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 :הדעווה ירבח
 ילארשיה טנרטניאה דוגיא תאישנו הילצרה ימוחתניבה זכרמה ,ןוהנ ןירק ׳פורפ :הדעווה  ר״וי

 ,רבייסלו היגולונכטל ,טפשמל הקינילקה ,תיטפשמ החנמ ,ןמדלפ רורד ןק תילד ר"ד :הדעווה תריכזמ
 תפצ תימדקאה הללכמב הצרמו הפיח תטיסרבינוא

 :'ב 'אה רדס יפ לע הדעווה ירבח
 תדעוובו תיתוכאלמ הניב ןיינעב תימואלניבה הניקתה תדעווב לארשי גיצנ ,ןייטשנבא באוי רמ -

 תיתוכאלמ הניבל תיאפוריאה הקיתאה
 Machine & Deep Learning Israel תליהק דסיימו יקסיע ץעוי ,בייבאילא ירוא רמ -
 ,תוינידמו טפשמ ,רבייסל זכרמהו היגולונכטו טפשמל זכרמה תשאר ,ןרוק ןיקלא הבינ 'פורפ -

 הפיח תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה
 מ"הור דרשמ ,ימואלה רבייסה ךרעמ ,יטפשמה ץעויה ,יזנכשא תימע ד"וע -
 מ"הור דרשמ ,תיתלשממה בושקתה תושר ,תיטפשמה תצעויה ,רחש ןב הרעי ד"וע -
 השטיוד לש תונשדחה תודבעמב פ"ומ להנמו Cyber@BGU לש תונשדחה להנמ ,טדורב גלוא רמ -

 לארשיב םוקלט
 טפוסורקימ ,Microsoft Research רקחמה תקלחמ ,ךרכב-דעלג ןר ר"ד -
 םינותנ ןעדמ ,דוה ימולש רמ -
 )ר"ע( ילארשיה טנרטניאה דוגיא ל"כנמ ,ןהכה םרוי ד״וע -
 )Taboola( הלובאט תרבח ,רואנ רבנע 'בג -
 עדימה עדמו תיבושיח הדימל יאשונל ץעוי ,י'צלפ יש רמ -
 תיגולונכט תונשדחל תימואלה תושרה ,תיטפשמה הכשלה ,יטפשמה ץעויה ,ןמיונ רירפצ ד"וע -
 חותיפו רקחמל תימואל הצעומ ,פ"ומ תוינידמ ץעוי ,רימנ לינ ר"ד -
 תירבעה הטיסרבינואה ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה ,ראילטוק ןד רמ -
 לארשי םוקלט השטיוד ל"כנמ ,ןרק תימע רמ -
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,עדימה ןדיעב היטרקומדל תינכותה שאר ,רלושטלא ץרווש הליהת ר"ד -
 )ימואל-ןיב טפשמ( הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ,ףרודנייש יעור ר"ד -
 תיתוכאלמה הניבהו רבייסה םוחתב ץעוי ,רעש ןדיע רמ -
 

 :םיפיקשמ
 ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל הקלחמה ,ריהב יאנביר הריש ׳בג -
 היגולונכט תוינידמל ילארשיה ןוכמה תלהנמ ,קינזגמ גנילרמש רומיל ד״וע -
 

 תילד ר״ד ,ןוהנ ןירק ׳פורפ ,ךרכב-דעלג ןר ר״ד ,יזנכשא תימע ד״וע :)׳ב-אה רדס יפל( ח״ודה תביתכ תווצ
 רלושטלא ץרווש הליהת ר״ד ,ןרק תימע רמ ,ןמדלפ רורד ןק
 
 
 
 
  :םיתואנ םייוליג
 ירבח םיכייש םהילא ןוגראה וא דסומה תודמע תא תוגציימ חרכהב ןניא ח״ודב תועבומה תודמעה
  .הדעווה
 

 תושארב תונובנ תוכרעמל ימואלה םזימה תרגסמב דבעש היצלוגרהו הקיתאה תווצ י"ע בתכנ ןלהל ח"ודה
 וללכיו ,םייפוס הדובע יבלשב םיאצמנ ויתונקסמו םזימה לש יפוסה ח"ודה .הינתמ 'פורפו לארשי ןב 'פורפ
 .תללוכ הייארב תומאתה רחאל ,ןלהל ח"ודה לש תונקסמהמ קלח םג
 
  



3 
 

 הדעווה תוצלמהו םילהנמ ריצקת
 .תיתוכאלמ הניב לש היצלוגרו הקיתא אשונב תונובנ תוכרעמל ימואלה םזימה לש הנשמ תדעו הניה וז הדעו
 ףסונב .תיתוכאלמה הניבה םוחת לש םיירוטלוגרהו םייטפשמה םייתאה םיטביהב ןודל לטוה הדעווה לע
 תינכתהמ קלחכ ןובשחב וחקליי רשא ילארשיה רשקהב םיחנמ תונורקע לע ץילמהל הדעווה לע לטוה
  .םוחתב הליבומל לארשי תכיפהל ,מ״הורל שגותש ,תימואלה

