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גדלים ,אבל האיכות באמת משתבחת .הרבה מזה ,כמובן,
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שורות .כל שאר המרצים נתנו תשובות משמימות בנוסח “לצערי
אני יותר מידי זמן באקדמיה ששכחתי שיש לי חברים או חיים,
וחס וחלילה שמישהו יזכר בי על גבי העיתון”.
אז שאפו לגלעד ,המתרגל שעוד לא התקלקל ,הגעת לדף הראשון.
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באוניברסיטת
ירושלים

גלעד“ :הרשת החברתית היא מרחב המקרב רחוקים .דרך הרשת
החברתית אני שומר על קשר עם חברים מן העבר שכבר שנים לא
פגשתי אך למרות זאת אני מכיר היטב את דרך מחשבתם ,את בני
משפחתם ,יודע היכן הם גרים ולאן הם מטיילים”.
גלעד ,יצאת קצת סטוקר ,אבל כולנו איתך-.
מאחלת חופשת לימודים נהדרת לכל החמישה שלא קורעים את
התחת בעבודה ,וזמן עבודה ריווחי לכל שאר הסטודנטים .תודה
לכל מי ששלח כתבות ,מאמרים ,ולמרצים המתראיינים ,ומקווה
שנתראה בשנה הבא .הנה כמה המלצות מעשירות לגגל בזמנכם
הפנוי:
*פודקאסטים של עושים היסטוריה
*ערוץ היוטיוב של VSOUCE
*ערוץ היוטיוב של MinutePhysics
*ערוץ היוטיוב של “”I have got too much free time if I read this
וכמובןsophia-magazine.com * -
בברכה,
שרון דואק

מערכת

עורכת :שרון דואק עיצוב גרפי :לונה רומנו
כותבים :אהרן גיל ,ד”ר יואב קלינברגר ,ניר להב ,אבי עובדיה ,איתן אלחדרז ,דניאל אראל ,דניאל גלילי ,נתן דולב.
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אריסטוטל  -מדור סטודנטים כותבים

אני
אונליין
משמע
אני קיים
מאת :אבי עובדיה ,תואר שני בפילוסופיה ,אוניברסיטת בר אילן

האם הרשת החברתית משנה את הכללים הפילוסופיים של הקיום החברתי?
אדם אחד ושמו אריסטו ,השכיל לומר עוד שנים רבות
לפני תחיית המרשתת (אינטרנט) ושלּוחתה החברתית כי:
“האדם הוא יצור חברתי מטבעו” .אמירה שממנה נולדו
רבי רבבות של פרשנויות פילוסופיות ,פסיכולוגיות וכפי
הנראה ,לא קיים מזבח אקדמי אחד עליו פסחה יקרה זו.
עדויות לקיומם של ריטואליים חברתיים מוכתמות
היטב בדפי ההיסטוריה ומהוות בסיס איתן לכך שהאדם
מטבעו אכן שואף לרקימת יחסים חברתיים וזקוק לכך
מכורח טבעו ,אך נשאלת השאלה :האם האדם הוא
יצור חברתי וירטואלי מטבעו?
לודוויג ויטגשנטיין טען ב”מאמר לוגי-פילוסופי” כי השפה
איננה כלי המשקף את המציאות גרידא ,אלא היא מנגנון
המעצב ומייצר את המציאות הנשקפת בעינינו מחדש.
לדידי ,הקונספציה השזורה בדבריו של ויטגנשטיין הולמת
את המהפכה המחשבתית שחוללה הרשת החברתית,
שכן המדיום החברתי במרחב הווירטואלי הוא לא אחר
מאשר שפה חדשה במשחק הוורבלי הישן נושן.
בכל ריטואל פועלים כללים המגדירים את חוקי המשחק
על-מנת להבטיח ביצוע יעיל וקבוע ,לדוגמא :כאשר
פעמון בית הספר זועק ,התלמידים מכתתים רגליהם אל
או מחוץ לכיתת הלימוד .כאשר אנו דנים במהותה של
הרשת החברתית ,עלינו להתייחס לשפה המוכלת בה
המאפשרת את התקשורת בקרב אותה קהילה וירטואלית.
במרחב החברתי-וירטואלי נעוצים כללים :אנו כותבים,
חושפים ,מעלים ובעיקר -משתפים .כללים אלה מעמידים
את הפרט במרכז חלון הראווה הקיברנטי ומאפשרים לכל
דכפין להציץ ולתקשר.

חשוב לציין כי רשת האינטרנט מעמעמת את ההגדרה
הקלאסית למונח “תקשורת” כפי שהוצג עד כה ,היינו
תקשורת באמצעות מדיות כעיתון ,רדיו ומרקע הטלוויזיה,
כך שהאינדיבידואל כיום איננו רק צרכן המסר מפיו של
עורך עליון זה או אחר ,אלא ,דעתו ותגובתו למסר הפכו
לחשובים עד מאוד ,באופן שבו משפיעים על איכותו
ושרידותו של המסר עצמו .בדרך זאת ,חלּופת המסרים
הפכה מחד כיוונית לרב כיוונית ,קרי :מעבר מתוכן
שמקורו מרוחק ומנוכר לתוכן חשוף שבו היעד הוא
חלק מהיצירה .הצופה ,בקלות רבה ,הוא כבר משתתף
פעיל בתוכן ,ועשוי לערער בפני רבים על אופיו או שמא
להעצימו על-ידי זה שהוא כבר אינו צופה מן הצד ,אלא,
שותף של ממש
בשנות החמישים ,אסכולת הדטרמיניזם הטכנולוגי
( )Harold Innis, Marshall McLuhanהסיתה את מרכז
הכובד המחקרי מהמסר ומהקהל היוצר אותו היישר
אל המדיום התקשורתי ,כלומר :הפוקוס עבר מהתוכן
אל הכלי שמעביר את התוכן .המהלך הנועז של
הדטרמיניסטים הטכנולוגיים הוביל להבלטת הקשר
בין צורת התקשורת לבין אופן ארגונה של החברה
כאשר הנחת חברי האסכולה היא שאמצעי התקשורת
הדומיננטיים לתקופה ,הם האחראים לעיצוב התפיסה
האנושית ,אישיותנו והמערכות החברתיות.
דטרמיניזם טכנולוגי :גישה לפיה המבנה החברתי והאידיאולוגי
של האינדיבידואלים הוא זה המתאים את עצמו לאילוצים
ולשינויים הטכנולוגיים שנוצרים ולמעשה – משקף אותם.

כיום ,הרשת החברתית תופסת את מקום מושבו של כיום,
הרשת החברתית תופסת את מקום מושבו של “אמצעי
התקשורת הדומיננטי» ,אותו אמצעי המאפשר שיח בין
המשך>
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אריסטוטל  -מדור סטודנטים כותבים
עצמו בזהות שונה משרקם במשך חייו ולנהל אורך חיים
מקביל וכמובן משּוּפע בדמיון.
השלכות והשפעות הרשתות החברתיות על חיינו טרם
נמדדו שכן השהיה האנושית במרחב הווירטואלי מועטה
מלהכיל תזה מחקרית ראויה; לכן ,כל שיש כעת הוא לנהל
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ויכוח בו יש המצדדים בקיומה של הרשת למול המתריסים
כנגדה ,ושלל דיונים מחכימים אודות הגנּום הוירטואלי דנים
לחיוב ולשלילה בהשלכות לטווח הארוך או הקצר .ואולי
כדאי גם לבחון מחדש את אמירתו הקלאסית של דקארט
ולשנות אותה ל :אני אונליין משמע אני קיים.

הפילוסופיה של הג’אז
האם ניתן להנות מג’אז גם ללא הבנה תיאורטית של המוזיקה?
מאת :שרון דואק

מרק טרנר

 ,2012דלתות המטוס כמעט נסגרות ,והדלפקנית עושה פרצוף לא
מרוצה מהאיחור שלי ושל עשרה אנשים אחרי .אני ,בהביטי אחורה,
דווקא מרוצה מאוד -שניים מהמופיעים בפסטיבל הג’אז באילת
עומדים ממש אחרי ,ואחד מהם  -מרק טרנר ( ,)Mark Turnerהוא
בדיוק מי שארז בר נוי ,הסקסופוניסט הישראלי ,המליץ לי לראות.
אז צמודים בטיסה ,וכשמרק מאחר להופעה שלו עם גלעד הקסלמן,
תהיתי איתו ,ואחרי כן עם גלעד ועם ארז על הפילוסופיה של הג’אז.

כשגלעד הקסלמן מנגן נראה כאילו הוא מינימום עושה אהבה .אבל
לא מדובר באיזה סטוצ' זול וחד פעמי ,וגם לא באהבה שתלויה
בדבר .מדובר באהבה ארוכת טווח ,כזו שנשארת לכל החיים
והופכת יותר ויותר עמוקה עם הזמן  -האהבה לג'אז .חובבי ג'אז
מחליפים אומנים ,מערבבים עם קרובי משפחה (בלוז ,פיוז'ן ,עולם),
אבל בכללית נראה כי ,Once you go Jazz you never go back
והנאמנות לעולם נשארת .ייתכן גם שבסצנת הג'אז פשוט לא
משעמם – אין מיצוי של אינספור האלתורים המתוחכמים על כל
קטע -סטנדטרטי או לאו ,והמוניטין שדבק לג'אזיסטים כמתחכמים
(תוסיף לזה  )7אולי מצדיק את עצמו .אז מצד אחד ישנן קלאסיקות
ג'אז ידועות ,כמו  Body and soulשנכתבה בשנות ה 30-ובוצעה
לאחרונה על-ידי טוני בנט ואיימי ויינהאוס ,כאלה שכוללות מבנה
ברור ואף מילים הגיוניות (פה-פה-פי-בה-דו-אה לא נחשב) ,אולם
מצד שני ,לא חסרים קטעים מוזיקאליים אינסופיים שקשה לעקוב
אחריהם ולא תמיד ברור איך מישהו נהנה מהם אם הוא לא מבין את
התיאוריה המוזיקאלית שברקע ולא מצליח לעקוב.
היכן עובר הגבול הדק בין הנאה לאינטלקט כשמדובר בג'אז?
החלטתי לשאול את גלעד הקסלמן ,גיטריסט ג'אז ישראלי
מוכשר הפעיל בארה"ב ,את מרק טרנר ,סקסופוניסט וקלריניסט
אמריקאי שלזכותו נגינה בעשרות תקליטים ,ואת ארז בר נוי,
מנהל המרכז ללימודי ג'אז בשטריקר וסקסופוניסט מוערך.
"אפשר להנות גם בלי לדעת תיאוריה" פוסק מרק" ,אבל זו הנאה
שונה ,ואני חושב שאפשר להנות הרבה יותר אם יודעים תיאוריה .אז
במידה מסוימת לתיאוריה כן יש חלק בהנאה .יש ג'אנרים או אמנים
בג'אז שאצלם זה יותר מורגש ויש שפחות .אבל אני יכול להעיד
על עצמי ,שככל שאני לומד ,פתאום אני חווה את המוזיקה אחרת".
"תלוי מה המאזין מחפש" ,מוסיף גלעד" ,יש מאזינים שלא מחפשים
במוזיקה אמנות אלא מחפשים איזה כיף ותו לא ,וזה בסדר ,אבל
אישית מה שאני מחפש במוזיקה ובג'אז זה משהו שכן אפשר 'לדבר
איתו' ,להיות אקטיבי בו ,ולא רק פאסיבי .אחת השאיפות שלי
כשאני מנגן ויוצר מוזיקה ,זה ליצור את האיזון המושלם בין היצירה
האינטלקטואלית ליצירה הרגשית והנגישה לקהל הרחב .אבל בסופו
של דבר ,מה שאני מחפש במוזיקה זה להרגיש משהו".
והרגש הזה אצלך ,לא בא מתוך האינטלקטואל? הרי נראה

שדי קשה להפריד את זה ברגע שאתה מבין מה עומד מאחורי
המוזיקה .אתה יכול להנות ממוזיקה שאין בה בכלל תחכום?
שאין בה בכלל מה להבין?
"מוזיקה יכולה להיות יפה בשביל מישהו שמבין וגם בשביל מישהו
שלא מבין .השאיפה היא ליצור משהו שתקף לשתי הקטגוריות
הללו .זה אפילו בבחינת מטרה אצלי .תמיד מעניין אותי מה אנשים
שאין להם בכלל ידע תאורטי חושבים על המוזיקה שלי ,ואני שואל
 משפחה ,חברים ...כך או כך חשוב שתהיה כנות במוזיקה ,חשוב לילהרגיש .יכול להיות שיהיה מישהו שהמוזיקה שלו סופר מתוחכמת
אבל הוא לא ירגש אותי אז אני לא אשאר שם .אז חייב להיות בזה
משהו שהוא הרבה מעבר לאינטלקט לדעתי .אבל אם לא יהיה שם
שום דבר אינטלקטואלי ,סביר להניח שזה גם לא יעניין אותי ,כי
שוב -חשוב לי הדו שיח ,במוזיקה שאין בה שום דבר מעבר לפאן,
אין בה דו שיח ,זה חד כיווני".
"ידע והנאה ,אני סובר ,נמצאים על מישורים מקבילים ולא משיקים".
ארז ,שהופיע בפסטיבל בשנים קודמות ,וגם השנה ינהל את הג'אם,
מטיב לנתח את הסוגיה – "כשאני חוזר למוזיקה ששמעתי לפני
שרכשתי את הידע המוזיקה שלי ,למשל ג'נסיס ,אני עדיין נהנה
ומתרגש באותה המידה ,אבל יש לזה ערך מוסף אחר .ואני חייב
להודות שלפעמים זה מקלקל .אם פעם חשבתי על איזשהוא שיר
כיפיפה וחמקמק ,פתאום כששמעתי אותו מלא בידע ,עלתה בי כל
התיאוריה שלו ,ואותה מחשבה אודות השישית המונמכת ,פשוט
יכולה לקלקל את החדווה הבלתי אמצעית שבהאזנה .אני מכיר כמה
שזה באמת קלקל להם את חדוות השמיעה...
הרי מוזיקת ג'אז מורכבת מאלמנטים בסיסיים ומאלמנטים מורכבים,
וככל שהמוזיקה יותר מורכבת כך ידע יכול להוסיף רבדים של
הנאה ,או הבנה.
אבל לאף אחד אין את היכולת לשים את האצבע בדיוק על התמהיל
שבו דברים הופכים לנכון .צריך להתקיים האיזון העדין הזה בין
התיאוריה להנאה הפשוטה .נניח ניקח מוזיקת חאפלות פשוטה ,אי
אפשר להנות ממנה יותר אם נדע את התיאוריה שלה .אז אין לה
את הערך המוסף הזה .מצד שני ,אני חושב שאם יש מוזיקה שאי
אפשר להנות ממנה ללא הידע התיאורטי אז היא פספסה משהו .וזה
בעיני ,לא טוב".

צילום :גליה חנוך רועה
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אריסטוטל  -מדור סטודנטים כותבים

האבולוציה של מדעי הרוח
מאת :דניאל גלילי ,תואר שני במדעי המדינה ,האוניברסיטה הפתוחה

לתורת האבולוציה יש השלכות
גם במדעי הרוח והחברה ,אבל
רוב החוקרים במדעים אלה נוטים
להתעלם מכך .האם אנחנו צריכים
לבחון מחדש את הגישות והמתודות
המחקריות שלנו במדעי הרוח ובפרט
בפילוסופיה?

