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ךוראה וישכעה
,קוחרה דיתעה לע בושחל םכל םורגל דעונש ןוגרא :"ךוראה וישכעה" תא וריכה
םעפ החיגמש הייקוק םע קנע ןועש תונבלו היצזיליוויצה תוחתפתה לע רמהל
הנש םיפלא תרשעב

תושונאה םגש המדנ ,םידלי לצא זוכירה תוערפה תוחיכשב היילעל ליבקמב ,םינורחאה םירושעב
,אבה ןועברה לש םיגשיהב קר םיזכרתמ םיילכלכ םידיגאת .זוכיר תערפהמ תלבוס ביטקלוקכ
םינש לש קפואמ בכרומ יתוברתה חישה םגו ,היצנדקה תא דורשל ךרד קר םישפחמ םיאקיטילופ
וישכע רבכ תוארל רשפא תואצותה תאו ,דיתעה אוה הזה יתבשחמה ןורוויעהמ לבוסש ימ .תורופס
יגולוכיספה דוקפתה תמרל דעו תוילכלכהו תויגולוקאה ,תויתרבחה תומרהמ - תועפות ןווגמב
.םיריהמ םיסחיו הריהמ תוברת ,ריהמ לכוא ךורצל םיליגרש םיטרפ לש ינחורהו

תתומע דסיימ ,דנרב טראויטס .תוביס ןווגמ שי ךורא הבשחמ טוח לע רומשל תושונאל שיש ישוקל
תכשמתמה הצאהה תא ראשה ןיב הנומ ,)The Long Now Foundation( ךוראה וישכעה
תאו תויטרקומדב תואבה תוריחבה ץחל תא ,קושה תלכלכ לש דעומה רצק קפואה תא ,היגולונכטב
.גניקסט-יטלומ תביבסב םויק לש םיצחלה

סותימ וא םיוסמ םזינכמ" .דנרב רמוא "רצק חווטל הייארל ןזאמ ןוקית לש םיוסמ גוס שרדנ"
.תוחפל םינש תואמב דדמנ 'ךורא חווט'ו - חווט תכורא תוירחא תליטנו חווט ךורא טבמ דדועיש
".סותימ םגו םזינכמ םג העיצמ ךוראה וישכעה תתומע

חווט תכורא העדותל ןוגרא

יאקיזומה םע אתווצב דנרב םיקהש ןוגרא איה ,הינרופילקב הבשומש ,ךוראה וישכעה תתומע
םורגל הרטמב ,ץרווש רטיפ ןדיתעהו סיליה ינד תיתוכאלמה הניבה החמומו איצממה ,וניא ןאירב
התוא דדועלו תירטנלפה העדותה לש ןמזה יחווטב םישחרתמה םיכילהתב טעמ רהרהל תושונאל
,הטזורה טקיורפ ומכ םיטקיורפ ןרקה המזי ראשה ןיב .ךורא חווטל הבישח לש ןוויכב חתפתהל
תויזחת ףוסאל ותרטמש ,ןמזה ריצ ילכ טקיורפ ,םלועב תודחכנה תופשה יפלא תא רמשל ותרטמש
עדימ רומישל םיטקיורפ ,דיתעה לש ףתושמ ןוזח תונבל תושונאל רשפאל ידכ םינוש םימוחתמ
םינשה םיפלא תרשעב ןמזה תא רופסל ותרטמש ךוראה וישכעה ןועש תיינב תא םגו ילטיגיד
.)תרגסמ ואר( תואבה
הנשה רפסמ ינפל םיפיסומ ןוגראב םירבחה ,הנש םיפלא תרשע לש םיחווטב הבישח ופורפא
,המגודל ךכ .םינש יפלא לש םיחנומב הבישחה תא דדועל תנמ לע ספא הרפסה תא ךיראתב
.02007 ובתכי םה 2007 הנשה תא בותכל םוקמב

חתפמ תויומד לש ןווגמו קתרמ ליהמת אוצמל ןתינ ןוגראה יעוריאב םיפתתשמה םירבחה ןיב
יקחשמ ןהכ ,סלייו ימי'ג הידפיקיו דסיימ תא תונמל רשפא ןהיניב .םינורחאה םירושעה לש תוברתב
רקוח ,ליווצרוק ייר ןדיתעהו איצממה ,המאיוקופ סיסנרפו ילק ןיווק םיגוהה ,טייר ליוו בשחמה
.גנילרטס סורבו י'גניו רונרו ינוידבה עדמה ירפוס םגו ןוסנו'ג ןביטס תוברתה

