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ליאור צורף
לכם  יש  שאלה:  לי  יש 
שמעורר  משהו  חלום? 
רו־ והייתם  השראה  בכם 

צים לעשות בעתיד? 
באירוע  השתתפתי  כשנה  לפני 
שבו  הרגע  היה  זה  בתל־אביב.   TEDx
עם  שלי  החלום  את  לחלוק  החלטתי 
חבריי בפייסבוק. התגובה הראשונה של 
שום  שאין  הייתה,  תאגורי  יוסי  חברי 
 .TEDסיכוי שמישהו ייתן לי להציג ב־
הוא טען, כי הסיכוי שלי לזכות בלוטו 

גדול יותר.
בעוד שדווקא חבריי הקרובים חשבו 
שיצאתי מדעתי, החברים שלי בפייסבוק 
החליטו לעזור לי להגשים את החלום. 
והם עשו הרבה יותר מזה — הם יצרו את 
להיות  גאה  אני  ובכן,  הזאת.  ההרצאה 
 TEDה־ הרצאת  את  ולהציג  היום  כאן 
הראשונה המבוססת על חוכמת ההמו־
מאות  על־ידי  שנוצרה  הרצאה   — נים 

מחבריי בפייסבוק ובטוויטר. 
להמחיש  אוכל  איך  אותם  שאלתי 
את נושא ההרצאה שלי, שעוסקת כולה 
שחרר  גייטס  ביל  הההמון?  בחוכמת 
ההרצאות  אחת  במהלך  חיים  יתושים 
שלו; ג'יל בולט הציגה מוח אדם אמיתי 

— מה אני יכול לעשות?
לשח־ לי  הציע  ה־16  בן  שגיא  אור 
זר את המחקר שנעשה לפני מאה שנה 
את  לבצע  כדי  ההמון.  חוכמת  בנושא 
הניסוי לא אציג כאן מוח. יש לי משהו 
אני  מיתושים.  אפילו  קטן  יותר  עוד 

מקווה שתוכלו לראות אותו. הוא ממש 
קטנטן (לבמה מועלה שור ענק). כולנו 
יש  מהיום  החל   .TEDx זה מה  יודעים 

לנו TED ox (שור, באנגלית)...
ונסו  השור,  טדי  על  היטב  הסתכלו 
לנחש כמה הוא שוקל. עכשיו, השתמ־
שו בבקשה בטלפונים החכמים שלכם, 
ושילחו   ted.com/ox לכתובת  היכנסו 
הממוצע  המשקל  שלכם.  ההערכה  את 
להיות  אמור  שלכם  ההערכות  כל  של 
זוהי  טדי.  של  האמיתי  למשקלו  קרוב 
חוכמת ההמונים — החוכמה המשותפת 
לכל הקהל הגדול הזה גדולה יותר מזו 

של המומחים. 

ילד של כולם
היתה  ההמונים  חוכמת  תיאוריית 
נושא למחקר במשך שנים רבות. חברות 
 Waze ,"כמו "סטארבאקס", "ויקיפדיה
ועוד רבות אחרות משתמשות בה. שא־

לתי את עצמי: אם זה עובד טוב כל־כך 
עבור חברות, אולי זה יכול לעבוד עבור 
אנשים? למה, למשל, שלא אוכל לנהל 
את חיי הפרטיים תוך שימוש בחוכמת 
ההמונים? יש לי "קהל" גדול של חברים 
לחשוב  במקום  החברתיות.  ברשתות 
לבד, אני אחשוב ביחד איתם. זהו, אגב, 
נושא עבודת הדוקטורט שלי, בהנחיית 

פרופ' דוד פסיג. 
אני אוהב מאוד את תחום המחקר, 
להר־ היא  שלי  הגדולה  האהבה  אבל 
צות. בניית ההרצאה הזאת היתה הנאה 
המורכבת,  המשימה  למרות  צרופה 

שפייסבוק עמדה במרכזה. השתמשתי 
נוס־ ובכלים  חברתיות  ברשתות  גם 
פים, כמו יו־טיוב וכמו הבלוג האישי 
את  הגולשים  עם  לחלוק  כדי  שלי, 
התקדמות הפרוייקט. העליתי גם את 
ההרצאה כולה לוויקיפדיה ואיפשרתי 
במאמץ  אותה  לשפר  אנשים  למאות 

