
־החלון הגדול בלשכה הצ
פטלון  טל  ד"ר  של  נועה 
של  התכול  הים  נשקף 
נובמבר.  תל־אביב באמצע 
על השולחן צלחת פירות 
גדולה ובריאותית. פטלון מנשנשת אננס 

מנ היא  לרוץ,  מפסיק  לא  שלה  ־והמוח 
העתידנית  המפה  את  בפניי  לשרטט  סה 
במהירות,  מדברת  הרפואה,  עולם  של 
ובינה  גנטיקה  כמו  נושאים  בין  קופצת 
האמין שהילדה  לא  אחד  אף  מלאכותית. 
הדיסלקטית שמעולם לא הצליחה לקרוא 
או לכתוב בלי שגיאות ושסוחבת על הגב 
לסיים  תצליח  קשה,  קשב  הפרעת  גם 
גם  כלשהי.  במסגרת  סדירים  לימודים 
כמשהו שמראש  נדמתה  הבגרות  תעודת 

ההורים שלה ויתרו עליו. 
"הם הסתפקו בכך שאהיה בנאדם טוב. 
ידעו  הם  כי  ללמוד  לחץ  עליי  היה  לא 
יכולתי  אז  ממני,  ייצא  לא  גדול  שגאון 
לעשות מה שאני רוצה", אומרת ד"ר טל 
פטלון, כיום מנהלת KSM — מכון המחקר 
בריאות"  שירותי  "מכבי  של  והחדשנות 
ששותפים בו מוריס קאהן וסמי סגול. ואם 
כמו  יווני,  )"זה  פטלון  אז  מספיק,  לא  זה 
מטלון אבל ב־פ'"( היא גם רופאת משפחה 
לא  וגם  דחופה,  ברפואה  התמחות  בעלת 
חשוב  "כי  במיון,  משמרות  על  מוותרת 
מאוד לשמור על חיבור לשטח, חדשנות 

ברפואה לא עושים בתיאוריה". 
־אז כן, הילדה שבבית הספר ישבה והק

ריאה מהראש שיעורי בית ממחברת ריקה, 
בהונגריה,  )"למדתי  רופאה  להיות  הפכה 
בעל־פה.  נערכים  ברפואה  המבחנים  שם 

רכשה  סיכוי"(,  לי  היה  לא  בכתב  בארץ 
תואר במשפטים, הקימה בשנת 2017 את 

־מערך החדשנות של אסותא אשדוד במ
קביל לעבודה קלינית, ומשנת 2020 היא 
KSM — שתכליתו לה־  מנהלת את מכון

ביא אל הציבור "רפואה מותאמת אישית". 
־שלוש מילים שמבשרות את אחת המהפ

כות הגדולות בעולם הרפואה. ד"ר פטלון 
והמכון שלה כאן כדי לשחק על המגרש 
הזה. והם עוסקים בשלל נושאים, לא רק 
כאלה שעולים אינטואיטיבית בראש כמו 
תחומים  אלא  סרטן,  של  מוקדם  גילוי 
בחרדה  טיפול  הנפש,  מבריאות  שנעים 
ממחסור  שנגרמות  בעיות  ועד  ובדיכאון 
מגיעה  פטלון  ד"ר  אבל  די.  בוויטמין 
לראיון הזה לא רק כדי לספר על עבודת 
המכון שלה, אלא לדבר, להסביר ולהדגים 
המסעירים  הכיוונים  את  פשוטה  בשפה 

אליהם צועד עולם הרפואה.    
מותאמת  רפואה  בעצם  זאת  מה  אז 
אישית ולמה היא גוררת כל כך הרבה 
עניין, השקעות ומחקרים בסכומי עתק.

"קחי למשל שני גברים בני 70, שניהם 
מוצא,  מאותו  שניהם  בישראל,  חיים 
שניהם סובלים מלחץ דם, אחד מהם מגיב 
השני  דם,  לחץ  שמאזנת  לתרופה  היטב 
בני  דוגמה אחרת: שני ישראלים  או  לא. 
30 שסובלים מדיכאון וחרדות. אחד מגיב 
טוב לטיפול התרופתי, השני פחות. למה 
מגיב  שלא  לחולה  נתאים  ואיך  קורה  זה 
לתרופה טיפול שיתאים לו? זאת הקפיצה 
שתאפשר לנו רפואה שמותאמת אישית".

מה עומד מאחורי הקפיצה הזאת?  
"גנטיקה למשל. 99 אחוז מהדי־אן־איי 

מתבטא  השוני  האדם.  בני  כל  אצל  זהה 
בפחות מאחוז אחד. וכיוון שהיום יש כבר 
ריצוף גנום מלא, והגנטיקה זה כמו ספר 
איך  ללמוד  יכולת  לנו  יש  קודים,  של 
להפעיל את הקוד הזה לטובת כל מטופל 
ומטופל באופן אישי. כך מצליחים לפתח 
תרופות על פי התאמה אישית ולא על פי 
פרוטוקול כללי, תוך התייחסות לגנטיקה 
של  בין־דורית(  )תורשה  ולאפי־גנטיקה 

המטופל".

