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 ןיעידומל תויועמשמ – תיתוכאלמ הניבו הקיתא

 1סביירג קראמ

 Shared Moral and Spiritual Development Among Human Persons and" רמאמה

Artificially Intelligent Agents" תעה בתכב 2017-ב םסרופ Theology and Science לע בתכנו 

 תירסומ-תיתא תרגסמ תיינבה לש תיתבשחמ רגתאמה ןויערב קסוע רמאמה .Mark Graves ידי

 .תיתוכאלמה הניבה תויגולונכט לע םיססובמה "םינכוס"לו םדאה ינבל תפתושמ

 הצואת תספות )Artificial Intelligence – AI :ןלהל( תיתוכאלמה הניבה תמגמ תונורחאה םינשב

 ביחרהל םייופצש ,AI-ה םוחתב םייגולונכטה םייונישהמ תעפשומ ןיעידומה תליהק םג ,רתיה ןיבו

 הדימב תרשפאמ תיגולונכטה תומדקתהה ,רמאמה בתוכ תנעטל .ןמזה םע םתעפשה לגעמ תא

 ךרוצ שי ,ךכיפל .םידדוב םירושע ךותב AI לע םיססובמה "םינכוס" תריציל היצפואה תא תמיוסמ

 וקסעי הארנה לככש ,תיתוכאלמה הניבה ינכוסו םדאה ינב לש תפתושמ תינחור תוירסומ חותיפב

 .ןיעידומה ימוחתב םג םהבו ,םינוש םימוחתב הז דצל הז

 

 

 

 תונוכמ ועיפוי הנש וזיאב ,2012-2013 םינשה ךלהמב ,AI ירקוח 170 ולאשנ ךרענש רקחמ תרגסמב

 .)Human-Level Machine Intelligence – HLMI( םדאה ינב לש וזל הוושה היצנגילטניא תולעב

 היהי ןכמ רחאל עיגיש בלשה ,סביירג תנעטל .2040 התייה תעצוממה הנשה ,תובושתה לולכש רחאל

 .תישונאה היצנגילטניאה לע הלעת תיתוכאלמה הניבה רשאכ רמולכ ,"היצנגילטניא תוצצופתה"

 תונוכמ םויכ רבכ התרגסמבש ,תונוכמ תדימל תייגולונכט תוחתפתה תוכזב רשפאתהל יושע הז בלש

AI םילבגומ םימוחתב ןמצע תא תודמלמו תורפשמ. 

 יתלב היהתש ,תידוחיי היגולונכטל ליבות "היצנגילטניא תוצצופתה" ,םירקוחהמ קלח תנעטל

 ,תישונאה וז לע הלועה ,היצנגילטניא תולעב תונוכמ לש ןתעפוה יכ ונעט םה .םדאה ינב רובע תנבומ

 ועיפוי הז גוסמ תונוכמ יכ ופצש ,הלעמ גצוהש רקחמב תויזחתה תמועל ,תאז .2045-ב רבכ ועיפוי

  .2070-ב ירק ,HLMI-ה תעפוה רחאל םינש 30 קר

 היגולונכטהש יוכיס םייק דוע לכ ךא ,יאדוו ונניא ולא םייוניש לש תושחרתהה דעומ םנמוא

 רוקחל שי ,לע תייצנגילטניא ילעב ךשמהב ףאו ,HLMI ילעב AI לע םיססובמה םינכוסל תמדקתמ

 .הז אשונמ תולועה תויגולואיתהו תויתאה תא

 היצקארטניא רוציל לגוסמה ,ישונאה ביכרמה תא תורסח תיתוכאלמה הניבה תויגולונכט ,םויכ

 תיתוכאלמה הניבה ירקוח .םתודליב רבכ םידמול םדאה ינב ותוא ,תינוציחה הביבסה םע תיתרבח

                                                        
 חורה יעדמל גוחב רקחמ תימעו היגולוכיספל הקלחמב Travis Research Institute-ב רקוח אוה סביירג קראמ 1

