
היא מתמקדת בחיות הקטנות והנפוצות ביותר ,הבקטריות.
 10טריליון מהן מסתובבות לנו על הגוף ובתוכו ,יותר ממספר
התאים שבנו .העובדה הזאת מעוררת את התהייה אם אנחנו
יותר אדם או יותר בקטריה ,וגרמה לבסלר לצלול לתחום.
הבשורה הגדולה שלה נוגעת לתקשורת בין הבקטריות,
בתוך המין ובין מינים שונים :היא גילתה כי יש ביניהן תק
שורת כימית שמתבצעת במה שנקרא חישת קוורום; קוורום
הוא המונח המדיני המייחס למספר המינימלי של משתתפים
הנדרש בישיבה כדי לקבל החלטה ,וחישת קוורום היא היכו

בתחילת השבוע אפשר היה לראות
ברשת את כל התגלגלות הטקס .בש
עות שאחרי תאונת המטוס ,כשמותו של
אסף רמון עוד לא פורסם בכלי התק
שורת ,פשטה השמועה המרה ברשתות
החברתיות ,התערבלה בקבוצות המשנה
של פייסבוק וטוויטר ועקפה את מגב
לות הצנזורה .אחר כך באו גלים גלים
של שינוי הסטטוסים ועדכונים בטוויטר.
במקביל נמלא הדף האישי של אסף רמון
בפייסבוק בהודעות של חבריו ,ונוצרה גם
קבוצה חדשה ,Assaf Ramon RIP ,שמ

אתר הבית  .goodguideציונים ליותר מ 75אלף מוצרים

המוצרים החלשים ביותר בכל הסוגיות האלו .כשההתלבטות
בין מוצרים דומים כבר אינה נופלת על טעם )הוא זהה( או
על מחיר )כנ"ל( ,כשעוד ועוד אנשים מפתחים מודעות חבר
תיתסביבתית וכשלא מעט צרכנים עושים קניות באינטרנט
או מחוברים לרשת מהטלפון מול המדף בסופרמרקט — גוד
גייד הוא מפתח הקניות הנוח ביותר .השימוש הגובר באתר
— יותר מ 60אלף כניסות ביום — ייצור בהדרגה לחץ על
היצרנים ,שיצטרכו לשנות את הרכב המוצר ומדיניות החברה
כדי לטפס בסולם הציונים ולשרוד בשוק .כי איכות ושקיפות,
לפי או'רורק ,הן הדרך היחידה לשרוד — ולשנות.

לת לחוש כמה יצורים זהים נמצאים בסביבה ומאפשרים לה
תאגד ,לקבל החלטה ולצאת לפעולה .במילים אחרות ,מנג
נון התקשורת הוא שהופך את הבקטריות מאיןספור יצורים
בודדים וחסרי אונים לקולקטיב עם יכולות מדהימות — של
הגנה ,עיכול ועוד — או קטלניות.
הבנה מחוכמת של המנגנון הזה תוכל לאפשר לנו להת
ערב בו ,לתקשר עם הבקטריות .נוכל לדבר איתן ,להעצים
התאגדויות שטובות לנו ולשנות את ה"החלטות" במקרים
שמזיקים לנו ,במקום לתקוף אותן באנטיביוטיקה שרק נח
לשת עם הזמן .זה נשמע בדיוני ,אבל תרופה שמבוססת על
המנגנון הזה כבר זכתה ל 100%הצלחה בניסוי בעכברים,
כששיבשה התפתחות של כולרה באמצעות שיבוש הקוורום.
המחקר עוד בעיצומו ,אבל השאיפה של בסלר ,בסופו של
דבר ,היא לייצר תרופה אחת גנרית שתוכל לחסום את הת
קשורת בכל סוגי הבקטריות.

שכה מאות חברים .הדיווחים מן הלוויה
והשבעה המשיכו להשאיר את הערוץ הזה
חי .תהליך דומה נרשם גם לאחר הרצח
הכפול בברנוער ההומולסבי .החדשות,
זיהוי הנפגעים ,תגובות ההלם ,התגבשות
העצב האישי וההתארגנות לכעס קבוצתי
התרחשו ברשת בתוך שעות .כרטיסיהם
של הנפגעים נמלאו הודעות ,נוצרו כר
טיסים לזכר ההרוגים שצברו מאות ואל
פי חברים ,והאתרים השונים נשטפו גלים
של התבטאויות ודיונים ,שנתנו ביטוי
לרגשות ולתחושת הקהילתיות.