ביג ביג דאטה
־אבל אלה לא רק הגנים, אלא גם השי

מחקר  מתקדמת.  מלאכותית  בבינה  מוש 
של  נתונים   — דאטה  ביג  על  שמבוסס 
עשרות ומאות אלפי מטופלים — מאפשר 
השונות  הדרכים  על  ללמוד  לרופאים 

לדו "קחי  לטיפול.  חולים  מגיבים  ־שבהן 
מלחץ  שסובל  ה־70  בן  אותו  את  גמה 
התרופתי",  לטיפול  היטב  מגיב  ולא  דם 
בביג  שימוש  "בעזרת  פטלון.  ממחישה 
מספר  עוד  למצוא  יכולים  אנחנו  דאטה 
שלו  במצב  שנמצאים  חולים  של  גדול 
ולא חווים את השיפור המצופה כתוצאה 
אלגוריתם  לבנות  היא  המטרה  מהטיפול. 
שיתאים טיפול שונה לאותם החולים. כדי 
לייצר את האלגוריתם הזה יוצאים למסע 
ובודקים  מטופלים  מיליוני  אצל  רפואי 
מגיבה  שלא  בקבוצה  השוני  נוצר  למה 

החלבו דרך  הגנטיקה,  מרמת  ־לטיפול: 
חיים,  אורח  ואפילו  החומרים  חילוף  נים, 
תרופות  תזונה,  המשפחתית,  ההיסטוריה 
שלקחנו ועוד. המטרה היא לצפות מראש 
מי יגיב לאיזה טיפול — עוד לפני שאתן 

או  מונעת  רפואה  לאיזה  ההבנה  אותו. 
להתאפשר  יכולה   — מגיבים  אנו  טיפול 
רק אם הסתכלתי לעומק על הרבה מאוד 
מסעות טיפוליים של אנשים ולמדתי מה 
אוכל  אני  כך,  ביניהם.  שונה  ומה  דומה 

־לייצר אינסוף 'קבוצות' של אנשים שסו
בלים מאותה בעיה ומגיבים לטיפול אחד 
אחרת.  בצורה  אחר  ולטיפול  כזו  בצורה 

־היתרון הגדול של האלגוריתם הוא ביכו
לת שלו לזהות תבניות שעין אנושית של 

רופא לא יכולה לזהות".
מרתק.

־"יש עוד דוגמאות רבות, למשל היכו
מול  הכרונולוגי  הגיל  בין  להבדיל  לת 
50 הן במ־  הגיל הביולוגי. יש נשים שבגיל

צב פיזיולוגי של בנות 40, ויש נשים שהן 
הביולוגי שלהן  הגיל  אך   50 בגיל  אמנם 
הוא 55 או 60. היום ברפואה מטפלים לפי 
הגיל הכרונולוגי, אבל האדם צריך טיפול 
לגיל  ולא  שלו  הביולוגי  לגיל  שמתאים 
שרשום בתעודת הזהות, וכדי לתת לו את 
הטיפול הנכון משתמשים במחקר שמובנה 
על ביג דאטה שמאפשרת לנו ללמוד איך 

־לאפיין את הגיל הביולוגי בשונה מהכרו
נולוגי. מצד שני, שימוש בבינה מלאכותית 

־ללא פיקוח אנושי עשויה להעלות מסק
נות שאינן הגיוניות קלינית".

לא  שזה  כדי  התהליך  על  מפקח  ומי 
יקרה? 

־"במכון שלנו יש צוות רב תחומי שבע
צם חוקר אספקטים שונים של בריאות על 
־ידי שימוש בביג דאטה ובניית אלגורית

תפקידו  מלאכותית.  בינה  מבוססים  מים 
־של הצוות הוא מצד אחד לפתח את האל

מ
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הכל אישי
אף אחד לא האמין שהילדה הדיסלקטית שלא הצליחה לכתוב 
בלי שגיאות ושסובלת מהפרעת קשב קשה תסיים את התיכון 

בהצלחה † היום ד"ר טל פטלון עומדת בראש מכון המחקר 
והחדשנות KSM של קופת החולים מכבי ועוסקת בתחום שעומד 

לחולל מהפכה בחיים של כולנו: רפואה מותאמת אישית † 
בראיון היא מדברת על סיפור ההצלחה שלה כנגד כל הסיכויים 