רדוסמ ןפואב ןודל םישגפנ םוי לכב אלש,וננמז לש םיקירבמה תוחומהמ המכ לש המישרב רבודמ
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םישנאה םיריבעמש םירנימסה תא עומשל ןתינ התומעה לש טנרטניאה רתאב .תושונאה דיתעב
קחשל רשפא דציכ וא הירוטסיהל ךוראה םוזה תשיג לע ,עדמה לש תואבה םינשה האמ לע :הלאה
.ןמזה םע

תויצזיליוויצ לש הדימ הנקב בושחל

םדאה ינב לש בלה תמושת חווט םוצמצ לש העפותל דגנ תפורתכ המקוה ךוראה וישכעה תתומע"
ןיזגמה לש וידסייממ דחאו ךרועה היהש ,ילק ןיווק הגוהה "םירחא םייח"ל ןויארב רמוא "םיינרדומה
,ברעמב דוחייב .ונלש רבעה לש דואמ הבוט השוחת ונל ןיא" ,"Wired" יתרקויה יגולונכט-יתוברתה
.תואבה תוקדה שמח איה םישנאה בור לש ןמזה תשוחת .הקירמאב דוחייבו

תונפהל וא טטצל םירמאמ לש הייטנב ,המגודל .םיכרד ינימ לכב תוהזל רשפא וזה העפותה תא"
ןה תוינכות וא תויזחת םישוע םישנאשכו .רתוי אל לבא דבלב תורופס םינש ינב םהש תורוקמל
בתכש ,ינוידבה עדמה וליפא .תודדוב םינשל רתויה לכל וא הבורקה הנשל ,בורקה ןועברל בורל
".המידק תוטעמ םינשל קר בורל םויה סחייתמ ,םירידא ןמז יחווט לע רבעב

?הז לכ לש תועמשמה המו
םיצור ונחנא זא .דואמ רצ םוקמ אוהש ,רצק וישכעב םייח ונחנאש םיזמרמ וללה םירבדה לכ"
לש הדימ ינקב הבישח ,תורוד לש םיחווטב הבישח :םיכורא םיחווטב הבישח דדועלו ותוא ביחרהל
".םינש יפלא וליפאו תואמ לש תויצזיליוויצ

?ללכב ירשפא הז
םינש האמל םינונכת ךורעל הז רקע המכ םיעדוי ונחנאש ינפמ תוינכות עצבל םיניינועמ אל ונחנא"
ליחתהל רשפאש בושחל .םיאבה תורודה לע הבישח לש ןויערה תא םדקל וניצר לבא ,המידק
סחייתהל םיצור ונייהש םירבד םנשי .םתוא ומילשיו ואובי םיאבה תורודהש דע ומלשוי אלש םירבד
חיווריש רבד לכב וא ירוטסיה עדימב ,יעדמ עדימב רבודמ םא ןיב ,םהירחא בוקעלו דודמל ,םהילא
".וילע רומשלו בוקעל תנמ לע ונלש םיבאשמה תא קלחל לכונש ךכ ,ןמז ךרואל תויכשמהמ

ךורא חווטל םירומיה

.חווטה ךורא רומיהה ,Long Bets-ה טקיורפ אוה התומעה לש ןפודה יאצוי םיטקיורפהמ דחא
השדח תוברעתה לע זירכהל רלוד םישימח ול שיש ימ לכ לוכי ,טקייורפה לש טנרטניאה רתאב
גיצמ תוברעתהה ןגראמ :קחשמה יקוח םה הלא .םהילע ברעתהל ידכ הלעמו רלוד םייתאמו
םישנא .תושונאל תיעדמ וא תיתרבח תובישח ול שיש םוחת לכב )תוחפל המידק םייתנש( תיזחת
םילהנמ םייתניב .ךורא חווטל תוברעתה תרצונ ךכו ,תויזחתה לע רגית אורקל םילוכי רתאב םירחא
תיזחתב בוקנה דעומל דע םינשה ופלחש רחאל ,רבד לש ופוסבו ,היגוסב ןויד רתאב םישלוגה
.םכתריחבל הקדצ ןרקל ךלוה ,בגא ,ףסכה .חצנמה זרכומ
תוברעתה( 02150 תנשב םג היחי 02000 תנשב יחש דחא םדא תוחפל :רתאב תויוברעתהה ןיב
ףלא 20( תיתוכאלמ היצנגילטניאל גנירוט ןחבמ תא רובעי בשחמ 02029 דע ;)רלוד םייפלא לע
תודוהל םיגולוטמירפהמ זוחא םישימחמ רתוי וענכשיש םייעדמ םיאצממ וצוצי 02025 דעו ;)רלוד
.םייקתה ןכא טופ גיב ידגאה רוציהש ךכב