כבר ברצח רבין

הפלטה לפיתוח הננופלואידים ,שממפים
במדויקת סליל שלם של DNA

חללי צה"ל ונפגעי פעולות טרור אחרים
באתר הוויקי זוכרימפדיה ).(zochrim.org
אסף צור ,בנו של תלמידי יוסי צור שנר
צח בפיגוע התאבדות כמה חודשים קודם
לכן ,מונצח באתר הקרוי על שמוblondi. ,
 .co.ilהאתר מונה את הימים מאז מותו
)יותר מאלפיים( ,וגם את מספר המבקרים
)יותר מ 50אלף( .האב השכול יוסי עוסק
מאז האסון בהנצחה ,ואף הקים אתר כללי
יותר ,ארץ זוכרת יושביה ),(ezy.co.il
המוקדש לתיעוד אתרי הנצחה .האתרים
האלה הם מצבה נגישה ,שמאפשרים סי

אם מנהגי האבלות של הרשת יקלו על
הכאב ויחזקו את הקהילה ,הרי שדור
ה 2.0יוכיח שהחדשנות יכולה לתרום גם
במקום שבו לכאורה רק המסורת שולטת

צילום :מיכאל פרז

לפני חמש שנים צפה מייקל פריטצ'רד בשידורים מהחופים מוכי הצונאמי של
אסיה ,בפליטים שנאלצו לשתות מים מזוהמים ובמחלות שהתפתחו אצלם בשל
כך .פחות משנה אחר כך הוא ראה איך גם בארצות הברית הכל כך מתקדמת לממשל לוקח
חמישה ימים שלמים להעביר מים נקיים לניצולי ההוריקן קתרינה .ופריטצ'רד התעצבן.
הוא נכנס למטבח הביתי שלו ולסדנת העבודה שבגראז' ,ויצא משם רק כשהיתה בידו
מערכת אישית לסינון מים ,עם היעילות הגבוהה ביותר עד כה .עד בקבוק הסינון של
הפילטר היו בשוק מוצרים שסיננו מים ברזולוציה של  200ננומטר; עזבו את המספר — היו
בשוק מוצרים שבקטריות של שחפת ) 200ננומטר( ופוליו ) 25ננומטר( ,למשל ,עברו דרכם
בקלות .המסנן של פריטצ'רד עומד על  15ננומטר ,ומשאיר בחוץ כמעט  100%מהווירוסים
והבקטריות .לא פלא שקוראים לו .Life Saver
בקבוק לייף סייבר אישי — בגודל של בקבוק ספורט סטנדרטי — מסנן  6,000ליטר
מים .כשהמסנן יוצא מכלל שימוש ,הוא נאטם ולא מאפשר עוד סינון ,כדי שלא לסכן את
המשתמש .במקרה כזה צריך פשוט להחליף את הפילטר בחדש ,שמספיק גם הוא ל6,000
ליטר .לכמויות גדולות יותר פותח הג'ריקן ,שיכול לסנן  25אלף ליטר — מי שתייה לשלוש
שנים ,למשפחה עם ארבע נפשות.
בעולם שבו ל 3.5מיליארד בני אדם אין גישה למקורות מים בטוחים ממחלות וזיהומים,
בעיקר באפריקה ואסיה ,ו 2מיליון ילדים מתים בשנה בדיוק בגלל זה — ההבטחה של
פריטצ'רד אדירה .גופים בינלאומיים רשמיים ועשרות עמותות מנסים להתמודד עם בעיית
המים ועם כל הבעיות הנלוות ,ומשקיעים בנושא סכומי עתק .לפריטצ'רד יספיקו  8מי
ליארד דולר — הסכום שבריטניה לבדה מוציאה מדי שנה על סיוע הומניטרי למדינות
מתפתחות — כדי לחלק לכל הנזקקים מתקני טיהור .בינתיים הצבא הבריטי בעניין ,והשוק
ההודי הוא היעד הבא של החברה .מוצ'ילרים שמוכנים להשקיע יכולים לקנות את הבקבוק
כבר עכשיו לשימוש פרטי ,ב 166פאונד ועוד  127לפילטר.

