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 "לא העין יצרה הטננולוגיה ענקית ■ נפשנו של הקלעיה האתווי
 נין נעו והציג הסהויים, האנושות וונדי את שהאגו קולקטיבי" הודע
 על ■ שבנינו ההבותית האישיות לנין נאהת, אותנו שהעסיק הה

 ה1" ■ אתרים של לאסונות והציצנות אינטיהיות בעיות פותו, הכוונת:
 סירי נהו דיגיטליים לעוזרים סודותינו את שנספו עד זטן של עניין

נודע הלא את ההנשיה ■ ההוהתים אוהריס ואלנסה״,
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 מרגלית: ד״רלירז

 הבולטים "החיפושים
 סבים היו בארץ
 מוצלחים אנשים

 שקרהלהםדבר
 באלה מקרים טראגי.
 חיזוק להוות עשויים

 לעצמנו- ואמירה
 להיות טוב כזה ׳לא

 מציב זה מוצלח׳.
 סובייקטיבית אותנו

יותר" טוב במקום

 הפסיכיאטר חלם ,34 בן שהיה
השוויצרי, והפסיכואנליטיקאי

 ששינה חלום יונג, גוסטב קרל
לתורתו. בסיס והיווה חייו, את

 ממשיך את בו ראה שפרויד יונג,
העצר", "יורש לכנותו ונהג דרכו
רב־קומות, בית על חלם כי סיפר
 ככל שלו. ביתו למעשה שהיה

 עתיקות היו הקומות כי הבחין הבית, בקומות שירד
לו. מוכרות ולא יותר

 והגיע הבית, קומות כל את לחקור החליט יונג
 אל כשהביט הרומאית. בתקופה שנבנה למרתף עד

 ברזל טבעת ועליו אבן משטח זיהה הרצפה, עבר
 התרוממה אותה, כשמשך למשוך. החליט שאותה

 שהוביל מדרגות גרם נחשף עיניו ולנגד - האבן
 גילה שבה פרה־היסטורית, מערה ובסופו למעמקים,

התעורר. יונג מתפוררים. אדם שלדי שני
 "הלא־ מונח את פיתה שיונג עד חלף רב לא זמן
 מודע הלא הרובד את המציין הקולקטיבי", מודע
 למעשה וכולל האדם, בני לכל לפיו, משותף, אשר

לדור. מדור המשתמרות החוויות מאגר את
 דומה המשמעותי, החלום אחרי שנים מ־ססז יותר

הקולק מודע הלא סביב יונג שפיתח שהתיאוריה
 מרתק, אנושי ניסוי במעין וגידים עור קורמת טיבי

הקו התת־מודע הפסקה. וללא אמת בזמן המתקיים
במ מסוים במובן ביטוי לידי בא ימינו של לקטיבי

 של החיפוש מנוע ובראשם למיניהם, החיפוש נועי
 הסמויים הנפשיים רבדיה את מאגד שלמעשה גוגל,

האנושות. של
 כשגוגל - לאחרונה שוב ניתנה הזה לניסוי הצצה
מה ,2017 לשנת שלה החיפושים סיכום את פרסמה

 המתרחש של הסמוי מהרובד טפח גילה שכאמור
 מהחיפושים שלושה למשל, כך, כולנו. של בראש

 פרישר אמיר היו בישראל החדשות בתחום הבולטים
דובינצ׳יק. ולוסי מלכה שלומית גוטמן,

 שקרה אנשים סביב היו הבולטים "החיפושים
 מרגלית לירז ד״ר מסבירה טראגי", משהו להם

 ב״קליקטייל", צרכנית התנהגות תחום ראש ),36(
לפסיכו איבצ׳ר ברוך הספר בבית וחוקרת ומרצה
 באופן "אנחנו הרצליה. הבינתחומי במרכז לוגיה

 וסיבות חיזוקים הזמן כל מחפשים ועקבי מודע לא
 עצמנו. עם יותר טוב להרגיש צריכים אנחנו למה

