כל הזכויות שמורות© :

עריכה :אלי פררה
נושא צמודטקסט

"טיפי":
 .1בחיבור העזר בטקסטי לש אבחנות ולנקיטת עמדה או כדי לגבש לעצמ נקודות חשיבה.
כלומר :לאחר שקראת את הקטע ,שב רגע ארו ,ואל תמהר "להתנפל" על הנייר ותתחיל
לכתוב .חשוב קוד במתינות )יש ל מספיק זמ!( וקבע עמדת לגבי הנושא ,רשו לפני
נקודות חשיבה ,רעיונות ,נתוני ועובדות וכ! הלאה .זה "הבשר" של חיבור .החומר ממנו
תרחיב בנושא.
 .2בחיבור התייחס לטקסט ,בצורה זו או אחרת )א אתה מסכי לדעתו של כותב המאמר ,או
חולק עליו%ֶ 'ַ ,ה ולמה( כלומר :צטט מהמאמר כדי שתוכל להתייחס לדברי הכותב ולתוכ!
הדברי .בציטוט הקפד לשי מילות הציטוט במרכאות .במודגש – אל תעתיק פסקות ממנו,
אלא התייחס לנושא ולדברי הכותב.
 .3הקפד לכתוב במסגרת דרישות הנושא ,כלומר :א את/ה מתבקש/ת לכתוב במסגרת מאמר
בעיתו! ,או כמכתב ,או כדיו! בכיתה ,או כל מסגרת שתתבקש ,מלא אחר ההוראה וכתוב
בהתא.
 . 4כתוב תמיד ,אבל תמיד! בצמוד לנושא ,ואל תסטה ממנו למחוזות עלומי וחסרי קשר לנושא,
בקיצור" :אל תמרח" כדי למלא דפי ופסקות!
 . 5הקפד על ניסוח נכו! מבחינה תחבירית ולשונית ,תו פיסוק נכו! ומוקפד) .נקודות בסו .כל
משפט ,פסיקי בתו המשפט ,סמני שאלה וקריאה וכדומה(
 .6לפני הגשת המבח! ,קרא שנית את חיבור לוודא ולתק! שגיאות לשו! ,כתיב ופיסוק .וכ! לוודא
שאתה עצמ מבי! את מה שאתה כותב...
הנושא :העיד המודרני והטכנולוגי היו מתאפיי בעיקר בתעשיית ההיטק .המחשב תפס את
כל עולמנו והתייחסותנו בחיי .בלעדיו כמעט ולא נית לראות תפקוד נאות של כל
מערכות החברה והמדינה המערבית.

יש הנוטי לעבוד ע אנשי ,ויש הנוטי לעסוק במחשבי .הא יש ,בהכרח ,סתירה בי!
שתי הנטיות? או הא האחת באה במקו השניה ,או שנית! לחיות ע שתיה! בוזמנית?
דו! בהיבטי השוני של הנושא במסגרת מאמר בעיתו!.
מאת :ציו! ביתהלחמי עיתו! "נקודה" מחוז יהודה בא"י
בשנת  1934כתב הסופר ג'ורג אורוול את ספרו העתידני " ,"1984בו הוא חזה את העיד המודרני
כעבור חמישי שנה מכתיבת הספר .בספר נית תיאור מפחיד כלשהו על קיצו של העול החופשי,
כאשר "האח הגדול" צופה בנו מכל מצב ובכל זמ דר %מחשב ענק ,השולט אפילו במחשבות
אנשי .כספר דמיוני ומרתק ,היה זה ספר מצוי ,אבל כהמחשת מציאות ריאליסטית בשנת 1984
– לא!
מאז  1984צעד המחשב כמה צעדי גדולי מאוד ,והוא משמש אותנו היו בכל תחומי החיי.
הק ְדמה" לתאר את חיינו המודרניי בלעדיו .לא קיי כמעט עסק אחד בעול
קשה לנו "אנשי ִ
המודרני ,שלא משתמש בשירותי המחשב.