עד כמה הוא משמעותי בתהליך הקידוד הגנטי שלנו הוא
האפיגנטיקה .אפיגנטיקה היא שינוי באקטיביות של הגן,
שינוי שיכול להיגרם על ידי גורמים סביבתיים .שינוי זה
אינו שינוי בחלבוני הדנ"א עצמם אלא מעין מנגנון שפועל
על הגנים (מכך המילה אפי-גנטיקה) וגורם להם לבוא
לידי ביטוי ,או לחלופין -להשתתק.
קיומו של המנגנון האפיגנטי ,משמעותו שלסביבה יש
השפעה שיכולה להיכנס לגרעין התא ולהשפיע על
צאצאינו .התנהגויות אנושיות אם כן ,יכולות לנבוע לא
רק מהורשה גנטית אלא גם מהורשה אפגנטית .קיימים
סוגים נוסף של הורשה ,כזו שאינה מקודדת בגנים או
בתהליך גנטי כלשהו .הורשה זו הטיבו לתאר חוה
יבלונקה ומריון למב בספרן "אבולוציה בארבעה ממדים";
מדובר בהורשה תרבותית והורשה חברתית ,שבהן דרך
העברת המידע אינה מוגבלת לשינויים בקוד הגנטי ,אלא
מועברת על-ידי למידה חברתית ומושפעת מהתנהגות
היצורים בכל שלב ובכל זמן.

היום ידוע בעולם המדע כי האדם בגלגוליו עבר ,כמו
כל יצור אחר בטבע ,תהליך של אבולוציה שנמשך
מיליוני שנים ,ועוצב על ידי הכרחים וצרכים סביבתיים
שהיו דרושים להישרדותו" .אינסטינקטים אנושיים" הם
פעולות אוטומטיות הנעשות כתוצאה מאותה התרגלות/
הסתגלות של האדם לסביבתו ,ואלה מועברים אל דור
העתיד באופן שמקבע אותם כאינסטינקט אצלנו בגנים.
דוגמא לאינסטינקט אנושי שהתפתח במשך השנים הוא אי לכך ,בבואנו לשאול שאלות פילוסופיות הנוגעות
התהליך הכימי המתרחש כאשר אדם חש תחושת הפסד להתנהגות האנושית או לערכים כפי שהם נתפסים
או לחלופין תחושת ניצחון; אותו תהליך כימי נעשה בתרבות האנושית ,ראוי שנשאל אותם לאור הידע שלנו
"אוטומטית" על-ידי הגוף ,ונחשב לאבולוציוני ,כיוון בתחומים הללו ,לאור התובנות האבולוציוניות שציינתי
שבחיי אבותינו בטבע ובמערות התוצאה הישירה של כעת.
הפסד הייתה מוות ,ולחלופין התוצאה הישירה של ניצחון
הייתה לחיות.
אך אין לחשוב שרק אינסטינקטים אנושיים התפתחו
מהתקופה האבולוציונית .ראוי להניח כי כל מה שמרכיב
אותנו כבני אדם ברמה החיצונית וברמה הפנימית ניתן לנו
מהדורות הקודמים .אפשר בהחלט להניח כי כל הגנים
המרכיבים אותנו נוצרו ועוצבו מהסתגלותנו לסביבה בה
אנחנו חיים ובה אבותינו חיו .כל גן המאפיין את האדם
הועבר אליו ברחם מדורות של אבות קדמונים אשר
פיתחו אותו בהתאם לסביבה למען הישרדותם.
כל גן מועבר לדורות הבאים בתהליך הידוע הנקרא
גנטיקה ,וכך "תכונות" של האב או האם מועברות
לצאצאים .אבל קיים תהליך נוסף על התהליך הגנטי,
תהליך שרק בעשורים האחרונים החלו לחקרו ,ולהבין
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אם נצא מנקודת הסתכלות זו ,נראה כי כל התנהגות
באדם היא בעצם פעולה נגזרת או תוצאת לוואי של
תהליך אבולוציוני שכולל הסתגלות הישרדותית לאורך
זמן בכל רבדי החיים (כולל חברתיים ותרבותיים כמובן).
ואם כן ,ניתן להסביר הרבה מהתנהגות האדם ותגובותיו
לאירועים שונים באור הבנה זו .בין אם מדובר בהבנה
של מאפיינים פיזיים -היותנו זקופים ,בעלי מבנה זה או
אחר של ידיים ורגליים ,ובין אם בהבנה של מאפיינים
התנהגותיים -תקשורת בין פרטים ,תחושות שמחה או
עוררות ,הכל ניתן להסברה באמצעים מדעיים ובראייה
אבולוציונית כייצוג של מה שהשאירו לו אבותיו מימיהם
בטבע.

אריסטוטל  -מדור סטודנטים כותבים
במידה ונאמץ כהנחת עבודה את
הגישה האבולוציונית שלפיה כל
דבר מהווייתנו הוא תוצאה של
תהליך אבולוציוני ,נוכל להניח כי
ההיסטוריונים ,שמתרכזים בעיקר
בניתוח תקופה מסוימת בהיסטוריה
האנושית ,לא רואים את התמונה
הכוללת ומכך לוקים בהבנת הסיבות
לאירועים ההיסטורים השונים .האם זה
מבטל את תפקיד ההיסטוריונים עד כה?
ההבנה כי התכונות והתחושות המאפיינות אותנו כיום
כבני אדם (בנוסף למאפייני זהות אישיים שכל אדם
מוסיף לעצמו בימי חייו) ,מקורן בצרכים אבולוציוניים
שהתגבשו בתהליך ארוך מתקופות מוקדמות בהיסטוריה
הקדמונית ועד ימנו אנו ,מראה כי כל ההגות הפילוסופית
אשר בוחנת וחוקרת את האדם ללא התייחסות שכזו
לוקה בחסר .פילוסופיה שאותה החלו עוד היוונים
הקדמונים ,ובחנה את ההתנהגות האנושית בעין בלתי
מזוינת ,הגיעה למעשה רק לקצה הקרחון בשאיפתה
לצייר תמונה כוללת או להבין לעומק את התופעות
השונות שהיא נתקלה בהן .כאמור ,זאת מכיוון שחקר
התנהגות האדם ,או תופעות טבעיות אחרות( ,בדגש על
רגשות אנושיים) נותחה רק על פי תצפיות ותחושות חד
ממדיות מבלי לקחת בחשבון את מקורן.
דוגמא להסתכלות האבולוציונית במחקר הפילוסופי
אפשר למצוא בתחום הפילוסופיה של ההיסטוריה,
בתחום ההיסטוריוסופיה הספקולטיבית .שם ניתן לראות
את הניסיון לבנות תיאוריות שונות שיספקו הסבר רעיוני
להיסטוריה האנושית מבחינת מאפייניה וייעודה העתידי.
כך לדוגמא ,מרקס ראה את אירועי ההיסטוריה האנושית
כמאבק מתמיד וקבוע של מעמד מנוצל ומעמד מנצל
ואת ייעודה במהפכה של הפרולטריון ולכן היסטוריון
מרקסיסט יסתכל על כל אירוע בהיסטוריה האנושית
מהנחת היסוד הזאתי .דוגמה נוספת היא התפיסה
ההיסטוריוסופית ספקולטיבית הדתית אשר מסתכלת על
כל אירועי ההיסטוריה האנושית כמסע לקראת ביאת
המשיח.
אך במידה ונאמץ כהנחת עבודה את הגישה האבולוציונית
המתוארת לעיל ,נוכל להניח כי ההיסטוריונים ,שהתרכזו
בעיקר בניתוח תקופה מסוימת בהיסטוריה האנושית,
לא ראו את התמונה הכוללת ולקו בהבנה של הסיבות

לאירועים ההיסטוריים השונים .בדומה להתפתחות הפיזית
וההתנהגותית של האדם ,תפישה זו יכולה להאיר גם על
הסיבות והתכליות לכל אירוע היסטורי ברצף האנושי.
בנוסף מבחינה ספקולטיבית (הסתכלות על ההיסטוריה
ממבט "מעוף הציפור") ,חייבת לבוא הבנה נוספת כי
ההיסטוריה של התפתחות החברה האנושית (מהעת
העתיקה ועד למודרנית) לא מהווה פאזל בפני עצמו ,אלא
מהווה חלק קטן מפאזל גדול עוד יותר ,וברגע שמקבלים
את הנחת היסוד לעיל ,אפשר להבין את המקור לאירועים
שונים בתקופות שונות בראייה התפתחותית רחבה ,ואף
לנבא בצורה טובה יותר לאן מובילה ההתקדמות האנושית.
עד כה ,המחקר ההומניסטי ומדעי החברה בא לידי ביטוי
בעיקר בניתוח של אירועים ותופעות הקשורות לאדם
ולחברה האנושית בגישות פרשניות או פוזיטיביסטיות.
על כן ,בהינתן הנחת עבודה חדשה ,יידרש זמן ומאמץ
רב לשנות את הגישה הישנה ,ולהפוך את מושאי המחקר
במדעי החברה והרוח לנבחנים תחת תובנות אבולוציוניות
של ממש.
לדבר השלכות מרחיקות לכת כמובן .אם כל ההסברים
לשאלות ההומניסטיות בכלל והפילוסופיות בפרט על
עובדות החיים ניתנות להסבר בראייה אבולוציונית ,ואם
הסקנו שמדעי החברה והרוח (ההומניזם) הם עצמם חלק
מההתקדמות האנושית ,אז מה תפקידם של מדעי הרוח
והחברה? האם קיומם חסר תכלית של ממש?
לדעתי לא .אבל בהחלט יש להגדיר את תפקידם מחדש:
ראשית ,לקבל את העובדה כי כל התנהגות המאפיינת אדם
היא תוצאה של התפתחות אבולוציונית גנטית או אחרת.
שנית ,יש להתחיל ולנתח מושאי מחקר במדעים ההומניסטים
השונים בעזרת תובנה זו ,ולהסביר בצורה טובה ומקיפה
יותר את התופעות ההומניסטיות השונות .ניתוח התופעות
צריך להתבצע דרך תצפית "שטחית" (רישום עובדתי של
נתונים) ,ולאחר מכן התאמה של הסבר אבולוציוני או
פיתוח הסבר אבולוציוני מתוך הידוע לנו מדעית.
אחרונה חביבה ,עלינו לקחת בחשבון שחלק מתחומי
המחקר ההומניסטיים אינם רק מנסים לנתח את תכונות
האדם ו/או החברה אלא רואים כמטרה נוספת להתאים
סדרה של חוקים וכללי משחק ,דרך אותו ניתוח ,שדרכם
אנשים יוכלו לחיות יחדיו בצורה סבירה כמו :המשפט,
סוציולוגיה ,מדעי המדינה ,ניהול וכד' (תחומים אילו
נקראים באוניברסיטאות בישראל "מדעי החברה") .לכן על
תחומי המחקר להיעזר בהסברים אבולוציוניים כדי להבין
את המקור של היווצרות מושאי המחקר שלהם בניסיונם
לנתח את התנהגות האדם/החברה וליצור סדר חברתי טוב
יותר לחברה האנושית.
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בחזרה לימי הביניים
מאת :ד”ר יואב קלינברגר

כל אחד יודע ,שאוניברסיטה
טובה היא מקום שרוכשים
מודרנית,
השכלה
בו
ושהחוקרים בה הם בחזית
הידע .מצד שני ,כל אחד
שקורא קצת כתבות ,יודע
שיש אי-שביעות רצון הולכת
וגוברת מפעילות הגומלין בין
התארים האקדמים לבין שוק
העבודה .נשאלת השאלה -מה
זה אומר על רכישת תארים
בעולם המודרני ,ויתרה מכך
 -מה זה אומר עלינו?
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במאמר מ ,)Ynet( 2012-גלעד גרינוולד מביע מורת רוח
מהעובדה שאחרי שסיים תואר במדעי המדינה ולימודי
מזרח אסיה (“טעות חיי” הוא מכנה זאת) ,איש לא רוצה
לשלם עבור מה שיש לו למכור .שי אספריל ,במאמר אחר
שהתפרסם לאחרונה (כלכליסט) ,מציע לצעירים לשקול
מחדש אם תואר ראשון הוא משהו שבכלל כדאי להם לעשות.
כיצד אפשר להסביר את הפער הזה בין “השכלה מודרנית וחזית
הידע” בהם פתחתי אני ,ובין “למדתי מדעי הרוח ,טעות חיי” של
גרינוולד? את התשובה מספק אספריל ,שאני גם מסכים איתו
וגם ממליץ לקרוא את מאמרו .הוא מביא שלל דוגמאות לאי-
המעשיות של לימודי התואר הראשון ,ובמקום לחזור על דבריו,
אני רוצה להתמקד ולהתייחס לנקודה מסוימת שהוא עמד עליה:
שהרוב המכריע של מאות אלפי הסטודנטים בישראל לומדים “כדי
שיהיה תואר” .הם תופסים את לימודיהם כחלק ממסלול הכשרה
מקצועית – וזהו ,לעניות דעתי ,הכשל הבסיסי שלהם ושל החברה
סביבם בהבנת הקונספט הלימודי.
הבה נחזור למקורות :האוניברסיטאות במתכונתן המודרנית
הומצאו באמצע ימי הביניים .אבל בימי הביניים ,רוב הלימוד
האוניברסיטאי לא היה לשם רכישת מקצוע .מי שכן היה מעוניין
במקצוע ,עשה זאת במסגרת יחסי אומן-שוליה ,בו בעל המלאכה
המיומן – האומן – לימד את השוליה את המקצוע לאורך שנים
רבות .השוליה גם התפרנס מעבודתו פרנסה צנועה ,וגם למד.
כאשר סיים את לימודיו ,השוליה היה אומן בעצמו ,עם שנות נסיון
לא מבוטלות באמתחתו.