 שממלא משהו זה - מודע לא אומרים כשאנחנו
מבחינתנו. משאלה איזו מגשים או צורך איזשהו

 מעלינו שכביכול אלה כמו להיות רוצים "אנחנו
 שמתחתינו. אלה עם טוב ונרגיש החברתי, במדרג

 הטראגיות כל עם מזלו, שאיתרע מוצלח אדם אז
 מסוים, חיזוק יהיה זה מהאנשים רבים מבחינת -

 כזה לא רואה, אתה ׳הנה, - לעצמנו אמירה של סוג
 אומר לא מוצלח שהוא זה מוצלח. אדם להיות טוב

 אותנו מציב זה ממנו׳. טוב יותר עכשיו לי כלום,
 אומרת יותר", טוב במקום סובייקטיבית מבחינה

מרגלית. ד״ר

הביטקוי! 311 יוח1נט3
 שמשכה מי למיניהם, וכוכבים סרטים בחיפושי

 גל הישראלית השחקנית היא מיוחדת לב תשומת
 לכך ההסברים אחד כי מסבירה מרגלית ד״ר גדות.

 בחו״ל שמצליחה הישראלית "היא ההילה: אפקט הוא
 האפקט עלינו: משליך וזה עולמית, חשיפה וקיבלה

 ובגלל קטנה, מדינה שאנחנו משום יותר מודגש הזה
חוזק". נקודות המון לנו נותן זה הביטחוני. המצב

 החיפושים במדד גם הצליחה גדות גל אבל
העולמיים.

 וומן׳ ׳וונדר הסרט בעולם, אחרות. סיבות גם "יש
יצירת טוב: סיפור סביבו היה מאוד, פופולרי היה

 - והתרגשות לסקרנות לגרום האירוע, סביב באזז
זה". את לעשות הצליחו וומן׳ וב׳וונדר

 כארץ רכה סקרנות שעורר הכיטקוין לגכי מה
וכעולם?

 מין זו במהירות, להתעשר הצורך את לנו "יש
 מראה הביטקוין סביב והחיפוש ממומשת, לא פנטזיה

 סביבו. אותנו שמסקרן ודאות חוסר המון יש כי
 ניסיון כלומר אז׳, ׳אם של באופן חושב שלנו המוח
יקרה. מה לנבא

 לקבל ננסה יקרה מה לנבא יודע לא "כשהמוח
 את נותן שמסביב המסתורין כל שני ומצד מידע,

 ׳המכה׳. את שיביא מה ׳הדבר׳, שזה שייתכן התקווה
לממש". שנרצה האגו של בפנטזיות נתעניין תמיד

3AIA T’lniin
 הפופולרי החיפוש מנוע את כיום מהווה גוגל
 חיפושים מיליארד 4מ־ יותר עם באינטרנט, ביותר

 העולמי, מהשוק 80%בכ־ כיום שולטת היא יום. מדי
 מיקרוסו־ של החיפוש מנוע או "יאהו" לפני הרבה

 מנתח 7%ולכ־ 6%לכ־ בהתאמה שזוכים "בי׳נג", פט,
 תופס "ביית" הסיני החיפוש מנוע העולמי. השוק

העולמי. מהנתח 8%כ־ רק הוא גם
חי של בתחום חוקר שגב, אלעד ד״ר של לדבריו

 אביב, תל באוניברסיטת לתקשורת בחוג מידע פושי
 במהלך בגוגל. גולשים מהמשתמשים 95% ״בישראל

 וקשה להתעצם ממשיכה גוגל האחרונות השנים 20
לא ממשיכה גוגל הגידול כדי תוך בה. להתחרות

 אלא מהרשת, רק לא שונים, מתחומים מידע סוף
 מלבד ומשודרת. מודפסת ומדיה מספרים למשל גם

 האדירים המידע משאבי הטכנולוגיים, המשאבים
בה". להתחרות אחרות חברות על מקשים

 משנת החל גוגל מאפשרת הזה, העצום הכוח עם
בא הפופולריות החיפוש מגמות את לראות 2004

 למשל, מאפשר, השירות טרנדם". "גוגל מצעות
ובכך שנתי, או יומי שעתי, בסים על מגמות לבדוק
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