שיזף רפאלי

בלדד השוחי

מתבונן בעולם החדש

חוזר עם תשובה

האם המחשב
ייהפך לאויב?

אריאלי
דן
מומחה להחלטות חשובות
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24
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25

פרופסור יקר,
כיצד היית מתמודד עם סטודנטית
שהיא ,סליחה על הבוטות ,מדיפה ריח?
סטודנטים בשיעורים שלי התלוננו
שהיא מפריעה להם להתרכז .אני רוצה
לעורר אצלה את המודעות לבעיית
הריח כדי שהיא תוכל לנסות לפתור
אותה ,אבל אין לי מושג איך.
מאירה


מאירה היקרה,

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

22.1.2015

איך כיווץ הגבות
עוזר לחשוב?

למה בכל פעם שמישהו מנסה להיזכר בדבר מה הוא מכווץ את
העיניים והמצח? זה עוזר? 
ענבל
ענבל היקרה,
כמעט כמו כף יד גדולה שנחה לך על הפנים.
תיאוריה אחרת גורסת שזו פשוט הבעת
הרבה אנשים גם משרבבים
מאמץ .שליטתנו בגוף ,וזה כולל את המח,
לשון כשהם מתרכזים .או לו־
מאוד לא מבודדת .כשאנחנו מנסים לעשות
עסים את השפתיים או את העיפרון .יש
תנועה מורכבת ביד ימין ,יד שמאל מנסה
שנוקשים או חורקים בשיניים ,ורבים גם
לחקות אותה .לפעמים בהונות הרגליים
מסתכלים לתקרה.
ברור שכשמתרכזים בדבר אחד מזניחים
מצטרפות .כשאנחנו מתאמצים לדחוף סלע
דברים אחרים .זו ההגדרה של ריכוז .ואחת
כבד אנחנו מכווצים הרבה שרירים מיותרים,
היכולות העיקריות שנפ־
כולל אלה שבפרצוף .וכ־
גמות מריכוז מחשבתי היא
שאנחנו מתאמצים בראש
— גם .התיאוריה הזו יכולה
השליטה בתנועות .אם בזמן לפי אחת
להסביר למה ילדים עו־
הליכה תנסי להיזכר בדבר ,התיאוריות ,מקור
סביר שהליכתך תואט.
שים אפילו יותר פרצופים
הגוף הרפלקס הוא
שלך מוריד הילוך ליתר בי־
בינקות :זו ההבעה ממבוגרים כשהם מתרכזים.
טחון כשהוא מרגיש שאת
היכולת שלהם לבודד תנו־
לא שתינוקות עושים
עם שתי ידיים על ההגה .גם
עות פחותה אפילו יותר.
על שרירי הפנים את מאבדת כשהם לא רוצים
שליטה ,ולכן את לא מבחינה לינוק ,דרכם
תיאוריה שלישית
לומר
הראשונה
תולה את מקור ההבעה בי־
שעשית פרצוף טיפשי.
עסוק"
"אני
נקות .אחת ההבעות הרא־
אבל למה מלכתחילה
שונות שאנו לומדים היא זו
כשמתרכזים הפנים מת־
שמשכנעת את אמנו להפ־
כווצות להעוויות מוזרות,
סיק לדחוף לנו ציצי .היא
במקום סתם לנוח? לזה יש כמה תיאוריות.
כוללת כיווץ של הפרצוף (זה ,כנראה ,מקורה
תיאוריה אחת היא שהבעות הריכוז חו־
של הבעת הגועל) ודחיפת הלשון קדימה כדי
סמות הפרעות .אנחנו עוצמים את העיניים
לחסום פיזית את הפטמה .זו הדרך הראשונה
או מגלגלים אותן מעלה כדי להשקיט את
שלנו לומר "לא עכשיו ,אני עסוק".
שצף המידע שהן משדרות למח .כיווץ
יהיה מקורה אשר יהיה ,מדובר בהבעת
המצח יכול להיות נספח לעצימת העיניים.
פנים ,ותפקידה הראשי הוא להביע .ובתפ־
גם הלשון והפנים משדרים הרבה מידע,
קיד הזה היא באמת עוזרת .אם את שואלת
והמח נותן למידע הזה עדיפות גבוהה.
אותי שאלה ואני משתתק ולא עושה כלום,
בעת מנוחה שני האיברים האלה פועלים
זה עלול להיראות כאילו אני מתעלם ממך.
כל הזמן :הלשון מגששת בתוך הפה והפ־
אז בדיוק כמו שהמחשב מציג איזה שעון חול
נים יוצרות אינספור הבעות זעירות .לעי־
כשהוא חושב ,אני מכווץ את המצח וחורץ
סה ,שרבוב הלשון וכיווץ הפרצוף נותנים
C
לשון .כאלה אנחנו ,רבי־הבעה.
להם משהו צפוי ומוכר לעשות ולחוש .נסי
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :
לעשות פרצוף מרוכז ותיווכחי :זה מרגיש