קולקטיבי.
בת־ הכלל  בחוכמת  משתמש  אני 
חומים רבים בחיי. חשבתי שאני היחיד 
שעושה את זה, אבל כשהתחלתי לאסוף 
דוגמאות באמצעות "ההמונים", למדתי 

שאני לא. 
תכירו את קאל באסמן. הוא הכומר 

הראשי בכנסיית "קינגס קרוס" בטנסי. 
נפגשנו לפני מספר שבועות. קאל סיפר 
ההמונים  בחוכמת  משתמש  שהוא  לי, 
כדי לבנות את דרשות יום ראשון שלו. 
לעמוד  נכנס  הוא  הדרשה  לפני  שבוע 
הפייסבוק שלו ושואל את החברים על 
מה, לדעתם, הוא צריך לדבר. כך הוא 
בוחר את הנושא ליום הראשון הקרוב. 
משתמשים  אנשים  מטיף,  בעודו  ואז, 
בזמן־אמת,  שלהם  החכמים  בטלפונים 
וחולקים איתו את התובנות הקולקטי־

ביות שלהם. לדבריו, מאז החל לעשות 
את זה, הכנסייה מלאה בימי ראשון מפה 

לפה. 

אי־ לי  הראה  אגב,  באסמן,  הכומר 
תשע  בן  ילד  של  מאמו  שקיבל  מייל 
בשם קיילב. יום ההולדת שלו התקרב, 
אבל במקום ליצן, קיילב ביקש שיביאו 
לו כומר. "אמא", הוא אמר, "ביום ההול־

דת שלי אני רוצה לדבר על אלוהים!"
ותכירו גם את פרנסין מאנטינדייל 
פרנסין  ג'יי־ג'יי.  בנה  ואת  מסינגפור 
מגדלת את הילד תוך שימוש בחוכמת 
לדבריה,  יומיומי.  בסיס  על  ההמונים 
עוזרת  סופר־נאני  כאילו  מרגישה  היא 

לה לגדל את בנה. 
אז קאל באסמן הפך לכוכב בכנסייה 
שלו, ופרנסין נחשבת לסופר־אמא, אבל 

עורך: ישראל וולמן

חוכמת הטלוויזיה
 LG דגמי הטלוויזיה החדשים, שמשיקה

בישראל, כוללים המרה מדו�ממד לתלת�ממד, 
דפדפן עם פלאש, שלט חכם עם חיישן תנועה 
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7

האם זו התועלת הגדולה ביותר שיכולה 
להביא חוכמת ההמונים? הדאגות הגדו־
לות ביותר שלי כאבא הן לבריאות יל־
דיי. האם הרגשתם פעם תחושת חוסר־

כשאחד  קורה  זה  לי  מוחלטת?  אונים 
הילדים שלי חולה ואני לא יכול לעזור 
לו. זה בדיוק מה שקרה לדבורה קוגאן 

מניו־יורק.
בן  בנה  קדח  חודשים  תשעה  לפני 
התפשטה  ופריחה  מחום,  לאו,  הארבע, 
בכל גופו. דבורה הלכה אתו לרופא וזה 
חשב שמדובר בווירוס. אבל היא היתה 
מודאגת: משהו שם, הרגישה, לא בסדר. 
היא לקחה את האייפון שלה, צילמה את 
התצלום  את  והעלתה  הילד,  של  עורו 
לפייסבוק. כעבור שעה כבר היו בידיה 
תגובות משלושה אנשים שונים, שקב־
עו, כי יתכן שבנה סובל ממחלה נדירה 
וקטלנית בשם "מחלת קוואסאקי". הם 
לבית־החו־ בדחיפות  לפנות  לה  יעצו 

לים.
ההמון  חוכמת  דבורה,  של  במקרה 

הצילה את חייו של בנה.

יש מוח־על
כל אחד ואחד מהאנשים האלה מש־

מאשר  יותר  חברתיות  ברשתות  תמש 
כסתם מקום לחלוק בו חוויות. הם חו־

שבים ביחד עם חבריהם. הם מדווחים, 
שלהם  המוח  כאילו  היא  שהתחושה 

קיבל שדרוג. 
רוצים לשדרג את המוח שלכם? זה 
אתם  ראשית,  לעשות:  שעליכם  מה 

אופס!   — מאוד  חדה  סכין  צריכים 
— כלומר, קהל גדול מאוד... כמה גדול? 
זה תלוי. למשל, אם יש לכם 300 חב־