ומסבירה איך קפיצת הדרך בתחום הגנטיקה בצירוף אלגוריתמים 
מתקדמים תבנה עבור כל חולה את הטיפול הכי מדויק בשבילו: 

מגילוי מוקדם של סרטן ועד התמודדות עם דיכאון 

ד"ר טל פטלון. "ההורים שלי הסתפקו 
בכך שאהיה בן אדם טוב" 



שהאלגוריתם  לוודא  שני  ומצד  גוריתם, 
לא פועל סתם, אלא שהוא בעל אימפקט 
קליני מובהק. כלומר שהוא עושה את מה 
שהוא אמור לעשות כדי להוביל לבריאות 
שהוא  למשל,  המטופל.  של  יותר  טובה 
יודע לאפיין מטופלת לפי פרמטרים כמו 

משפ היסטוריה  סיכון,  גורמי  ־גנטיקה, 
אותה  לשלוח  ואז  כרונולוגי,  גיל  חתית, 
לעשות ממוגרפיה, או שהוא יודע לשלוח 
גילוי  לצורך   MRI לעשות  אחר  מטופל 
הדיוק  רמת  מה  בודקים  אנחנו  מוקדם. 

־והאמינות של האלגוריתם בהתאם לנתו
נים שעולים אצל הצוות הרפואי וכאשר 
מחליטים שיש לו אימפקט קליני מספיק 
מדויק ומשמעותי, שוקלים האם להעביר 

אותו הטמעה לתוך ארגון הבריאות".
כחול־לבן  החולים  ולקופות  לישראל 
יש יתרון מובהק על פני העולם המערבי 
בפיתוח המחקר בכל מה שנוגע לרפואה 
מותאמת אישית. "למכון המחקר שלנו יש 
אלף   220 של  גנטיות  דגימות  מאגר של 
מדעת,  הסכמה  נתנו  אשר  מכבי,  חברי 
מהם  שלוקחים  פעם  שבכל  יודעים  הם 
דם לבדיקה קלינית, מבחנה אחת תשמש 
למחקר. אספנו 900 אלף דגימות והחיבור 
הרפואית  ההיסטוריה  לבין  הגנטיקה  בין 
ארוכת השנים נותן לנו רצף ועומק מחקרי 
מארצות־ בשונה  מאוד,  ייחודי  וטיפולי 

הברית למשל שבה יש מעברים בין חברות 
ביטוח שונות ואין רצף כזה".

גם  יש  האישית  הרפואה  למהפכת 
עו היא  אדירות.  כלכליות  ־משמעויות 

התרופות  בשוק  גם  מהפכה  לחולל  מדת 
אפשר  אם  דולרים.  טריליוני  שמגלגל 

קטנות  לקבוצות  תרופות  להתאים  יהיה 
ומאופיינות יותר של חולים — תהיה לכך 
השפעה עצומה על חברות התרופות. לא 
כיום  כבר  מושקעים  עתק  שסכומי  פלא 
פטלון  ד"ר  ובמחקרים.  חדשנות  במרכזי 
עם  פעולה  שיתוף  על  למשל,  מספרת, 
פלפטו־ "שפיתחה   Valo Health  חברת
מלאכו בינה  מבוססת  חישובית,  ־רמה 

תרופות  בפיתוח  לסייע  שמטרתה  תית 
של  גדולות  כמויות  ניתוח  דרך  חדשות, 
רפואית  היסטוריה  של  אנונימית  דאטה 
שהיא  אחרת  דוגמה  ביולוגית".  ודאטה 
חברת  עם  פעולה  לשיתוף  נוגעת  נותנת 
מתמקדים  אנחנו  "איתם   .PrognomIQ

־בגילוי מוקדם של סרטן, בהתמקדות רא
לבלב  ריאות,  גס,  מעי  סרטן  על  שונית 
ההיסטוריה  של  מרובד  ניתוח  כאן  ושד. 
שלנו  החומרים  חילוף  לצד  הרפואית, 
בגוף והדרך שבה אנו מייצרים חלבונים — 
יסייע לפתח סימנים ביולוגיים, מרקרים, 

לגילוי מוקדם".

משבר הוויטמין די
פטלון, 49, רווקה, מתגוררת בקיסריה, 
לא הייתה יכולה לעסוק בתחום שבו היא 
לשינויים.  הגדולה  אהבתה  בלי  עוסקת, 
הת שנים.  חמש  כל  מקצוע  משנה  ־"אני 

לרפואה  עברתי  משפחה,  מרפואת  חלתי 
־פליאטיבית ולרפואה דחופה, למדתי מש

פטים ו־MBA בחדשנות —  ועכשיו אני 
בתחום החדשנות".  

הקצב  זה  מה  רגע.  לנשום  צריכה  אני 
הזה?