הבינה המלאכותית תכרית את
המין האנושי .מותר האדם מהמב
כונה הוא ביכולתנו לחשוב ,ואם
מכונות יצליחו לעשות את הפעולה הזאת
באופן יותר מהיר וזול מאיתנו ,לא יהיה בנו
עוד צורך .האיום הזה לא מגיע מסופר מדע
בדיוני אלא מגדול הפיזיקאים החיים כיום,
סטיבן הוקינג .באחרונה ,דרך אגב ,יצא סרט
על חייו של הוקינג והתמודדותו עם המחלה
הניוונית  ,ALSובמקביל יצא סרט על חייו
של מדען הרואי אחר ,אלן טיורינג ,מאבות
מדעי המחשב והבינה המלאכותית.
הוקינג נמנה ע ם מאות מדענים ו�ב
כירים מכל דרגי עולם הטכנולוגיה שחתמו
על מכתב פתוח הקורא לפקח באופן הדוק
יותר על פיתוח הבינה המלאכותית .עם
החותמים נמנים האחראים על פרויקטי הביב
נה המלאכותית בגוגל ,יבמ ופייסבוק ,כמו
גם יזם־העל אלון מאסק .יחד הם מצביעים
על כך שהאבולוציה האנושית מתקדמת
לאט ,בעוד שהטכנולוגיה החישובית דוהרת
במהירות ,בלי שמפתחיה חושבים על היום

לשאלה השנתית
של המגזין
" ,Edgeמה
אתם חושבים על
מחשבים חושבים",
השיבו 180
אינטלקטואלים.
בקרוב השאלה
הזאת עשויה
להפוך לרלבנטית
עבור כולנו

תורת המספרים
הסטטיסטיקה של החיים

בלי עוזר/ת
 3שעות

כמה חיים
הניקיון גוזל
מאיתנו?

שנה נטו — זה הזמן שאדם יקדיש
מחייו הבוגרים לניקיון ביתו .כך
לפחות לפי סקר שהחברה הבריטית
לשירותי ניקיון  Moppערכה בקרב
 2,000אנשים .ואף על פי שהנתון
הזה לא נמדד ,סביר שהניסיון
להקים את עצמך לנקות את הבית
יגזול פי שלושה זמן לאורך החיים.
עם זאת ,האם עדיף להעסיק מנקה?
לפי נתוני משרד הכלכלה ,לכל
גל חן
החלטה יש מחיר.

הזמן שאדם ממוצע מקדיש
בשבוע לניקיונות בביתו

 50שבועות (כשנה)