שפחמש ימל .רגית ןהילע ארקיש ימל תוכחמש תוברעתה תועצה לע תונעל םג רשפא ראשה ןיב
םיסיטרכ הפועתה הדשב תונקל היהי רשפא 02020 דעש תויזחתה רתאב תועצומ תויוברעתה
טקיורפ קיספי 02104 תנש דעש םגו תימלוע הלשממ םלועב טולשת 02100 תנשבש ,חריל
.םייקתהל Long Bets-ה

ילבמ תכל תוקיחרמ תויזחת תזרפומ תובידנב םיכרוע םויכ םינדיתע ,רעצה הברמל ?בוט הז המל
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ופצש רבדה ותואו ףלוח ןמזה רשאכ .הרבחה לע הלאכ תויזחתל שיש העפשהל הבשחמ שידקהל
תרטמ .רבד הרק אל וליאכ תויזחת ררחשל םיחמומ םתוא םיכישממ ,שחרתמ אל םיחמומה
םינכומ תויהל םגו םהלש תויזחתה לע תוירחא תחקל םישנאל םורגל איה תויוברעתהה טקיורפ
.םיוסמ ריחמ ןרובע םלשל

המידק תבשוח לארשי

,תומחלמה ןיב .ךוראה חווטל הבישחה םוחתב תימלוע הליבומ שממ אל איה ,עודיכ ,לארשי
ןפוד אצוי .ךוראה חווטל טבמה חכשנ תיטילופה תכרעמה לש היתוכופהתו תוימינפה תוקוצמה
ימוט רבעשל רשה 2001-ב םזי התמקה תאש ,םיאבה תורודה תוביצנ היה הז רשקהב ןנערמ
.דיפל

הקיקחב דיתעה בחרמ תא לילכהל הרטמב םקוהש יתכלממ ףוג התיה םיאבה תורודה תוביצנ
םשכ" תידומלתה הרמאה סיסב לע םקוהש ,דסומה .םיאבה תורודה לש םיסרטניאה לע רומשלו
תוירחאה רבדב ו"קסנוא תרהצה לע םג ומכ )ד"כ ,תינעת( "ינבל ינא עטא ןכ יתובא יל ועטנש
.דיתעה לע הבישחל תועדומה תניחבמ ימלוע םידקת ביצהו וגוסמ ידוחיי היה ,םיאבה תורודל

הרומכ םג עודיש ,םהש המלש סומידב טפושה היה )םויה דע דיחיהו( ןושארה םיאבה תורודה ביצנ
ידכ התיבה וילא םיאבש םיאקיטילופ לע רפיס אוה םינש שולש ינפל ותיא יתכרעש ןויאירב .ינחור
".חוכב הכילה הברה" שי תסנכבש ךכ לע ןנולתה ךא ,היצטידמ תושעל

תא )המידק( קיציא הילד תסנכה תרבח העיבה ,תסנכה ר"וי דיקפתל הרחביה םע ,2006 תנשב
)המידק( יקחצי רודגיבא כ"ח שיגה ןכמ רחאל .תילכלכה התולע לשב תוביצנה תא רוגסל הנוצר
2006 ףוסב ודיקפת תא םהש םייס םייתניב .תימורט האירקב הרבעש ,תוביצנה לוטיבל קוח תעצה
.אוהה ךרובמה ןוגראה אלל םייקתהל לארשי תנידמ הכישממ זאמו

ילארשיה ןוכמה ,לשה זכרמ איה ןהמ תחא .לארשיב רוא תודוקנ המכ םג ןנשי ןיידע ,תאז לכבו
יתוברת ,יתרבח ,יתביבס" ןוזח חותיפ רשפאל ידכ דסונ ןוגראה .תיתביבס תוגיהנמו הבישחל
."תומייק" גשומה בצינ וזכרמבש "לארשי לש הדיתעל - ינחורו