באוניברסיטה ,לעומת זאת ,למדו רק שלושה מקצועות מיוחדים שדורשים למדנות
והשכלה גבוהה במיוחד ,וההכנה ללימודים הפכה לימים להיות מה שאנו קוראים “תואר
ראשון” .במאה ה ,13-כאשר התגבשו להן האוניברסיטאות הראשונות בבולוניה ובפריז,
היו ארבע פקולטות בדיוק :הפקולטה לאמנויות ,שנקראת גם הפקולטה לפילוסופיה,
ועוד שלוש :רפואה ,משפטים ותיאולוגיה .אמנויות היתה מעין פקולטת הכנה שבה
עושים תואר ראשון ,כהכנה ללימודים באחת הפקולטות האחרות.
אבל מאז דברים השתנו .כאשר ,החל מהרנסנס המאוחר ,תחומי הידע של האנושות
התחילו לגדול באופן מבהיל ,נוספו כל המדעים החדשים ,בתחילה מדעי הטבע ,ולאחר
מכן מדעי הרוח והחברה לפקולטה לאמנויות/פילוסופיה – ולבסוף זו גדלה עד כדי
כך ,שהיא התפוצצה לפקולטאות קטנות יותר :אומנות ,מדעי הרוח ,מדעי החברה,
מדעי הטבע .האמנויות –  – Artsהן ה A-של ה BA-עד עצם היום הזה ,באופן דומה
ל – philosophy-שהיא ה Ph-של ה ,PhD-לכל הרוכשים תארים במגוון תחומי הדעת
הללו.
וזה בדיוק העניין :אלה הם תחומי דעת ,לא מקצועות .פיזיקה זה לא מקצוע ,אומנות זה
לא מקצוע ,מתמטיקה זה לא מקצוע ,מדע-המדינה זה לא מקצוע ,מזרח-אסיה זה לא
מקצוע .הם אף פעם לא היו מקצועות ,והשאלה הקנטרנית ,המוכרת כל כך לתלמידי
מדעי הרוח “ -אבל מה עושים עם זה”  -נובעת מהרעיון השגוי שהלמידה במוסד
האקדמי מניבה מקצוע.
לפיכך ,למרות הערכתי לפועלם של אנשי הרנסנס ,אני קורא לחזרה לימי הביניים.
אותם מקצועות שבאופן מסורתי דורשים למדנות מיוחדת ,כגון רפואה ,ואולי גם
הנדסה ,ישארו באוניברסיטה .אבל לגבי היתר ,הבה ניקח שוב ברצינות
את הרעיון של מורה ומתלמד ,או אומן ושוליה ,ובכך נשפר את
המצב הקיים ממילא שבו “לומדים את העבודה בשטח” .כל
בעלי המקצוע למיניהם ,ויש המון מקצועות היום ,יהיו מורים,
ויזכו להערכה נוספת לעבודתם בכבוד שיקבלו מתלמידיהם.

מי שחפצה
נפשו בהשכלה
גבוהה,
יתכבד וילך
לאוניברסיטה.
הוא לא ילך “כדי
שיהיה תואר”
ולא יצטרך
להצדיק את
עצמו .כשישאלו
אותו בשביל מה
הוא לומד ,הוא
יוכל לומר את
מה שאיש היום
לא מעז – שהוא
לומד בשביל
לדעת.

מבחינת האיש הצעיר המבקש מקצוע ,הוא יעמוד מול
אפשרויות הרבה יותר רלוונטיות ,אם יצטרך לבחור אצל מי
לבקש להיות שוליה ,ולא באיזה חוג של לימודים עיוניים ללמוד.
יהיה בזה גם יתרון עצום לכל אותם אנשים שלימודים עיוניים לא
מתאימים להם ,והיום מהווים מחסום בדרכם ללא כל סיבה טובה.
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על מחירם
של החיים
החברתיים
ברשת
אין ספק שהחיים החברתיים עשו הסבה בעשורים האחרון מאונלייף לאונליין.
גישות פילוסופיות שונות בוחנות את העניין לכאן ולכאן ,אבל בסופו של
דבר מסכימות על העיקרון :יחסים בין אישיים תמיד יעלו בתועלתם וטיבם
על יחסים מקוונים .האמנם?
מאת :נתן דולב ,תואר שני ,פילוסופיה של המדע ורציונליות ,אוניברסיטת חיפה.

השירותים והמוצרים הקיימים בעולם המחשוב והתקשורת המרכיב את האינטרנט ,מאפשרים למשתמשים לבחור
לעצמם זהויות חלופיות ולקיים באמצעותן קשרים חברתיים עם אחרים ,העושים אף הם שימוש בזהויות חלופיות.
לרשות המשתמשים עומדת גם היכולת לגבש לעצמם זהויות תרבותיות חלופיות ,ולחלוק אותן עם אחרים על
בסיס תחביבים ,עמדות ותחומי עניין משותפים .חופש בחירה זה ,מלהיב משתמשים ,כמו-גם אנשי מקצוע מתחומי
הפסיכולוגיה והסוציולוגיה ,המזהים בעולם הזהויות הוירטואליות את מה שעשוי לאפשר לאנשים להכיר את עצמם
ולבטא את עצמם טוב יותר.
על מחירם של חיים כאלה ,מצביעות גישות פילוסופיות התופסות את התקשורת הבין-אישית הבלתי אמצעית,
המתבצעת פנים אל פנים ,כמה שעומד בבסיס הנאמנות והערבות ההדדית בין אנשים וכמה שמקנה לאדם את היכולת
להכיר את עצמו דרך תגובות והתיחסויות מחושבות וספונטניות ,מילוליות ושאינן מילוליות של חבריו.
האקזיסטנציאליסט גבריאל מרסל ,מחזיק בגישה ולפיה הגוף הוא התגלמות פיזית של ישות עצמאית ובעלת תודעה
בבחינת ‘גופי הוא האדם שאני מציג לעולם’ .משכך ,הגוף הוא הדבר המרכזי באמצעותו הפרט בא במגע עם אחרים.
ממשותם של האחרים – לפי גישה זו – אינה ‘מפוזרת בעולם’ והיא מרוכזת במקום אחד – הלא הוא גופם .הפרט
בעולמו של מרסל ,הוא חלק מחברה פיזית ,בה הוא נולד ,בתוכה הוא חי וממנה הוא יונק את היכרותו עם עצמו ,כמו
גם את אהבתו לעצמו .חברה פיזית כזו ,היא החברה שאליה הפרט מחוייב ואליה הוא מגלה נאמנות .אחריות ונאמנות
אלה ,יוצרות קביעּות שהיא הבסיס למחויבות הדדית לאורך זמן.
על בסיס גישתו של מרסל מציג תומס אנדרסון עמדה ולפיה זהות חלופית ,המשמשת את הפרט בהיותו חלק מחברה
של זהויות חלופיות ,היא זהות שאין בה לא את הגרעין היציב ,ולא את הרצון ביציבות ,שהם חלק הכרחי ממה שמכונן
מחויבויות בין-אישיות .כלשונו של אנדרסן ,יחסים וירטואליים בין זהויות חלופיות ‘חסרים את העומק בהינתן גשמיות’
וככאלה הם ‘מופשטים ,חסרי עומק ,קלושים ,שבירים’.
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גישה אחרת ,המנתחת את מושג החברּות והמוצגת על-ידי הפילוסופים קוקינג ומת’יוס ,בוחנת את מה שהפרט מקבל
ונותן במסגרת קשר של חברּות .בנתחם גישות מקובלות למושג החברּות – כאמצעי ל’שיקוף עצמי’ ,כמנגנון של ‘שיתוף
סודות’ וכמנגנון המעצב את הפרט ,הם מצביעים על-כך שהתקשורת המתקיימת שלא באורח ישיר ,היא תקשורת
שממנה נעדרים מרכיבים חשובים שהם ‘חומר-גלם’ המאפשר תהליך של פרשנות הדדית.
לשיטתם ,הפרשנות ההדדית והמלאה של המסרים המוצהרים – הדברים שהובעו במפורש – והמסרים הבלתי-מוצהרים,
נשלטים ובלתי נשלטים – מחוות גוף ,הבעות פנים ,נימות קול ,רגעי שתיקה ועוד – העוברים בין השותפים למפגש גשמי,
היא מה שמאפשר לחברּות לספק לשותפיה את מה שחברּות אמת של העולם הממשי ,מספקת להם .בהעדר חומרי-
הגלם הללו ,הפרשנות נפגעת ,וכשהפרשנות נפגעת ,גם החברּות נפגעת ושוב אינה נותנת לנוטלים בה חלק ,את מה
שיכלו לקבל במצב שבו הפרשנות הייתה מבוססת על מלוא חומרי-הגלם.

אם-כך ,לפי הראייה הפילוסופית של קוקינג ומת’יוס ,החיים החברתיים
מאחורי מחשבים שהם נעדרי קשר גופני ,הופכים להיות דלים משמעותית מן
החיים החברתיים הממשיים .הם אינם מספקים למשתתפים בהם את היציבות
ואת תחושת המחויבות ההדדית שחברה ממשית מספקת לחבריה והם אינם
מספקים לפרט את חומרי הגלם לקיומה של פרשנות מלאה של הפרט את
האחר ,פרשנות שהיא חלק יסודי במה שחברּות זקוקה לו כדי לאפשר לפרט
להכיר את עצמו ,לשתף אחרים בסודותיו ולהתעצב.
כמובן ,ניתן לטעון כי עם התפתחות הטכנולוגיה ,הקשר המתווך באמצעים טכנולוגיים ,יהיה יותר ויותר דומה לקשר בין
אישי ,המתבצע פנים אל פנים .בתנאים כאלה – המחיר שצוין קודם ,אולי כבר לא יהיה רלבנטי .אלא שבמצב דברים
שכזה ,אימוצה של הזהות החלופית יהיה קשה למימוש משום שהטכנולוגיה המתקדמת תקשה על המשתמש להסתתר
מאחורי זהות אחרת לזו האמיתית.
מי שרוצה להפיק תועלת מן היכולת לקיים חיים חלופיים ברשת ,יועיל לעצמו אף יותר אם לא יראה בצורה כזו של
חיים חברתיים את חזות הכל ויקפיד לקיים ולטפח קשרים חברתיים מן הדגם המסורתי ,המלווה את המין האנושי לאורך
דורות רבים.
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אחד ד"ר דפנה רבן
על
על
אחד
על
אחד

רשתות
חברתיות

תת כותרת ראשית :כוחן של רשתות חברתיות בעולם המודרני רק הולך
ומתעצם .האם זה טוב? למי זה טוב? איך עושים מזה כסף? ולמה צבע
התחתונים שלי מעניין את צוקרברג?
תת כותרת משנית :ד"ר דפנה רבן מהחוג לניהול מידע וידע באוניברסיטת חיפה
בודקת כיצד ניתן ליצור מודלים עסקיים רווחיים בעידן שכולו חינם ,ומשערת
מה הולך להיות הדבר הגדול הבא
האנשים .ואז עולה השאלה של הפערים הכלכליים.

כיצד צומחות רשתות חברתיות?
"מחקר שנעשה ב 15-שנים האחרונות מלמד אותנו על
נתונים לא לגמרי אינטואיטיבים בנוגע לצמיחה של רשתות גוגל למשל הוקמה ב ,1998-ומאז אף אחד לא מערער
חברתיות .כך למשל ,התפיסה שיש לנו על הרשתות על מעמדה .מרגע שקם דבר כזה מאוד קשה לערער את
באינטרנט כמדיה פתוחה ,שיוויונית ודמוקרטית איננה מעמדו ,וכל מתחרה שיקום בשוק ,אפילו אם הוא טוב
נכונה; כשחוקרים את הרשתות מתברר שהדרך שבה הן יותר ,לא יצליח (לפחות לא בקלות או במהירות) לקבל
אחיזה בקהל האינטרנטי ,פשוט כי נקודת ההתחלה שלו
נבנות יוצרת חוסר סימטריה ,והדבר מוביל לכשל שוק.
מה כוונתך? הרי אני יכולה לפתוח אתר בדיוק כמו פייסבוק היא אפסית לעומת המקום המרכזי והנפח הגדול שתופסת
גוגל.
חברות הענק ברשת הן בד"כ מונופולים .פייסבוק היא
מונופול ,גוגל היא מונופול .אם אתה לא בפייסבוק ,אתה אבל גוגל ,למרות כל הידע שלה והמוצלחות והכסף
לא קיים .מי שמנהל אימפריה של  2.1מיליארד חברים יש שלה ,לא הצליחה לפרוץ את העולם החברתי .הם ניסו
לו כח עצום .אחת הסיבות שבגינן חלק מהחברות הופכות את הגוגל ווייב ואז את באזז ,ושניהם לא גרפו הצלחה
למונופול טמונה בחדשנות טכנולוגית (גוגל למשל) .גם מסחררת .פייסבוק לעומת זאת אלופים בחברה אבל לא
לנגישות ומזל (להיות בזמן הנכון במקום הנכון) יש חלק כל-כך טובים בחיפוש; כלומר גם המיזוג בין ההיבטים
חשוב .האמת היא שאתרים או רשתות קטנות שמהוות השונים ברשת הוא לא פשוט ,ולא אינטואיטיבי אפילו
אלטרנטיבה לאלו הגדולות נדחקות הצידה וכמעט אין להן כשמדובר בחברות גדולות.
סיכוי לתפוס מקום מרכזי בשוק האינטרנטי .הסיבה נעוצה
בהיבטים מבניים של הרשת :הרשת היא לא סימטרית .כמובן שיש גם את היבט ה DATA -של החברות הללו,
יש כמה אתרים שהם מאוד מרכזיים ,מקושרים ומאוד כאשר הנכס הכי גדול שלהן הוא בעצם המידע עלינו,
המוניים ,ויש זנב ארוך מאוד של המון אתרים מתחרים כלומר יש פה היבט כלכלי-משפטי מאוד משמעותי.
קטנים .ומהזנב מאוד קשה להתקדם למסה העיקרית של נאמר שאני כחוקרת רוצה לאסוף נתונים מסוימים על
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קבוצות מסוימות בפייסבוק ,אז אין לי גישה לנתונים שיש דבר קל או שניתן לשלוט בו.
לפייסבוק ,למרות שלפייסבוק יש גישה לנתונים שלי ושל יש מתכון לדעתך להצלחה הזו?
עוד מליארדי משתמשים .למעשה ,פייסבוק אוספת עליי
נתונים ללא סוף -על הרגלי הכניסה לאתר ,מספר חברים ,אמנם אין מתכון ,אך אפשר לראות שכל הרשתות או
מילות מפתח בשיחות ,פרסומים ,לייקים ,הכל .אז בעצם החברות הגדולות הללו הצליחו בזכות חשיבה לטווח
החינם הזה של הפייסבוק הוא לא באמת חינמי ,יש מולו הארוך ,ובעיקר בזכות מענה לשאלה שהייתה בוערת
מחיר גבוה.
באותו זמן .כי גם לפני פייסבוק היו רשתות חברתיות וגם
לפני גוגל היו מנועי חיפוש ,ובכל זאת הם ענו על משהו
ומעניין באמת לחשוב על העולם האינטרנטי כיום ,איך שלא היה קודם -הם שאלו למה הרשתות החברתיות עד
הכל בו חינם ,ועדיין קיימות חברות מאוד גדולות שעושות עכשיו לא מספיק טובות וענו על השאלה הזאת במוצר
מזה המון כסף .צריך להבין כיצד ניתן לבנות מודל עסקי שלהם ,בשירות שלהם .ההצלחות לעיתים מגיעות
כשמדובר בתחום הזה.
ממקומות בלתי צפויים.
אז איך עושים זאת? כלומר ,יש עכשיו טרנד מאוד גדול אגב ,לאקדמיה יש תרומה לא מבוטלת בכך -גוגל
של שירותי חינם -בוא נפתח סטארט-אפ ,זה יהיה חינם ,יצאה מסטנפורד ולמעשה גם יאהו ,וכמובן פייסבוק
יגרוף המוני מצטרפים ,ואחר-כך כבר נחשוב איך לעשות יצאה מהארוורד ,ועוד סטארטפים רבים וטובים שצמחו
מזה כסף .מה דעתך על כך?
באקדמיה.
זו יכולה להיות גישה נכונה ,אבל צריך לראות שזה לא אז מה לדעתך הדבר החם הבא בעולם המקוון?
משהו שנותן פיתרון למשהו יחידני כאן ועכשיו אלא
למשהו מתמשך .לגבי חברות שהמודל העסקי שלהן נשען לדעתי ,הדבר החם הבא ,שכבר עכשיו גדל בקצב לא
על פרסום ,הן צריכות לדאוג להמשיך להיות רלוונטיות רגיל הן שירותי אוניברסיטה מקוונים לקהלים גדולים:
לקהל כמה שיותר רחב.
הטרנד נקרא  - MOOCאקדמיה אונליין -ודרך מוסדות
כגון קורסרה ( )courseraויודסיטי  Udacityניתן לעשות
האפליקציה  draw somethingלמשל ,הייתה אפליקציה קורסים מקוונים של אוניברסיטאות מובילות כגון סטנפורד
המונית ,היא ממש סחפה אחריה מליוני משתמשים וכו' או  .MITכיום עדיין לא ניתן לעשות תואר שלם ,מדובר על
אבל לא הייתה לה המשכיות ,זהו ,הייתה ועברה מן העולם .קורסים בודדים.