הזמן שהאדם יקדיש לניקיון
ביתו במהלך  40שנה

משך ההשקעה הממוצע
בניקיונות בבית ,לעומת
עלות החזקת מנקה

רבים שותפים לדאג ה של הוק�י
נג .חוקר ההצפנה ותרבות ההאקינג ברוס
שנייר שואל על היום שבו מחשב בעל בינה
מלאכותית מתקדמת יבצע ,לראשונה ,פעוב
לה שמוגדרת עבירה פלילית .כותבים אחב
רים שואלים כיצד נפעל כאשר מחשב בעל
בינה מלאכותית ויכולת למידה — מחשב כזה
מפותח כיום בין היתר במעבדות גוגל — ידב
רוש זכויות .ותוכנת בינה מלאכותית שצברה
ידע ותבניות תגובה ,והפכה לייחודית ושונה
מכל התוכנות האחרות — האם השמדה של
תוכנה כזאת תיחשב כהשחתת רכוש גרידא?
מייסד פרויקט ההרצאו ת  TEDכריס אנ�ד
רסון מצייר תרחיש מטריד ,של בינה מלאב
כותית אחת ,תודעה גלובלית אחת ,שבה כל
המחשבים — וגם האנשים — הם רק נוירונים.
הוקינג וטיורינג הם יותר משני אישים
ששימשו השראה לסרט .השאלה שהתגבשה
לאור פועלם עשויה להפוך לרלבנטית מהר
C
מכפי שאנחנו משערים .
פרופ' רפאלי הוא ראש המרכז לחקר האינטרנט
sheizaf.rafaeli.net
ה

באוניברסיטת חיפ

עם עוזר/ת
 4.4שעות

משך עבודה ממוצע של
עוזרת בית בישראל

רבע מיליון שקל

עלות העסקת מנקה פעם בשבועיים
לאורך  40שנה (לפי תעריף  45שקל
לשעה ,ללא חישובי אינפלציה)

 1מכל 5

גברים מעולם לא ביצע
פעולת ניקיון אחת בביתו

נתונים/mopp.com, 2014 :משרד התמ"ת2006 ,

אכן לא יהיה קל לשתף את התלמידה במידע
הזה ,אבל הצעד יועיל לה בטווח הארוך ,ולא
רק לה אלא גם לאנשים שבחייה ,ואולי גם
לך .לכן את צריכה לדבר איתה.
האפשרות להעביר לה את המידע בעי־
לום שם עשויה להישמע מפתה .זה כמובן
יחסוך לך את המבוכה ,אבל לה זה לא יע־
זור .פסיכולוגים שבדקו זאת גילו בניסויים
שכאשר מקבלים מכתב אהבה אנונימי זה
נחמד ,כי האי־ידיעה מאפשרת לנו לדמיין
שאנשים רבים מעריצים אותנו; אבל הת־
חושה הזאת לא תלווה פתק אלמוני שמבקר
אותנו על תכונה שלילית ,פחות או יותר
מאותן הסיבות.
העצה שלי :קחי את הסטודנטית לשיחה
אישית ובה ספרי לה על הבעיה .תוכלי לה־
תחיל את השיחה בכך שתצייני שיש אנשים
שיותר רגישים לריחות מאחרים ,ושלהערכ־
תך הרגישות שלה דווקא נמוכה מהממוצע.
אחר כך אמרי לה שאחרים מצליחים להבחין
בריח שלה ,ושאת חוששת שזה עלול להקשות
על הקשרים החברתיים שלה .לבסוף ,הציעי
לה את עזרתך המתמשכת ,לא במחווה מי־
לולית בלבד אלא בכנות ,בתקופה שבה היא
תנסה לגלות מה עובד עבורה ומה לא.
נקודה אחת אחרונה :לא מזמן החלטתי
ביני לביני שבכל פעם שאני משוחח עם
מישהו שתקוע לו משהו בשיניים ,אעיר
את תשומת לבו לכך .העובדה שהפכתי את
ההחלטה הזאת לחוק עזרה לי מאוד ,כיוון
שעכשיו אני כבר לא צריך לשקול אם לה־
עלות את הנקודה המביכה הזאת או לא .אני
מעיר ב־ 100%מהמקרים ,וב־ 100%מהמקרים
C
אנשים הודו לי על כך.

איור :ערן מנדל

אורניום מועשר

האם לומר
לסטודנטית שהיא
מסריחה?