 תוכרעמ יחתפמ רובעו םוחתב תוטלחה ילבקמל רזע ילככ ,תישאר :םינוש דעי-ילהק ינש רובע בתכנ ךמסמה
 םינשבו םויכ תיתוכאלמה הניבה םוחתב םיחיכש םישומישבו תויגולונכטב קסוע חודה .תיתוכאלמ הניב
 התווילש תיזכרמ החנה  .הנוכמ תדימל רקיעבו הרצ תיתוכאלמ הניב לש םיטביהב דקמתה ןכ לעו תובורקה
 הניב בלושמ רצומ לש הקוזחתהו חותיפה יבלשב םייתא םילוקיש לש םבולישש איה חודה תביתכ תא
 טוקנל הפידעה הדעווה ,ףסונב .ןהיפל תולעופש תונידמלו תורבחל ןורתי וקינעי ,ךוראה חווטל ,תיתוכאלמ
 קר אלו םיירשפא םייתייעב םירקמל שארמ הנעמ תתל שי יכ החנה ךותו ,תיתדימ תוברעתה לש השיגב
 .דבעידב

 .המיחלה יניד םוחתב םייתאו םיירוטלוגר םילוקיש לש תולאשב הקסע אל הדעווה ,התע רבכ רעוי

 חודה הנבמ

 ןוידל םייטנוולר רשא ,תיתוכאלמה הניבה תיגולונכט לש םידוחייה םינייפאמב ןד חודב ןושארה קרפה
  .תיתוכאלמה הניבה םוחתב תיטפשמהו תיתאה תולישמה אשונב

 לע ליחהל שיש םייתאהו םייכרעה תונורקעל סחיב הדעווה תוצלמה תא גיצה חודב ינשה קרפה ינשה קרפה
 םידוחייה םיטביהה לע ססבתהב ושבוג הלא תוצלמה .תיתוכאלמ הניב תיגולונכטב שומישו חותיפ תוליעפ
  .םייטרפו םירוביצ םיימואלניב םיפוגב םילהנתמה םימוד םינוידל הקיזב ,הדעווה ידיב ורתואש

 םיכירצ תוטלחה ילבקמש תולאש תצובקמ יונב רזעה ילכ .תוטלחה ילבקמל רזע ילכ החתיפ הדעווה ףסונב
 תועפות לש תוחיכשה תא הארמש ,תוחיכש תפממו ,םיירשפא םייתא םילשכ קודבל םאובב םהילע תונעל
  .רצומה לש חותיפה תרשרש רואל תויתא

 קלחכ ,תיתוכאלמ הניב לש הרדסאה םוחתב תונושה תויורשפאה תא גיצמ ישילשה קרפה ישילשה קרפה
 הכימתו םייכרע תונורקע שומימ ,תואדו םודיקב םייטפשמ תודסומו טפשמה לש דיקפתה תודוא ןוידהמ
 .תיתוכאלמ הניב לש תונשדחב

 :תיתוכאלמה הניבה תייגולונכטב ידוחיי המ :ןושאר קרפ
 .תויתרבח תוכרעמב םימייק ןילמוג יסחי ןיצקהל תוטונ תיתוכאלמ הניב תוכרעמ .1
 תוטלחהה םהבש םימוחתב תולעופה תיתוכאלמ הניב תוכרעמב דוחייב םיכרע ״סדנהל״ רגתאה .2

   .ישונא םרוג ידיב יתרוסמ ןפואב ולעפוהש
 תורוקממ ,בר עדימ ידוביע לע תוססובמ תיתוכאלמ הניב תוכרעמש הדבועה לשב תויטרפל םינוכיס .3

  .םינוש
  .רוביצה ןומא תגשהב ישוק םיררועמ תיתוכאלמ הניב יבולש םירצומ תובכרומ .4
  .תונטקו תולדג תורבח ןיב םירעפה תלדגהו קושב תויתורחתב םייוניש .5
  .םהילע םינעשנה םיקסעו ,םיתוריש יקפס ,םירצומ ינרצי לש תוירחאל תורכומ תוירוגטקב יוניש .6

 תיתוכאלמ הניבו הקיתא : ינש קרפ

 תוכרעמ חותיפב םיקסועה עוצקמה ישנא לש הקיתאל הרשכהו עדי לש תוינכת תונבל תארוק הדעווה •
 .תיתוכאלמ הניב

 רוטקסהו םייטרפ םינוגרא ולעפי םהיפ לע םייתא תונורקע תכרעמ לע הרימש יכ הנימאמ הדעווה •
 .ךורא חווטל יטירק אוה ,ירוביצה

 בל םישל םיכירצ תוטלחה ילבקמש הלאכו םיבושחכ םיאבה םייתאה תונורקעה תא התהיז הדעווה •
 :םהילא
 תוענמיהו ,הילפה תעינמ ,)רצותב ,ךילהתב ,עדימב( תויטה תעינמ ,יתוהמ ןויוושל הריתח – תונגוה .1

 .םייתלכשהו םיילכלכ ,םייתרבח םירעפ תלדגהמ
 )Accountability( תויתוירחא .2
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 תלבק ךרד לעו ומצע ךילהתה  לע עדימ לש ,תוביסנלו רשקהל םאתהב ,השגנה– תופיקש .א
  .הטלחהה

 לש הטלחהה תלבק ךילהת תא ריבסהל תלוכיה - הטלחההו הלועפה רבסה – תויתרבסה .ב
 םגו ,תוצובק לע העיפשמ תכרעמה םא ללכה תמרב םג ,םיטרפכ םישמתשמה תמרב( תכרעמה
 .)םמצע תכרעמה יליעפמ רובע

 םייטנבלרה םימרוגל תיטפשמהו תיתאה תוירחאה תקולח – םינוכיס לוהינו תוירחא .ג
 םיעצמאל םיללכ תריציל תוירחאה תעיבק  .םהיניב םינוכיסה לוהינ תקולחו ,ךרעה תרשרשב
 ויונימלו םינוכיסה לוהינל ,יופצה ןוכיסה תמצועלו רשקהל םאתהב ןוכיסה תעינמל םיריבס
 .םינוכיסה לוהינל יארחא םרוג לש