חברה שרוצה לשרוד לאורך זמן על בסיס ה"אין
מודל תחילי" (או במילים אחרות "נחיה ונראה")
צריכות ליצור ערך ארוך טווח למשתמש.
וכשאני אומרת ערך ארוך טווח כוונתי היא :גודל היוזר
בייס ,הטכנולוגיה ,החדשנות המתמדת .כך למשל ,עצם
זה שאת יודעת שבפייסבוק יש  2מליארד משתמשים,
גורם לך להעדיף את פייסבוק על פני רשת של  10מיליון
משתמשים ולכן ליוזר בייס גם יש ערך.

ולאן מועדות פני הרשתות החברתיות?
כיום פרופיל ברשת חברתית הוא סוג של כלבו ,יש שם
את החברים ,את החיים המקצועיים ,האמנות ,המוזיקה,
העסקים ,הכל בעצם שם ,במין ערבוביה .לדעתי הצעד
הבא לדעתי יהיה יצירה של יותר ויותר נישות ,הדגשה של
נושאי מיקוד שונים ברשתות שונות או גם בתוך הרשת
עצמה ,כלומר יצירת נישות שבהן יהיה יותר קל לנתב את
עומס המידע .כיום נראה שהבעיה היא עומס המידע ,זה
מפריע ומקשה על יכולת הקיבולת ,יש המון מידע ,וכבר
היום יש רבים הפורשים מרשתות בגלל העניין הזה.

לאור ההצלחות והכשלונות שיש ברשת ,האם ניתן
לדעת מה יהיה הדבר הגדול הבא? או מה יהיה הצלחה
מסחררת ומה יהיה כישלון?
אז במה עוסק המחקר שלך?
לא .חוכמה בדיעבד זה לא חוכמה .תמיד אפשר להסביר
בדיעבד.
נאסים טאלב מדבר על כך בספרו "הברבור השחור"
ובספרו השני "תעתועי האקראיות" .הוא מדבר על אירועים
מאוד גדולים ומשמעותיים ,ושצריך להיות במקום הנכון
ובזמן הנכון ולעשות את הדבר הנכון כדי להצליח וזה לא

המחקר שלי עוסק ביצירת מודלים עסקיים בסביבה
המקוונת .אם ניקח מודל כלכלי סטנדרטי ,אז מחירים
נגזרים מביקוש והיצע ,ומחסור משחק תפקיד מהותי
בתווך הזה .בתחום של מידע ,הדבר עובד הפוך לעיתים
 דווקא אם המידע הופך נפוץ יותר הערך שלו גדול יותר.כך למשל אם אני כותבת ספר ,והוא הפך לרב מכר ,הערך
שלו יותר גדול .גם אנחנו כמשתמשים מעדיפים לחבור
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לרשת גדולה יותר מאשר לרשת קטנה.
הרשתות הטלפוניות ניצלו את העניין כשהם גבו דמי
קישוריות יותר גבוהים לרשתות אחרות (כשעוד היו דמי
קישוריות) ,אז למשתמש היה עדיף ללכת לחברה שיש לה
הכי הרבה מנויים.

יותר במובהק למידע שלהם לעומת אלה שלא קיבלו
את המידע הזה אך קיבלו אפשרות לרכוש אותו במהלך
המשחק .כך יצא שהרוכשים הפוטנציאלים של המידע לא
רכשו אותו בגלל הפער בין מה שהיו נכונים לשלם ובין מה
שבעלי הידע היו מוכנים לקבל.

הרבה מזה נובע מכך שהכל ניתן בחינם .בסופר למשל ,אין
ארוחות חינם ,גם לא מסטיק .באינטרנט לעומת זאת ,אנו
מצפים לקבל הכל בחינם ,את כל המידע והשירותים והכל.
אז המחקר שלי בעצם עוסק בשאלה :כיצד אפשר ליצור
שוק כלכלי בעולם חינמי?

כאשר מדובר במכונית משומשת אפשר להבין את מקור
הפער ,אבל כאשר מדובר במידע -זה פחות אינטואיטיבי,
היינו מצפים שלא יהיה פער כי במכירת מידע למעשה אין
העברה מלאה של זכויות ,אלא רק העתקה של המידע –
כלומר אפשר למכור שוב ושוב את אותו המידע ,בניגוד
למוצרים פיזיים .לכן ,באופן רציונלי אין מקום לפער ,אבל
בפועל ,המחקר מראה שהפער קיים .הדבר מביא לכך
שעסקאות רבות אינן יוצאות לפועל בשוק המידע.

שאלה אחרת שאני מתעסקת בה היא גם כיצד אפשר
ליצור כלכלה במקום שהוא חברתי מטבעו? או במילים
אחרות ,כיצד אפשר להכניס אלמנט כלכלי למקום חברתי
מבלי לקלקל את הבסיס החברתי? לדוגמה ,אם אני עוברת עוד מסקנה מפתיעה הנוגעת לשילוב של כלכלה וחברה
דירה אני פונה לחברים והם עוזרים לי ,אבל אם אשלם שדיברתי עליו קודם ,היא שבניגוד לדעה הרווחת לפיה
להם כסף זה יקלקל את החברות ביננו ,כלומר כסף פעילות חברתית ופעילות כלכלית אינן מתערבבות ,בתחום
מקלקל את החברה ,אז השאלה היא איך מכניסים אותו המידע יש מקום נרחב לשילוב שני העולמות בצורת
לבסיס החברתי הזה בצורה חכמה.
סינרגטית ,כלומר שבשוק המידע השילוב של חברה
וכלכלה מניב יותר מאשר הפעילות של כל אחד מהתחומים
את יכולה לשתף אותנו בחלק מהמסקנות?
בנפרד .וזו גם מסקנה לא אינטואיטיבית .הראיתי זאת
באמצעות מחקר באתר שבו מתקיימת פעילות מסחרית
כאמור ,אני שמה את הדגש במחקר על תפיסות והתנהגויות של שאלות ותשובות לצד פעילות חינמית.
של אנשים בבואם לטפל במידע ,לשתף ,לרכוש או למכור
מידע .אשמתי לב שההיבט ההתנהגותי לא טופל על-ידי
המחקר עד כה .כשחקרתי ,גיליתי הטיות בהתייחסות לערך
המידע .כלומר ,אנשים ייחסו למידע שנמצא ברשותם ערך ----------
הרבה יותר גבוה בהשוואה למידע זהה שנמצא ברשות ד"ר דפנה רבן היא ראש החוג לניהול מידע וידע בפקולטה
אנשים אחרים .למשל בניסוי שנעשה באמצעות משחק לניהול ,אוניברסיטת חיפה (חוג מחקרי ויחיד במינו בארץ).
שנקרא "דוכן הלימונדה" ,נמצא שאנשים שהיה ברשותם דפנה עוסקת בחקר כלכלת מידע ,בניית מודלים לעסקים
מידע שעזר בקבלת החלטות במשחק ,ייחסו ערך גבוה מקוונים ,משחקים רציניים ורשתות חברתיות.
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פסטיבל ג'אז בים האדום
RED SEA JAZZ FESTIVAL
מנהלים אמנותיים :דובי לנץ ואלי דג'יברי

ערב עם ברנפורד מרסליס
חמישיית אל פוסטר עם וואלאס רוני
ז'ואאו בוסקו
שלישיית מאט סקופילד
כריס דייב והDrumhedz-
אבישי כהן )חצוצרה( וטריבני
ג'ף באלארד Fairgrounds
אסתר רדא
ניקולאס פייטון
שלישיית ג'רלד קלייטון
שישיית תמי שפר
אלברט בגר טריו
Tatran
Motion Trio
יותם זילברשטיין טריו אורגני
מכון תלוניוס מונק מארח את ג'יין מונהייט

www.redseajazzeilat.com

אתר התיירות של אילתwww.redseaeilat.co.il :
בחוף הדקל ,מרחק דקות הליכה מנמל אילת ,יוקם השנה לראשונה כפר המוזיקה של פסטיבל
ג'אז בים האדום .במתחם יהיו אזורי לינה תחת כיפת השמים לצעירים ולמשפחות בתשלום סמלי.
מתקני החוף המסודר יעמדו לרשות האורחים .הג'אם סשן המסורתי יתקיים בבמה שתוקם בכפר.

להזמנת כרטיסים:

08-6370004

המשווקת הרשמית של חבילות אירוח וכרטיסים לפסטיבל

להזמנות חייגו*9991 :

| www.ortaltour.co.il

הפקה :תלוי בע"מ | גוב ההפקות בע"מ  /יח"צ :חגית נוביקסלומון & ירון כהן

הלחלינמ-ה בכפר

90

₪
למואתנדהםברלכילישלתה

כרטיסי

ם לפסטיבל

הזכות לשינויים שמורה .ט.ל.ח
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מדור תרבות

קמפיין
קוקה קולה
ומשמעות
החיים

מה ,הכותרת לא מספיק מעוררת?

מאת :איתן אלחדרז (סטודנט חופשי ,מבקר תרבות וחובב פילוסופיה מושבע)
עם כתובת קעקע על היד ,קוקו משוך לאחור ,עגיל באוזן
וחולצה מכופתרת בחציה ,ניגש שמעון אזולאי ,מרצה
לחינוך ופילוסופיה בעל דוקטורט על משמעות החיים ,אל
קדמת הבר השכונתי ,וסיפר לעשרות הבליינים שעמדו
עם בירות מסביב על האושר ,המוות וכיצד ניתן לדעתו
להפיק משמעות מכל אלו.

אם להודות  -די שטחי ,ומצד שני כל העיסוק האקדמי היה
מאוד עמוק ,אבל די משמים ,אז השילוב באמת הצליח"
 .תובל לא לבד בעסק הזה והוא מייצג מגמה הולכת
ומתעצמת של "שינוי תרבות הבילוי הצעירה בישראל"
כפי שאומר לי דימה רוזנברג ,סטודנט להנדסה באוני
ת"א ,ומקימי עמותת "חכמים בלילה" ( )WISEשמארגנת
הרצאות של מדע פופולרי במועדונים ובארים בתל אביב.
גם הם לקחו חלק בארגון הערב (בשמונה פאבים בתל
אביב ,באר שבע והקריות)" :רצינו להנגיש מדע מעניין
לקהל שמגיע לפאבים ,ולהכניס קצת עניין וערך מוסף
לכביכול תרבות ה'-פיקאפ".

אבל רגע לפני שאני חוזר להרצאה של אזולאי ,אולי כדי
לדעת איך בכלל נולד הערב המיוחד הזה שמשלב תובנות
בנות  2500שנה לצד בירה צוננת .ובכן ,ערב 'פילוסופיה
על הבר' ,החל ביוזמה של צעיר בשם תובל רוזנווסר (,)33
תל אביבי ,שעשה תואר שני בפילוסופיה של המדעים
וכעת הוא שוקד על דוקטורט בהיסטוריה.
תובל רוזנווסר ,יזם הערב ,מסתובב מרוצה בפאב הדיזי
פרישדון אנשים נכנסים וממלאים את הפאב צעירים
וצעירות ולאוו דווקא אותם אלו שהיינו מתייגים 'כיורמים'
"החלום שלי" הוא אומר לי "זה להקים מקום שרק יתעסק
בדברים הללו .כי המטרה שלי היא לגרות את המחשבה
בכל מובן – פוליטי ,דתי או יהודי ואני רואה שבהרצאות
שאני עושה באופן קבוע מדי סוף שבוע בפאב 'המאש'
מגיע גם קהל קבוע".

תובל

רוזנווסר,

"אני מאוד מחובר לעולם האקדמי ומצד שני גם בליין ואוהב
את חיי הלילה ,אז חשבתי לנסות לשלב בין העולמות
שנראים לכאורה לא קשורים .מסתבר שהשילוב הזה הוא
שילוב מנצח .למעשה ,עד שהתחלתי עם כל העניין הייתי
יוצא ללא מעט בילויים ליליים ,וזה אמנם היה כיף אבל
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כשהוא מחזיק בירה ביד אחת ומחלק למבלים שיר של
נתן זך בשנייה ,מסביר ד"ר שמעון אזולאי שגם הדיאלוג
המפורסם של אפלטון 'המשתה' מתרחש "לאחר שהם שתו
קצת יותר מדי ,אז אם אתם רוצים להבין טוב יותר השיר,
סיימו את הבירה" .אזולאי בהחלט לא נראה כפי שמצופה
ממרצה לפילוסופיה ,וכך גם דעותיו" :הפילוסופיה מטרתה
אינה לייצר עוד מאמרים ,אלא לגרום לבני אדם לחשוב.
כולנו נולדנו לתוך הקשר מסוים של חברה ,משפחה
ומסורת ועלינו מוטלת החובה לחשוב מה היה אילו."...
אזולאי מותח ביקורת על האקדמיה ובייחוד על העיסוק
בפילוסופיה "שבעשרים השנים האחרונות התנתק לגמרי