ומה מיוחד בסרטים על סטיבן הוקינג ואלן טיורינג

שבו היא תותיר אותנו מאחור .ומה דעתכם?
"מה אתם חושבים על מחשבים חושבים"
היא השאלה לשנ ת  2015של המגזין האי�נ
טרנטי היוקרתי  .Edge.orgמדי שנה המגזין
מפנה שאלה זהה ליותר מ־ 150אינטלקטואלים
ומפרסם את תשובותיהם ברצף אחד ,שבהמב
שך מתפרסם כספר עב כרס .רשימת המשיבים
נעה בין בעלי טור ב"ניו יורק טיימס" לזוכי
פרס נובל ,מחברי רבי־מכר עולמיים וגיבוב
רי טכנולוגיה ,רבים מהם חברים קרובים של
עורכו הססגוני של האתר ,הסוכן הספרותי
ג'ון ברוקמן .בעבר פורסמו באתר תשובות
לשאלות" :איזה רעיון מדעי יש להוציא לגב
מלאות?"" ,איזה כלי ישפר את החשיבה של
כולם?" ו"ממה עלינו לחשוש באמת?" .השנה,
כאמור ,ברוקמן קרא לדגל  180כותבים כדי
להביע דעה בשאלה שהוקינג כבר חרץ דעתו
לגביה .וגילוי נאות :שמחתי לקבל השנה הזב
מנה להשתתף ברב־השיח הזה ,ותשובתי ,שהב
צטוותה להיות קצרה — קצרה אף מהטור הזה
— מתפרסמת באסופה השנתית.
כמה מהמשיבים ,ובהם הסופרת פמלה מקוב
רדוק ,הפיזיקאי הצרפתי קרלו רובלי ,פרופ'
מרגרט לוי מאוניברסיטת סטנפורד וחתן פרס
ישראל ונשיא מכון ויצמן לשעבר חיים הררי,
מתייחסים למכונות החושבות כעובדה בלתי
נמנעת ,ובמידה רבה גם יומיומית .עניין לאב
חריות אנושית וניהול נכון כמו כל תחום אחר,
ולא חומר לסיוטים .יותר ממכונות שיחשבו
כמו אנשים ,אני מודאג מאנשים שחושבים
כמו מכונות ,כותב הררי.
אחרים מתייחסים לעצם התחזית בביטול:

סגן הנשיא למחקר של אוניברסיטת ג'ורג'
וושינגטון ,חוקר המוח לאו צ'אלופה ,מפקפק
בכך שמכונות אי פעם יהיו מסוגלות לחב
שיבה מופשטת .סופר המדע הבדיוני ברוס
סטרלינג כותב שמחשבים אולי יהיו שחקנים
מרכזיים בעתיד ,אבל את התסריט לעולם
יכתבו אנשים .הם ונוספים מדגישים שהרגש
יישאר לנצח נחלתם הבלעדית של בני אנוש.
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פרופסור יקר,
כיצד היית מתמודד עם סטודנטית
שהיא ,סליחה על הבוטות ,מדיפה ריח?
סטודנטים בשיעורים שלי התלוננו
שהיא מפריעה להם להתרכז .אני רוצה
לעורר אצלה את המודעות לבעיית
הריח כדי שהיא תוכל לנסות לפתור
אותה ,אבל אין לי מושג איך.
מאירה


מאירה היקרה,

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
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איך כיווץ הגבות
עוזר לחשוב?