תינמז וב הגיסנו תומדקתה

םלועה יבחר לכב הלא םימיב םיללוחתמ םלועה לש ודיתע לע תומייאמה תויגולוקאה תוקוצמה לצב
ערו ןשקע רבגל עגרכ המוד םלועה .לארשיבו תירבה תוצראב םישחרתמה הלאל םימוד םיכילהת
.הככ ןשעל ךישמהל לוכי אל אוהש ול ריבסמ ולש אפורהו בל ףקתה ףטחש םישימח ןב םילגרה
בישקי אל אוה םא .בישקהל ליחתמ רבכ אוה םיפקתה המכ ירחא לבא ,חכוותהל הסנמ ןיידע אוה
.ולש םידכנה תא תוארלמ חוכשל לוכי אוה

תובתכתהב ףתושמב ונייארתהש ךוראה וישכעה תתומעב םילהנמ ,ןמלגנא לאינדו זור רדנסכלא
העשב" :ךורא חווטל הבישחל תועדומב תוינמז וב הגיסנו תומדקתה םלועב םיאור ,"םירחא םייח"ל
.תובוט תודוקנ יאדו םג שי ,הלשממ לכב דירחהל יאור רצק ןונכתל תואמגוד אוצמל רשפאש
תרשע ךשמל תיניערג תלוספ ינפמ רוביצה לע ןגהל תילרדפ הבוח שי המגודל תירבה תוצראב
".םלועב יהשלכ הנידמ לש היקוחב רכזומה רתויב ךוראה ןמזה חווט הז ,יל עודיש לככ .הנש םיפלא

?ךורא חווטל הבישח לע םיחבשמ םתייהש תומיוסמ תוצרא ןנשי
בושחל השק לבא ,ךורא חווטל הבחרו תרדוסמ הבישח רתוי םיאור ונא ןהבש תונידמ טלחהב ןנשי"
ןה ןהילע בושחל רשפאש תואמגוד המכ .םימוחתה לכב הז תא תומשיימש תונידמל תואמגוד לע
- ןפי ;הלש ןוזמהו םירעה ןונכת לע - דנלוה ;הלש חווטה תכורא תיטילופה תוילרטינה לע - ץייווש
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;הלש ןמחפ לוטנ טעמכה למשחה רוציי לע - תפרצ ;הלש תורודה תבורמ םיקסעה תרוסמ לע
לש ץומיאה לע - ליזרבו ;לשממב חותפ דוק תונכותב שומישה םוחתב התדמע לע - הלאוצנו
".םיקלד-ויב

דיתע םע וישכע

םיללהמ לבת יבחר לכמ םיינחור םירומ .הווהה אוה הליהתל בורל הכוזש ןמזה ,'גייא וינה םלועב
רקיעב תאז תמועל םיכוז דיתעב וא רבעב םיעוקשש ימ .וב קרו הווהב תוהשל עדויש ימ תא
.תוגאדב וא תונורכיזב םיעוקתש ימ תא ,תויהל טושפ םיעדוי םניאש ימ תא םילמסמ םה .םימחרל
רבעל ,המידקו הרוחא שרפנה קפואל םיקוקז ונא ותוא רשפאלו הווהה תא םייקל תנמ לעש אלא
;עגרה לש טלחומה םויקה םע ,וישכעב תויהה םע רשקה תא דבאל ךירצש הנווכה ןיא .דיתעלו
קלחל עגרה תשיפת תא ביחרהלו םירחא וישכע הברה דוע הזה עגרה לע ףיסוהל ילוא איה הנווכה
דנרב לש םתנווכ התיה וז ילוא .רתוי לודג וישכעמ קלחל ,תימסוקו תירוטסיה תיללכ השיפתמ
."ךוראה דיתעה" אלו "ךוראה וישכעה" םהלש ןוגראל אורקל ורחבשכ וירבחו

הנש םיפלא תרשעל ןועש

ךוראו ינתפאשה םזימה ילוא אוה ךוראה וישכעה תתומע הנובש ךוראה וישכעה ןועש טקייורפ
םינשה םיפלא תרשע ךשמב ןמזה תא הרויש ןועש תונבל איה טקיורפה תרטמ .הלש רתויב חווטה
לע בושחל םישנא דדועל :תיתעדות הרטמ םג הנשי תירמוחה הרטמל רבעמ םלוא .תוחפל תואבה
.דיתעה

