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" :רציונאליז ואמונות טפלות":
בחברה האנושית בתחילת שנת אלפיי עדיי! קימי מצד אחד אמונות ופחדי קדמוניי ומצד
שני הישגי טכנולוגיי מרשימי .קרא את הקטע שלפני וכתוב מאמר ובו תדו! בסתירה זו.
במאמר נתח מצבי שבה בולט המתח בי! דרכי חשיבה ודרכי התנהגות רצנינליות לבי! כאלה
שאינ! רציונליות .היעזר בקטע ובדוגמאות מצבי המוכרי ל.
באג אלפיי ועי! הרע
) מעובד עפ"י מ' פרי" ,האר"(4/1/2000 ,
התופעה של "באג אלפיי" )יש האומרי ש"באג" הוא ראשי תיבות של "בלו #אחד גדול" (
שהייתה או לא הייתה ,תמשי' ככל הנראה להעסיק אותנו זמ $רב .ראשית ייתכ $שאלמלא
ההשקעה העצומה בתיקוני במחשבי ,אכ $היינו עדי לקטסטרופות גדולות .מרבית הארגוני,
ובוודאי הגדולי שבה ואלו הנמצאי במדינות המפותחות ,נקטו את כל האמצעי האפשריי
כדי להתגונ $מפני תקלות המחשב שהיו צפויות לילה הראשו $של שנת  .2000לפיכ' ה הבטיחו
שהכל יעבור ללא תקלות ,ואי $ממה לחשוש.
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אבל בכל זאת באיזשהו מקו בסתר לבו ,חשש כל מנהל ולא היה בטוח שאכ $יתרחש מה
שהארגו $שלו מבטיח .ג המנהל הרציונלי והמפוכח עמד נבו' מול האירועי שהתרחשו בעול
מעט לפני שנת .2000
השכל הישר וההגיו $אמרו לו את הדברי הבאי :ראשית ) כדור האר ,הטבע והיקו אי $לה
שו מושג על שנת  2000בתארי' ה)  31בדצמבר או ה )  1בינואר .כל גורמי הטבע יתנהגו בדיוק
כמו בכל תארי' אחר .המושג מילניו קיי רק במוחותיה של בני)האד.
שנית ) א בכל זאת יש משמעות פסיכולוגית כלשהי לעובדה שהתארי' המוכר למרבית
האנושות מחלי #ספרה ,הרי שעליה להיות משמעות חיובית :הטכנולוגיה משפרת את חיינו במידה
ניכרת ,הדמוקרטיות מנצחות ומתרחבות ,אי $מלחמות עולמיות ,המצב הכלכלי ) לפחות במדינות
המפותחות ( משתפר ,ובכלל יש סיכויי טובי שהעול שאחרי שנת  2000יהיה טוב יותר.
ולמרות כל זאת הייתה למנהל הרציונלי שלנו תחושה לו נוחה .הוא נחש #לנבואות חורב ,$והאזי$
לתחזיות על "מלחמת גוג ומגוג" בי $הטוב לבי $הרע לקראת "יו הדי "$הסופי ,שיבוא ע סו#
האל #הנוכחי .הוא לא רצה להאמי $לכל הספורי האלו ,אבל הוא היה עד למספר רב של פגעי
טבע שהתרחשו על ס #האל #הבא במקומות שוני בעול ,והוא כבר לא ידע במה להאמי .$הוא
נקט כמרבית המנהלי אמצעי זהירות שוני ,ובה גיוס צוותי חירו לטיפול בתקלות בלתי
צפויות ,קרקוע מטוסי ,וג סגירה של המחשבי לפני "שעת הדי "$ואחריה .זאת למרות כל
ההכנות שהושקעו בה $מיליוני דולרי למניעת תקלות כלשה.$
הוא דמה לאותו מדע ,$שש על דלתו פרסה של סוס .שאלו אותו" :לש מה עשית זאת?" והוא
השיב" :נגד עי $הרע" .הוא נשאל שוב" :כיצד זה אתה ,שאמור להיות אד רציונלי ואיש המדע,
מאמי $באמונות הטפלות הללו?" ,ואז הוא ענה" :האמת היא שאיני מאמי $בה ,אבל שמעתי
שזה שומר ג על אלו שאינ מאמיני".