מעורבות  מגלים  והם  בפייסבוק  רים 
אמיתית, זה יכול להספיק. אם יש לכם 
3,000 חברים שלא מעורבים — זה לא 
לקיים  גם  צריכים  אתם  בכלל.  יעבוד 
עם  ובריאה  דיגיטלית  יחסים  מערכת 
מערכות  לנהל  היכולת  שלכם.  הקהל 
יחסים באמצעים דיגיטליים היא כישור 
חדש, שלא היה בעבר. לדוגמה, אם אתם 
רק שואלים שאלות כל הזמן, אף אחד 
לא יהיה חבר שלכם. אתם צריכים לתת 
תרומה בעלת־ערך — להקשיב, להגיב, 
ולתת לחבריכם להבין שאתם מעריכים 
בחיים  כמו  ממש  שלהם.  הדיעה  את 

האמיתיים. 
שאלתי את החברים שלי: "מהי, לד־

עתכם, המשמעות של חוכמת ההמונים 
לגבי הדרך שבה נחשוב בעתיד?"

לגמרי  חדשה  דרך  שזאת  אמר  גיל 
אנחנו   TEDב־  .TED הרצאת  ליצור 
הטובים  מהמרצים  השראה  מקבלים 
ביותר בעולם. אבל זה עדיין מרצה אחד 
בכל פעם, שיכול להגיע לרבים ברשת 
באותו זמן. אבל מה דעתכם על הרצאה 
שנוצרת על־ידי רבים ומוצגת על־ידי 
יחיד כדי להיות מקור השראה לרבים? 

הדרך  שזאת  אביגיל,  אמרה  ואז 
הטובה ביותר ליצור הרצאת TED, וש־

לדעתה צריך בכל שנה להציג לפחות 
הרצאה אחת שנוצרה על־ידי ההמון.

איה אמרה, שאם בעבר היינו משת־
פים קבצים — קבצי וידיאו, קבצי מוזי־

קה — עכשיו אנחנו נכנסים לשלב של 
שיתוף המוח. מיכאל הזכיר לי את שלו־
שת ה"פרי־קוג", שמוחותיהם מחוברים, 
מהסרט "דו"ח מיוחד". סטיבן ספילברג, 
אתה כאן בקהל? אם כן, אני רוצה לומר 
לך, שטעית בגדול: זה הרבה יותר חזק. 
בכב־ מחוברים  אנשים  שלושה  במקום 

לים, יש לנו כאן את כל המין האנושי 
מחובר באמצעות רשתות חברתיות. כך 

הוא הופך למוח־על. 
בקהל  אתם  אם  נראה  בואו  עכשיו 
מקבילים לגאון. כדי לעשות זאת, נחזור 
לתוצאות ניסוי השור שלנו (בשלב הזה 
מועברת מעטפה סגורה עם תוצאות 
התוצאות:  אלה  הקהל).  של  ההצבעה 
ההערכה הנמוכה ביותר היא 308 פאונד, 
הממוצע  פאונד.  ביותר 8,800  הגבוהה 
הוא 1,792 פאונד. המשקל האמיתי של 

טדי הוא 1,795 פאונד. 
בזמן  ההמונים  חוכמת  לכם  הנה 

אמיתי!

אל תחלמו לבד
עכשיו אני רוצה לחלוק איתכם את 
כולנו  שלי:  ביותר  הגדולה  התובנה 
יכולים להשתמש בחוכמת ההמונים לא 
להגשמת  גם  אלא  חשיבה,  לצרכי  רק 

חלומות. 
אני מאוד אוהב את הציטוט הבא של 
סר קן רובינסון: "חלומות הם מה שמד־
ריך אותנו ועוזר לנו להיות הכי טובים 
שאנחנו יכולים להיות. חלומות הם מה 

שהופך אותנו למה שאנחנו". 
לגביי, הנוכחות שלי כאן היא התג־
שמות של חלום. עכשיו אני פונה אלי־
כם. אם אין לכם חלום, אולי אתם חייבים 
לעצמכם לאזור אומץ ולמצוא כזה. וכ־
שזה יקרה, אל תשמרו אותו רק לעצמ־

כם. תמר חלקה איתי את הציטוט הבא 
של ג'ון לנון, שאמר "כשאנחנו חולמים 
לבד, זה רק חלום. כשאנחנו חולמים עם 

אחרים — זו התחלה של מציאות". 
לסיום, אני רוצה להודות לכל אלה 
את  והפכו  הזאת  ההרצאה  את  שיצרו 
החלום שלי למציאות. אלה הם הגיבו־
רים שלי. הם שינו את חיי. אני מקווה 
באמת ובתמים שהם גאים בי ברגע זה. 