למה בכל פעם שמישהו מנסה להיזכר בדבר מה הוא מכווץ את
העיניים והמצח? זה עוזר? 
ענבל
ענבל היקרה,
כמעט כמו כף יד גדולה שנחה לך על הפנים.
תיאוריה אחרת גורסת שזו פשוט הבעת
הרבה אנשים גם משרבבים
מאמץ .שליטתנו בגוף ,וזה כולל את המח,
לשון כשהם מתרכזים .או לו־
מאוד לא מבודדת .כשאנחנו מנסים לעשות
עסים את השפתיים או את העיפרון .יש
תנועה מורכבת ביד ימין ,יד שמאל מנסה
שנוקשים או חורקים בשיניים ,ורבים גם
לחקות אותה .לפעמים בהונות הרגליים
מסתכלים לתקרה.
ברור שכשמתרכזים בדבר אחד מזניחים
מצטרפות .כשאנחנו מתאמצים לדחוף סלע
דברים אחרים .זו ההגדרה של ריכוז .ואחת
כבד אנחנו מכווצים הרבה שרירים מיותרים,
היכולות העיקריות שנפ־
כולל אלה שבפרצוף .וכ־
גמות מריכוז מחשבתי היא
שאנחנו מתאמצים בראש
— גם .התיאוריה הזו יכולה
השליטה בתנועות .אם בזמן לפי אחת
להסביר למה ילדים עו־
הליכה תנסי להיזכר בדבר ,התיאוריות ,מקור
סביר שהליכתך תואט.
שים אפילו יותר פרצופים
הגוף הרפלקס הוא
שלך מוריד הילוך ליתר בי־
בינקות :זו ההבעה ממבוגרים כשהם מתרכזים.
טחון כשהוא מרגיש שאת
היכולת שלהם לבודד תנו־
לא שתינוקות עושים
עם שתי ידיים על ההגה .גם
עות פחותה אפילו יותר.
על שרירי הפנים את מאבדת כשהם לא רוצים
שליטה ,ולכן את לא מבחינה לינוק ,דרכם
תיאוריה שלישית
לומר
הראשונה
תולה את מקור ההבעה בי־
שעשית פרצוף טיפשי.
עסוק"
"אני
נקות .אחת ההבעות הרא־
אבל למה מלכתחילה
שונות שאנו לומדים היא זו
כשמתרכזים הפנים מת־
שמשכנעת את אמנו להפ־
כווצות להעוויות מוזרות,
סיק לדחוף לנו ציצי .היא
במקום סתם לנוח? לזה יש כמה תיאוריות.
כוללת כיווץ של הפרצוף (זה ,כנראה ,מקורה
תיאוריה אחת היא שהבעות הריכוז חו־
של הבעת הגועל) ודחיפת הלשון קדימה כדי
סמות הפרעות .אנחנו עוצמים את העיניים
לחסום פיזית את הפטמה .זו הדרך הראשונה
או מגלגלים אותן מעלה כדי להשקיט את
שלנו לומר "לא עכשיו ,אני עסוק".
שצף המידע שהן משדרות למח .כיווץ
יהיה מקורה אשר יהיה ,מדובר בהבעת
המצח יכול להיות נספח לעצימת העיניים.
פנים ,ותפקידה הראשי הוא להביע .ובתפ־
גם הלשון והפנים משדרים הרבה מידע,
קיד הזה היא באמת עוזרת .אם את שואלת
והמח נותן למידע הזה עדיפות גבוהה.
אותי שאלה ואני משתתק ולא עושה כלום,
בעת מנוחה שני האיברים האלה פועלים
זה עלול להיראות כאילו אני מתעלם ממך.
כל הזמן :הלשון מגששת בתוך הפה והפ־
אז בדיוק כמו שהמחשב מציג איזה שעון חול
נים יוצרות אינספור הבעות זעירות .לעי־
כשהוא חושב ,אני מכווץ את המצח וחורץ
סה ,שרבוב הלשון וכיווץ הפרצוף נותנים
C
לשון .כאלה אנחנו ,רבי־הבעה.
להם משהו צפוי ומוכר לעשות ולחוש .נסי
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :
לעשות פרצוף מרוכז ותיווכחי :זה מרגיש

הבינה המלאכותית תכרית את
המין האנושי .מותר האדם מהמב
כונה הוא ביכולתנו לחשוב ,ואם
מכונות יצליחו לעשות את הפעולה הזאת
באופן יותר מהיר וזול מאיתנו ,לא יהיה בנו
עוד צורך .האיום הזה לא מגיע מסופר מדע
בדיוני אלא מגדול הפיזיקאים החיים כיום,
סטיבן הוקינג .באחרונה ,דרך אגב ,יצא סרט
על חייו של הוקינג והתמודדותו עם המחלה
הניוונית  ,ALSובמקביל יצא סרט על חייו
של מדען הרואי אחר ,אלן טיורינג ,מאבות
מדעי המחשב והבינה המלאכותית.
הוקינג נמנה ע ם מאות מדענים ו�ב
כירים מכל דרגי עולם הטכנולוגיה שחתמו
על מכתב פתוח הקורא לפקח באופן הדוק
יותר על פיתוח הבינה המלאכותית .עם
החותמים נמנים האחראים על פרויקטי הביב
נה המלאכותית בגוגל ,יבמ ופייסבוק ,כמו
גם יזם־העל אלון מאסק .יחד הם מצביעים
על כך שהאבולוציה האנושית מתקדמת
לאט ,בעוד שהטכנולוגיה החישובית דוהרת
במהירות ,בלי שמפתחיה חושבים על היום

לשאלה השנתית
של המגזין
" ,Edgeמה
אתם חושבים על
מחשבים חושבים",
השיבו 180
אינטלקטואלים.
בקרוב השאלה
הזאת עשויה
להפוך לרלבנטית
עבור כולנו

תורת המספרים
הסטטיסטיקה של החיים

בלי עוזר/ת
 3שעות

כמה חיים
הניקיון גוזל
מאיתנו?