רבגוניות  אוהבת  לזוז,  אוהבת  "אני 

ואינטגרציה של ידע מתחומים שונים, אני 
דיסלקטית  אני  כי  ספרים  המון  שומעת 
וכל מה שאני כותבת מישהו עובר אחריי 
ומתקן לי, גם כשאני כותבת מרשם בבית 
החולים. למדתי בחו"ל בגלל שהמבחנים 

היו בעל־פה ולא בכתב".
הרפואה  לימודי  בזמן  בבודפשט,  ושם 
היא גם מימשה את היזמות המקננת בה, 
מסעדה  שותפה  עם  ביחד  פתחה  כאשר 
במה־  ,1992 בשנת היה  "זה   איטלקית. 

לך הלימודים עבדתי במסעדה איטלקית 
שהקמתי עם שותפה מקומית. ראיתי שאין 
זה.  על  והלכנו  איטלקיות,  מסעדות  שם 

־במקביל עבדתי בנדל"ן קניתי דירות שי
פצתי ומכרתי".

מאיפה האומץ.
"זה לא דורש אומץ זה הטבע שלי, אני 
בתנועה,  להיות  אוהבת  אני  מזה.  נהנית 
התאמנתי  ספורט  המון  עשיתי  חיי  כל 
 ,16 מגיל  במלצרות  עבדתי  בקראטה, 

עשיתי רישיון לאופנוע בגיל 17".
והפתעת עם הרפואה.

"לא הייתה לי בגרות והלכתי למכינה 
לרפואה בהונגריה. לא האמינו שאעבור, 

־אבל כיוון שהמבחנים היו בעל־פה הצל
חתי ללמוד משמיעה, זו החוזקה שלי. אני 
מי  ואת  הרצאות,  ספרים,  מלא  שומעת 
שלומדים לצידי. יש לי גם זיכרון צילומי 
ואני יכולה לקלוט הרבה מידע בבת אחת 
ביחד  זה  ידע.  תחומי  מיני  בכל  ולג'נגל 
עם הפרעת הקשב שלי זה הסופר פאוור 
חכמים  שהיו  שלי  ההורים  למזלי  שלי. 

אינטואיטיבית, תמכו בי".
של  המנהלת  בחדר  כאן  היא  ועכשיו 

נשקפים  הזכוכית  לדלת  מבעד   .KSM
במכון, כשפטלון מסבירה שה ־העובדים 

מידע הרפואי שבו נעשה שימוש לצורך 
המחקרים, הוא אנונימי, ונאסף בשלושים 
חברי  מיליון  מ־2.6  האחרונות  השנים 
הרפואית  הדאטה  מכבי.  חולים  קופת 
הזאת, שיש לה רצף של תיעוד ממוחשב 
הבסיס  היא  הרבה,  חשיבותה  גם  ובכך 
שנערכים  רפואיים  מחקרים  של  לשורה 
במכון, ובשיתוף פעולה עם סטארטאפים, 
וחוקרים מכל העולם,  מוסדות אקדמיים 

שעובדים באישור ועדת הלסינקי". 
שבהם  ותחומים  למחקרים  הדוגמאות 
פועל מכון המחקר עם שותפיו הם רבים 
סרטן  איתור  ועד  הנפש  מבריאות   –
ד"ר  ובשד.  בערמונית  העיכול,  במערכת 
הממוסך  החיים  שאורח  מסבירה  פטלון 
21 מייצר הרבה מאוד מצו־ ־של המאה ה
קה רגשית, ויש היום אלגוריתמים רבים 
שעובדים על זיהוי מוקדם שלה. כמו כן, 
נערך במקום מחקר אנונימי ראשון מסוגו 
שיבחן האם ניתן למצוא סימנים מוקדמים 
לגילוי של דלדול עצם באמצעות צילומי 
שאמור  מחקר  של  נוסף  תחום  שיניים. 
לעניין בעיקר אותנו, באזור הים התיכון 

־נוגע לתהייה מדוע דווקא באזור כה שו
די  בוויטמין  מחסור  יש  פע שעות שמש 
אצל קשישים אבל גם אצל צעירים. ואם 
מחברים לכך גם את הגנטיקה שדובר בה 
בראשית הדברים הרי שהמחקר בודק גם 
את הקשר הגנטי בין המחסור בוויטמין די 
הייחודי לעמי האזור ובין הסיכון לחלות 

במחלות כרוניות.
פטלון מדברת במהלך השיחה לא רק 

5 18.11.2022 | ידיעות אחרונות

"קחו שני גברים בני 70, 
שניהם ישראלים מאותו 
מוצא, שניהם סובלים 
מלחץ דם, אחד מגיב היטב 
לתרופות והשני לא. למה 
זה קורה ואיך נתאים לחולה 
שלא מגיב טיפול שיתאים 
לו? זאת המהפכה של 
הרפואה המותאמת אישית"

"לא הייתה לי בגרות והלכתי 
למכינה לרפואה בהונגריה. 