מדור תרבות
מכל הקשר למציאות וחוץ ממתי מעט (הזכיר את יוסי עם ימסו אותם כי האינטרס היחידי שלהם הוא לעשות עוד
יונה) הפילוסופים שלנו בגדו בנו והם לא מעורבים בחברה ועוד כסף .אנשים רוצים משמעות ולכן רק כסף בתור מניע
ובשאלות שמטרידות אותה ולכן אני כאן היום".
זה לא מספיק משמעותי .אם יש בעל הון שזו לא העמדה
שלו ,לא הייתי רוצה אותו בחברה שלי".
אזולאי מצטט את ראשוני הפילוסופים בהסבירו
שהפילוסופיה אמורה לעסוק בשלוש שאלות :מהו היופי ,ומה עם אושר? שואל מישהו" ,אושר ,כל העיסוק הכפייתי
מהי האמת ,ומהו הטוב?
הזה בחיפוש אחר האושר ,לעולם לא ישיג את יעדו.
תחפשו משמעות ואולי גם יהיו לכם כמה רגעי אושר .כי
"לצערי" ,הוא מוסיף" ,רוב האנשים כיום עוסקים בשאלה אם אגיד לכם שבעוד שבוע מעכשיו אתם תמותו ,מה
"מהו היופי .כי כשכולם רואים סרטון יוטיוב על ילד תעשו?" הוא פונה לקהל ומקבל תשובות שונות "בשאלות
שאומר לאימא שלו שאסור לאכול בעלי חיים ,אז כולם כאלו אני נתקל בשלוש תשובות :חלק פרועות ,ישדדו בנק,
אומרים איזה חמוד ולא מבינים שחבויה פה בעצם שאלה יבלו .חלק יבלו עם המשפחה וחברים טובים ,ויש כאלו
מוסרית .לפי תפיסת המשמעות שלי ,כדי שלאדם יהיו חיים שיכנסו לדיכאון .אבל רק מעטים יאמרו לי "אני ממשיך
משמעותיים ,הוא צריך להשאיר חותם ,ובדרך-כלל אנשים באותה הדרך" .זוהי גישה נכונה ,אז לכל היתר אני פשוט
משאירים חותם באחת מהקטגוריות הללו -יופי אמת או אומר :למה לכם לחכות – תחתרו למה שנקודת הקיצון הזו
טוב .זוהי משמעות נרקמת ,לא איזו משמעות מיסטית מעוררת אצלכם".
כללית לחיים .כדי שחייו של מישהו יהיו משמעותיים,
הוא צריך לא רק להיות משמעותי מעצם קיומו ,אלא בסוף ההרצאה אני פוגש את שירן ,בחורה צעירה בת
להיות משמעותי מעצם יצירתו ,כלומר שהוא ייצור משהו  ,21שכבר עובדת בהיי-טק וכעת מחפשת היכן תלמד;
משמעותי .וכדי לעשות את זה האדם צריך לחרוג מגבולות "אני בתקופה של חיפוש דרך ,והרצאות כאלו יש בכוחן
עצמו ,ולהשאיר חותם על העולם הסובב אותו.
לפזר את הערפל במקצת .הקשבתי למה שהוא אמר,
ואני מנסה כעת להבין אם למשל ההתנדבות שאני עושה
מדוע קמפיין השמות של 'קוקה קולה' הצליח?" הוא עם מתמודדי נפש נובע מתוך אגואיזם צרוף או מסיבות
שואל "מכיוון שהשמות נותנים לאדם את התחושה חיצוניות אחרות" .השבתי לה שגם אם מדובר באינטרס
שהוא השאיר חותם על העולם ,כלומר אנשים רואים אישי ,עדיין טוב לחלוק את זה עם כמה שיותר אנשים,
את עצמם מחוץ לעצמם ,וזה נותן להם להרגיש ואולי אם זה אפשרי ,ידיע הרגע בעתיד שבו הנתינה תהא
משמעותיים.
למען הנתינה ,ואז הקבלה תהיה מושלמת .אבל זה כבר
לכן אני גם לא מסכים עם הטענה שבעלי ההון יעזבו אותנו פחות קשור ליופי ,טוב או אמת ,ויותר לבירה.

“הפילוסופיה מטרתה אינה לייצר עוד מאמרים ,אלא
לגרום לבני אדם לחשוב .כולנו נולדנו לתוך הקשר
מסוים של חברה ,משפחה ומסורת ועלינו מוטלת
החובה לחשוב מה היה אילו”...

ד”ר שמעון אזולאי
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דניאל אראל ביקש ש"אזרום" עם הרעיון שלו .עניתי לו
שככלל זה לא אידאלי לעורכת לזרום עם רעיונות לא
מבוססים מדעית ,אבל הרעיון שלו לא כזה מופרך .והוא
עשה עבודה די טובה בלנסח את זה .אז זרמתי.

רעיונות
או לא
להיות

מאת :דניאל אראל ,תואר שני בפילוסופיה ,אוניברסיטת ת”א

זהו הרעיון הטוב ביותר שנהגה אי
פעם .הבנה קיומית חדשה שכזו
לא שמעתם בעבר ,וסביר שגם לא
תשמעו בעתיד .ובכלל ,שני זמנים
חמקמקים אלו מתכנסים לכדי
נקודה אינסופית בהווה רק מעצם
היווצרותו של רעיון שכזה בתודעה
שחשבה אותו .לא שתודעה זו
אחראית במידה רבה לתוכן המקפץ
בה בתזזיתיות חוצפנית ,משל היה
זבוב מתבגר ביום חם; אך בכל זאת,
כמיישבת קונפליקטים בעלת יושר
אינטלקטואלי ,הנזעקת לשילוב
הכואב של דטרמניזם עם חופש רצון,
חייבת אותה תודעה להניח כי על
אף היותה חוליה בשרשרת סיבות
אינסופית ,עדיין מהווה היא חלק
בלתי זניח בשרשרת זו ,כאשר עצם
בחירתה החופשית מאפשרת את
המשך יצירתה של אותה שרשרת
הכרחית.
יש לי רעיון? מרטין לותר קינג.
גיליון מספר 13
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ומהו אפוא אותו רעיון? באופן פשטני ועמוק כאחד,
הרעיון הטוב ביותר שנהגה אי פעם הוא שהבסיס העומד
במהות כל הקיים הוא רעיונות ,או 'אידאות' .אכן ,זהו
רעיון עתיק יומין ,אך בניגוד לפרשנות הסטנדרטית  -אין
הן עומדות מרוחקות ובלתי משתנות .תהליך מתמשך של
יחסי גומלין ממטיים מנצח ביד רמה על התפתחותן של
אידאות אלו ,אשר נכחדות ,מתרבות ומשתנות בעודן
מכוננות את המציאות.

רעיונות רבים כוננו בפועל את עולמנו .גאונתו של אפלטון,
למשל ,אינה טמונה רק בהיקף עבודתו ,אלא גם באלפי
המושגים והרעיונות שיצר ,אשר תרמו להתהוותה של
הציווליזציה כפי שהיא כיום .כשלייבניץ טען שהעולם
עשוי ממונדות ,הוא לא הבין את טבעו של הקוסמוס או
חשף אמת; אבל הוא השפיע עלינו ,מאמצי הרעיונות,
והנה בעזרת הטכנולוגיה אנו הופכים אט אט למונדות
המחוברות כולן זו לזו.

ממטיקה במובן זה היא האבולוציה של יחידות מידע
ותרבות המשכפלות את עצמן ,עוברות 'מוטציות'
ושינויים ,ומתרבות – כפי שהגדיר זאת הביולוג ריצ'רד
דוקינס בספרו 'הגן האנוכי' (.)1976

גם היטלר לא גילה עקרונות קיום בסיסיים
בהנחותיו לגבי הגזע העליון .הוא היה
בעל חזון  -נפשע ככל שהיה  -ושאף
לממשו .הוא דמיין וביקש להציג מציאות
אפשרית ,וביכולותיו דחף רבים לחתור
לעברה ,ובמידה מסוימת אף להגשימה.
בקנה מידה כזה או אחר ,כך פועלים
כולם.

תהליך האבולוציה של הרעיונות
הוא הדבר היחידי שיכול להתקיים; שכן לא משנה אם
נאמר שהעולם עשוי אטומים או רוח אלוהים ,תמיד
יהיה זה רעיון אשר יעמוד בבסיס תיאורנו .ואם תצוץ
תאוריה שתטען כי המציאות היא אחרת ,ניתן יהיה
לפנות לתחילת המשפט ולראות ,שוב ,כי מדובר ראשית
בתאוריה  -כלומר ברעיון.
אולם איך כל זה משליך עלינו? לכך יש הסבר די פשוט
המתחזה למסובך רק על מנת לתת משנה תוקף לדבריו.
התודעה מטרתה לבטא את האפשרי; לפרוש בפנינו את
המגוון האינסופי של הדמיון .בני אדם  -שהנם תוצאה
ישירה (ולגמרי לא סופית) של התפתחות הקיום עד
כה  -תכליתם לבחור את העתיד הנראה להם ביותר,
מיידי או מרוחק ,ואז לדחוף את הרגע הנוכחי לקראתו.
הם אך מתפקדים כמשכפל חדשני; כלי קיבול לאידאות
הממטיות ,התורם להתפתחות תהליך האבולוציה הרעיוני.
בלי רעיונות -אין למעשה כלום .רעיונות לעתיד הכי
מעניין אותו ירדפו המדענים; הכי נכון ,אותו ידרשו אנשי
מוסר; הכי יפה ,אותו יבטאו האמנים .בכל מקרה ,אין אנו
נדחפים רק על ידי כוחות העבר העלומים ,אלא בהכרח
נמשכים גם על ידי חזיונות העתיד ,שהינם עלומים לא
פחות ,ובכך מתכנסת המציאות כמטוטלת להווה הנצחי.
לכן אנו מוצאים עד היום אמת ועניין בהוגים שהשפיעו על
תרבותנו .זאת לא מכיוון שהם 'חשפו' משהו נכון ,אלא
משום שכוננו אותו; הם כוננו רעיון .תיארו בכישרון רב
עתיד אפשרי כלשהו ,ביטאו אותו במדיום מסוים ,ונתנו
לנו השראה ללכת בעקבות החזון ולהופכו למציאות .הם
קראו 'יש לי חלום!' ,ואנו בחרנו בהצעתם  -באפשרי
שדומיין על ידם ,ודחפנו את ההווה להגשמתו .זוהי בעצם
האידאה הממטית בשיא תפארתה; רעיונות נאבקים על
הבכורה בתודעת האדם ,ומשזו הושגה מתחיל הניסיון
'להעמיד צאצאים'  -קרי הפצת הרעיון והגשמתו ככל
הניתן.

יחודיותו של האדם כמשכפל מודרני טמונה בהיותו תחנת
ממסר אנרגטית ,כאשר נגישותה של התודעה לעולם
האידאות ,בשילוב נגיעתו של הגוף בממשי ,אחראים על
המעבר המתמשך מן המופשט לגשמי ובחזרה .אמנם נראה
כי הרעיון לעצב אבן ככלי עבודה אינו בעל אותה ממשות
כשל האבן המוצקה עצמה  -הוא לא 'אמיתי' כמוה -
אך כמו כן לא ניתן להגיד שאין הוא קיים ,לפחות במובן
מופשט כלשהו .ייצוג הכלי בתודעה אינו אלא גירסה
'מדוללת' ו'אוורירית' של הכלי שיתקיים בפועל ,אך עדיין
 גירסה אמיתית לא פחות .ברור אפוא שקיים קשר הדוקבין 'רעיון כלי העבודה' לבין כלי העבודה עצמו ,וקשר
זה הוא פשוט התגבשות והתכנסות האנרגיה המופשטת
לכדי אנרגיה צפופה ודחוסה; זוהי באופן מילולי  -הגשמת
הרעיון.
אך מה בעצם מגביל את האפשרי? מה עוצר אותנו
מלדמיין כל דבר? התשובה בגוף השאלה  -אנחנו בלבד!
כוח הדמיון הוא הגבול היחידי לעתידים האפשריים
ולמציאויות שיכולות להיות .הסיבה שקופים לא טסים
לירח מרצונם אינה טמונה באי יכולתם לחשב את כמות
דלק הטילים הנדרשת למסע שכזה ,כי אם בחוסר יכולתם
אף לדמיין את האפשרות הזו כמששית בשלב התפתחותי
זה .לעומת זאת ,מציאות בה הולכים על הראש במקום על
הרגליים ,או יקום מקביל בו החיים עצמם הינם מבוססי
סיליקון ,יכולים בהחלט להיתכן ,אם אלו ניתנים לדמיון.
המשך>
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אפשרויות :ייתכן אכן כי הדבר אינו אפשרי ,או שהדבר
פשוט לא יכול להיות מדומיין על ידי תודעה ספציפית בזמן
ספציפי ,בזמן אחר או עם תודעה אחרת ,הדבר יתאפשר.

למכשיר המדידה ,לארצות ,להרגל וכדומה .אך גם
מילים 'רגילות' יותר ,הנראות מוחלטות ,פועלות באותו
אופן .האם 'שולחן' הוא אותו שולחן בשביל כולם? האם
כולם רואים את אותו הצבע? שומעים את אותו הקול?
מרגישים את אותה הקשיחות? ומה נשאר מאותו שולחן
לאחר שהוסרו ממנו כל הפרטים היחסיים הללו? בסופו
של דבר מדובר בהבחנות מוסכמות ,הנסובות סביב רעיון
עלום שלא בהרכח נגיש לכולנו באותה צורה ,ואשר רק
למען הנוחות הסכמנו לקרוא לו בשם מסוים.

