איור :ערן מנדל

בלדד השוחי

שיזף רפאלי

חוזר עם תשובה

האם עודנו
עם הספר?

אם מגיע חייזר,
איך תסביר לו את
המילה "אתה"?

בתקופתנו "הספר" הוא האינטרנט .האם התעדכנו?

אורי א'

להתעדכן

אורי היקר,
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המין האנושי שלח כבר כמה
מאות אסטרונאוטים לחלל,
אך כולם נשארו בסביבה .תחנת החלל
הבינלאומית נמצאת במרחק של פחות
מ 350ק"מ מאיתנו .כמו המרחק מתל
אביב לאילת 24 .אסטרונאוטים הצליחו
להגיע למרחק של כמעט חצי מיליון ק"מ,
אבל זה רק הירח .מערכת השמש הקרובה
ביותר אלינו נמצאת בערך פי מאה מי
ליון רחוק יותר .אנחנו עוד לא מגרדים
את הטכנולוגיה הנחוצה למסע כזה.
אז אם חיים תבוניים מחוץ לכדור הארץ
יצליחו לגשר על המרחבים הביןכוכביים
ולהגיע אלינו ,יש להניח שהם הרבה יותר
תבוניים מאיתנו .וחזקה עליהם שהם כבר
שאלו את הבלדדים שלהם איך לתקשר
איתנו ושהחיזר שינחת אצלך בגינה כבר
ידע איך ליצור איתך קשר .זו לא תהיה
האחריות שלך.

ברגע שעלית על
דרך התקשורת
תתחיל לשלוח
אותות .בהתחלה
אתה רק מחקה
את האותות שהוא
שולח ,כמו הד ,אבל
ברגע שהוא יקלוט
שאתה מנסה לדבר
איתו הוא יתחיל
לדבר איתך בחזרה

אבל נניח שתרבות חוצנית צד
גימ"ל מאד מפותחת ,מניחה על מפתן
דלתך חיזר קצת פחות מפותח ,בהפת
עה .אני מניח שהחיזר מוכן לשתף פעולה
ושהוא תבוני ומתקשר ,אחרת לא תצליח

להסביר לו דבר .אז השלב הראשון יהיה
לברר איך הוא מתקשר .האם הוא מש
מיע קולות? האם יש לו גפיים שהוא מזיז
באותו זמן? אם כן ,העמד פנים שמדובר
בצרפתי ונסה לדבר איתו כמו שמדברים
לתייר ,לאט ועם הרבה תנועות.
אם הצבעת עליו ואמרת "אתה" והוא
עדיין לא קולט ,אולי הוא מתקשר בשיטה
שונה .אולי הוא מדבר בצלילים שמעבר
לטווח השמיעה שלך .או בעזרת ריחות.
אולי הוא סתם גוש ג'לטין שפועם גלים
אלקטרומגנטיים .עליך לחקור את התנה
גותו ואת המבנה שלו עד שתבין איך בני
מינו מתקשרים.
ברגע שעלית על דרך תקשורת ,התחל
"לדבר" אליו בחזרה .בהתחלה אתה רק
תחקה את החיזר ותחזור אחריו ,כמו הד,
אך ברגע שהוא יבין שאתה מדבר אליו
הוא ינסה להבין אותך ולעזור לך להבין
אותו ,ואז יקרה הנס .מתישהו ,בתוך בליל
של תקשורת חסרת משמעות ,אחד מכם

יבין משהו מההקשר.
עם ידיים ופה זה קל ,מצביעים על דב
רים ונוקבים בשמם ,אבל גם עם גלי רדיו
וריחות זה יעבוד .השמש תזרח והחיזר יציג
צבע אדום ,ואתה תבין שאדום זה שמש או
יום .ואולי אדום זה בכלל משקפי שמש ,מה
שחשוב זה ההקשר .כל הקשר מוליד עוד
הקשרים ועוד מילים ועוד רעיונות ,ואם הפ
סיכולוגיה החיזרית דומה במשהו לאנושית,
המלה "אתה" תופיע בשלב די מוקדם.
אולי זה נשמע לך מופרך ,שא
פשר ללמוד שפה מאפס ,רק דרך הקשרים,
אבל ככה זה עובד .ככה תינוקות לומדים.
לא בקורס ,לא עם מילון ולא עם מורה .זה
מתחיל מחיקוי ,עובר להבנה חלקית של
יותר ויותר הקשרים ,ונגמר בשפה עשירה
ומשוכללת .ובשביל הפלא הזה אפילו לא
C
צריך לעזוב את הבית.
שאלות לבלדד השוחיaskbildad@calcalist.co.il :