 תויוכז לע הנגהב רבוגה ךרוצל תועדומו םדאה תויוכז ללכ דוביכ – ןהילע הנגהו םדא תויוכז דוביכ .3
 :ןהיניבו תיתוכאלמה הניבה ןדיעב רתוי עגפיהל תולולעש תומיוסמ

 . םדא לש ופוגב וא וייחב העיגפ ינפמ הנגה - ףוגה תומלש לע הרימש .א
 חותינ ,עדימה ףוסיא תועצמאב תויטרפב העיגפ תעינמ תוברל ,תויטרפ לע הנגה – תויטרפ .ב

 .וב םישדחו םירחא םישומישבו עדימה ףותיש ,עדימה דוביעו
 ,ראשה ןיבו ,תוינובת תוטלחה לבקל םדא לש ותלוכי לע הרימש - הימונוטואה לע הרימשה .ג

  .דיחיה תוגהנתה לע תעדומ הניא וא תנגוה הניאש העפשה תעינמ
 תדה שפוחל תוכזהו יוטיבה שפוחל תוכזה ,רוחבל תוכזה תוברל – תויטילופו תויחרזא תויוכז .ד

 .ןופצמהו
 שמשמה עדימה לע הנגה ,תוכרעמה לש ןיקתה דוקפתה לע הרימש – עדימ תחטבאו רבייס תנגה .4

  .ינודז םרוג ידיב הערל שומיש תעינמו ןתוא
  .קזנ תמירג םוצמצו )הרבחל ,טרפל( הנכס תעינמ -  תוחיטב .5

  .תיתוכאלמה הניבה ילכ לש חותיפה ךילהת תוחיטבב תודקמתה "תימינפ" תוחיטב .א
  .שומישהמ האצותכ ,תוחוקלהו הביבסה רובע קזנהו הנכסב תודקמתה – תינוציח תוחיטב .ב

  .םירשפאמ קחשמ יללכ לעו יתורחת קוש לע הרימש –  יתורחת קוש םויק .6

 .יתאו יקוח ןפואב לועפל םיארחאכ תיתוכאלמה הניבה םוחתב םיקסועה לכב תוארל הצילממ הדעווה •
 .תונלשרכ בשחיהל הלולע ולא םיאנתב הדימע יאו אשונב םינכדועמ ראשיהל םוחתב םיקסועה לע

  :םיקלח ינשמ יונב ילכה .תוטלחה ילבקמ רובע םייתאה םירגתאה תניחבל ילכ החתיפ הדעווה •
 תא תונחובהו תיתוכאלמ הניב רצומ חותיפ תעב לואשל שיש תוינושאר תולאש תצובקמ בכרומ ׳א קלח
 לכ ךרואל םירצומה יחתפמל תודעוימ הלא תולאש .תיתוכאלמה הניבה תכרעמ לש העפשהה תדימ
  .תעל תעמ ןתוא ןכדעל שיו ,רוצייהו חותיפה תרשרש
 ?טרפב תילאיצנטופה העיגפה תמצוע יהמ .1
 ?העדותה לע תילאיצנטופה העפשהה תמצוע יהמ .2
 ?רוביצב תילאיצנטופה העיגפה תמצוע יהמ .3
 ?יהמו ,רוביצל םיבאשמ תאצקה לע העפשה הנשי םאה .4
 ?ויד ןווגמ חותיפה תווצ םאה .5
 ?הטילשמ אצי רצומהש וא רצומב הערל שומיש ושעי םא היופצה העיגפה תמצוע יהמ .6
 ?שארמ ופצנ אלש תכרעמב תויתא תולקת לש יוהיזל הריהמ ךרד שי םאה .7
 

 םיירגתאה םידקומה תא רתאל תרשפאמה ,תויוחיכש תפמ לש הקוזחתו שומיש אוה ילכה לש ׳ב קלח
 ,העיגפה וא קזנה תמצוע תא אקווד ואל( תכרעמה לש חותיפה יבלשב םייתאה םיכרעה תעמטה תניחבמ
 ,ועריאש םיגציימ ןחוב-ירקמ הרשע תנחוב חודב תגצומה תויוחיכשה תפמ .)העיגפה תוחיכש תא םא יכ
 יבלשו ןמזה ריצ יפל םייתא םירגתא ררועתהל םילולע ןהב תודוקנה תא תרתאמו ,הרחב הדעווה םתוא
  .חותיפה
 
 :תויוחיכשה תפמ התנבנ םהיפ לעו וקדבנש ןחובה ירקמ תרשע
  .הדובע ידמעומ ןוניסל תיתוכאלמ הניב תכרעמ .1
 .םישנאה תעדות לע העפשהל תיתוכאלמ הניבב שומיש .2
 .תולחממ תונכס יוזיח .3
 .םיריצע לש תונכוסמ תכרעהל תכרעמ .4
 .ןויווש ירבוש םיקשנ ורבצ תיתוכאלמ הניב יחנומ םיילאוטריו םינקחש וב קחשמ .5
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 .ןעזגל ךפהש טוב .6
 .םדאל הזחתמש טוב .7
 .םינפ יוהיזב תויטה .8
 .לגר תכלוה תוומל הסרד תוימונוטוא תוינוכמ .9