את  לומר  להם  לתת  לי  הוא  לכבוד 
משפט הסיום של ההרצאה הזאת (ברקע 
מוצג וידאו עם מאות ראשים מדברים, 
שאומרים יחדיו): "מוחות גדולים חוש־
בים דומה, מוחות חכמים חושבים ביחד". 

תודה רבה לכם. ¿
liorz.co.il

תרגום: לילית וגנר

לוח מאיר
לוח השחם שלכם משעמם? הצמידו לו 

סיכות מוארות, שיאירו את התמונות 
והפתקים. לפי המעצב, הסיכה תידלק ברגע 

שתנעצו אותה בלוח

USB בטוח
לא תאבדו יותר את הדיסק�און�קי 

שלכם עם כונן ה�USB הזעיר הזה, 
שמוצמד לדש הבגד באמצעות 

סיכת ביטחון

מחשב לוח
 ,Brydge :עוד מוצר בשלב הפיתוח

מקלדת לאייפד, שתגרום לו להיראות 
ממש כמו מחשב נייד. מפתחי המוצר 
מנסים לגייס מימון באתר קיקסטארטר

טכנולוגיה,  של  באנגלית  תיבות  (ראשי   TED כנס 
המתקיימת  שנתית,  רעיונות  ועידת  הוא  עיצוב)  בידור, 
מאז שנת 1990 בארה"ב, זוכה ליוקרה עצומה — ובשנים 
האחרונות גם לחיקויים רבים. המרצים המוזמנים להופיע 
בו נדרשים למקוריות, לתעוזה וליכולת הפשטה של נו־
שאים מורכבים בתחומים מגוונים: מדע, אמנות, עיצוב, 
פוליטיקה, חינוך, תרבות, עסקים, טכנולוגיה ועוד. המוטו 
הוא: "רעיונות ראויים להפצה". האירוע מאורגן על־ידי 
קרן סאפלינג, מוסד ללא כוונות רווח, וכמעט כל המי־ומי 
בעילית האינטלקטואלית של ארה"ב נוכחים בו או נטלו 

בו חלק בעבר.
בלבד  דקות  ל־18  בין 12  עומדות  מרצה  כל  לרשות 
להצגת דבריו, והפקת האירוע דואגת (כמעט) לכל אלמנט 

שבדעתו להציג על הבמה.
ted. ההרצאות ניתנות לצפייה חינם באינטרנט, באתר
com (חלקן מופיעות גם ביוטיוב), והן זוכות לפופולריות 
גבוהה — עד היום נרשמו מעל למיליארד צפיות בהרצאות 
השונות. יותר מ־800 מהן תורגמו גם לעברית. לפי נתוני 
"גוגל טרנדס", המודדת את התעבורה באתרי האינטרנט, 
באפריל  יום.  מדי  בהרצאות  צופים  מיליון  כרבע  באתר 
2010 נערכה בתל אביב ועידת TED של יום אחד, בשם 

TEDx Tel Aviv ביוזמת המרכז הבינתחומי בהרצליה.
במרוצת השנים הופיעו גם חמישה ישראלים על בימת 
ורדי,  יוסי  ההיי־טק  יזם  צורף):  ליאור  כולל  (לא   TED
דן  התנהגותית  לכלכלה  הפרופסור  טלגם,  איתי  המנצח 

אריאלי, האדריכל משה ספדיה ואיש העסקים שי אגסי.

TED מה זה

המרצה והחוקר הישראלי ליאור צורף הגשים את חלומו 
והופיע בכינוס היוקרתי TED † את ההרצאה שנשא שם 

הכינו עבורו מאות חבריו בפייסבוק ובטוויטר — והם גם הפכו 
לגיבוריה † ככה זה נשמע ונראה, התמליל המלא

החברים 
של 

ליאור
מיוחד: 

ההרצאה שכבשה 
TED את

באסמן

פרנסין וג'ייג'י

לאו

ליאור צורף והשור על בימת TED. ברקע - החברים
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מלמעלה: פרנסין ובנה, הצילום 
שהציל את לאו, והכומר 

באסמן בדרשת יום א'

דבורה צילמה את עורו 
של בנה, והעלתה את 

התצלום לפייסבוק. 
שלושה אנשים 

שונים קבעו, כי יתכן 
שהילד סובל ממחלה 

קטלנית בשם "מחלת 
קוואסאקי". וכך, חוכמת 

ההמון הצילה את חייו
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ליאור צורף
לכם  יש  שאלה:  לי  יש 
שמעורר  משהו  חלום? 
רו־ והייתם  השראה  בכם 