ההיסטוריה מראה לנו כי כל טכנולוגיה מתקדמת מספיק
תראה ככישוף ,כבדיה מדומיינת ,וכך ברור כי שתי הבעיות
האחרונות הינן בעיות פתירות ,זמניות ,בעוד שהבעיה
האמיתית היחידה הינה הראשונה  -הדברים אותם לא
ניתן לדמיין .אך האם ניתן בכלל לדמיין את מה שלא ניתן
לדמיינו? יהיה זה יעיל אפוא לזנוח את ההתחקות אחר
מה שלא ניתן לדמיין ,ולנסות להבין כיצד דבר-מה אכן גם היום ניתן ליצור תאוריות ,ובעצם לבנות מציאות,
מדומיין על ידנו.
באותם אופנים .המדע ינסה לעשות זאת על ידי יצירת כמה
שיותר הבחנות ,דיוק ודרישה לכלליות .גם הפילוסופיה
צפייה קלה במחשבותינו בעוד הן באות וחולפות מציפה תנסה לפעול כך ,אך כשהיא משוחררת מכבלי החומר
במהרה את העובדה כי אין אנו המקורות העצמאיים של והמעבדה היא תמציא "על הדרך" כמה מושגי-מחשבה,
דמיוננו ,אין אנו (במודע) שולטים בתודעתנו או יודעים מה רעיונות מופשטים שהופכים למונחי יסוד ,אשר לטענתה
הולכת להיות המחשבה הבאה; אין החלטה מודעת על מה מוכיחים את עצמם .אם ניתן לדימיון יד חופשית עוד
לחשוב ,מה לדמיין או מהו הרעיון בו יש להגות .במקום יותר ,נגיע לסיפורים ,בהם לא קיימים רק כמה מושגים
זאת ,פשוט יש מחשבות ,המוחלפות תדיר במחשבות מומצאים ,אלא חדשנות גם ביחס להגיון הפנימי המוסבר
אחרות.
בתוך עולם תוכן מסוים .ואכן הוגים רבים מוצאים אמת
ויופי באותם עולמות בדויים של אליסה בארץ הפלאות
מהו טיב הקשר בין האידאה לתודעה? או פו הדוב ,ממש כפי שהם מוצאים זאת בעולמות
הבדויים של המדע או הפילוסופיה .כל אלו אחראים
ובפאראפרזה על העץ הנופל ביער  -אם
לתפיסתנו את המציאותנו העכשווית כדבר מוחלט
קיים רעיון ,אך אין אף תודעה שתחשוב ואמיתי .האם ההיגיון של חתול הצ'שייר שונה כל כך
מזה של המשנה הבודהיסטית? האם תורת היחסות אינה
עליו ,האם הוא בר-דמיּון?
נשמעת כפנטזיה? לתאוריות שלנו על העולם יש תוקף
האידאה הינה תלוית יודע .שכן ללא תודעת האדם  -דהיינו אונטולוגי; התאוריות שלנו הן העולם בפועל ,ותו לא.
המשכפל העכשווי ,נושא הכלים הממטי  -אין מה שיחווה
את האידאות ויתרום להתפתחותן; אין גורם היוצר הבחנות ,ניקח כמה מושגים לדוגמה .הגיוני כי מאז ומתמיד המושג
נוגע במופשט ובממשי ,ומהתל בין השניים .דברים אלו אינם 'עבר' הוא מה שהיה' ,עתיד' הוא מה שיהיה ,ובאמצע
רומזים כי האדם הינו יותר ממשי מרעיון גרידא ,או שקיימת מתמשך לו ה'הווה'  -שהינו נכון רק באופן סובייקטיבי
הפרדה אמיתית בין האידאה ליודע; אלא כי מדובר בדבר כלפי אדם מסוים ברגע מסוים .אך האם גם בזמן
אחד ' -אידאה-תלויית-יודע'  -אשר בתודעתו רעיונות הדינוזאורים היה הווה? בהנחה שמוחם לא הכיל מושגי
מדומיינים ,דרכה הם מתגשמים ובאמצעותה הם משתנים .זמן על העולם ,כיצד ניתן לומר שהתקיים רגע סובייקטיבי
כפי שאין בנמצא גֵ נים הקיימים בנפרד מהמידע הגנטי המובחן ממה שהיה קודם ומה שיהיה אחר כך? זה אמנם
אותו הם נושאים ,או 'רטיבות' הקיימת בנפרד ממולקולת מוזר ,אך נראה כי עד לפני כך וכך (מיליוני) שנים ,לא
המים ,כך אין אידאה הקיימת בנפרד מתודעת היודע אותה ,היה הווה .דוגמה נוספת היא זו של משחק הסקווש  -בו
שני שחקנים מכים לסרוגין בכדור בתוך חדר סגור .האם
ואין תודעה שאינה קיימת כאידאה.
נאמר שקירות החדר כולאים את הכדור? האם גבולות
כעת ניתן לשאול כיצד התהליך עצמו בא לידי ביטוי .המגרש אוסרים את השחקנים? ברור שלא .הימצאות
ראשית ,היו סיפורים; שנית היתה דת; לאחר מכן ,פילוסופיה; הקירות במקומם לא מבטלת את מידת החופש ,כי אם
כיום ,מדע .אך בסופו של דבר ,הכל הוא אסופה של מילים מכוננת בפועל את המשחק! ללא המסגרות וההגדרות היו
ומשפטים  -או יותר נכון סיפורים מדומיינים; רעיונות פעולות השחקנים חסרות פשר; וכך ,עצם יצירת מושגים,
שמכוננים מציאות מובחנת .הבחנות אלו הן כולן יחסיות  -מונחים והגדרות יוצרת בפועל מהות ומשמעות בעולם.
תלויות לחלוטין אחת בשניה .המונח 'חם' אינו מצביע על משמעות זו אינה אחידה על פני כל שטח ההוויה.
דבר-מה אמיתי הקיים כשלעצמו בעולם ,אלא מדבר על מציאותנו מכילה רבדים של משמעות ,כאשר האידאה-
טווח טמפרטורות מסוים ,המשתנה בהתאם לאדם ,לעונה ,תלויית-היודע היא זו היוצקת אותם לעומק ולרוחב.
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אריסטוטל  -מדור סטודנטים כותבים

אין לנו הווה ואנחנו גם כלואים? עדיף להכחד.
כשאנו נוסעים בעיר ילדותנו ,אנו נתקלים בבתים ,עצים,
חנויות ,דרכים וכיוצא באלו .טיול לארץ אחרת מבליט
מיד את העובדה כי הנופים בהם אנו נתקלים יכולים
אומנם להיות יפים ומרגשים ,אך העצים הם סתם עצים,
המכוניות סתם מכוניות ,הדרכים סתם דרכים .תחושות
המוכרות והנינוחות זרות לתייר  -אשר לו הרגע הכי
בנאלי מלא בחידושים קוגניטייבים .באותו אופן ,ניתן
לחשוב על אדם אשר במבט ראשון נתפס על ידנו כלא
אסטתי; אך אם למדנו לאהוב אותו כחבר קרוב ,נתקשה
פתאום לענות בחיוב לשאלה 'האם הוא מכוער?' רובד
חדש של משמעות ניצק בעיני רוחנו כלפי אותו אדם,
כזה שלא היה קיים קודם.
כך מציאותנו בנויה שכבות שכבות של רעיונות

 אידאות על גבי אידאות .דברים מסוימים הם 'בעלימשמעות' לנו בדיוק מכיוון שהם 'יותר' מאותה פיסת חומר
כשלעצמה ,אך לא יותר במובן הגשמי של המילה ,כי אם
במובן שיותר רעיונות טבועים בדבר; הוא מסמל ארוע,
מזכיר קשר ,מציין ערך ,משרה אווירה .יותר רבדים של
משמעות יצוקים באידאה הספציפית ,וזו הסיבה שחפצינו
חשובים לנו יותר מחפצים ברחוב ,או שקרובינו יקרים לנו
יותר מאנשים זרים .מפרטי היומיום ועד המציאות כולה
 ההוויה אינה קיימת כשלעצמה ,אלא תמיד נבנית דרךמסנני התודעה ומרבדי האידאות המשתנות בה.
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טור אישי

אין לי
זמן

מאת :אהרן גיל 50 ,שנות ניסיון בהנדסת מערכות והוראה באקדמיה

אינטואיטיבית ,אנחנו מרגישים שהזמן
חולף -יש הווה ,עבר ועתיד .אבל מה
קורה כשמסתכלים על הזמן תחת
המודל המדעי?
נתחיל מארבע האמנות יסוד (הנחות מוקדמות ,בדומה
לאקסיומות במערכות מתמטיות פורמליות):
אני קיים; העולם קיים וכולל אותי ואנשים אחרים; כל
האנשים (כולל אני) אינם מושלמים במובן שהם עלולים
לטעות ואינם בעלי גישה בלתי אמצעית לעולם החיצוני
להם ,אלא רק דרך מערכות התפישה החושית של כל אחד
מהם; העולם פועל לפי חוקים קבועים שאינם משתנים
במקום ובזמן.
כדי לשרוד ולהתרבות ,אנשים פועלים הדדית עם העולם
החיצוני שסביבם ,וכמובן גם עם אנשים אחרים .פעולה
זו מבוססת על החיישנים הספציפיים שיש לנו -הראיה,
השמיעה ,המישוש וכו’ ,וכן על עיבוד קוגניטיבי של אותו
קלט חושים עד ליצירת תיאור מתאים של העולם החיצוני
כפי שרלוונטי לנו .תהליך זה מלווה בתהליך קוגניטיבי נוסף
ובו פועל מנגנון קבלת החלטות ובקרה על אותן פעולות
חושיות .תהליכים אלו ,שברובם אינם מודעים ,משתמשים
במודל “אינטואיטיבי” של העולם .מודל זה התפתח במשך
דורות רבים של אבולוציה של מיני חיות שונות ולאחר מכן
של בני אדם .מאחר והפעולה ההדדית שלנו עם העולם
מוצלחת מאוד במונחי שרידות ורבייה ,הרי שהמודל
האינטואיטיבי של העולם הוא טוב מאוד למטרות אלו ,עד
כדי כך ,שבתפישה היום-יומית של השכל הישר ,נראה לנו
שהמודל הוא העולם עצמו.

מניחים שהמודלים המדעיים המתחלפים מביאים אותנו
קרוב יותר ויותר לטבעו ה”אמיתי” של העולם.
ראוי לציין שהמודל המדעי התחיל את
כמבוסס על המודל האינטואיטיבי .בנוסף,
שבסופו של דבר ,כאשר “רוכשים” תוצאות
מדעיים ,או אפילו כאשר קוראים טקסט
משתמשים בחושינו ובמודל האינטואיטיבי.

התפתחותו
ראוי לציין
של ניסויים
מדעי ,אנו

מאחר ושני המודלים התפתחו בתהליכים שונים ,על פני
תקופות זמן שונות ומשתמשים בהם בצורות שונות ,אין
זה מן ההכרח ששני המודלים יתארו את העולם החיצוני
באותה צורה ,אף על פי ששני המודלים מתארים את
אותו העולם החיצוני .בדרך כלל ,המודל המדעי הוא
יותר מפורט ,יותר מדויק ומכסה תחומים רחבים יותר
של תנאים; לעומת זאת ,למודל האינטואיטיבי יש (עדיין)
יתרונות ברורים בזמינות ומהירות בתפישה כוללנית של
הסביבה הקרובה ובפעולה בה.
לדוגמה ,הרוב הגדול (ואולי כולם) של חלקי המודל
המדעי ה”קלאסי” ,מתארים את העולם כארבעה-ממדי,
שלשה ממדי חלל וממד זמן אחד ,והמודל האינטואיטיבי
אף הוא מתאר את העולם החיצוני באותה הדרך.
ראוי לציין שאף על פי שאין באנטומיה שלנו חיישנים
תלת-ממדיים ,התחושה של עולם תלת-ממדי היא כל
כך חיה ,ונבנית מהר מאוד לאחר שאנו פוקחים עיניים
או מסובבים את הראש וללא מאמץ מודע ,כך שרוב
האנשים משוכנעים שיש לנו גישה ישירה ובלתי אמצעית
לעולם החיצוני התלת-ממדי.
לעומת זאת ,ההתייחסות של שני המודלים לממד הזמן –
שונה ,אפילו בתנאים המתאימים לבני אדם.
במודל האינטואיטיבי של הזמן יש רגע מיוחד שנקרא
ה”הווה” .כל הרגעים שיותר “מוקדמים” ממנו נקראים
“עבר” וכל הרגעים ה”מאוחרים” ממנו נקראים “עתיד”.
הסימון כהווה משתנה מרגע לרגע לכוון העתיד ,כלומר
שרגע ההווה הופך לעבר ,והרגע הבא בעתיד הופך
להווה .תהליך זה מייצר אצלנו את הרושם שהזמן זורם
מהעבר אל העתיד וכן שהווה משנה את פניו כל הזמן.
ההווה הוא בהיר ומפורט ,ואת העבר אפשר להעלות
רק מזיכרוננו ש”נרשם” כאשר העבר הזה היה הווה ,או
מזיכרונות חיצוניים (למשל יומן) .העתיד עוד לא נחוה
ולכן גם איננו יכולים להיזכר בו .לעומת זאת ,במודל
המדעי ה”קלאסי” (לדוגמה מכניקה קלאסית) אין
מושג של הווה ,ולכן אין הווה שמשתנה בזמן ואין
“זרימה”; יתרה מכך ,חלק מהמשוואות שמתארות את
המודל המדעי הן סימטריות בזמן ,ולכן ,עבור חלקים
אלו של המודל ,אין כוון מועדף לזמן.

בנוסף ,פיתחו בני האדם מודל אחר של העולם החיצוני
– מודל “מדעי” .מודל זה פותח (ועדיין מפותח) בתהליך
אינטלקטואלי וסוציאלי במשך כמה אלפי השנים
האחרונות .ההצלחה של הטכנולוגיה העכשווית מעידה יהיה מעניין לנסות ליישב בין שני המודלים .נושא זה
על איכות המודל המדעי ,עד כדי כך ,שהרבה אנשים נראה מתאים לטור אישי באחד מהגיליונות הבאים.
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גיליון 13

איינשטיין
האיש שהחל להוציא
אותנו מהמטריקס
(חלק ב)
מאת :ניר להב ,דוקטורנט ,המחלקה
לפיזיקה אוניברסיטת בר אילן

תורת היחסות של אינשטיין שינתה את הצורה בה אנו מבינים את המציאות
שסביבנו; כמו בסרט מטריקס ,היא מראה לנו שהמציאות שאנו חיים בה שונה
לחלוטין מחיי היום יום שלנו וממה שאנו מסוגלים לדמיין .בעזרת ההבנות
הללו ,אינשטיין החל להוציא אותנו מהאשליה בה אנו חושבים שיש לנו הבנה
טובה של העולם סביבנו ,וגרם לנו לנסות להבין שיש איזו מציאות אחרת ,ייתכן
אמיתית ומוזרה יותר ,שבה אנו חיים .אך עם הבנת אותו עולם ,מתחילים גם
גישושים אל המעבר :האם אפשר לצאת מהמטריקס? ולאן נוכל להגיע?
בחלק הראשון של המאמר (פורסם בגיליון מס’  )12הצגתי
את אחת התובנות המרכזיות של תורת היחסות הפרטית
שאינשטיין פרסם בשנת  :1905הזמן אינו זורם מהעבר
דרך ההווה אל העתיד ,אלא הוא מימד רביעי של תפיסת
מרחב זמן כללית .בנוסף ,לא ניתן לראות או לחוש זאת,
אולם מתקיימים במימד זה כל הזמנים -העבר ,ההווה
והעתיד ,בו זמנית.

לאורך כיוון הזמן וכך להגיע מהר יותר לעתיד או לנוע
אחורה לעבר .יכול להיות שבעתיד נצליח לפתח מכונת
זמן ולעשות זאת ,אך כיום זה אפשרי בעיקר במדע
בדיוני.

המטריקס שאנו חיים בו נקרא המרחב-זמן והוא התשתית
של היקום שלנו .אנחנו “מצוירים” על פני המרחב-זמן
ולכן יש לנו שלושה מימדים מרחביים ומימד זמני אחד.
בעצם ,כל מה שעשינו וכל מה שנעשה כבר קיים .לכן אם לא היינו חלק מהמרחב-זמן הזה ,לא היינו בעלי
באופן עקרוני אפשר לנסות ולשנות את התקדמותינו ארבעת המימדים הללו .יש לנו קיום רק כי אנחנו חלק
המשך>
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מספיק גדולה כדי לעקם באופן משמעותי את סיבבת
המרחב-זמן שלו ,ולשמש יש מסה הרבה יותר גדולה
מלכדור הארץ והיא מעקמת הרבה יותר את סביבת
המרחב זמן שלה.