 .תונוש תויסולכואל הנוש עדימ תוגיצמ ןכות לש הצלמה תוכרעמ .10
 

תיתוכאלמ הניב תכרעמ חותיפ יבלשב םייתא םירגתא תוחיכש תפמ  

  
 תנבה
 ךרוצה
 יקסעה

 ףוסיא
 םינותנ

 ןוגרא
 לדומ תיינב םינותנ

 תכרעה
 הצפה לדומה

 בקעמ
 ירחא
  םטסיסוקא םיעוציב

 1,4,9 1,3,4,9 1,4,9 1,3,4  3,4    1,3,4   תונגוה

 4       3,4     4 תופיקש

 9       3,4     4 תויתרבסה

 2,5,6,9 3,4,5,6 3,4 1,3,4      1,2,3,4 תוירחא

 2,9     1 1 1,2 1 2,9 תויטרפ

 6,7,10 10           7,10 הריחב שפוח

 2,9         2     עדימ תחטבא

 4,9 4 4   4     4,9 םדא תויוכז

 3,5,8 3,4,5 3,4,5,8 3,4 3,4   3,4 3,4 תוחיטב

   5 5,6         5 יתורחת קוש

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הכומנ התייה םייתייעבה םירקמה תוחיכש

 )דדוב הרקמ( 

 תינוניב התייה םייתייעבה םירקמה תוחיכש

 )םירקמ 2( 

 ההובג התייה םייתייעבה םירקמה תוחיכש

 )הלעמו םירקמ 3( 

 :ארקמ
 1 ןחוב הרקמ 1

  הדובעל םידמעומ ןוניסל  תיתוכאלמ הניב תכרעמ
 2 ןחוב הרקמ 2

 תעדות לע העפשהל תיתוכאלמ הניבב שומיש
  םישנאה

 3 ןחוב הרקמ 3
  תולחממ ןוכיס יוזיח

 4 ןחוב הרקמ 4
  םיריצע לש תונכוסמ תכרעהל תכרעמ

 5 ןחוב הרקמ 5
 הניב יחנומ םילאוטריו םינקחש וב קחשמ
  ןויוויש ירבוש םיקשנ ורבצ תיתוכאלמ

 6 ןחוב הרקמ 6
  ןעזגל ךפהש טוב

 7 ןחוב הרקמ 7
 םדאל הזחתמש טוב

 8 ןחוב הרקמ 8
  לגר תכלוה תוומל הסרד תוימונוטוא תוינוכמ

 9 ןחוב הרקמ 9
 םינפ יוהיזב תויטה

 10 ןחוב הרקמ 10
 הנוש עדימ תוגיצמ ןכות לש הצלמה תוכרעמ
 תונוש תויסולכואל
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 הרדסאו תיתוכאלמ הניב : ישילש קרפ
 תיתוכאלמה הניבה םוחת .םישנא לש תוגהנתה יונישלו המנפהל איבהל איה הרדסא לש תיללכה הרטמה
 רזגמהש הזכו ,קתע ינותנב קסוע ,הרהמב חתפתמ ,תולובג-יצוח םיחותיפמ עפשומו ילבולג ,ימאניד אוה
  .וב תיגולונכטה תומדקתההמ רכינ קלח עינמ יטרפה

 : תיתוכאלמ הניב לש םירגתא םע תודדומתהל הרדסא לש תויורשפא רפסמ תומייק יכ התהיז הדעווה

  .ידועיי ןיד תועצמאב הקיקח תועצמאב הרדסא .1
  .יטופיש חותיפ תועצמאב הרדסא .2
 .תיעוצקמ הניקת תועצמאב הרדסא .3
 .תיטפשמ אל תימצע-הרדסא .4

 תושימג ,יאוול תועפות ,תואדו ,םינוכיס לוהינ ןיבש ןוזיאב ,תונורסחו תונורתי הרדסאה תוטישמ תחא לכל
 םהלש המאתההו ,םינושה הרדסאה יגוס לש תונורסחהו תונורתיה תא תראתמ הדעוו הז קלחב .תונשדחו
   .םינוש ןוכיס ירוזאל

 תיתוכאלמה הניבה םוחתב הרדסא תויורשפא
 הרדסאה גוס םינייפאמ תונורתי תונורסח הדעווה תוצלמה
 רקיעב םיאתמ
 ינוניב ןוכיס ירוזאל
 הובגו

 תיעוצקמ תוחמתה רדעה •
 דחא ןוגראב
 .דבלב השעמ רחאל הפיכא •
 רסוח תא ריבגהל לולע •

 תואדו
 יסחי תכרעמב ברעתמ אל •

 ובש םימייקה תוחוכה
 םימרוגל ןורתי ןכתי

 םימיוסמ

 תוריהבה תא ריבגמ •
 םיכרעה יבגל
 םינגומה

 חותיפ רשפאמ •
 לע יטרקנוק יטופיש
 םיחנמ םיווק יסיסב
  קקוחמה לש

 תיקלח תושימג •

 ןוקית וא ידועיי קוח
 םירחא םיקוחל
 תושר ידיב ףכאנש
 וא תמייק תיתנידמ
 םיטרפ םימרוג ידיב

 הרדסא
 תועצמאב
 הקיקח
 ןיד תועצמאב
 ידועיי

 לש םיבצמל םיאתמ
 יאו ינוניב ןוכיס
 ינוויכ יבגל תוריהב
 חותיפה

 יטופיש חותיפ ללכ ךרדב •
 םיקהבומ םירקמב היהי
 אל ןכלו – קזנ לש רתוי
 םלוה הנעמ רשפאיש רורב
 קזנל םינוכיסה חווט לכל
 תיעוצקמ תוחמתה רדעה •