צים לעשות בעתיד? 
באירוע  השתתפתי  כשנה  לפני 
שבו  הרגע  היה  זה  בתל־אביב.   TEDx
עם  שלי  החלום  את  לחלוק  החלטתי 
חבריי בפייסבוק. התגובה הראשונה של 
שום  שאין  הייתה,  תאגורי  יוסי  חברי 
 .TEDסיכוי שמישהו ייתן לי להציג ב־
הוא טען, כי הסיכוי שלי לזכות בלוטו 

גדול יותר.
בעוד שדווקא חבריי הקרובים חשבו 
שיצאתי מדעתי, החברים שלי בפייסבוק 
החליטו לעזור לי להגשים את החלום. 
והם עשו הרבה יותר מזה — הם יצרו את 
להיות  גאה  אני  ובכן,  הזאת.  ההרצאה 
 TEDה־ הרצאת  את  ולהציג  היום  כאן 
הראשונה המבוססת על חוכמת ההמו־
מאות  על־ידי  שנוצרה  הרצאה   — נים 

מחבריי בפייסבוק ובטוויטר. 
להמחיש  אוכל  איך  אותם  שאלתי 
את נושא ההרצאה שלי, שעוסקת כולה 
שחרר  גייטס  ביל  הההמון?  בחוכמת 
ההרצאות  אחת  במהלך  חיים  יתושים 
שלו; ג'יל בולט הציגה מוח אדם אמיתי 

— מה אני יכול לעשות?
לשח־ לי  הציע  ה־16  בן  שגיא  אור 
זר את המחקר שנעשה לפני מאה שנה 
את  לבצע  כדי  ההמון.  חוכמת  בנושא 
הניסוי לא אציג כאן מוח. יש לי משהו 
אני  מיתושים.  אפילו  קטן  יותר  עוד 

מקווה שתוכלו לראות אותו. הוא ממש 
קטנטן (לבמה מועלה שור ענק). כולנו 
יש  מהיום  החל   .TEDx זה מה  יודעים 

לנו TED ox (שור, באנגלית)...
ונסו  השור,  טדי  על  היטב  הסתכלו 
לנחש כמה הוא שוקל. עכשיו, השתמ־
שו בבקשה בטלפונים החכמים שלכם, 
ושילחו   ted.com/ox לכתובת  היכנסו 
הממוצע  המשקל  שלכם.  ההערכה  את 
להיות  אמור  שלכם  ההערכות  כל  של 
זוהי  טדי.  של  האמיתי  למשקלו  קרוב 
חוכמת ההמונים — החוכמה המשותפת 
לכל הקהל הגדול הזה גדולה יותר מזו 

של המומחים. 

ילד של כולם
היתה  ההמונים  חוכמת  תיאוריית 
נושא למחקר במשך שנים רבות. חברות 
 Waze ,"כמו "סטארבאקס", "ויקיפדיה
ועוד רבות אחרות משתמשות בה. שא־

לתי את עצמי: אם זה עובד טוב כל־כך 
עבור חברות, אולי זה יכול לעבוד עבור 
אנשים? למה, למשל, שלא אוכל לנהל 
את חיי הפרטיים תוך שימוש בחוכמת 
ההמונים? יש לי "קהל" גדול של חברים 
לחשוב  במקום  החברתיות.  ברשתות 
לבד, אני אחשוב ביחד איתם. זהו, אגב, 
נושא עבודת הדוקטורט שלי, בהנחיית 

פרופ' דוד פסיג. 
אני אוהב מאוד את תחום המחקר, 
להר־ היא  שלי  הגדולה  האהבה  אבל 

צות. בניית ההרצאה הזאת היתה הנאה 
המורכבת,  המשימה  למרות  צרופה 

שפייסבוק עמדה במרכזה. השתמשתי 
נוס־ ובכלים  חברתיות  ברשתות  גם 
פים, כמו יו־טיוב וכמו הבלוג האישי 
את  הגולשים  עם  לחלוק  כדי  שלי, 
התקדמות הפרוייקט. העליתי גם את 
ההרצאה כולה לוויקיפדיה ואיפשרתי 
במאמץ  אותה  לשפר  אנשים  למאות 