מהמרחב-זמן בצורה דומה לפני בלון ועליו מצוירים
אנשים וכוכבים .כפי שאין משמעות לציורים שעל הבלון
מחוץ לפני הבלון ,כך אין לנו משמעות מחוץ למרחב זמן,
וכפי שהאנשים המצוירים על פני הבלון יכולים לנוע רק
על פני הבלון ולא יכולים לראות מה יש מחוץ לפני הבלון,
כך גם אנחנו לא יכולים לדעת האם יש משהו אחר חוץ
ממרחב הזמן שאנו “תקועים” בו .לכן זהו המטריקס של זהו המטריקס בו אנו חיים .ואיך אנחנו יודעים שמשהו
קיים? אנו מניחים שאם אפשר לחוש אותו או לעשות
היקום שלנו.
איתו פעולת גומלין כלשהי ,אז הוא כנראה קיים .אני
ליתר דיוק ,לא אינשטיין הבין למשל ,רואה את המקלדת שמולי בזכות יחסי גומלין
שהזמן הוא מימד רביעי אלא בין האור שפוגע ברשתית העין שלי ובין תאים שרגישים
פיסיקאי אחר בשם הרמן לאור .אני גם מרגיש בידי את המקלדת בעזרת יחסי גומלין
מינקובסקי .מינקובסקי קרא בין הפלסטיק של המקלדת ובין קצוות העצבים שמצויים
את המאמר של אינשטיין בו באצבעותיי (או ברמה תת אטומית -בין כח הדחייה של
הוא מתאר את תורת היחסות האלקטרונים בקצות ידי לאלקטרונים של המקלדת).
הפרטית ,והבין שמסתתרת כאן כך לפי חוש המישוש וחוש הראיה אני מניח שהמקלדת
תובנה מעמיקה .הוא ראה שלפי קיימת .באותה צורה ,בזכות יחסי הגומלין של החומר עם
תורת היחסות לאורך ולזמן יש המרחב-זמן אנו אמורים להבין שגם המרחב-זמן הוא לא
תכונות מתמטיות שמתאימות סתם מושג מתמטי אלא משהו פיסיקלי אמיתי שמשתנה
בדיוק למצב בו הזמן הוא פשוט עוד מימד בנוסף לאורך .ונמצא ביחסי גומלין עם החומר ש”מצויר” עליו.
שימו לב שלא מדובר כאן רק בשני גדלים שמשפיעים
אחד על השני ,אלא יש להם תכונות נוספות שרומזות אומנם אנחנו לא חשים ביחסי הגומלין עם המרחב-זמן
שצריך להתייחס לזמן כאל מימד אמיתי שנוסף לשאר בעזרת אחד מהחושים שלנו ,אך זאת משום שהמסה
מימדי המרחב שאנו מכירים .מינקובסקי כתב על כך שלנו קטנה והעיקום שאנו גורמים במרחב-זמן מסביבנו
לאינשטיין ,אך אינשטיין לא התרשם מהמשחק המתמטי זניח .אנחנו יכולים ,לעומת זאת ,למדוד את ההשפעה של
הזה .רק לאחר זמן נוסף בו אינשטיין ניסה להרחיב את יחסי הגומלין בין מסות הרבה יותר גדולות והמרחב-זמן
תורת היחסות הפרטית למקרה הכללי ביותר האפשרי ,שמסביבם וכך לדעת שהוא אכן קיים.
הוא הבין שמינקובסקי כנראה צדק וחייבים להתייחס
לזמן כאל מימד רביעי .ברגע שאינשטיין עשה זאת
הוא הצליח להרחיב את תורת היחסות הפרטית לתורת
היחסות הכללית ,לדחוק את המכניקה של ניוטון ששלטה
בפיסיקה במשך שלוש מאות שנה ולהגיע לתובנות
מדהימות נוספות לגבי המטריקס שאנו חיים בו.
אך האם הזמן הוא באמת מימד רביעי והאם אכן קיים
משהו אמיתי בשם המרחב-זמן ,או שאולי כל אל הם
רק משחקים מתמטיים שהמצאנו ,ללא כל ממשות
במציאות?
לקח לאינשטיין עשר שנים נוספות בהן הוא המשיך לפתח
את התיאוריה שלו ,ובסופן הוא פירסם את תורת היחסות
הכללית ולפיה המרחב-זמן מתנהג כישות פיסיקלית
ממשית ,ממש כמו החומר .מסתבר שיש פעולת גומלין
בין החומר לבין המרחב-זמן .אנחנו לא רק דמויות מצוירות
על הבלון לצורך העניין ,אלא יש לנו יכולת השפעה על
הצורה שלו (היות ואנחנו בעלי מסה) .לכן ,ככל שיש
לחומר יותר מסה (או ליתר דיוק צפיפות מסה-אנרגיה
גדולה יותר) הוא מעקם את המרחב-זמן הארבע מימדי
שסביבו!
לנו בני האדם אין הרבה מסה ,ולכן אנחנו מעקמים במידה
מאד זניחה את המרחב-זמן ,לכדור הארץ יש כבר מסה
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גיליון 13
הדבר המעניין הוא שמרחב-זמן עקום
גורם לחומר “המצויר” בו לנוע בקוים
עקומים כך ששני גופים שנמצאים
בסביבה שלו יתחילו להתקרב אחד
לשני כאילו הם מפעילים כוח משיכה
בין אחד לשני .אינשטיין הבין שבעצם
אין דבר כזה כוח משיכה אלא יש מסה
שמעקמת את המרחב-זמן סביבה
ולכן גופים נראים נמשכים אחד לשני
בסביבה זו.

הקרן מתעקמת בגלל שהיא עוברת במרחב-זמן העקום
שליד השמש ( .)Aתופעה זו נמדדה לראשונה בשנת
 1919והיתה האישוש הראשון לתורת היחסות הכללית
של אינשטיין.

יחסי הגומלין בין החומר לבין המרחב-זמן מתחילים עם
חומר שמעקם את המרחב-זמן וממשיכים בכך שהחומר
חייב לנוע במרחב-זמן ,אין לו אפשרות אחרת (הוא הרי
“מצויר” עליו) ,ולכן הוא נע במרחב-זמן בצורה עקומה
שנראית לנו כמו כוח משיכה .כך המרחב-זמן משפיע
חזרה על החומר .אנחנו יכולים לראות את ההשפעה
ההדדית הזו בין כוכבים ובין המרחב-זמן ,למדוד אותה
ולבדוק האם היא מתאימה לחישובים של תורת היחסות
הכללית .עד היום בכל הבדיקות שנעשו ,התוצאות
הנסיונית תאמו לחלוטין את התוצאות שניבאה תורת
התובנה הזו סותרת לחלוטין את המכניקה של ניוטון ואת היחסות הכללית; כך אנו יודעים שהמרחב-זמן הוא ישות
מה שמלמדים אותנו מגיל קטן .אותנו מלמדים שאבן לכשעצמה.
שזרקנו לאוויר תחזור לכדור הארץ בגלל שכדה”א
מפעיל עליה כוח משיכה ,והנה בא אנשטיין ומראה לנו
שלא מדובר בכוח משיכה .כדה”א מעקם את המרחב -אחת התוצאות המוזרות שיוצאות מהתובנה הזו היא
זמן הארבע מימדי שסביבו וזה גורם לאבן להתקרב חזרה שיכולים להיות כוכבים עם מסה כל כך גדולה ,עד
לכדה”א .אינשטיין ביטל את כוח המשיכה ככוח אמיתי ,שהם יגרמו לעיקום המרחב זמן סביבם בצורה אינסופית
במקומו יש גאומטריה .גאומטריה של מרחב עקום בו ובעצם “יקרעו” את המרחב-זמן (או את המטריקס) בו
קוים מקבילים מתקרבים אחד לשני עד שלבסוף נפגשים .הם נמצאים! אלה הם כמובן מה שהפיזיקאים מכנים
ככל שלגוף יש יותר מסה ,כך הוא מעקם יותר את “חורים שחורים”.
המרחב-זמן שלו ואת המרחב-זמן שסביבו ואנו נראה
כיום ידוע שיש הרבה חורים שחורים ושאפילו יש חור
זאת כאילו יש שם כוח משיכה יותר חזק.
שחור ענק באמצע כל גלקסיה ,כולל הגלקסיה שלנו
(אל דאגה ,הוא מאד רחוק מאיתנו).

מה קורה בתוך חור שחור כזה? מה
זה אומר להגיע לאזור בו המרחב-זמן
קרוע? האם קרע כזה יכול לקחת אותנו
לאזורים שונים במרחב-זמן שלנו?
האם אפשר לצאת דרכו למרחב-זמן
שונים מהשלנו וכך לעבור למטריקס
אחר? כל אלו הן שאלות מצוינות
שעדיין לא באו על פתרונן.
תורת היחסות לא יודעת להגיד מה קורה בתוך החור
מרחב זמן מעוקם
השחור ובשביל זה נצטרך לחכות לתיאוריה הבאה בתור
מסת השמש מעקמת את המרחב-זמן הארבע מימדי שתדע להתמודד עם הגדלים האינסופיים שמופיעים
שסביבה .המרחב-זמן מיוצג בציור כרשת .הרשת היתה בתורת היחסות הכללית ברגע שמחשבים מה קורה
אמורה להיות בעלת ארבעה מימדים והכוכבים מצוירים במרכז החור השחור.
עליה ,אך אנחנו לא יכולים לצייר זאת .שימו לב שמכדור
הארץ יוצאת קרן אור ,אך במקום להמשיך בקו ישר ()B
המשך>
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ואולם ,כאשר אינשטיין ראה את הפתרון המתמטי מתורת
היחסות המנבא הימצאות של חורים שחורים ,הוא לא
העלה בדעתו שהם אכן קיימים ,אלא סבר שזוהי רק
תוצאה מתמטית ,חסרת ממשות פיסיקלית .חלפו כמה
וכמה עשורים עד שהצליחו לאשש את הפתרון הזה,
ולגלות את החורים השחורים ברחבי היקום .זוהי דוגמה
נפלאה לכוחה של המתמטיקה ,והסיבה שבגינה היא
נחשבת לשפה של הטבע .במקרה הזה היא גברה בחוזקה
אף על מי שפיתח אותה ,ומצא את הפתרון המתמטי
המתאים .כל תיאוריה על הטבע מתחילה מרעיון ,הופכת
למתמטיקה המתאימה ומתוכה מופיעות תובנות מרתקות
וחדשות שכלל לא חשבנו עליהן .הדבר המדהים הוא שכל
המשחקים המתמטיים הללו אכן מתארים את הטבע וכל
פעם מחדש אנו רואים כיצד פתרונות מתמטיים ,מוזרים
ככל שיהיו ,מתגלים כנכונים בניסויי מעבדה.

ניסיון לצייר עקמומיות אינסופית שנוצרת במרכז החור
השחור .לפי המסה ההתחלתית של הכוכב ניתן לדעת אם
כאשר הכוכב יקרוס ויהפוך לחור שחור כשיגמר לו הדלק
הגרעיני ,או שמא “יעצר בדרך” ויהפוך לכוכבים קטנים
ומאד צפופים כמו ננס לבן או כוכב נויטרונים.
לאחר שאינשטיין פרסם את תורת היחסות הכללית בשנת
 ,1915ובה הוא סותר לחלוטין את המכניקה של ניוטון,
ניסו מדענים בכל העולם לבדוק בניסוי מי צודק :ניוטון
או אינשטיין .לפי ניוטון יש כוח משיכה בין מסות ולפי
אינשטיין אין כוח משיכה אלא מרחב-זמו ארבע מימדי
עקום בין המסות .שני התיאורים הללו נותנים תוצאות מעט
שונות לחלק מהתופעות ולכן המדענים ניסו למצוא ולמדוד
את התופעות הללו .בשנת  1919באמצע מלחמת העולם
הראשונה ,מספר קבוצות של מדענים קיבלו תוצאות
שתואמות לניבויים של תורת היחסות יותר מלניבויים של
ניוטון .זה היה האישוש הראשון מבין רבים של תורת
היחסות ,ובעקבותיו אינשטיין הפך לידוען של המאה ה20-
בגאונותו ,תהילה שנמשכת עד ימנו אנו.
עוד אישוש מרשים קשור לשאלה מהו בדיוק זמן עקום?
אפשר להבין מהו מרחב עקום ,אבל זמן עקום? זה קצת
פחות אינטואיטיבי .כמו שראינו זמן הוא עוד כיוון ,ולכן
זמן עקום אומר שהכיוון הזה מתעקם גם הוא .האם
אפשר להוכיח זאת? הרי אנחנו לא יכולים לראות את
המימד הרביעי ,אז איך נדע שהזמן באמת מתעקם?

עיקום מרחב זמן סביב כדה"א

תמונה זו מראה כיצד כוכבים בעלי צפיפות מסה שונה
מעקמים באופן שונה את המרחב-זמן .בצד שמאל רואים
למעלה עיקום של השמש ,מתחתיו עיקום של ננס לבן,
ולמטה רואים עיקום שיוצר כוכב נויטרונים .בצד ימין רואים
גיליון מספר 13

26

כתב עת סטודנטיאלי למדע ולפילוסופיה

המתמטיקה של תורת היחסות מראה שאפשר למדוד את
העקמומיות של הזמן פשוט על ידי מדידת זמנים .כשנמדוד
כמה זמן לוקח לאירוע לקרות באזור בו הזמן עקום ,נקבל
שלאירוע לוקח יותר זמן ממה שאמור לקחת לו .הזמן
נראה לנו כמתארך כשיש עקמומיות בזמן .למשל ,תוכנית
טלויזיה שלוקחת  25דקות על פני כדור הארץ תראה לנו

גיליון 13
הרבה יותר ארוכה כשננסה לצפות כמה זמן היא לוקחת
בטלוזיה של האסטרונאוטים שנמצאים על פני הפלנטה
צדק ,וזאת משום שצדק גדול בערך פי  300מכדה”א,
יש לו יותר מסה והוא מעקם יותר את המרחב-זמן
שמסביבו מאשר כדור הארץ .לאסטרונאוטים על צדק
הכל יראה רגיל והתוכנית תראה להם בדיוק  25דקות,
אבל כשאנחנו נסתכל עליהם ,בגלל שהסביבה שלהם
יותר עקומה משלנו ,נראה שהזמן שם נע לאט יותר.

הטבע מסביבנו שונה לחלוטין ממה שאנחנו מתארים לעצמנו.
למעשה ,אנו חיים במעין אשליה משעממת שהמצאנו
לעצמנו ,ובעצם אין לנו מושג איפה אנחנו חיים ועד כמה
מוזר ,מרגש ושונה העולם האמיתי ממה שיש בראשנו.
בעזרת המחקר הפיזיקלי אנחנו חושפים אט אט את העולם
האמיתי הנשגב והיפה שלנו בתקווה להשאיר מאחורינו את
האשליה הקטנה והסתמית שיצרנו לעצמנו.