 דחא ןוגראב
 תואדו רסוח •
 םיקזח םינקחשל ןורתי •

 ירוטלוגר ךוכיח אלל •
 רישי יטפשמ וא

 תושימג •
 חותיפ רשפאמ •

 יטופיש

 הרדסא יפיצפס קוח אלל
 תועצמאב
 יטופיש חותיפ

 ירוזאל םיאתמ
  ,ךומנו ינוניב ןוכיס
 תרגסמכ םיאתמו
 לש הניחבו חותיפל
 תונורקעה תלחה
 םייתאה

 טפשמה לש הרדהל ןוכיס •
 ויכרעו
 תלבקל טפשמב תולת •

 חוקיפ ,בייחמ ףקות
 הפיכאו
 םיקזח םינקחשל ןורתי •

 תושימג •
 ההובג תוימיטיגל •

 תיעוצקמה הליהקב
 יפותיש ךילהת •

 ידיב אוביי רשפאמ
 דיתעב טפשמה

 הרדסא
 תועצמאב
 הניקת
 לש וא תיעוצקמ
 הליהק
  תיתא/תיעוצקמ

 ירוזאל םיאתמ
 םש ,ךומנ ןוכיס
 הרדסא הקיפסמ
 ,תיטפשמ-אל
 ,הובג ןוכיס ירוזאו

 תוחתפתהה םש
 הריהמ תיגולונכטה
 קיפאל תיסחי

  יטפשמה

 טפשמה לש הרדהל ןוכיס •
 ,ןויווש( ולש דוסיה יכרעו

 )םדא תויוכז ,תוניגה
 תיעוצקמה הליהקב תולת •

 חותיפל
 ןימא הפיכא ןונגנמ רסח •
 םיקזח םינקחשל ןורתי •

 תושימג •
 ההובג תוימיטיגל •

 תיעוצקמה הליהקב

 תיטפשמ המרונ אלל
 תלחה לשמל(
 )םייתא תונורקע

-אל הרדסא
 תיטפשמ

 

 תונידמב תולבוקמ הניקתלו תוינידמל ,הקיקחל תרחבנה הרדסאה תא םיאתהל תובישח האור הדעווה •
  .םוחתה לש תינחה דוחב ראשיהל לכות לארשי תנידמש תנמ לע ,תוחתופמה

 תוימואלניבה תומבב גצותש לארשי תנידמ לש הדיחאו הרורב תיתלשממ הדמע רצייל הצילממ הדעווה •
  .תובושחה
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 םירצומה לש םטסיסוקאבו ךרעה תרשרשב םייוצמה םינושה םינקחשה תא תופמל הצילממ הדעווה •
 תונורקעה תא ומינפיש ידכ םיצירמת תכרעמו תוירחא לש תמאתומ תרגסמ רוציל ידכ ,םיתורשהו

 רקחמה ,יסיסבה רקחמה ימרוג תא םג לולכל שי יופימב .חודה לש ינשה קרפב ורקסנש םייתאה
 .'דכו םימשיימה םימרוגה ,יתיישעתה רקחמה ,ימושייה

 ,תעצומה תוליעפהמ ןגומה ךרעל םיעבונה םינוכיסה תא יטרקנוק ןפואב ןוחבל ןוגראה תלהנה תוירחא •
 שומימ םרטב "הרקב ילגעמ" -ו "יוסינ בחרמ" םייקל םינוגרא לע .םינוכיס לוהינ תרגסמ הל םיאתהלו
 חודב ועצוהש םייתאה תונורקעל הקיזב וניה שרדנה יוסינה קמועו תמר יכ ןבומ .היגולונכטה לש לעופב
  .הז

 ,תיתוכאלמ הניב תוכרעמ חותיפ לש םיינושארה םיבלשב ,תעייסמ-היצלוגר םודיק יכ הרובס הדעווה •
  .םייתאה םיכרעהו תונורקעה תעמטהב תובר עייסל הלוכי

 תוינידמה לש רקובמ יוסינ רשפאיש יכילהת ןורקיע בלשל הרדסאה תויושרל הצילממ הדעווה •
   .תמשוימה תירוטלוגרה

 )regulatory sandbox( תרקובמ תירוטלוגר הביבס לש הסיפתה תורשפא תא ןוחבל הצילממ הדעווה •
 .OECD-ב תושבגתמה תוצלמהל המודב

 ידוביעל םישמשמה עדימ יבאשמ אשונ תא תורידסמה תויושרה רותיאב ליחתהל הצילממ הדעווה •
 רותיא .רצווייש רצומה קוש לע תויארחאה הרדסא תויושר ןתוא תא ןכו ,תיתוכאלמ הניב תיגולונכט
 תפטעמה לש המאתהלו תיתוכאלמ הניבב שומישל םימסח תרסהב עייסי הלא הרדסא תויושר
 .תכרעמהמ םימייקה םינוכיסל תירוטלוגרה

 תוכלשה ול שיש וא ,ישיא עדימ דוביעב ךורכה תיתוכאלמ הניב שומימל רושקה לכב יכ הצילממ הדעווה •
 הליבומה הרדסאה תושר ,תויטרפה יניד תועצמאב תורדסומה ישיא עדימ תוססובמ תוטלחה תלבק לע
  .ויהיש לככ ,תוידועייה הרדסאה תויושר םע םואיתב לעפת רשא ,תויטרפה תנגה תושר היהת

 ליעל וגצוהש םיחנמה תונורקעה תא ןחבת תויטרפה תנגה תושר יכ הצילממ הדעווה ךכל םאתהב .א
  .תיתוכאלמ הניב לש רשקהב ישיאה עדימה ימוחתב שומימ תינכת שבגתו