חג שבועות ,שבו אנו חוגגים
את קבלת התורה בהר סיני,
הוא מועד מתאים לשאול אם
גם בימינו אנחנו עונים לציפיות שעו
לות מהשם "עם הספר" .מעבר לסיס
מאות הפוליטיקאים "מחשב לכל ילד",
ולמציאות הפופוליסטית של "דף פייסבוק
לכל בר בי רב" ,האומנם אנחנו מתקדמים
ומובילים כחברת מידע? האם אנחנו עדיין
מקבלים את התורות ומנחילים אותן?
ביוזמת משרד החוץ השתתפתי בשבוע
שעבר במשלחת לכינוס של האו"ם בז'נ
בה שעסק במצבן של טכנולוגיות המידע
והתקשורת ואימוצן ברחבי העולם ובה
שפעתן החברתית .הכינוס היווה המשך
לכינוס שנערך ב 2005בתוניס ,ושבו
נקבעו מטרות התפתחות גלובליות בת
חום טכנולוגיות המידע והתקשורת .כמי
שנכח גם בכינוס ההוא ,פגישת המעקב
מהשבוע שעבר עניינה אותי במיוחד .את
דו"ח הסיכום של הוועדה אפשר לקרוא
כאן.http://bit.ly/iOteBE :

כדי לדעת אם
ההתרשתות באמת
מועילה לחברה
הכין האו"ם מבחן
בן כמה שאלות.
לדוגמה :האם כל
מוסדות הציבור,
מבתי הספר ועד
קופות החולים,
מציעים גישה
לאינטרנט מהיר
בחינם? האם כל
משרדי הממשלה
פועלים ברשת?

מחשבים ורשתות מגלמים תפ
קיד קריטי לא רק בהעלאת איכות החיים,
אלא בהבטחת קיומם .גם מי שאינו מש
תמש במחשבים במו ידיו תלוי ברשתות

הנעלמות הפרוסות סביבו ,ופועמות ללא
הפסק ובאופן גובר והולך .רשתות החש
מל ,המים ,הבנקאות ,הפצת המזון ,הת
חבורה ,ועוד ועוד מאוצרות ופעילויות
התרבות שלנו תלויות בזמינותן ופריסתן
של טכנולוגיות התקשוב.
העשור החולף התאפיין בהתפתחות
— ליתר דיוק ,בצונאמי עולמי — של הט
כנולוגיות הללו ושימושיהן .נכון לאביב
 2011יש  2מיליארד מנויי אינטרנט וכ5
מיליארד מנויי סלולר — מספרים של
פני עשור איש לא העז לצפות .מאידך
גיסא ,לשלושה רבעים מהאנושות עדיין
אין נגישות לפס רחב ,ו 2מיליארד האנ
שים שמשתכרים פחות מ 2דולר ליום,
ושאלפים מהם מתים ברעב ,עדיין לא נה
נים מעושר המידע .למעשה ,הסיבה שהם
גוועים ברעב אף על פי שאין בעולם מח
סור במזון ,ומתים מדי שבוע ברבבותיהם
ממחלות שאנו יודעים לרפא ואף למנוע,
היא בעיה של מידע ,תיאום ובקרה .אנח
נו מתקשים להעביר את הידע לאפריקה.
קבלת תורה? מתן תורה? לא שם.
שנים של ביקורת בינלאומית
על מעשינו גרמו לישראל הרשמית ,וגם
לדעת הקהל ברחוב ,לתייג את האו"ם כש
מו"ם ,ולדחות על הסף כמעט כל מה שיוצא
ממנו .אבל לתורה שמגבשות ועדות המדע
והטכנולוגיה שלו דווקא כדאי להטות אוזן
— בין היתר כי אותם "אנטישמים" שמג
נים את ישראל פוליטית מוציאים אות
נו בדו"חות ההתפתחות שלהם דווקא לא
רע :אנחנו מהמובילים בעולם בשיעורן
של החברות הפרטיות הרווחיות שעוסקות
בטכנולוגיית מידע ,באחוזי החדירה של

צילומיםlego, Alfonso Herranz, Kristopher McKay :

עדכונים מהשטח

עיתונות :מסע
במכונת ה""Times

תרבות:
קצת שקט בבקשה

עבור מי שמאס בהבלים שמאכילים
אותנו העיתונים היומיים ,העלו
החבר'ה החרוצים ב"ניו יורק
טיימס" את ארכיון  70השנים
הראשונות של העיתון החשוב
באמריקה ,מ 18בספטמבר 1851
ועד שנות החמישים של המאה
הקודמת .דפדוף מהיר בעמודים
הצפופים עד אימה מאשש את
החשד :האנשים פעם בהחלט לקחו
את הזמן.