קולקטיבי.
בת־ הכלל  בחוכמת  משתמש  אני 
חומים רבים בחיי. חשבתי שאני היחיד 
שעושה את זה, אבל כשהתחלתי לאסוף 
דוגמאות באמצעות "ההמונים", למדתי 

שאני לא. 
תכירו את קאל באסמן. הוא הכומר 

הראשי בכנסיית "קינגס קרוס" בטנסי. 
נפגשנו לפני מספר שבועות. קאל סיפר 
ההמונים  בחוכמת  משתמש  שהוא  לי, 
כדי לבנות את דרשות יום ראשון שלו. 
לעמוד  נכנס  הוא  הדרשה  לפני  שבוע 
הפייסבוק שלו ושואל את החברים על 
מה, לדעתם, הוא צריך לדבר. כך הוא 
בוחר את הנושא ליום הראשון הקרוב. 
משתמשים  אנשים  מטיף,  בעודו  ואז, 
בזמן־אמת,  שלהם  החכמים  בטלפונים 
וחולקים איתו את התובנות הקולקטי־

ביות שלהם. לדבריו, מאז החל לעשות 
את זה, הכנסייה מלאה בימי ראשון מפה 

לפה. 

אי־ לי  הראה  אגב,  באסמן,  הכומר 
תשע  בן  ילד  של  מאמו  שקיבל  מייל 
בשם קיילב. יום ההולדת שלו התקרב, 
אבל במקום ליצן, קיילב ביקש שיביאו 
לו כומר. "אמא", הוא אמר, "ביום ההול־

דת שלי אני רוצה לדבר על אלוהים!"
ותכירו גם את פרנסין מאנטינדייל 
פרנסין  ג'יי־ג'יי.  בנה  ואת  מסינגפור 
מגדלת את הילד תוך שימוש בחוכמת 
לדבריה,  יומיומי.  בסיס  על  ההמונים 
עוזרת  סופר־נאני  כאילו  מרגישה  היא 

לה לגדל את בנה. 
אז קאל באסמן הפך לכוכב בכנסייה 
שלו, ופרנסין נחשבת לסופר־אמא, אבל 

עורך: ישראל וולמן

חוכמת הטלוויזיה
 LG דגמי הטלוויזיה החדשים, שמשיקה

בישראל, כוללים המרה מדו�ממד לתלת�ממד, 
דפדפן עם פלאש, שלט חכם עם חיישן תנועה 

ואפליקציות להורדה
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האם זו התועלת הגדולה ביותר שיכולה 
להביא חוכמת ההמונים? הדאגות הגדו־
לות ביותר שלי כאבא הן לבריאות יל־
דיי. האם הרגשתם פעם תחושת חוסר־

כשאחד  קורה  זה  לי  מוחלטת?  אונים 
הילדים שלי חולה ואני לא יכול לעזור 
לו. זה בדיוק מה שקרה לדבורה קוגאן 

מניו־יורק.
בן  בנה  קדח  חודשים  תשעה  לפני 
התפשטה  ופריחה  מחום,  לאו,  הארבע, 
בכל גופו. דבורה הלכה אתו לרופא וזה 
חשב שמדובר בווירוס. אבל היא היתה 
מודאגת: משהו שם, הרגישה, לא בסדר. 
היא לקחה את האייפון שלה, צילמה את 
התצלום  את  והעלתה  הילד,  של  עורו 
לפייסבוק. כעבור שעה כבר היו בידיה 
תגובות משלושה אנשים שונים, שקב־
עו, כי יתכן שבנה סובל ממחלה נדירה 
וקטלנית בשם "מחלת קוואסאקי". הם 
לבית־החו־ בדחיפות  לפנות  לה  יעצו 

לים.
ההמון  חוכמת  דבורה,  של  במקרה 

הצילה את חייו של בנה.

יש מוח־על
כל אחד ואחד מהאנשים האלה מש־

מאשר  יותר  חברתיות  ברשתות  תמש 
כסתם מקום לחלוק בו חוויות. הם חו־

שבים ביחד עם חבריהם. הם מדווחים, 
שלהם  המוח  כאילו  היא  שהתחושה 

קיבל שדרוג. 
רוצים לשדרג את המוח שלכם? זה 
אתם  ראשית,  לעשות:  שעליכם  מה 

אופס!   — מאוד  חדה  סכין  צריכים 
— כלומר, קהל גדול מאוד... כמה גדול? 
זה תלוי. למשל, אם יש לכם 300 חב־