לא האמינו שאעבור, אבל 
כיוון שהמבחנים היו בעל–פה 
הצלחתי ללמוד משמיעה, זו 

החוזקה שלי. יש לי גם זיכרון 
צילומי וביחד עם הפרעת 

הקשב זה הסופר פאוור שלי"

המשך בעמ' 14



מה שלושה  פי  ־גבוהים 
ממוצע של ליים בעולם, 
לונדון,  כמו  ערים  ליד 

פריז וניו־יורק".
מתמודדים  אתם  איך 

עם הגבלת המכסות?
חב חמש  בארץ  יש  ־"היום 

 1,800 להחזיק  מותר  אחת  ולכל  רות 
לא  תקופה  פה  היינו  בתל־אביב.  כלים 

־מבוטלת שלוש מפעילות. ככל שהתווס
אי־שוויון,  ונוצר  ירדה,  המכסה  עוד,  פו 
כי אנחנו למשל השקענו מעל 70 מיליון 
שקל רק השנה, מה שמתחרות שפועלות 

לא השקיעו. המ עדיין  בארץ  זמן  ־יותר 
שיש  למרות  בתל־אביב,  ליים  של  כסה 
הרבה  והכי  משתמשים  הרבה  הכי  לה 
רכיבות, זהה לזו של חברות שמצבן לא 

־קרוב למצבנו. האם יש מקום לעוד קור
קינטים בעיר? כן, אצלנו. האם יש מקום 
צריך  בעיניי  לא.  מבחוץ?  חברות  לעוד 

להעצים את החברות הקיימות.
"כמות הרכיבות של ליים עלתה השנה 
המכסה.  הגבלת  למרות  אחוזים  בעשרות 

ניתוחים מעמיקים של הכ עושים  ־אנחנו 
בנ מסתיימות  שלא  לאפליקציה  ־ניסות 

לקוחות לא ממומשים,  לזהות  כדי  סיעה, 
כדי  בכלים.  מחסור  שיש  רואים  ואנחנו 
צורך  יש  האופטימלי  השירות  את  לספק 
בהגדלת המכסה, ואנחנו בדיון מתמיד עם 
כלים  עוד  לשים  כי  זה.  על  העיריות  כל 
בנוסף,  יעבוד.  לא  זה  נוספת  בלי תשתית 
נכונה,  בצורה  תתבצע  לא  האכיפה  אם 
לא נצליח להתקדם לשום מקום. יש המון 
אבל  ובתל־אביב,  בישראל  לגדול  מקום 
בשביל זה צריך להשפיע בתחום המיקרו־
זעירים - קורקי )כלי תחבורה  ־מוביליטי 

נטים, סגווי, אופניים חשמליים וכו', ל"א(, 
הוא תחום שלא מקבל מספיק  מה שהיום 

־פוקוס מצד הרשויות הלאומיות. קצב גי
השנים  )ב־30  בישראל  האוכלוסיה  דול 
הבאות היא צפויה להכפיל עצמה( יהפוך 

הקור על  בדגש  המיקרו־מוביליטי,  ־את 

לתעבורה  המרכזיים  הרכב  לכלי  קינטים, 
עירונית. מטרופולין גוש דן הוא 2% משטח 
מהאזרחים  שליש  כמעט  ומכיל  ישראל 
ו־50% מהמשרות. ברשויות המקומיות יש 

־פרויקטורים ייעודיים לנושא, אבל מבחי
נת המדינה אין בכלל. להגיד שייתנו קנס 
אבל  מצוין,  זה  קסדה  על  שקל  אלף  של 
בואו נאכוף עוד, כולל נסיעה על מדרכה, 

שזה דבר מסוכן ואסור".

"אנחנו אחלה של עם"
־ראב"ד הגיע לליים אחרי התמחות במ
־שרד המשפטים ואחרי כמה תפקידים בעו
־לם העסקי, הוא היה רחוק שנות אור מעו

לם הקורקינטים. "אני בא בכלל ממשפחה 
של עורכי דין", מספר ראב"ד. הוא בן 33, 
בעל תואר ראשון במשפטים ובתקשורת, 
נשוי פלוס ילדה, וגר בתל־אביב. אביו הוא 
יורם ראב"ד, שותף מנהל בפירמת עורכי 
הוא  ראב"ד,  תומר  אחיו,  שיבולת.  הדין 
בעלת  בי־קומיוניקיישנס,  חברת  מנכ"ל 
השליטה בקבוצת בזק. "משפטים זה עולם 
מסתכל  אני   - אליו  מתחבר  מאוד  שאני 

הז את  שלוקחות  במשקפיים  העולם  ־על 
ווית המשפטית", הוא ממשיך. "אבל בזמן 
ההתמחות החלטתי לא להמשיך במקצוע. 