הפלצנים מגוגנהיים
ניו יורק מתלוננים
שאין רגע דל בעיר
שלהם ,ומישהו צריך לייצר שם
קצת שקט ושלווה .בפרויקט
חדש שלהם ,שנושא את השם
" ,"Stillspottingיתבקשו
אדריכלים ,אמנים ,מוזיקאים
ושאר ארטיסטים לאתר נקודות
מתאימות בעיר ולהכין עבורן
מיצגים מרגיעים ואירועים
פומביים בעלי אווירה מיוחדת.
הסטילספוט הראשון מתחיל
היום 9 ,ביוני ,בברוקלין כמובן.

http://is.gd/3wi7OI

למשרד :כרית נמנומים
 Ostrichהיא כרית ניידת שמיועדת לנמנומים בלתי
פורמליים בטריטוריות משרדיות עוינות .היא נבראה
במוחם של אנשי סטודיו מדליק לעיצוב במדריד,
ומציעה חלל נעים ומרופד לדחוף לתוכו את הראש והידיים
כשאתם תופסים תנומה על השולחן .אף על פי שהצורך במוצר
מעין זה ברור לכל ,הוא עדיין לא עלה לפס הייצור .שערורייה.
http://is.gd/nERfeN
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האינטרנט והשימוש בפס רחב ,ואנחנו בין
שיאני המשתמשים בטלפון סלולרי.
אבל דווקא בגלל המרכזיות של ידע
בתרבותנו ,חשוב שניעזר בהמלצות
השיפור שניתנו בז'נבה — לנו ,ולכל מי
שחברתם הולכת ונהפכת לחברת מידע.
השאלה הגלובלית היא האם העולם ית
שלו ומשכיל יותר ,או
כנס למקום נעיםֵ ,
שהטכנולוגיות שמקיפות אותנו ישמשו
כלי להעמקת הפערים והמתחים.
איך נדע שאנו בכיוון הנכון? האר
גונים הבינלאומיים הרכיבו לשם כך מבחן
בן כמה שאלות :הראשונה היא האם לכל
האוכלוסייה יש גישה מלאה לטלוויזיה
ורדיו .כאן מצבנו טוב .אלא שהשאלה
הבאה ,התנאי הבא שצריך להתקיים כדי
לדעת שהתפתחות חברת המידע היא
בכיוון הנכון ,היא האם כל המוסדות הצי
בוריים — מבתי הספר ,דרך קופות החו
לים ועד סניפי הדואר — מחוברים לפס
רחב ויש בהם גישה ציבורית לאינטרנט?
והאם לכל משרדי הממשלה יש נוכחות
פעילה ברשת ,שכוללת שקיפות מלאה?
האם תוכניות הלימודים בכל הרמות עו
דכנו כך שיכשירו אנשים לנצל נכון את
עולם המידע המקוון? והאם הנגישות היא
בכל השפות שנפוצות באוכלוסייה?
מצבנו בישראל טוב יחסית .אבל בפ
רוס חג מתן תורה עלינו לשאול אם אנחנו
עדיין אור לגויים ,גם באומדנים החדשים
של תורה והפצתה .עם הספר ,הרי ,זו לא
C
רק מחמאה .זה תפקיד.
פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא ובית הספר
לניהול באוניברסיטת חיפה sheizaf.rafaeli.net

אופנה :הגברים
של החורף הבא

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

http://is.gd/HfUuzV

קולנוע :להיט מקסיקני
הכוכב בפסטיבל הקולנוע המקסיקני שנערך
בלוס אנג'לס היה הקומדיה "Salvando al
) "Soldado Pérezטוראי פרז( ,שעוקבת אחר
עלילותיו של ראש כנופיית בריונים שמחפש את
אחיו האובד בעירק .תנו לו צ'אנס בטורנטים.
http://is.gd/l9jETr

לגו :מגדל
בורג' חליפה
חברת לגו השיקה
בדובאי את התוספת
האחרונה לסדרת
המודלים הארכיטקטוניים
שלה — מגדל בורג' חליפה
שבנסיכות .בכך המגדל
הגבוה בעולם מצטרף
למונומנטים כמו האמפייר
סטייט בילדינג ,הבית הלבן
ומרכז רוקפלר .מיועד לילדים
מגיל  12ומעלה ,וחייבים
לומר ,לא נראה משהו.
http://is.gd/2fXbE6

רגע לפני שהחום נהיה באמת
מטריד ,כדאי להעיף מבט
בסרטונים התמציתיים האלה כדי
לבדוק מה הכינו לנו החורף הזה
האנשים ב .H&Mאצל הגברים
תמצאו הרבה שחור ,אפור וחום.
אצל הנשים ,מנגד ,העסק מתלהט
קצת עם פלטה מגוונת של צבעים
והדפסים .בקרוב על כולכם.
http://vimeo.com/24259768

לאייפון :סופר קלוריות
אף שלרגע נדמה היה שכבר לא נראה אפליקציות חדשות לתיעוד
האוכל שאנחנו מכניסים לפה ,הצליח היישום החדש Foodish
להפוך לשלאגר זוטא בתחום .מעלותיו :עיצוב נעים ,נינוחות,
וצילומי ארוחות שנפרסים באלגנטיות ,כשלכל אחת אפשר להצמיד
אייקון שמתאר את רמת הבריאות המשוערת שלה 1.99 .דולר.
http://is.gd/V5T5NX
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