"הודעות כתובות" בטלפון הנייד
L’ère du SMS

בשנת  - 1998השימוש ב"הודעה כתובה" בטלפון הנייד ,היה אפשרות
טכנולוגית נחמדה ,שמעטים השתמשו בה .השירות ניתן כמעט בחינם .אולם
חמש שנים מאוחר יותר ,בשנת  ,2003נשלחו בישראל קרוב ל 1.5 -מיליארד
הודעות כתובות .מחיר השירות הזה עדיין אינו יקר ,השימוש בו נוח וקל,
ומאפשר שליחה וקבלה של הודעות כתובות גם תוך כדי שיעור ,ישיבה או
פגישה.
שליחת הודעות כתובות הפכה לאופנתית )מודרנית( ,והיא מקובלת בעיקר
בקרב הצעירים :כיום התלמידים בבתי-הספר כמעט אינם שולחים זה לזה
פתקים בכיתה ,אלא הודעות כתובות .אוניברסיטאות ומכללות מודיעות
באמצעות הודעות כתובות על ביטול שיעורים ועל תוצאות מבחנים .יש
משרדים של עורכי-דין ורואי-חשבון שרוב הפעילות שלהם עם הלקוחות
נעשית באמצעות הודעות כתובות" .קיים גם שימוש רגשי בטכנולוגיה",
אומר ניר שטרן ,מנהל בחברת פלאפונים" .פעם שלחו פתק התנצלות עם
פרח .היום עושים זאת בהודעה כתובה בטלפון הנייד".
בראש השנה האחרון הציעה חברה ישראלית שירות חדש ומקורי :שליחת
"פתקים" ,בקשות ותפילות לכּוֶֹתל הַמֲעָרִבי 30 .אלף אנשים השתמשו
בשירות הזה במשך שבועיים .יוזמה ישראלית מעניינת נוספת נקראת "מה
נשמע" .מדובר בחדשות ,בִעְדכּוִּנים ובמידע מישראל  -לישראלים החיים
בצפון-אמריקה באמצעות הודעות כתובות לטלפון הנייד .מֵסֶקר ,שנערך
בשנה שעברה מתברר ,כי אחד מכל שלושה ישראלים ,במיוחד צעירים עד
גיל  ,30משתמש באפשרות של "הודעה כתובה".
מבחנים למבוגרים  -משרד החינוך