 תרגסמ חתפל םיירמוחו םיגולונכט םיבאשמ תויטרפה תנגה תושרל יכ אדוול שי יכ הארנ ,טרפב .ב
 עדימ לש היצזמינונא עצבל תלוכיה .עדימ לש היצזימינונא םוחתל תנכדועמ תיטפשמו תיגולונכט
  .תיתוכאלמ הניב םודיקו חותיפל תיתיתשת תלוכי איה ,הריבס ךמס תמרב ,ישיא

 ;םוחתב תנגוה תורחת לע הרימש ןתרטמש תודדומתה יכרד שבגת תורחתל תושרה יכ הצילממ הדעווה •
 וניאש ןפואב היתויולע וא היגולונכטה ינוכיס לוגלג תעינמו ;היגולונכטה תושיגנ לעו םינכרצ לע הרימש
  ."ךרעה תרשרש" דרומב רתוי םישלח םינקחשל ליעי

 תוינידמ רוציל תנמ לע ,תאז לכ .ידרשמ-לע יתלשממ םינפ םואית ןונגנמ םיקהל הצילממ הדעווה •
 תיתוכאלמה הניבה םוחתב הטלחה לכלש ןוויכמ .הלשממה ידרשמ ללכ ןיב ,תיטנרהוקו הרורב ,הדיחא
 םירוטלוגרה לע הטלחה לכ לש םייטנוולרה םיטביהה ללכ תא ןוחבל רוציל שי ,תוידימ תויבחור תועפשה
 .התוללכב הרבחה לעו םינושה

 םיטקיורפב םואיתב םימיוסמ םירקמב ךרוצה הלעיש הפוצ הדעווה ,החנמהו ללוכה םואיתל ףסונב •
 ידכ יביטקפא טמרופב יתלשממ םואית ןונגנמ םיקהל עצומ ךכל םאתהב .םידרשמ-יצוח םייבחור
 הנומת תססובמ תוטלחה תלבק םהל רשפאלו םינושה םימרוגה ןיב ירוטלוגרו יעוצקמ עדימ ריבעהל
  .רתוי הבחר

 הרדסאה תויושרלו הלשממל עייסל ידכ יתלשממ עדי דקומו םואית ןונגנמ םקוי יכ הצילממ הדעווה •
 םרגיהל תולולעש תוריתס וא םואית יא ינפמ ששח הלע הדעווה ינוידב .יטנרהוק ןפואב אשונה םודיקב
 אלא ןונגנמה ינייפאמב הנד אל הדעווה .תוירזגמה הרדסאה תויושר לע ססבתהל העצהה לש אצוי לעופכ
 .תיתרדסאה תוכרעיהה תרגסמב וזכ היצקנופ םויקב ךרוצה לע הצילממ
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 עצבל ושרדיי ,םהלש הבילה םוחתמ קלחכ עדימ יבאשמ לע תויארחאה תויושר יכ הצילממ הדעווה •
 תיתוכאלמ הניב תויגולונכט לש הסירפ תעב םאה ןוחבל ןהילע .םייתאה לעה תונורקעל םאתהב הניחב
 םדקל ידכ הלחה תרגסמה לש המאתהב ךרוצ שי ,םדי לע םירדסואמה תוליעפה ימוחתב םהב שומיש וא
  .םירדסואמה םיסרטניאה לע הנגהה תא
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 המדקה – 1 קרפ
 
 .תיתוכאלמ הניב לש היצלוגרו הקיתא אשונב תונובנ תוכרעמל ימואלה םזימה לש הנשמ תדעו הניה וז הדעו
 ףסונב .תיתוכאלמה הניבה םוחת לש םיירוטלוגרהו םייטפשמה םייתאה םיטביהב ןודל לטוה הדעווה לע
 תינכתהמ קלחכ ןובשחב וחקליי רשא ילארשיה רשקהב םיחנמ תונורקע לע ץילמהל הדעווה לע לטוה
  .םוחתב הליבומל לארשי תכיפהל ,מ״הורל שגותש ,תימואלה
 רואל ,תאז .תונורחאה םינשב היילעב יוצמ היצלוגרו טפשמ ,הקיתא ,תיתוכאלמ הניב תודוא לע חישה
 תועבונה תויתרבח תולעותו ,תוירחא ,םינוכיס תודוא תושדח תולאש תורציימה ,תויגולונכטה תויומדקתהה
 לע העפשה שי םירוטלוגרו םיטפשמ םייתא םיטביהל .םינוש םירשקהב תיתוכאלממ הניבב שומישו חותיפמ
 העפשה ףא הנשי ל"נה םיטביהל .תיתוכאלמ הניבב םישמתשמו םיחתפמה םינוש םינקחש לש הלועפה בחרמ
 .תונגוהו תונשדח ,תויטרפל תוכזה ,טרפה לש הימונוטואה םהבו םירכומ םייתרבח םיכרע לע הנגה לע
  .תללוכה תישונאה החוורב הגרדמ תציפקל תויגולונכטה תויורשפאה תמיתרל הייפיצ םג שי תאז תרגסמב

 
  הדעווה לש הדובע תוחנה

 יטפשמהו יתאה םוחתב תוטלחה ילבקמל רזע ילככ ,תישאר :םינוש דעי-ילהק ינש רובע בתכנ ךמסמה .1
 לבקל םיקקזנה ,תיתוכאלמ הניב תוכרעמ יחתפמ רובע ,תינש .תיגולונכטו תיתא ,תיטפשמ היאר ךותמ
  .תויטפשמו תויתא תוכלשה תולעב תוטלחה

 םינשבו םויכ תיתוכאלמה הניבה םוחתב םיחיכש םישומישבו תויגולונכטב קסוע יחכונה חודה .2
 Narrow( הרצ תיתוכאלמ הניב לש םיירוטלוגרו םייתא םיטביהב רקיעב דקמתה חודה ןכ לע .תובורקה

AI(1, בו ,תורדגומ תומישמב תדקוממש וזכ-machine learning. 