־סיימתי את ההתמחות ורציתי משהו שיע
־ניין אותי יותר. חיפשתי את עצמי בתפקי

דים בתחום של תקשורת וניהול משברים, 
אבל גם שם לא מצאתי אהבה אמיתית. ואז 
הגיעה ההזדמנות. פיליפ אלין ראה אותי 
נכנסתי  מתאים.  שאני  וחשב  בלינקדאין 
 .2018 בספטמבר  תפעול  כמנהל  לליים 
הת תחום  לפרוח  התחיל  ימים  ־באותם 

בתל־אביב.  השיתופית  הציבורית  חבורה 
־התחלנו להקים את החברה. בהתחלה הצ

וות בישראל היה רק אני, כמנהל תפעול, 
והמנכ"ל יניב גודר".

בליים:  אשתו  את  מצא  גם  ראב"ד 
מנהלת  גויסה  תפעול  מנהל  "כשהייתי 

־תפעול נוספת, שני, שבהמשך עברה למ
היא  אבל  אשתי,  היא  היום  העולמי.  טה 

כבר עזבה לחברה אחרת". ממנהל תפעול 
כשנה  ולפני  תפעול,  לסמנכ"ל  הפך  הוא 
אומר  כרגע,  ישראל.  ליים  למנכ"ל  מונה 
־ראב"ד, הם בוחנים בקפידה תוכניות הת

ולהשיק  "לרוץ  נוספות.  לערים  רחבות 
ב־2022   ,2019 מאוד  זה  בפריפריה  ערים 
אנחנו רוצים לדעת קודם שהערים מוכנות 
לקלוט קוקרינטים שיתופיים. קחי לדוגמה 
בהתחלה  הנסיעות  מרבית  אשדוד,  את 
אנחנו  היום  פנאי,  רכיבות  היו  כשנכנסנו 

הרכ לתחנת  רבות  נסיעות  מזהים  ־כבר 
לקצה  מקצה  נסיעות  לים,  נסיעות  בת, 
גודש  על  שמקלות  נסיעות   — העיר  של 
התחבורה בעיר. כמות הביקושים באשדוד 
אמנם קטנה משמעותית מבתל־אביב אבל 
עדיין גבוהה ביחס לערים רבות בעולם".   
־איך אתם מתמודדים עם הוונדליזם והפ

גיעה המכוונת בכלים?
ונדליזם,  הרבה  בארץ  אין  "תתפלאי, 

הכ לפי  פועלים  שלא  אנשים  יש  ־אבל 
לקוחות  יש  החברה.  של  המחייבים  ללים 
שמתעצלים להגיע לחנייה, שרק בה ניתן 
אז  המונה,  את  ולעצור  הכלי  את  לסגור 

משל הם  כי  בשטח,  אותו  משאירים  ־הם 
להם  משנה  ולא  למנוי,  קבוע  מחיר  מים 
שהמונה ממשיך לעבוד. מי שרוצה לקחת 
את הכלי לרכיבה לא יכול כי הוא כביכול 
עדיין 'מושכר', עד שאנחנו עולים על זה 
לנו  ויש  כאלה,  מקרים  הרבה  יש  במוקד. 
־דשבורד שלם שמטפל בזה. מצאנו משת

משים כאלה וחסמנו אותם. יש תופעה של 
גניבות, לשטחים בעיקר. לשמחתי הנושא 
מתעסקת  עיר  כל  נעלם.  וכמעט  מטופל 
קורקינטים  גשרים,  עם  בעיר  בבעיותיה. 
עפים מהגשרים. בעיר שגובלת בשטח שבו 
אסור לרכוב - כולם עוברים את הגבול עם 
הקורקינט. בעיר שיש בה הרבה סמטאות 
בלי.  מבעיר  יותר  הכלים  את  מחפשים 
מבחינת ונדליזם, ראיתי תמונות מהעולם 
פה,  יעשו  ישראלים  מה  מעניין  ואמרתי: 
ומאוד התרשמתי לטובה. אנחנו אחלה של 

עם. רק נוסעים, וזו המטרה". 