מעורבות  מגלים  והם  בפייסבוק  רים 
אמיתית, זה יכול להספיק. אם יש לכם 
3,000 חברים שלא מעורבים — זה לא 
לקיים  גם  צריכים  אתם  בכלל.  יעבוד 
עם  ובריאה  דיגיטלית  יחסים  מערכת 
מערכות  לנהל  היכולת  שלכם.  הקהל 
יחסים באמצעים דיגיטליים היא כישור 
חדש, שלא היה בעבר. לדוגמה, אם אתם 
רק שואלים שאלות כל הזמן, אף אחד 
לא יהיה חבר שלכם. אתם צריכים לתת 
תרומה בעלת־ערך — להקשיב, להגיב, 
ולתת לחבריכם להבין שאתם מעריכים 
בחיים  כמו  ממש  שלהם.  הדיעה  את 

האמיתיים. 
שאלתי את החברים שלי: "מהי, לד־

עתכם, המשמעות של חוכמת ההמונים 
לגבי הדרך שבה נחשוב בעתיד?"

לגמרי  חדשה  דרך  שזאת  אמר  גיל 
אנחנו   TEDב־  .TED הרצאת  ליצור 
הטובים  מהמרצים  השראה  מקבלים 
ביותר בעולם. אבל זה עדיין מרצה אחד 
בכל פעם, שיכול להגיע לרבים ברשת 
באותו זמן. אבל מה דעתכם על הרצאה 
שנוצרת על־ידי רבים ומוצגת על־ידי 
יחיד כדי להיות מקור השראה לרבים? 

הדרך  שזאת  אביגיל,  אמרה  ואז 
הטובה ביותר ליצור הרצאת TED, וש־
לדעתה צריך בכל שנה להציג לפחות 

הרצאה אחת שנוצרה על־ידי ההמון.
איה אמרה, שאם בעבר היינו משת־
פים קבצים — קבצי וידיאו, קבצי מוזי־

קה — עכשיו אנחנו נכנסים לשלב של 
שיתוף המוח. מיכאל הזכיר לי את שלו־
שת ה"פרי־קוג", שמוחותיהם מחוברים, 
מהסרט "דו"ח מיוחד". סטיבן ספילברג, 
אתה כאן בקהל? אם כן, אני רוצה לומר 
לך, שטעית בגדול: זה הרבה יותר חזק. 
בכב־ מחוברים  אנשים  שלושה  במקום 

לים, יש לנו כאן את כל המין האנושי 
מחובר באמצעות רשתות חברתיות. כך 

הוא הופך למוח־על. 
בקהל  אתם  אם  נראה  בואו  עכשיו 
מקבילים לגאון. כדי לעשות זאת, נחזור 
לתוצאות ניסוי השור שלנו (בשלב הזה 
מועברת מעטפה סגורה עם תוצאות 
התוצאות:  אלה  הקהל).  של  ההצבעה 
ההערכה הנמוכה ביותר היא 308 פאונד, 
הממוצע  פאונד.  ביותר 8,800  הגבוהה 
הוא 1,792 פאונד. המשקל האמיתי של 

טדי הוא 1,795 פאונד. 
בזמן  ההמונים  חוכמת  לכם  הנה 

אמיתי!

אל תחלמו לבד
עכשיו אני רוצה לחלוק איתכם את 
כולנו  שלי:  ביותר  הגדולה  התובנה 
יכולים להשתמש בחוכמת ההמונים לא 
להגשמת  גם  אלא  חשיבה,  לצרכי  רק 

חלומות. 
אני מאוד אוהב את הציטוט הבא של 
סר קן רובינסון: "חלומות הם מה שמד־
ריך אותנו ועוזר לנו להיות הכי טובים 
שאנחנו יכולים להיות. חלומות הם מה 

שהופך אותנו למה שאנחנו". 
לגביי, הנוכחות שלי כאן היא התג־
שמות של חלום. עכשיו אני פונה אלי־
כם. אם אין לכם חלום, אולי אתם חייבים 
לעצמכם לאזור אומץ ולמצוא כזה. וכ־
שזה יקרה, אל תשמרו אותו רק לעצמ־

כם. תמר חלקה איתי את הציטוט הבא 
של ג'ון לנון, שאמר "כשאנחנו חולמים 
לבד, זה רק חלום. כשאנחנו חולמים עם 

אחרים — זו התחלה של מציאות". 
לסיום, אני רוצה להודות לכל אלה 
את  והפכו  הזאת  ההרצאה  את  שיצרו 
החלום שלי למציאות. אלה הם הגיבו־
רים שלי. הם שינו את חיי. אני מקווה 
באמת ובתמים שהם גאים בי ברגע זה. 