 הקוזחתהו חותיפה יבלשב םייתא םילוקיש לש םבולישש איה חודה תביתכ תא התווילש תיזכרמ החנה .3
  .ןהיפל תולעופש תונידמלו תורבחל ןורתי וקינעי ,ךוראה חווטל ,תיתוכאלמ הניב בלושמ רצומ לש

 תשרדנה הדימב תויהל הרומא תוברעתהה היפל ,תיתדימ תוברעתה לש השיגב טוקנל הפידעה הדעווה .4
 םיירחסמ םילוקיש ,רוביצה תבוט ,טרפ תויוכז( םייטנוולרה םילוקישה ללכ תניחב ךות ,דבלב
 קר אלו שארמ הנעמ תתל שי יכ החנה תדוקנמ האצי הדעווה ,ףסונב .)המודכו תונשדח ,םייתורחתו
  .םיירשפא םייתייעב םירקמל דבעידב

 

 ?הקסע אל הדעווה המב

 לש םבוליש תלאש .המיחלה יניד םוחתב םייתאו םיירוטלוגר םילוקיש לש תולאשב הקסע אל הדעווה
 ןוחבל םיסנמ םיבר םינוגראו םירקוחש הלאש הניה ברקה הדשב תוימונוטוא תיתוכאלמ הניב תונוכמ
 םירובסה המיחל יניד םוחתב םיטלוב םיחמומו תונידמ םנשי ,דחא דצמ .אשונב תקולחמ הנשי .הלא םימיב
 הדשב המחלמל ,הלאכ וחתופיש לככ ,םיימונוטוא םילכ בלשל דיתעב העינמ היהת אל םימיוסמ םיאנתב יכ
 לש םמויקלו עגפיהל םירומא םניאש םיעגפנה םוצמצל םורתל לוכי ברקה הדשב םבוליש אקווד יכו ,ברקה
 םדא תויוכזל תיטפשמה הקינילקה ,ראשה ןיבו םינוש םיחמומ ,וז הדמע לומ לא 2.םיימואלניבה םינידה
 יכ םינעוט ,)Human RightsWatch( םדאה תויוכז רמשמ םע ףותישב דראוורה תטיסרבינואב תוימואלניב
 הארנ 3.ברקה הדשב תוימונוטוא גרה תונוכמ לש תויגולונכט בלשל ןיא ,םינושה םיימואלניבה םינידה רואל
  .אשונל םיידועיי םימורופב ןוידה תא ךישמהל ןוכנ היהיו תונקסמ קיסהל םדקומ דוע הז אשונב יכ

                                                
 .חודה לש ׳ב חפסנב תוארל ןתינ םיפסונ םיחונמו הרצ תיתוכאלמ הניב לש תורדגה 1
 Schmitt N. Michael and Thurnher Jeffrey, 2013, Out of the Loop: Autonomous Weapon Systems and the Law of לשמל ואר 2

Armed Conflict, Harvard National Security Journal 231. 
 םימדוק םינויד ואר ןכו ,robots-killer-ban-imperative-legal-and-call/moral-https://www.hrw.org/report/2018/08/21/heed ואר 3

ban-preemptive-need-and-robots-killer-case/dangers-https://www.hrw.org/report/2016/12/09/making,  
robots-killer-against-humanity/case-https://www.hrw.org/report/2012/11/19/losing 

 test/-legal-moral-key-fail-robots-killer-hrw-and-http://hrp.law.harvard.edu/staff/clinic םגו
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 חודה הנבמו הדעווה תוליעפ

 תולאשל הנעמ תתל תולוכיש תומייקה תויתאהו תוירוטלוגרה תוכרעמה ןהמ ןיבהל איה חודה תרטמ
 יופימ .השדח תרגסמ רצייל ךירצ ןכיהו ,םימייק תונורתפ בסהל ןתינ ןכיה ,תיתוכאלמה הניבה םוחתב
 .אשונב ונחתפל םידמועש תויונמדזההו םירגתאה יוהיזל יטירק אוה תיתוכאלמ הניב לש תוידוחייה

 לומ לא תיתוכאלמה הניבה תיגולונכט לש םידוחייה םינייפאמב ןד חודב ןושארה קרפה ,ךכל םאתהב
 רוזחמ לש םינושה םיבלשב הלעמ וזכש היגולונכטש תולאשב ןד קרפה ,ףסונב .תומייקש תורחא תויגולונכט
 םדקומ בלשב ,תאז תרגסמב .םינוש םייתא םיכרעו םיירוטלוגר ,םייתרבח םירשקה לומ לא ,הלש םייחה
 הניחב תרגסמב .הז אשונב ימוחתניב חיש לש ומויקל הבר תובישח שי יכ הלע ,הדעווה תתב םינוידה לש
 רושיגל תובישח שי ,םימייק םיללכ לש המאתה אמש וא ,שדח רדסה תבייחמה השדח העפותב רבודמ םאה
  .תולאשה לע תוננובתהב יטפשמה-יתאה הדשה ןיבו ,הרבחה יעדמ לש הדשה ןיב ,יגולונכטה הדשה ןיב

  .םיקרפ ינשל קלחנ תיתוכאלמה הניבה תייגולונכט לש םידוחייה םינייפאמה םע תודדומתהב קוסיעה