"הוָֹדעוֹת ְכּתוּבוֹת" ַבּ ֶטֶּלפוֹן ַהַנָּיּד
La mode des SMS

ִבּ ְשַׁנת ַ - 1998ה ִשּׁמּוּשׁ ְבּ"הוָֹדָעה ְכּתוָּבה" ַבּ ֶטֶּלפוֹן ַהַנָּיּדָ ,הָיה ֶאְפ ָשׁרוּת
ֶטְכנוֹלוִֹגית ֶנְחָמָדהֶ ,שׁ ְמַּע ִטּים ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ָבּהַּ .ה ֵשּׁרוּת ִנ ַתּן ִכְּמַעט ְבִּחָנּם .אוַּלם
ָחֵמשׁ ָשִׁנים ְמֻאָחר יוֵֹתרִ ,בּ ְשַׁנת ִ ,2003נ ְשְׁלחוּ ְבִּי ְשָׂרֵאל ָקרוֹב ְל ִ 1.5מיְלַיאְרד
הוָֹדעוֹת ְכּתוּבוֹתְ .מִחיר ַה ֵשּׁרוּת ַהֶזּה ֲעַדִין ֵאינוֹ ָיָקרַ ,ה ִשּׁמּוּשׁ בּוֹ נוַֹח ְוַקל,
וְּמַאְפ ֵשׁר ְשִׁליָחה ְוַק ָבָּלה ֶשׁל הוָֹדעוֹת ְכּתוּבוֹת ַגּם תּוְֹך ְכֵּדי ִשׁעוּרְ ,י ִשׁיָבה אוֹ
ְפִּגי ָשׁה.
ְשִׁליַחת הוָֹדעוֹת ְכּתוּבוֹת ָהְפָכה ְלָאְפָנִתית )מוֶֹדְרִנית(ְ ,וִהיא ְמֻק ֶבֶּלת ְבִּעָקּר
ְבֶּקֶרב ַה ְצִּעיִריםַ :כּיּוֹם ַה ַתְּלִמיִדים ְבָּב ֵתּיַ-ה ֵסֶּפר ִכְּמַעט ֵאיָנם שׁוְֹלִחים ֶזה ְלֶזה
ְפָּתִקים ְבִּכ ָתּהֶ ,א ָלּא הוָֹדעוֹת ְכּתוּבוֹת .אוִּניֶבְרִסיָטאוֹת וִּמְכָללוֹת מוִֹדיעוֹת
ְבֶּאְמָצעוּת הוָֹדעוֹת ְכּתוּבוֹת ַעל ִבּטּוּל ִשׁעוִּרים ְוַעל תּוְֹצאוֹת ִמְבָחִניםֵ .ישׁ
ִמ ְשָׂרִדים ֶשׁל עוְֹרֵכיִ-דּין ְורוֵֹאיֶ-ח ְשׁבּוֹן ֶשֹׁרב ַה ְפִּעילוּת ֶשׁ ָלֶּהם ִעם ַה ָלּקוֹחוֹת
ַנֲע ֵשׂית ְבֶּאְמָצעוּת הוָֹדעוֹת ְכּתוּבוֹתַ" .קָיּם ַגּם ִשׁמּוּשׁ ִרְג ִשׁי ַבּ ֶטְּכנוֹלוְֹגָיה" ,אוֵֹמר
ִניר ְשֶׁטְרןְ ,מַנֵהל ְבֶּחְבַרת ֶפֶּלאפוִֹניםַ " .פַּעם ָשְׁלחוּ ֶפֶּתק ִהְתַנ ְצּלוּת ִעם ֶפַּרח.
ַהיּוֹם עוֹ ִשׂים ֹזאת ְבּהוָֹדָעה ְכּתוָּבה ַבּ ֶטֶּלפוֹן ַהַנָּיּד".
ְבֹּראשׁ ַה ָשָּׁנה ָהַאֲחרוֹן ִה ִצּיָעה ֶחְבָרה ִי ְשְׂרֵאִלית ֵשׁרוּת ָחָדשׁ וְּמקוִֹריְ :שִׁליַחת
" ְפָּתִקים"ַ ,בָּקּשׁוֹת וְּתִפלּוֹת לכּוֶֹתל ַה ַמֲּעָרִביֶ 30 .אֶלף ֲאָנ ִשׁים ִה ְשׁ ַתּ ְמּשׁוּ ַבּ ֵשּׁרוּת
ַהֶזּה ְבֶּמ ֶשְׁך ְשׁבוַּעִיםָ .יְזָמה ִי ְשְׂרֵאִלית ְמַעְנֶיֶנת נוֶֹסֶפת ִנְקֵראת "ַמה ִנּ ְשַׁמע".
ְמֻד ָבּר ַבֲּחָדשׁוֹתָ ,בִּעְדכּוִּנים וַּב ֵמּיָדע ִמִיּ ְשָׂרֵאל ַ -לִיּ ְשְׂרֵאִלים ַהַחִיּים
ִבְּצפוֹןָ-אֶמִריָקה ְבֶּאְמָצעוּת הוָֹדעוֹת ְכּתוּבוֹת ַל ֶטֶּלפוֹן ַהַנָּיּדִ .מ ֶסֶּקרֶ ,שֶׁנֱּעַרְך
ַבּ ָשָּׁנה ֶשָׁעְבָרה ִמְת ָבֵּררִ ,כּי ֶאָחד ִמ ָכּל ְשׁלוֹ ָשׁה ִי ְשְׂרֵאִליםִ ,בְּמיָֻחד ְצִעיִרים ַעד
ִגּיל ִ ,30מ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ְבֶּאְפ ָשׁרוּת ֶשׁל "הוָֹדָעה ְכּתוָּבה".
מבחנים למבוגרים  -משרד החינוך
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presque
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