ידיעות אחרונות | 1418.11.2022

Dell של Latitude 7330 מחשב נייד
מושב אחורי בביזנס

מה  לא  כבר  הם  העסקי  לשוק  המיועדים  ניידים  מחשבים 
בעידן  וכבדים.  משעממים  עיצובי,  מעוף  חסרי   — פעם  שהיו 
עם  מכשירים  לעובדים  כיום  מציעות  היצרניות  ה"שופוני", 
 Latitude 7330 .עיצובים ותכונות דומים לשל ניידים רגילים
העסקיים  מהמחשבים  טובה:  דוגמה  הוא  אינץ'   13.3 מסך  עם 
הקלים בעולם - בערך 1 ק"ג — ודק יחסית. נשמע נהדר, רק 
שיחד עם הקילוגרמים העודפים נפלו גם כמה תכונות שדווקא 

כן נדרשות למחשב עסקי.
סוד המשקל הנמוך הוא בעיקר בחומרים המיוחדים שמהם 
עשוי המחשב: הדגם שנמסר לנו לסקירה היה ממגנזיום, וניתן 
להשיג גם דגמי אלומיניום וסיבי פחמן. אבל על מזבח המשקל 
הוקרבו דברים אחרים: מקצועני הרשת בדקו ומצאו שביצועי 
המחיר.  ולרמת  למפרט  מקביליו  מול  למדי  נמוכים  ה־7330 
הדבר  לגבי  מה  אבל  המשקל,  על  סחטיין   — אחרות  במילים 

האמיתי?
הציר מאפשר למכסה להיפתח ביד אחת, אם כי רק עד שלב 
מסוים. הצג, מסוג IPS הסטנדרטי, מגיע ביחס 16:9 הרחב, עם 
הוא   .)1,920X1,080(  FHD המקובלת,  המינימום  רזולוציית 
וצבעים טבעיים,  וניגודיות טובות  ניטס(   503( מספק בהירות 
וידיאו או  )וגם לא מתיימר( לעריכת  אבל לגמרי לא מתאים 
תמונות. השוליים בצד דקים להפליא; השוליים מעל ומתחת  

— פחות.
כפתור ההדלקה/כיבוי הוא מקש לכל דבר, הממוקם בקצה 
הימני העליון של המקלדת, ולמרבה המזל כולל נורה הדולקת 
בזמן פעילות המחשב. הוא מתפקד גם כקורא טביעות אצבע. 
לכולם  נוחים.  אבל  מהרגיל,  נוקשים  טיפה  המקלדת  מקשי 
תאורה אחורית המאפשרת עבודה גם בסביבה חשוכה. משטח 
המגע קטן יחסית, אבל הסיבה לכך היא המתכונת הרוחבית של 

המחשב )פחות גבוה, יותר רחב(.
מעבד ה־i7 Core דור 12 בדגם שקיבלנו מעולה, אבל כאמור, 
כדאי  לא  יותר.  טובה  עבודה  עושה  הוא  מתחרים  במחשבים 

לנסות בנייד הזה משחקי תלת ממד תובעניים.
שחברות  עדכניים  הכי  האבטחה  בכלי  מצויד  כן  המחשב 
נזקקות להם, ושאינם מוכרים בעולם הניידים הפרטיים. למשל, 
השאר  בין  ואבטחה,  פרטיות  כלי  של  מגוון  בו  משלבת   Dell
למניעת פריצות. לאלה נוסף vPro של אינטל - שבב המאפשר 
ניהול  יכולת  אבטחה,  ביצועים,  להגברת  תכונות  של  ערכה 

־ויציבות. הערכה מאפשרת למנהלי המחשוב בארגון גישה טו
 Dell בה למחשב ויכולות ניהול מרחוק. טכנולוגיה אחרת של
מאפשרת להתחבר לשתי רשתות אלחוטיות בו־זמנית לקבלת 

מהירות גבוהה יותר.
גם ביצועי הסוללה מאכזבים, יחסית לניידים מודרניים עם 
עשר  אנרגיה.  בצריכת  במיוחד  חסכוני  להיות  שאמור  מעבד 
שעות וידיאו וכמעט שבע שעות גלישה ברשת לא מספיקות 
למחשב ברמה הזו. הרמקולים, לעומת זאת, הפתיעו בעוצמתם, 

ואפילו עם רמזים לצליל בס.
)עם   USB-C שני  נדיב:  המחשב  בצידי  השקעים  מבחר 
ת'נרבולט 4.0(, אחד USB 3.2, אחד HDMI 2.0, ושקע אוזניות 
3.5 מ"מ. יש גם קורא כרטיסי SD, אבל אין אופציה לכרטיס 

סים סלולרי )או אפילו eSim( כמצופה ממחשב עסקי.
המחיר: תלוי בתצורה ובמפרט: מ־4,200 שקל ועד 6,200.

: קל במיוחד, מסך בהיר, כולל כלי אבטחה ושליטה אר־ בהטבו
גונית.

הרע: עיצוב משעמם, סוללה מאכזבת, איטי יחסית למתחריו.