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א בעבר שימש המחשב בעיקר למטרות מחקר ,והיה נית להשגה בייחוד ע"י גופי כלכליי
גדולי ,הרי שהיו הוא מצוי כמעט בכל בית ובית ,וכל ילד העושה את צעדיו הראשוני בג
חובה ,מסוגל לדקל את המושגי" :מקלדת"" ,צג"" ,הארדדיסק"" ,מוד" ועוד ...ולא רק
לדקל ,אלא ג לדעת להשתמש במיומנות גבוהה מזו של הוריו אפילו.
אי ספק ,שכש שהדור שלנו ,דור שנות השמוני ,שונה ביכולת המחשבה הטכנולוגית שלו
מדור הוריו ,כ %יהיו ילדינו שוני מאיתנו ביכולת החשיבה הטכנולוגית שלה ,ואלי א* בצורה
הק ְדמה הטכנולוגית מתבלטת בצעדי התקדמות
קיצונית וגבוהה הרבה יותר מדורנו אנו .הרי ִ
מהירי יותר ויותר ע השני ,מכיוו שמדי שנה בשנה נתוני לעזרתה אמצעי טכנולוגיה
חדישי יותר ומהירי יותר .לנבא את העתיד הצפוי לנו בעיד המחשב נראה כדבר בלתיאפשרי,
ואולי רק המחשב עצמו יוכל לעשות כ ,א %ננסה להציע כא את העלול ,או העשוי ,להתרחש
בעולמנו דר %הצגת השאלה:
"הא יש סתירה בי הנטייה לעבוד ע אנשי והנטייה לעבוד ולעסוק במחשבי?" ובכ נדמה
לנו כי אי שו סתירה בי שתי הנטיות האלה .למעשה ,ה לעיתי משלימות אחת את השנייה,
ואביא לכ %שתי דוגמאות:
א .בנק  מוסד עסקי העוסק בשרות לקוחות באמצעות המחשב .ג לפני  40שנה הבנק שירת את
לקוחותיו בעייני כספי ,אלא שאז נעשה הדבר באמצעות ספרי חשבונות ,פקידי ודפי נייר.
המחשב פתר בעיות רבות ה לבנק וה ללקוחותיו; הבנק המודרני היו ,אינו זקוק לדפי
מצהיבי ולעבודה קשה של רישו אלפי נתוני כל פע מחדש על ידי עשרות פקידי .היו ,די
בלחיצת כפתור על המקלדת ,כדי להעלות לפני פקיד אחד את כל הנתוני שברשות הבנק על
הלקוח ,על חשבונו ועוד פרטי פיננסיי של בורסה ,גובה המדד ועוד .ג שרות ה"כספומט",
המוכר לנו היטב מחיי היויו ,הוא בעצ מחשב החוס %בעבודת הפקיד הרבה שעותעבודה,
ומהלקוח הרבה זמ מבוזבז של עמידה בתור .יוצא מכ %שהלקוחות מרוצי יותר; משקיעי
יותר ומבצעי יותר ויותר פעולות כספיות דר %הבנק ופחות דר" %שמירה על הכס* תחת
למזר" ,משתמשי הרבה יותר באמצעות חברות וכרטיסי האשראי ,והבנק מרוויח יותר,
והמשק הכלל לאומי הופ %לפעיל יותר ,תוסס יותר ,במוב החיובי ,ועל כ ג צומח יותר.
כלומר :ישנו כא מעגל של של התייעלות ורווח וצמיחה ,שממנו נהני בסופו של שני הצדדי
 ה הבנק וה הלקוחות ,ובס %הכול ג המשק הכללי והלאומי.
ב .משרד היכרויות ושידוכי  זוהי אולי הדוגמא הטובה ביותר של שימוש יעיל במחשב העוסק
בשיפור חייה של אנשי .ידוע ,כי היו כל מערכת ההכרויות והשידוכי בי פנויי ופנויות
של כל החברות העוסקות בזה ,מנוהלות בעזרת מחשב .היו לא נית אפילו לחשוב להתחיל
לעסוק בזאת בלי המחשב .אלפי נתוני על אלפי אנשי מרוכזי במאגרי מידע של המחשב.