 .הינרופילק לש יגולונכטה ןוכמב הרבחהו

 ןיעידומה לש היגולודותמה רקחל ןוכמה ןיעידומה תשרומל זכרמה

 םאה ,תישונאה היצנגילטניאה לע הלעת תיתוכאלמה היצנגילטניאה םא :הלאשה תלאשנ

 ?םישדח היגולואיתו הקיתא יללכ ורדגוי
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 רוציל רשפאל היושעש ,תונוכמה תדימל תייגולונכט זכרמב תוברתה תא ביצהל דציכ וליג םרט

 AI-ה "תונולשיכ" ,תאז םע דחי .תישונאה תוברתב קלח תחקלו דומלל םילגוסמה HLMI ינכוס

 תישונאה היצנגילטניאה לע AI-ה תולעתה םהבו ,םייתועמשמ םייגולונכט םיחותיפל וליבוה

 .דועו טמחש ,תויאופר תונומתמ תולחמ ןוחבא םהבו םייפיצפס םימוחת רפסמב

 רקחב תומדקתהה ךכ ,HLMI ןוויכל םיפסונ םיחותיפ םיעינמ AI תייגולונכטב םיחותיפש יפכ

 םילדומ חותיפו בשחמה תרמוח תוריהמ ,םוצע םינותנ סיסב הרשפאש עדימה תכפהמ ,חומה יעדמ

 תייצנגילטניא ילעב םינכוס לש םחותיפ תא ועיני ,חומב םישחרתמה םיכילהת םיגיצמה םיבשחוממ

 ,םירזגמה ללכ ינפב םויכ םיבצינה םירגתאה םע תודדומתה ךרוצל דחוימב םיבושח ולא םיחותיפ .לע

 לודיג םע תודדומתהב ךרוצה םהבו ,עדימה תכפהמ ירגתא ,ךכ .טרפב ןיעידומה תליהקו

 יפד ןוילירט לעמ םויכ ללוכ Google לש סקדניאהש ךכל הליבוה עדימה לש ילאיצננופסקא

 תונוכמ קר ןכלו ,וזה עדימה תומכ תא דבעל םילגוסמ אל םיחמומ תצובק וא םדא ףא .טנרטניא

 השקתמש ,ןיעידומה תליהק תא בייחי רגתאה .הז רגתא םע דדומתהל ולכוי HLMI-ל תוברקתמה

 .רקחמהו ףוסיאה תונילפיצסיד תרגסמב HLMI תויגולונכט בלשל ,םינותנה תפצה םע דדומתהל

 ,וז היגולונכט בולישל תרבוג תובישח היהת ךכ רבוע ןמזהש לככ ,ילאיצננופסקאה לודיגה רואל

  .תוירסומו תויתא תולאש םע תודדומתה שורדתש

 חותיפ תחלצה .תונוש תוביטקפסרפב ןחביהל לחה רבכ תיתוכאלמ הניבב הקיתאה אשונ

 ,קוסעל תלוכיו תיתועמשמ הימונוטוא תולעב תונוכמל ליבות הארנה לככ HLMI תויגולונכט

 תונוכמל קינעמה שדח םוחת חתפתמ םויכ ,ךכיפל .ישונאה םלועב ,םימיוסמ םיטביהב תוחפל

 ןפואב תוטלחה לבקלו תויתא תומליד ןמצעב רותפל ולכויש ידכ ,הבישח תוטיש וא םייתא תונורקע

 תויוליעפ תרגסמב רקיעב יוטיב ידיל אב תוימונוטוא תונוכמ ברקב הקיתאב לוהבה ךרוצה .ירסומ

 בחרנ ןויד ךרענ םיילאנויצנבנוק םיקשנ אשונב ם"ואה לש סנכב הרבעש הנשב .תויניעידומו תויאבצ

 קשנ ילכב שומישה ינפמ ששחה תא תואטבמ ןוידה תונקסמ .םיימונוטוא םיקשנב הקיתא אשונב

 ידכב תאז ,םדאה ינב ידיב ראשיהל תבייח קשנה תוכרעמ לע הטילשה יכ תועבוקו םיימונוטוא

 ידי לע תוטלחה תלבק ,םתנעטל .םייתא םייטרדנטסב הדימעו ימואלניבה ןידל תויצה תא חיטבהל