רחאל הנש םיפלא תרשע ,12,000 תנשב הייקוקה אצת רשאכ םלועה האריי דציכ :ךכ לע ובשח
ןומה הז הנש םיפלא תרשע ?הארית איה ךיאו ?ללכב םייקתת דוע תושונאה םאה ?ןועשה רצונש
םרוג אוהש ךכ םצעב .בתכה תעפוה וא תודימריפה תיינב זאמ רבעש ןמזהמ םיינש יפ ,ןמז
רבכ ךוראה וישכעה ןועש ,הירוטסיהב ךכ לכ קוחר עגרל הבשחמ שידקהל וילע םיעמושש םישנאל
.ותרטמ תא םישגמ

גוחמ .הנשב םעפ קתקתמש ןועש תונבל הצור ינא" .סיליה ינד םזיהו איצממה הגה ןויערה תא
םא" .1986-ב דוע סיליה רמא ",םוינלימב םעפ תאצוי הייקוקהו ,םינש האמב םעפ םדקתמ האמה
".הנושארה םעפב תאצוי הייקוקה תא תוארל קיפסהל לכוא ,רהמא

ןמזב קוידב ,1999 רבמצדב 31-ב ךנחנ ךוראה ןמזה ןועש לש ןושארה סופיטבאה .קיפסה סיליהו
םירקוח ידי לע היינב לש תוכורא םינשב אצמנ ןיידע ןועשה .ישילשה ףלאה תסינכ לע עידוהל ידכ
האמה ,הנשה ,םויה ,העשה תא רופסלו ,םירטמ םירשע לש הבוגל אשנתהל ןנכותמ אוה .םיחמומו
תא הארמה םוירטנלפ ליכי םג אוה ראשה ןיב .םימיה תורצקתהו תוכראתה תא םג ומכ ,םוינלימהו
.םימשה יבכוכ לש םבצמ

ןפואב םג אלא יטרואית ןפואב קר אל ,הנש םיפלא תרשע ךשמב דובעיש ,הזכ ןועש תריצי םלוא
השימח ועבק ןועשה ינוב .םכמצעל ראתל םילוכי םתאש יפכ ,טושפ רבד הניא ,םכחו יטקרפ
:הנש םיפלא תרשעל ןועש ססבתהל ךירצ םהילעש תונורקע

ילעב םיקלח ליכהל ול רוסאו ,הנש םיפלא תרשע ירחא וליפא קיידל ךירצ ןועשה - םייח תלחות
.ותוא זוזבל םיבנג תותפל םייושעש )תורקי תובוכרת וא תוכתמ ומכ( ךרע

םניאש םיטושפ םירמוחבו םילכב ןועשה תא קזחתל ולכוי םיאבה תורודה - הקוזחת תלוכי
.הזנורבה תפוקת זאמ תושונאה תושרב ויהש הלאמ םימדקתמ
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ימצע ןוזגוטרה ודיע

וא ותוא רוצעל ךרוצ היהיש ילבמ ןנובתמל ןבומ תויהל ךירצ ןועשה לש הלועפה ןורקע - תופיקש
.ןנובתמל המוטא היהת וב היצקנופ םושש רוסא .וקרפל

.ןועשה תא רפשל תורשפא תויהל הכירצ - תיתוחתפתה תלוכי

.סופיט תובא לש םתיינבב ךרוצ שי הכלהכ דובעי ןועשהש חיטבהל תנמ לע - לדוג יוניש תלוכי

הלודגה עבטה תרומשב ונקש רהב תיקנע הרעמב ותוא רובקל וירצוי םיננכתמ ןכומ ןועשה היהישכ
הדולח ינפמ ןועשה לע ןגהל םירומא רוזאה לש ילכלכה ךרעה רדעהו קוחירה ,שבויה .הדאבנב
.דיתעב היצזיליוויצה ינפמו םזילדנוו
היישעו ךורא חווטל הבישח ,תומייק :ןוגראה תונורקע לכ לש ילמס םוליג אוה ןועשה יכ רמול ןתינ
.תירוד ןיב

םייח"ב הנושארל םסרפתה רמאמה
האופרל ילארשיה ןוחריה ,"םירחא
תוברועמו תינחור תוברת ,תיעבט
.תיתרבח
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