שיזף רפאלי
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קנייה חכמה באמת

מסנן המים של
 .Life Saverכמעט
 100%מהזיהומים
נשארים בחוץ

על העולם החדש

היתה הרשת
מוקד לאבל וירטואלי .ילדי הנרות בכיכר
לוו בנרות שהודלקו אונליין ,לראשונה.
במילים אחרות ,הריטואלים האלה קיימים
מאז ימי הרשת ,ורק הלכו והתפתחו מאז.
יש אתרים ,למשל ,שמוסיפים סרט או
רקע שחור — המקבילה שלהם להורדת
דגל לחצי התורן או לדקה דומיה.
יש אתרי הנצחה שמקימים בני מש
פחה או חברים .למשל ,התלמיד שלי
מארק ביאנו ואשתו נעמי ,שנרצחו בפי
גוע בחיפה לפני שש שנים ,מונצחים עם

כום של החיים ,הצגת תמונות ומכתבים
ומילוי ספר מבקרים .גם בעולם הגדול
מתרבים אתרי ההנצחה הווירטואליים.
אפילו בני משפחתו של הסנטור טד קנדי
וחבריו לדרך הפוליטית הקימו אתר לזכ
רו .tedkennedy.org ,האתרים הרשמיים
של הבית הלבן והסנאט מפנים לאתר זה,
והופכים את הביקור בו למעין תחליף
למעבר על פני הארון.

איך משתלב האבל

הזה
במודל קובלררוס ,שמתאר את שלבי
ההתמודדות עם המוות והאובדן? על פי
ספרה של הפסיכיאטרית השוויצרית
אמריקאית אליזבט קובלררוס ,מדובר
בחמישה שלבים :הכחשה ,כעס ,הת
מקחות ,דיכאון ,ולבסוף — השלמה .גם
ביהדות מקובל להכיר בתקופות שונות
שאחרי מותו של אדם קרוב :ימי האנינות
שבין המוות לקבורה; השבעה ,שדרישו
תיה חמורות; תקופת השלושים ,וגילוי
המצבה בסופה; והשנה שלאחר האבל ,ובה
מנהגים מסוימים .ועל פי מחקרי המכון
הישראלי לדמוקרטיה ,לפחות בענייני
קבורה רוב היהודים דבקים במסורת.

תרבויות שונות נבדלות זו מזו ברי
טואל הפרידה מהמת — יש המציגים
לראווה ,ויש העוטפים בתכריכים .יש
השורפים ,ויש הקוברים .יש תרבויות
של מודעות אבל ,ותרבויות של הספדים
קטנים בעיתונים .יש הלוויות עם מוזיקה,
ויש עם בכי בלבד .יש שמתייצבים לטקס
בבגדים חגיגיים ,יש הבאים בשק ואפר.
וכל אחד בונה מצבה אחרת ,בחלוקת חל
קות אחרת ,עם טיפוח שונה וכיתוב מגוון
על המצבות; הביקור בבית הקברות הוא
תמיד חוויה מעניינת.
עכשיו נוספה לכל המסורות האלה
גם מסורת הרשת .המוות הוא הרי חלק
מן החיים ,ולכן ,כמו היבטים אחרים
שלהם ,מצא ביטוי מקוון .האם זהו שלב
נוסף בתהליך האבל ,או פשוט ערוץ נוסף
לביטוי כעס ,התמקחות או דיכאון? האם
זאת האנינות של היהדות? האם החלפת
התמונה בדגל גאווה עם סרט שחור מק
בילה להנחת אבן על הקבר? האם כתיבה
על הקיר בפייסבוק מחליפה את בכי המ
קוננות? והאם האבל המקוון יעמוד בסימן
הגלובליזציה וההידמות בין תרבויות?
באבל המקוון יש שלב חדש .האתרים,
כמו בתי הקברות ,חרישיים ומטופחים.
כולם משדרים תחושה מרצינה ,מעיקה
או מאיימת של מפגש עם משהו גדול
מאיתנו .אבל האווירה פחות חרישית ,יש
קצת פחות יראת כבוד .בהיעדר מסורת
ותיקה להישען עליה ,נוצרת מסורת עם
כללים אחרים .העצב אינו קטן יותר,
תחושת האובן אינה מוחלשת ,אבל אולי
יש יותר נחמה בקהילה שנוכחותה מורג
שת יותר בסביבה מקוונת.
אני רוצה לקוות שמנהגי האבל החד
שים ,שדורנו ממציא ממש עכשיו ,יעצימו
את הפונקציה החברתית המלכדת והמנח
מת של ביקורים לניחום אבלים .אם המ
נהגים החדשים יקלו ,ולו במעט ,על כאבם
של מתאבלים ,ויסייעו לגיבוש הקשרים
החברתיים של הקהילה הסובבת אותם —
הרי שדור ה 2.0יוכיח שהחדשנות הטכנו
לוגית/קהילתית יכולה לתרום גם במקום
שבו לכאורה רק המסורת שולטת.
פרופ' שיזף רפאלי הוא ראש בית הספר
לניהול והמרכז לחקר חברת המידע
באוניברסיטת חיפהsheizaf.rafaeli.net .