טעון בדיקה    ישראל וולמן

ציון:
7.5

על בינה מלאכותית, אלא משתמשת לא 
פעם גם בביטוי "בינה אנושית". "נכון", 
הבריאות  ארגוני  "שבכל  אומרת,  היא 
עובדים היום על הכנסה של דאטה גנטית 
לתיק הרפואי, אבל הדבר ידרוש הכשרה 
מאסיבית אישית של כל בעלי מקצועות 

האור ועד  המשפחה  מרופאת  ־הרפואה. 
תופד, רופאת העור והגיניקולוגית שיראו 
הכשרה  לעבור  ויצטרכו  הנתונים  את 
וללמוד  הגנטי  הריצוף  את  להבין  כדי 
במטופל.  לתמוך  כדי  איתו  לעבוד  איך 
את  המלאכותית,  הבינה  את  שיש  נכון 
האלגוריתם, אבל זה לא יחליף את הבינה 
ויחסי  האמפתיה  החמלה,  את  האנושית 
אסור  המטופל.  ובין  הרופא  בין  האמון 
לוותר על כך כי זה הבסיס לכל טיפול, 
משנה  לא  שם  יהיה  תמיד  הרופא  ולכן 

כמה טכנולוגיה תיכנס לתהליך".
רפואה  על  מדברת  כשאת  ועדיין 
אישית מותאמת גנטיקה זה אומר שכל 
איש רפואה יצטרך לדעת הרבה מאוד 

גם על גנטיקה.
"נכון. זה העתיד וארגוני הבריאות וגם 

את  קחי  למשל,  לכך.  נערכים  הרגולציה 
לך  לתת  יכולה  אני  הפארמקו־גנטיקה. 
טיפול ללחץ דם בארבע תרופות שונות, 
מראש  גנטית  אבדוק  אם  זאת  ולעומת 
אחסוך   — לך  מתאימה  הכי  תרופה  איזו 
קשור  גם  זה  זמן.  והמון  וטעייה  ניסוי 
לכך שכולנו רוצים שיראו אותנו באופן 
אינדיבידואלי, למרות שכארגונים אנחנו 
כי  נוקשים.  פרוטוקולים  לפי  מטפלים 
מה זה ריפוי? היכולת של בנאדם לעבור 
מהמצב הנתון שלו בהווה למצב יותר טוב 
לעשות  צריכה  הרפואה  זה  ואת  בעתיד 

המ ראיית  מתוך  ולא  אישית  ־בהתאמה 
טופל כמי שצריך תרופה ספציפית. עוד 
20 שנה הרפואה תהיה שונה לגמרי, היא 

תדע להתערב בצורה מדויקת ואיכותית 
יותר לאורך כל מסע החיים של המטופל 
ולא רק ברגעים של החולי. המשקל של 
הרפואה המונעת יגדל ויותאם לכל חולה, 

זאת לא תהיה רק רפואה מטפלת".
לפני הסוף בואי נדבר על הסוף. ליווית 
אנשים אל מותם כרופאה פליאטיבית.

הוא  שהמוות  להבין  צריך  אבל  "כן 
־חלק מהחיים, גם כשאנחנו בריאים, המ

וות הוא סביבנו כל הזמן. כלומר הילדה 
היום  נמצאת  לא  והנערה שהיית  שהיית 
— גם לא החיילת שהיית. את היום אישה. 
משהו  מעצמנו  משילים  הזמן  כל  אנחנו 
מהחיים.  חלק  הוא  תהליך,  הוא  מוות   —
בנוסף יש את המוות הסופי של הגוף — 
את הרגע המוות שבו אנחנו עוזבים את 
העולם. זה תהליך טבעי, המוות הוא דבר 
טבעי. למה אם אני אומרת לך שלידה זה 
דבר טבעי אנשים לא מתפלאים ועל מוות 
שאנחנו  מראה  השאלה  אפילו  כן?  הם 
לא מתמודדים עם המוות. כולנו יודעים 
שהדבר היחידי שבטוח זה שכולנו נמות 
יום אחד, וכל אחד חי כאילו זה לא יקרה 
לו. אבל בנאדם שלא יודע למות לא יודע 
זה אומר שהוא לא רואה נכון  לחיות כי 
מוות  מכחיש  שבהיותו  המציאות,  את 

נשאר בו מקום לא פתור".
וכשפותרים אותו?

"משתחררים מהחרדה למוות. אבל זה 
לחיות  ללמוד  רוצים  אם  תהליך.  דורש 
עם המוות בשלום, צריך לעשות תהליך 

של למידה".  

המשך מעמ' 5

הכל אישי

 "המוות הוא דבר 
טבעי. למה אם אני 

אומרת שלידה היא 
טבעית אנשים לא 

מתפלאים ועל מוות 
כן? כולנו יודעים 

שהדבר היחיד שבטוח 
זה המוות, וכל אחד חי 
כאילו זה לא יקרה לו. 

 בנאדם שלא יודע 
למות לא יודע לחיות"