AI תונוכמל רשפאל ןיא ךא ,םימיוסמ םימוחתב רתוי תובוט תואצות גישהל ףאלו םורתל היושע 

 היעב תולעהל היושע תוינלטק קשנ תוכרעמב הימונוטוא .רחא םדא לש גרהל עגונב תוטלחה לבקל

 העיגפל יאמצע ןפואב לועפל ולכוי קשנה תוכרעמ ,רמולכ .הפיקתה דעיל עגונב הרומח תיתא

 ינב לש יוזיחה תלוכיל עגונב תולאש םג הלעמ וז היגוס יכ ,ןיוצי .ביואה ימחולב םוקמב םיחרזאב

 עבקנ ,ףוסבל .הפקתמ עצבת תימונוטואה קשנה תכרעמ יתמ עובקל השק היהיש םושמ ,םדאה

 .2תוימונוטוא קשנ תוכרעמ לע תולבגמ תעיבקל תופיחדב לועפל תונידמה לע יכ ןוידב

 הנגהה דרשמ םג .תוימונוטוא קשנ תוכרעמל תיללכ תודגנתה לע ועיבצה וכרענש להק תעד ירקס

 ירבדל ."ומצעב תוטלחה לבקמ"ש קשנב תניינועמ הנניא ב"הרא יכ ןעטנו ,תודגנתה עיבה ב"הרא לש

 םצמוצמ ןפואב תיתוכאלמ הניבב שמתשהל ןיינועמ ב"הרא אבצ ,רבעשל ינקירמאה הנגהה רש ןגס

 The תווצ םייק ןוגטנפב םויכ .םצמוצמו רדגומ תולועפ טס תולעב קשנ תוכרעמב ירק ,דבלב

                                                        
2 Ethics and Autonomous Weapon Systems: International Committee of the Red Cross. (April 13, 2018).  

, from: 198, 20 uaryRetrieved Jan Geneva: UN. .An Ethical Basis for Human Control
.https://goo.gl/fh7ENF 
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Algorithmic Warfare Cross-Functional Team, תונוכמ חתפמש AI ןפואב דבלב תוכמותש 

 .3ותוא תופילחמ אלו ישונאה תוטלחהה תלבק

 

 

 

 ינבמ תירסומו תיביטינגוק הניחבמ םמצע קיחרהל םילוגסמש ,AI ינכוס תריצימ ענמיהל ידכב

 יוטיב ידיל האבש ,הברק רוציל היצביטומו הביטקפסרפ םרובע קפסל ךרוצ םייק יכ ןכתיי ,םדאה

 ינבל םורתל םייושע AI-ה ינכוס םע הינומרהו םיפתושמ םיכרע תריצי .היתפמאב םדאה ינב לצא