כדי שההתאמה בי האנשי המבקשי להכיר ולהשתד ,%תהיה כמה שיותר "קולעת"
ותואמת ,אי כמו המחשב שיכול לדייק ולהתאי את הנתוני בי שני אנשי שוני ,הרוצי
להכיר ולהשתד .%כל שצרי %לעשות הוא; לשלו* את הנתוני המבוקשי מהמאגר
ול"הדביק" זה אל זה ולהיפ .%ישנ מערכות ותוכנותמחשב ,הבנויות כ ,%שבשניות מועטות
נית לדלות ממאגרי הזיכרו של המחשב ,פרטי על שני אנשי ,המתאימי אחד לשני )עפ"י
הנתוני המצויי ברשותו( ולשדכ! "השדכ" האמיתי כבר אינו האד ,אלא המחשב...
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ובכ אלו ה שתי דוגמאות לכ %שאי סתירה בי עיסוק במחשבי ובי עבודה ע אנשי ,א%
א נרצה בכל זאת לבחו את הטענה ,כי המחשב הופ %את עולמנו לעול קר ,חסראנושיות,
חסרמגע בי אנשי ,נוכל אולי לעשות זאת בעזרת הדוגמא הבאה :בצרפת פועלת מזה
כשנתיי מערכת בש "אינטאל" ,שיעודה הוא לעזור לצרפתי הממוצע לחיות את חייו כול,
בתו %ביתו הוא .במה מדובר? כל אחד הרוצה בכ %והוא בעל אמצעי כלכליי ויכול להרשות
לעצמו ,יכול להתחבר למערכת ולקבל מגוו שירותי בעזרת לחיצה על המקלדת בלבד ,כמו
למשל :להתחבר לחשבו הבנק ולבצע את כל הפעולות הכספיות מהבית ,בלי ללכת לבנק,
לעמוד בתור ,או לחכות לפגישה מתוכננת ע הפקיד ,כנ"ל ע העירייה ,או להזמי ארוחה
ממסעדה לבית ,לראות סרט ) על מס %המחשב ( ,לקבוע פגישות ע אנשי ולנהל מו"מ בתו%
הבית ,כשהכיבוד ג הוא הוזמ דר %המחשב ,לדבר ע אנשי מכל ובכל רחבי העול ,לנהל
עסקי ,לצפות בטלוויזיה ,לרכוש מוצרי דר %המחשב ,וה יובאו לביתו של המזמי כמוב,
ל"טייל" ברחבי העול דר %תמונות ,נופי וערי שיוצגו על מס %ענק ,להשתד %ולהתחת דר%
המחשב ועוד ועוד ...למעשה ,בעזרת המערכת החדישה ,אי צור %לצאת כלל מהבית ,ואילמלא
היינו צריכי לקו ולפתוח את הדלת לכל השליחי המספקי לנו את הסחורה שהזמנו ,היינו
יכולי לשבת כל היו בבית מול צג המחשב ולקו רק למע צרכנו הבסיסיי ביותר ...קיצורו
של דבר; האד יהיה ספו בתו %ביתו ולא יהיה זקוק כלל לאנשי ,לאוויר הצח ,וכ %לא לספוג
ריגושי וחוויות ,שהעול החיצו מזמ לנו.
זוהי כמוב ,תמונה עגומה ואפורה ביותר של העתיד הטמו לנו בעיד המודרני הרחוק ) ,או
הקרוב? ( תמונה בה חסרי מרכיבי של מגע אנושי וח ,שהוא הבסיס לכל עולמנו .הא באמת
מצעיד אותנו המחשב לעבר מחוזות אפורי וקרירי ,או שמא נדע לנצל את הפוטנציאל העצו
הגלו בו למטרות אנושיות אמיתיות ,מבלי להגיע לנקודה הקריטית הזאת ,שתהיה
קטסטרופאלית מבחינה חברתית בכלל ומבחינת האד הפרטי ,כדוגמת חזונו של ג'ורג' אורוול? 
לעתיד ) אולי למחשב (...פתרוני.