את  לומר  להם  לתת  לי  הוא  לכבוד 
משפט הסיום של ההרצאה הזאת (ברקע 
מוצג וידאו עם מאות ראשים מדברים, 
שאומרים יחדיו): "מוחות גדולים חוש־
בים דומה, מוחות חכמים חושבים ביחד". 

תודה רבה לכם. ¿
liorz.co.il

תרגום: לילית וגנר

לוח מאיר
לוח השחם שלכם משעמם? הצמידו לו 

סיכות מוארות, שיאירו את התמונות 
והפתקים. לפי המעצב, הסיכה תידלק ברגע 

שתנעצו אותה בלוח

USB בטוח
לא תאבדו יותר את הדיסק�און�קי 

שלכם עם כונן ה�USB הזעיר הזה, 
שמוצמד לדש הבגד באמצעות 

סיכת ביטחון

מחשב לוח
 ,Brydge :עוד מוצר בשלב הפיתוח

מקלדת לאייפד, שתגרום לו להיראות 
ממש כמו מחשב נייד. מפתחי המוצר 
מנסים לגייס מימון באתר קיקסטארטר

טכנולוגיה,  של  באנגלית  תיבות  (ראשי   TED כנס 
המתקיימת  שנתית,  רעיונות  ועידת  הוא  עיצוב)  בידור, 
מאז שנת 1990 בארה"ב, זוכה ליוקרה עצומה — ובשנים 
האחרונות גם לחיקויים רבים. המרצים המוזמנים להופיע 
בו נדרשים למקוריות, לתעוזה וליכולת הפשטה של נו־
שאים מורכבים בתחומים מגוונים: מדע, אמנות, עיצוב, 
פוליטיקה, חינוך, תרבות, עסקים, טכנולוגיה ועוד. המוטו 
הוא: "רעיונות ראויים להפצה". האירוע מאורגן על־ידי 
קרן סאפלינג, מוסד ללא כוונות רווח, וכמעט כל המי־ומי 
בעילית האינטלקטואלית של ארה"ב נוכחים בו או נטלו 

בו חלק בעבר.
בלבד  דקות  ל־18  בין 12  עומדות  מרצה  כל  לרשות 
להצגת דבריו, והפקת האירוע דואגת (כמעט) לכל אלמנט 

שבדעתו להציג על הבמה.
ted. ההרצאות ניתנות לצפייה חינם באינטרנט, באתר
com (חלקן מופיעות גם ביוטיוב), והן זוכות לפופולריות 
גבוהה — עד היום נרשמו מעל למיליארד צפיות בהרצאות 
השונות. יותר מ־800 מהן תורגמו גם לעברית. לפי נתוני 
"גוגל טרנדס", המודדת את התעבורה באתרי האינטרנט, 
באפריל  יום.  מדי  בהרצאות  צופים  מיליון  כרבע  באתר 
2010 נערכה בתל אביב ועידת TED של יום אחד, בשם 

TEDx Tel Aviv ביוזמת המרכז הבינתחומי בהרצליה.
במרוצת השנים הופיעו גם חמישה ישראלים על בימת 
ורדי,  יוסי  ההיי־טק  יזם  צורף):  ליאור  כולל  (לא   TED
דן  התנהגותית  לכלכלה  הפרופסור  טלגם,  איתי  המנצח 

אריאלי, האדריכל משה ספדיה ואיש העסקים שי אגסי.

TED מה זה

המרצה והחוקר הישראלי ליאור צורף הגשים את חלומו 
והופיע בכינוס היוקרתי TED † את ההרצאה שנשא שם 

הכינו עבורו מאות חבריו בפייסבוק ובטוויטר — והם גם הפכו 
לגיבוריה † ככה זה נשמע ונראה, התמליל המלא
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מיוחד: 

ההרצאה שכבשה 
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מלמעלה: פרנסין ובנה, הצילום 
שהציל את לאו, והכומר 

באסמן בדרשת יום א'

דבורה צילמה את עורו 
של בנה, והעלתה את 

התצלום לפייסבוק. 
שלושה אנשים 

שונים קבעו, כי יתכן 
שהילד סובל ממחלה 

קטלנית בשם "מחלת 
קוואסאקי". וכך, חוכמת 

ההמון הצילה את חייו