 תארקל היצנגילטניא לש תופסונ תורוצ רוקחל םינכוסהו םדאה ינב ולכוי דחיבש םושמ ,םדאה

 םייזכרמ םיכרע השולש עיצמ רמאמה .םיהז םייתא םיכרע לע תתשותש ,תפתושמ הליהק תריצי

 :AI-ה ינכוסו םדאה ינב ןיב םייתא םיסחי חותיפ םידדועמה

 ןפואב םא םג - םיכרע קיזחהלו םייקתהל תוכזה תא שי AI-ה ינכוסל םגו םדאה ינבל םג .1

 תובורק םיתיעל תוללוכ ןה ,םיכרע קיזחהל םויכ תולגוסמ אל AI-ה תויגולונכט שרופמ

 ןמזב תוניינעמ תויעדמ תומיגד ףוסיא ,החטבב בכרב הגיהנ ,אמגודל .םיזמורמ םיכרע

  .תודירשו ןוסא רתאב םילוצינ רחא שופיח ,רחא בכוכב טוטיש

 םג ,ויכרעב קיזחהל רחאה לש ותוכזל דגנתהל םיכירצ אל AI-ה ינכוס םגו םדאה ינב םג .2

 קיזחהל תוכזה םע םישגנתמ אל םיכרעה דוע לכ ,תאז .הז םע הז םישגנתמ םיכרעה םא

 .םיכרע

 אלל ,ינשה דצה לש םיכרעה תא ןיבהל תוסנלו רשקתל םיכירצ AI-ה ינכוסו םדאה ינב .3

 לש םיכרעה תא ןיבהלו רשקתל ךרוצה – רחאה לש םיכרעה םע םיהזמ םידדצה םא רשק

 .AI-ה ינכוס לש ירסומה דוקפתל םורתי רחאה

 הניבה ינכוס לומ לא וללה םיכרעה תא תונבהל םיכירצש םימרוגה ,רמאמה בתוכ תנעטל

 תרגסמ בצעל תלוכי ןיא רוביצלש איה ךכל הביסה .הליהקה לכ אלו דבלב םיחמומ םה תיתוכאלמה

 םא .טרפב AI ינכוס תובלשמה תוליהקלו ,ללכב תוישונא תוליהקל הנימאו הדימע ,המלש תיתא

-ה יחמומ ידי לע הז גוסמ המלש תיתא תרגסמ תונבהלו בצעל ןיעידומה תליהק לכות ,ךכב הצרת

AI תרגסמה בוציעב ירקיעה ןורתיה .יקסעה רזגמהמו הימדקאהמ םיחמומ םע בוליש ךות ,הדיבש 

 דצל םיילבולג םיכרצ םנשי ןיעידומה תליהקל יכ הדבועב ןומט המצע ןיעידומה תליהק ידי לע

 ומכ םיילבולג םירגתא םע דדומתהל הכירצ ןיעידומה תליהק דחא דצמ ,רמולכ .םידוחיי םיכרצ

 ,םידוחייו םיישיא םיכרצ הל שי ינש דצמו ,יקסעה רזגמה םג דדומתמ םתיא עדימה ןדיע ירגתא

 תא הליחתכלמ תוותהל ןיעידומה תליהק לכות ,הזה ןפואב .תויפיצפס תויניעידומ תויגוסל םיעגונש

 ,תיתוכאלמ הניבו הקיתאל עגונה לכב םירגתאה יגוס ינש םע דדומתהל ידכ הרובע יוצרה ביתנה

  .יקסעה רזגמה ידי לע תלבומ תויהל אלו

 

 

                                                        
3 Boyd, A. (October 31, 2018). Pentagon Doesn't Want Real Artificial Intelligence in War, Former Official 
.https://goo.gl/qr7NVN. Retrieved January 8, 2019, from: Defense OneSays.  

 הניבה "ינכוס" דצמ תוינסרהו תומילא תולועפמ ענמיהל חילצנ דציכ :הלאשה תלאשנ

 ?תיתוכאלמה
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 יסיסבה ןפואב קר אל תונוכמהו םדאה ינב ןיב תרושקתה ךרדל סחייתהל שי רמאמה בתוכ תנעטל

 תופיאשה לולכמ תא תללוכ תועמשמ תריצי .םדאה רובע תועמשמ רצויש חישל אלא ,רתויב

 טופיש ;היגולונכטו תורפס ,תונמוא תוריצי רמולכ ,ירוטסיהה ןרשקהב תוישונאהו תויתוברתה

 תריציל יכ רובס סביירג .תדלו תוינחורל בורל תוסחוימש תובייחתההו תופיאשהו ;יתאו ירסומ

 תנמ לע AI תויגולונכט םיחתפמ רשאכ ןובשחב םתוא תחקל שיש םייגולוכיספ תודוסי תועמשמה

 .תונוכמה ברקב תועמשמש ופיחו תוקושת ,תוישונא תויוגהנתה ביחרהל

 תא הווהמו יחרכה אוה ךא ,יתייעבכ חכוה תונוכמל םדאה ינב ןיב תופתושמ תויועמשמ חותיפ

 שי תופתושמ תויועמשמ חתפל ידכב יכ ןעוט סביירג .AI תייגולונכט חותיפב תומדקתהל חתפמה