שנה נטו — זה הזמן שאדם יקדיש
מחייו הבוגרים לניקיון ביתו .כך
לפחות לפי סקר שהחברה הבריטית
לשירותי ניקיון  Moppערכה בקרב
 2,000אנשים .ואף על פי שהנתון
הזה לא נמדד ,סביר שהניסיון
להקים את עצמך לנקות את הבית
יגזול פי שלושה זמן לאורך החיים.
עם זאת ,האם עדיף להעסיק מנקה?
לפי נתוני משרד הכלכלה ,לכל
גל חן
החלטה יש מחיר.

הזמן שאדם ממוצע מקדיש
בשבוע לניקיונות בביתו

 50שבועות (כשנה)

הזמן שהאדם יקדיש לניקיון
ביתו במהלך  40שנה

משך ההשקעה הממוצע
בניקיונות בבית ,לעומת
עלות החזקת מנקה

רבים שותפים לדאג ה של הוק�י
נג .חוקר ההצפנה ותרבות ההאקינג ברוס
שנייר שואל על היום שבו מחשב בעל בינה
מלאכותית מתקדמת יבצע ,לראשונה ,פעוב
לה שמוגדרת עבירה פלילית .כותבים אחב
רים שואלים כיצד נפעל כאשר מחשב בעל
בינה מלאכותית ויכולת למידה — מחשב כזה
מפותח כיום בין היתר במעבדות גוגל — ידב
רוש זכויות .ותוכנת בינה מלאכותית שצברה
ידע ותבניות תגובה ,והפכה לייחודית ושונה
מכל התוכנות האחרות — האם השמדה של
תוכנה כזאת תיחשב כהשחתת רכוש גרידא?
מייסד פרויקט ההרצאו ת  TEDכריס אנ�ד
רסון מצייר תרחיש מטריד ,של בינה מלאב
כותית אחת ,תודעה גלובלית אחת ,שבה כל
המחשבים — וגם האנשים — הם רק נוירונים.
הוקינג וטיורינג הם יותר משני אישים
ששימשו השראה לסרט .השאלה שהתגבשה
לאור פועלם עשויה להפוך לרלבנטית מהר
C
מכפי שאנחנו משערים .
פרופ' רפאלי הוא ראש המרכז לחקר האינטרנט
sheizaf.rafaeli.net
ה

באוניברסיטת חיפ

עם עוזר/ת
 4.4שעות

משך עבודה ממוצע של
עוזרת בית בישראל

רבע מיליון שקל

עלות העסקת מנקה פעם בשבועיים
לאורך  40שנה (לפי תעריף  45שקל
לשעה ,ללא חישובי אינפלציה)