אם כך ,אפשר למדוד את התעקמות
והזמן ולבדוק האם זו תופעה אמיתית
או לא .כך למשל ,מדענים לקחו שני
שעונים מדויקים שהצביעו על אותה
השעה בדיוק (שעונים אטומיים) ושמו
אחד מהם במטוס ואת השני השאירו
על פני כדור הארץ .המטוס טס
לחלקים העליונים של האטמוספירה,
שם העקמומיות שעושה כדור הארץ
קטנה במקצת מאשר העקמומיות על
פני כדור הארץ .השעונים היו מדויקים
מספיק כדי למדוד את שינויי הזמן
הקטנים שאמורים להתרחש לפי תורת
היחסות בגלל השינוי בעקמומיות
סביב כדה”א .ואכן ,לאחר שהחזירו
את השעון לקרקע ,מצאו שהוא
נע במעט מהר יותר מאשר השעון
שנשאר על כדה”א .הבדל הזמנים
בניהם היה בדיוק ההבדל אותו ניבאו
נוסחאות תורת היחסות הכללית.
נראה שהזמן הוא אכן מימד רביעי
שמתעקם בסביבת מסות.
גם על מנת לקבל נתונים מדויקים ממכשירי הניווט שיש
כיום ( )GPSנצטרכו להכניס את משוואות תורת היחסות
ולא להסתפק בניוטון .רק כך המכשירים עבדו ביעילות
ובדיוק הנדרשים .ניסויים אלה ואחרים מאששים את
המסקנות המתמטיות המוזרות בדבר הזמן כמימד רביעי
וקיומו כישות ממשית במציאות הפיזיקאלית.
מדהימה בעיני העובדה שאיננו מסוגלים לתפוס בחושינו
את כל המציאות ,ואף על פי כן להבין מהי מציאות זו
לכל הפחות במובן של הכרה בקיומה .זו הסיבה שבגינה
בחרתי לעסוק ולהתמקד בפיסיקה  -חקר חוקי הטבע.
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מראיינת :שרון דואק

כמעט והלכתי לאיבוד בין אינספור
המאמרים ,הטורים והכתבות של
פרופ’ שיזף רפאלי .רק שהפעם
אין לי תלונות -היה מעניין ומפתיע.
כשהוא מסובב את עולם האינטרנט
על קולמוסו ,הוא בוחן תופעות
כמו התפתחות הרשת החברתית,
עולם המסחר והכלכלה המקוון,
אינטרקציה ממוחשבת ,וההשלכות
שיש לכל אלו על חיינו .בניגוד לאנשי
אקדמיה רבים שבוחנים את הנושא
מתוך עין ביקורתית ומרוחקת ,רפאלי
נותן מבט מבפנים .ותתפלאו מה יש
לו להגיד על פייסבוק בעבודה ,על
מולטיטסקינג ,ועל הכיוון אליו הולך
העולם המקוון.
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"האינטרנט מציג תפיסה חדשה של מהו ידע .הררי
נתונים ,אלגוריתמים מנותחים ,וחוכמת ההמונים
דוחקים ,כמעט באופן אגבי ,תפיסות ישנות ששמו
דגש על סמכות וניסיון .אפילו תפיסת העצמי הולכת
ומתעצבת על ידי משוב כמותי מהרשת ,שסופרת את
הקילומטרים שרצנו בג'וגינג ואת הלייקים שקיבל
ההגיג האחרון שלנו ...אז האינטרנט אולי נוצר בידי בני
תמותה ,אבל יש מי שלעתים תכופות נסחפים לחשוב,
ולהטיף ,שהוא מייצג ערכים נצחיים ,ומעצב אותם
ואולי אפילו את ההיסטוריה.
יבגני מורוזוב ,בוגר "מהפכת טוויטר הראשונה"
שהתחוללה במולדובה ב־ ,2009וכשלה אך הניחה את
יסודות ההשראה למהפכת כיכר תחריר במצרים ,שייך
לספקנים .לדידו המתכנתים האידאליסטים שמציגים
את הרשת כשער קסם לעולם אוטופי רואים צל הרים
כהרים ,במקום לראות את מה שהיא באמת ,חשיכה.
הרשת אינה מניעה את מהפכות הדמוקרטיה מהר
מכפי שנעו בעבר .גם המהפכות עצמן לא במהרה
יבואו .הוא אוסף ומציג את העובדות על האינטרנט,
והמידה שבה הוא משרת את היחידים לעומת המידה
שבה הוא משרת מוסדות ובעלי שררה ,וקובע :התקווה
היא מקסם שווא".
[רפאלי ,מתוך כלכליסט" ,האם האינטרנט הוא נביא
שקר?"]13.7.13 ,
עד כמה השפיעו לדעת רשתות חברתיות על
הפוליטיקה העכשווית?
הרשת הפכה להיות שחקן שאי אפשר להתעלם
ממנו ,אם באופן שאנשים יודעים על חדשות ,מגיבים
על חדשות או מחליטים כיצד לפעול אם בכלל ביחס
למה שקורה והעמדות שלהם כלפי נושאים פוליטיים.
זה קורה בכל מקום ,וגם בפוליטיקה פה בישראל –
ממחאת הקוטג' ועד כניסה של מפלגות חדשות לגמרי
לפליטיקה .יותר קל להתארגן ,ואכן צצות התארגנויות
בכל מיני קבוצות בעלות אינטרסים חברתיים או
אחרים ,כמו מה שמכונה בעולם "האביב הערבי".
אולם בכל מקרה צריך להיזהר שלא להיסחף ולתת
את כל הקרדיט לרשתות החברתיות .אביב העמים
או מחאות ומלחמות אזרחים היו גם לפני הרשתות
החברתיות ,אז צריך לקחת הכל בערבון מוגבל .אבל
אין ספק שכיום הרבה מזה מבעבע ברשתות החברתיות
ולא ניתן לדעת מה היה קורה מבחינה פוליטית לולא
הרשת .אבל לא תמיד הטכנולוגיה או הרשת משיגים

את מה שמצופה .ההתארגנות לא תמיד מביאה יותר
חופש ,ולעיתים היא גוררת יותר שמרנות דווקא .בסך הכל
אנחנו נמצאים באמצע של תהליך ,תהליך ארוך ומורכב,
ולא תמיד השינוי הוא פשוט וחד משמעי ,יש אמנם יותר
מעורבות ודמוקרטיה ישירה ,כלומר מעורבות של האזרחים
בתהליכים או קבלת החלטות ,אבל עדיין צריך להיזהר לא
לתרגם את זה יותר ממה שזה.
"מחקרים שראו אור בכתב העת המדעי ""Scientometrics
העריכו את קצב צמיחת הידע המדעי ב־ %4.7בשנה,
קצב שנשמר באופן די אחיד כבר יותר ממאה שנה .האחוז
הזה מבטא את מאות אלפי המאמרים שמתפרסמים כיום
מדי שנה בכל אחד מתחומי המדע השונים.
 %4.7בשנה מגיעים ,בריבית דריבית ,לכ־ %100בתוך
 15שנה ,וכשמנסים להבין את המספרים האלה צריך
לשאול אם נוכל בכלל להכיל ,בצבר מוחותינו ובכל
ספריותינו ,את שפע המידע שאנו מייצרים וצוברים .ומה
ההשלכה על האמת עצמה ,בעולם שמתמלא פרטים,
אותות ורעשים?"
[רפאלי ,מתוך כלכליסט " ,איך ומתי ידע מת?"]8.11.12 ,
אם עד לפני כמה שנים אנשים היו צורכים את רוב המידע
שלהם מהסביבה הלא מקוונת ,מהעיתונים ,מהרדיו ,אז
שהיום הרשת היא מקור המידע של רוב הציבור ,וזה גם
התשובה שמתקבלת בסקרים .אז מקור הצריכה של המידע
הוא הרשת וזה שינוי מאוד משמעותי ומהותי .אבל מה
שקורה היום הוא שלא רק שאנחנו מקבלים את החדשות
ברשת אלא גם מפיצים אותן :פייסבוק ,טוויטר ,סקייפ וכן
הלאה ,מה שהופך אותנו לחלק מהתהליך של העברת
המידע .המשתמש הופך מפאסיבי לאקטיבי ,וממוצב כגורם
חשוב בתהליך ההפצה ,המחייב את הגורמים הפרסומיים –
תעשיית הפרסום ,החינוך ,העיתונות ,המוזיקה ,הרדיו וכד',
לחשיבה מחודשת ,שבה כל המתווה של העברת מסרים
מתעצב מחדש בהתאם לקהל אקטיבי ומפיצים לא רשמיים.

עד לא מזמן אנשים היו הולכים לרופא
כדי שהרופא יגיד להם מה יש להם.
אנחנו נמצאים בשלב ביניים כרגע
שהולכים לרופא ואומרים לרופא מה
הם מצאו בגוגל על מה שיש להם.
אבל יש שלב יותר רחוק מזה .השלב השלישי בו אנשים
באים לרופא ואומרים לו מה אמרו להם ברשת על מה
שמצאו בגוגל כשחיפשו מה יש להם .וזה כבר מתחיל.
המשך>
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כך זה בכל מקצוע שהוא .אם פעם היו סמכויות אוטוריטות
בעלי ידע ,היום כל הגישה לעניין היא אחרת .יש ידע זמין,
וחוכמת ההמונים באה לידי ביטוי ברשתות חברתיות,
בפורומים ובאינספור ויראציות .בעלי המקצוע צריכים
להיות מודעים לכך ולהתארגן בהתאם .תחושת הבטן שלי
היא שבטווח הארוך זה טוב ,זה יכריח את הקהל להיות
מעורב ,יעצב מחדש את תפקיד בעלי המקצוע בתחומים
השונים.
האם נתקלת בתובנות לא אינטואיטיביות ממחקרים על
הרשת?
יש המון דעות לכאן ולכאן לגבי מה אינטואיטיבי ומה לא
ברשת .קיימים למשל ספרים לא מעטים שלפיהם לרשת
אין השפעה מאסיבית על מהלכים פוליטיים כפי שנהוג
לחשוב ,אלא שהיא דווקא מהווה שומר סף ומשמרת את
ההתנהגות השמרינית שהייתה ממילא .רק כדי להמחיש
את העניין ,הנה כמה דוגמאות יותר חזקות בנוגע למסקנות
לא אינטואיטיביות לגבי הרשת:
ראשית ,עד לפני עשרים שנה ,כשהתחיל האינטרנט ,היה
לכולם ברור אינטואיטיבית שלגברים יהיה יותר שימוש
ברשת ,כלומר שזה יהיה מקום של גברים .והנה ,מהר
מאוד התברר שזה ממש לא נכון ,הפער שהיה בין מין
המשתמשים נסגר מהר מאוד ויש חברות שבהן זה אפילו
הפוך (יותר משתמשות ממשתמשים).

התוצאות לא מפתיעות 84% :מהעובדים בעולם -
מברזיל דרך דנמרק ועד סין – עובדים גולשים בזמן
העבודה לרשתות חברתיות .שלושה רבעים מהם
עושים זאת מדי יום .לפי הסקר ,מעסיקי העולם
מודעים לתופעה ומודאגים ממנה .בשליש מהארגונים
כבר ניסחו תקנות ומדיניות פנימית שמגבילות את
השימוש ברשתות חברתיות בעבודה.

בדוגמה אחרת ,ניתן לראות שלפני עשר שנים האינטואיציה
הכללית הייתה שהרשת תהיה המסמר האחרון בארון
הקבורה של השפות ,כלומר שהרשת תגרום לגלובליזציה
שתמליך את השפה האנגלית כשפה שלטת ,ותכחיד
שפות אחרות .אבל זה כמובן לא קורה .השפות השונות
משגשגות באינטרנט ,ואנשים מעדיפים להשתמש בשפת
האם שלהם בארצות השונות.

 40%מהמעסיקים ,עם זאת ,חושבים שבין עובדי ארגונים
אין זרימת מידע מספקת ,ומאמינים שמערכת תקשורת
פנימית דמוית רשת חברתית יכולה לסייע בכך .כשליש
מהנשאלים ,לפי תוצאות הסקר ,הצהירו כי היו מוכנים
לשלם מכיסם תמורת שימוש בכלי רשתות חברתיות ,אם
הדבר היה מסייע להם בעבודתם".

האינטואציה הכי חזקה שהתבדתה היא שהאינטרנט הוא
עולם אנונימי ,פרטי ומוסתר .ישנה קריקטורה מפורסמת
שזוכרים כל ותיקי האינטרנט ,ובה כלב אומר לשני:
"באינטרנט אף אחד לא יודע שאתה כלב".

[רפאלי ,מתוך כלכליסט" ,פייסבוק טוב למשרד?",
]13.6.13
מה אתה אומר על תופעת הצפת המידע שיש ברשת,
לאן זה הולך?

החדשות הן לא טובות מבחינת הצפת מידע -לא יהיה
אבל אם נחשוב על כך לרגע ,בפועל המצב בעצם פחות מידע ,סביר שיהיה יותר .המדע מכפיל את עצמו,
הפוך .האינטרנט ,בצורה עקיפה ,מביא לכך שיודעים לכולם יש פיות ורוצים לדבר ,לכולם יש מצלמות ורוצים
עליך הכל ,באיזה אתרים אתה משתמש איזה קרצייה לצלם ,ונפח היצירה והמידע ילך ויגדל .המצוקה היא לא
יש לך על הגב ,ומה הדעות שלך והעמדות שלך.
ביצירה ,אלא ביכולת לחפש/לארגן/להכיל את המסרים
האלה.

"באפריל השנה מיקרוסופט העולמית ערכה סקר בקרב
 9,908עובדי ידע מ־ 32מדינות – ביניהם  311מישראל  -תשומת הלב שלנו מוגבלת ,וכך גם היכולת שלנו לצרוך
בנושא השימוש ברשתות חברתיות והיחס אליהן.
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את התכנים .מה שכן ,מנועי חיפוש טובים יכולים להוות עזר לסיום ,מעניין אותי מה יחסך להפרה של זכויות יוצרים
משמעותי לחיפושים מתקדמים וממוקדים בבליל המידע ,ברשת כחלוץ אינטרנט?
ופיתוחי כלים דומים יאפשרו לנו לראות הצגה טובה ,יעילה
ומהירה יותר של מידע ,ולנצל יותר שעות לצריכת מידע אני חושב שאם גם יהיו שינויים בחוק -מה מפיץ מה ,מה
בזמן שאנחנו עושים דברים אחרים -מולטיטסקינג .בכלל ,מותר לחלוק ,את מה מצפים לקבל חינם ועל מה מצופה
בניגוד להרבה דעות כיום ,אני חושב שמולטיטסקינג זה לא לשלם ,כל העניין הזה של זכויות יוצרים כיום ,לא יחזור
בהכרח דבר רע .שיעורי בית ומוזיקה ,צפייה בטלויזיה תוך להיות מבצר גדול ומוגן .פעם היה ברור שמוזיקה באה על
צפייה באייפון ,רפרוף בכותרות תוך דיבור בטלפון וכו' .דיסק ,היום ברור שהיא באה על אמפי שלוש משיתוף,
גוגל גלסס למשל ,מתבססים על חלוקת קשב מפותחת .כנ"ל לגבי סרטים .צריך ללמוד לקבל את זה ,ולראות איך
כמובן שלא כל מולטיטסקינג הוא טוב -התכתבויות בזמן מנתבים את הקיים לטובת זכויות היוצרים.
נהיגה וודאי מפחיתות מריכוז הנהג .אבל באופן כללי ,אם --------------------
מולטיטסקינג נעשה בצורה נכונה ,אז למה לא? ולדעתי פרופ' שיזף רפאלי הוא חוקר ומרצה בתחום תרבות
הצעד הבא שיבוא בעקבות הצפת המידע הוא שכלול האינטרנט ותקשורת מתווכת מחשב ,ראש מרכז שגיא
יכולת החיפוש :בוידאו ,בטקסט ,במוזיקה ,ויצירת תקצירים לחקר האינטרנט ,ומנהל בית הספר לניהול באוניברסיטת
מתאימים זה לדעתי מה שעומד עכשיו על הפרק.
חיפה.

ראש המחלקה לפילוסופיה
מגדיר מחדש שיתוף חברתי
או
הנה מה שמצאנו על הדלת של פרופ' שאול סמילנסקי:
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בחסות אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למדעי הרוח והחברה
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