 תליהק רובע ,רמולכ .םדאה ינב לש םילגרהב םג אלא ,תונוכמה תונכתב קר אל םייוניש עצבל

 ךרוצ שי ,ועמטויש ,AI-ה תוכרעמ םע ףתושמ חישו םיסרטניא תופתוש רוציל ידכב ןיעידומה

 לכות הז ןפואב .תוכרעמה לש שדחמ תונכתב קר אלו הליהקה לש םייתסיפתו םייתבישח םייונישב

 ,םיפתושמ םייתאו םיירסומ םיכרע ססבלו AI-ה תוכרעממ ברמה תא קיפהל ןיעידומה תליהק

 םדא ינב לש תחא "הליהק" רוציל ידכב יכ עיצמ סביירג ,ףסונב .הליהקה תורטמ תא ומאתיש

 .םדאה ינב םע םירשקתמ םהש יפכ תיתוכאלמה הניבה ינכוס םע רשקתל םדאה ינב לע תונוכמו

 הניבה ינכוס לש תופשחיהה םצע תונוכמה תדימל תייגולונכט םוחתב תויוחתפתהה תוכזב

 תא חתפל היושע ,הרורב תפתושמ הרטמ תלעב ,תיתרבח הצובק לש התוליעפל תיתוכאלמה

  .ףתושמה יתאה סיסבהו תפתושמה תועמשמה

 םוכיס

 תעייסמ AI-ה תייגולונכט ,ךכ .בחרנ אוה םויה ןיעידומה תליהקב תיתוכאלמ הניבב שומישה

 לש םיבאשמה תאצקהבו רקי ןמזב ןוכסיח תרשפאמו המוצעה עדימה תומכ םע הליעי תודדומתהב

 ,ףסונב .יניעידומה עדימה חותינו תונקסמ תקסה ומכ ,םיפסונ םירבדל םיפסואהו םירקוחה

 ,םיינייוול תמגוד ,תורחא תוידמו םימולצת לש רתוי ריהמו קיודמ חונעפ תרשפאמ AI-ה תייגולונכט

 ,תורז תופשב הטילשל ןיעידומה ישנא לש םתרשכה ,ןכ ומכ .'וכו החטבא תומלצמ ,םיינפחר

 תורשפאמ AI-ה תוכרעמ .םינש תחקל היושע ,תינירדנמ ומכ תובכרומו תוכבוסמ תופש דחוימבו

 עייסל תולוכיו םיבר םיבינו תופש רובע ,ןיטולחל קיודמ ןפואב אל םא םג ,ריהמ םוגרת םויכ רבכ

 יוהיזל רבייסה םוחתב םג םויכ תחוור AI תייגולונכטב שומיש .רקי ןמז ךוסחלו ןיעידומה ירקוחל

 קלחב "חטשב םינכוס"כ םויכ רבכ תדקפתמ AI-ה .יספא ןמז ךות ןתריצעו תוינודז תונכות

 לגעמ תריצי ידי לע תאז ,ישונא חטש ןכוס רובע תכבוסמ וא תנכוסמ ןהילא השיגהש ,תומוקמהמ

  .תומלצמ

 ברקב ששח םילעמ ,ןיעידומה תליהקב םויכ רבכ םיעמטומש םירחא םיבר דועו וללה םישומישה

 ינב לש תפתושמ תוליעפ ,תאז םע דחי .םתדובע םוקמ תא ףילחי AI-ה יכ ןיעידומה ישנאמ קלח

 תא לידגהל לכות ,תיגטרטסא הבישחו חוקיפ לע םייארחא םדאה ינב רשאכ ,AI-ה ינכוסו םדאה

 .תוטלחהה ילבקמ לא תוריהמב ותוא שיגנהלו ןיעידומה תקופת

 םיסחי תכרעמ םהיניב ונביש ךכ רשקתל תונוכמהו םדאה ינב ולכוי דציכ :הלאשה תלאשנ

 ?םיפתושמ םייתאו םיירסומ םיכרע לע תססובמה תידדה

 