 1מכל 5

גברים מעולם לא ביצע
פעולת ניקיון אחת בביתו

נתונים/mopp.com, 2014 :משרד התמ"ת2006 ,

אכן לא יהיה קל לשתף את התלמידה במידע
הזה ,אבל הצעד יועיל לה בטווח הארוך ,ולא
רק לה אלא גם לאנשים שבחייה ,ואולי גם
לך .לכן את צריכה לדבר איתה.
האפשרות להעביר לה את המידע בעי־
לום שם עשויה להישמע מפתה .זה כמובן
יחסוך לך את המבוכה ,אבל לה זה לא יע־
זור .פסיכולוגים שבדקו זאת גילו בניסויים
שכאשר מקבלים מכתב אהבה אנונימי זה
נחמד ,כי האי־ידיעה מאפשרת לנו לדמיין
שאנשים רבים מעריצים אותנו; אבל הת־
חושה הזאת לא תלווה פתק אלמוני שמבקר
אותנו על תכונה שלילית ,פחות או יותר
מאותן הסיבות.
העצה שלי :קחי את הסטודנטית לשיחה
אישית ובה ספרי לה על הבעיה .תוכלי לה־
תחיל את השיחה בכך שתצייני שיש אנשים
שיותר רגישים לריחות מאחרים ,ושלהערכ־
תך הרגישות שלה דווקא נמוכה מהממוצע.
אחר כך אמרי לה שאחרים מצליחים להבחין
בריח שלה ,ושאת חוששת שזה עלול להקשות
על הקשרים החברתיים שלה .לבסוף ,הציעי
לה את עזרתך המתמשכת ,לא במחווה מי־
לולית בלבד אלא בכנות ,בתקופה שבה היא
תנסה לגלות מה עובד עבורה ומה לא.
נקודה אחת אחרונה :לא מזמן החלטתי
ביני לביני שבכל פעם שאני משוחח עם
מישהו שתקוע לו משהו בשיניים ,אעיר
את תשומת לבו לכך .העובדה שהפכתי את
ההחלטה הזאת לחוק עזרה לי מאוד ,כיוון
שעכשיו אני כבר לא צריך לשקול אם לה־
עלות את הנקודה המביכה הזאת או לא .אני
מעיר ב־ 100%מהמקרים ,וב־ 100%מהמקרים
C
אנשים הודו לי על כך.

איור :ערן מנדל

אורניום מועשר

האם לומר
לסטודנטית שהיא
מסריחה?

ומה מיוחד בסרטים על סטיבן הוקינג ואלן טיורינג

שבו היא תותיר אותנו מאחור .ומה דעתכם?
"מה אתם חושבים על מחשבים חושבים"
היא השאלה לשנ ת  2015של המגזין האי�נ
טרנטי היוקרתי  .Edge.orgמדי שנה המגזין
מפנה שאלה זהה ליותר מ־ 150אינטלקטואלים
ומפרסם את תשובותיהם ברצף אחד ,שבהמב
שך מתפרסם כספר עב כרס .רשימת המשיבים
נעה בין בעלי טור ב"ניו יורק טיימס" לזוכי
פרס נובל ,מחברי רבי־מכר עולמיים וגיבוב
רי טכנולוגיה ,רבים מהם חברים קרובים של
עורכו הססגוני של האתר ,הסוכן הספרותי
ג'ון ברוקמן .בעבר פורסמו באתר תשובות
לשאלות" :איזה רעיון מדעי יש להוציא לגב
מלאות?"" ,איזה כלי ישפר את החשיבה של
כולם?" ו"ממה עלינו לחשוש באמת?" .השנה,
כאמור ,ברוקמן קרא לדגל  180כותבים כדי
להביע דעה בשאלה שהוקינג כבר חרץ דעתו
לגביה .וגילוי נאות :שמחתי לקבל השנה הזב
מנה להשתתף ברב־השיח הזה ,ותשובתי ,שהב
צטוותה להיות קצרה — קצרה אף מהטור הזה
— מתפרסמת באסופה השנתית.
כמה מהמשיבים ,ובהם הסופרת פמלה מקוב
רדוק ,הפיזיקאי הצרפתי קרלו רובלי ,פרופ'
מרגרט לוי מאוניברסיטת סטנפורד וחתן פרס
ישראל ונשיא מכון ויצמן לשעבר חיים הררי,
מתייחסים למכונות החושבות כעובדה בלתי
נמנעת ,ובמידה רבה גם יומיומית .עניין לאב
חריות אנושית וניהול נכון כמו כל תחום אחר,
ולא חומר לסיוטים .יותר ממכונות שיחשבו
כמו אנשים ,אני מודאג מאנשים שחושבים
כמו מכונות ,כותב הררי.
אחרים מתייחסים לעצם התחזית בביטול:

סגן הנשיא למחקר של אוניברסיטת ג'ורג'
וושינגטון ,חוקר המוח לאו צ'אלופה ,מפקפק
בכך שמכונות אי פעם יהיו מסוגלות לחב
שיבה מופשטת .סופר המדע הבדיוני ברוס
סטרלינג כותב שמחשבים אולי יהיו שחקנים
מרכזיים בעתיד ,אבל את התסריט לעולם
יכתבו אנשים .הם ונוספים מדגישים שהרגש
יישאר לנצח נחלתם הבלעדית של בני אנוש.
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