 םייתרבח םיכרעל יוטיב תתל םתרטמש ,םייתא תונורקע לש הרדס עיצמה קרפ אוה ,חודב ינשה קרפה
 ישומיש ילכ עיצמ קרפה .היגולונכטה לש םידחוימה םינייפאמה םע תודדומתה תעב םירכומ םיסרטניאו

 תוטלחהה ילבקמש תולאש תרדסו ,יתאה םוחתב לועפל שי ןכיה טילחהלו ןיבהל תוטלחה ילבקמל רשפאיש
  .םהילע תונעל םילגוסמ תויהל םיכירצ םייגולונכטה
 .יתרדסאה לדומה חותיפב לולכל העיצמ הדעווהש ,םייתרדסא תונורקע לש הרדס עיצמ חודב ישילשה קרפה
 ,תיטפשמ תוירחאו הרדסא לש יאוול תועפות םוצמצ ךות הנגהל םייואר םיכרע םדקמ עצומה לדומה
 תומגדה ללוכ אוה ,חודה יארוקל רזע ילככו ינורקעה חישה תא םיגדהל תנמ לע .תונשדחב עוגפל תולולעש
  .התיא עצומה תודדומתהה ןפואו היגולונכט הבלוש םהבש םירקמ לש

 
 ?תיתוכאלמ הניב תייגולונכטב דחוימו שדח המ
 תמועל תיתוכאלמה הניבה תוכרעמ לש תוידוחייה תודוא תואבה תונקסמהו תודמעה ולע הדעווה ינוידב
  :תורחא תומדקתמ תויגולונכט

 תויתרבח תוכרעמב םימייקש ןילמוג יסחי לש הנצקה .1

 יא םייק םא ,לשמל .תויתרבח תוכרעמב םימייק ןילמוג יסחי ןיצקהל תוטונ תיתוכאלמ הניב תוכרעמ
 ףא םיתיעלו ,הז ןויווש יא קתעשל תויושע תיתוכאלמ הניב תוכרעמ ,תויתרבח תונוש תוצובק ןיב ןויווש
 םשל .ב"ויכו תועד תנצקה ,תויוכזב העיגפ ,םיפיטואירטס קוזיח ,הילפאל ףא ןוכנ רבדה( ותוא ןיצקהל
 :וז העפותל תויזכרמ תוביס המכ שי .)ןויוושה יא אשונ לע וז הנעט םיגדנ תוחונה
 ףקשל םייושע םינזומה םינותנה ,םהל ןזומה עדימב תויולת תיתוכאלמה הניבה תוכרעמש ןוויכמ .א

 קיתעתו דמלת תכרעמה ,תוויע שי ןזומה עדימבו הדימבו ,תוצובק ןיב אליממ םייקש ןויווש יא
 .הז תוויע

 לע .רתוי םיבר םייתרבח םירשקהב תוצופנו ,רתוי תוחיכשל תוכפוה תיתוכאלמה הניבה תוכרעמ .ב
 .רתוי בחר רוביצל העיגמ )ןהב תויהל תולולעש תויטהה אצוי לעופכו( ןהלש העפשהה ןכ

 לודג הדימ הנקב עדימ תוחתנמה ,תיתוכאלמ הניב תוכרעמ לש רצותל סחייתהל תיעטומ הייטנ שי .ג
 הרקב ינונגנמ ולא תוכרעמ יבגל ולעפוי אלש איה הנכסה ,ךכמ האצותכ .תיעדמ תמאכ ,תוריהמבו

 .תוויעל דשח שי רשאכ ,תוהז תוישונא תוטלחה לע םילעפומה

 הניב תוכרעמ לש תולועפהו תוגהנתהה תא שארמ ףקתלו תופצל השק ,תכרעמה תובכרומ לשב .ד
 הרקבו הקידב ךילהת לע ססובמה "יתימא" ןוחבא ןיב דירפהל םיתיעל השק ךכ בקע .תיתוכאלמ
 ןוחבא ןיבל ,ישונא יעדמ תעד לוקיש תלעפהב וא ,םייסאלק םימתירוגלאב השענ רבדהש יפכ ,ףקת
  .היטהב ורוקמש
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 םיכרע ״סדנהל״ יכילהתה רגתאה .2

 יתרוסמ ןפואב לעפוה תעדה לוקישו תוטלחהה םהבש םימוחתב םג תולעופ תיתוכאלמ הניב תוכרעמ
 תא לבקמו תעדה לוקיש תא ליעפמ רשא ,יעוצקמה דיקפתה לעב ותוא םיבר םירקמב .ישונא םרוג ידיב
 תוכרעמ חותיפ תעב .רשקהל םאתהב םייכרע םילוקיש תלעפהב םג ךמסומ וא ןמוימ וניה ,הטלחהה
 םייכרעה םילוקישה יוטיבל תוירחאה ,הז תעד לוקיש תופילחמה ,תיתוכאלמ הניב תובלושמ תויגולונכט
 ומכ( הסדנהה םוחתמ םישנאל )׳דכו םיטפוש ,םיאפור ,ןוגכ( םייעוצקמה םידיקפתה ילעבמ תרבוע וללה
  .םייסאלק םימתירוגלאב קוסיעה תעב שחרתמ תוחפש רבד ,)'דכו עדימ ינעדמ ,םיסדנהמ

 תויטרפל םינוכיס .3

 ןיב ,רושק הלא תורדגהל ףתושמה הנכמה .תונוש תורדגהל הכוזה בחר חנומ וניה "תויטרפ" חנומה
 .ויניינעב לועפל דציכ עובקל ותלוכיו ולש הימונוטואה דוביכב , "החונמב בזעיהל" םדאה תוכזב ,רתיה
 םירקמב .ויתודוא עדימב םישומישה לע עיפשהל וא טולשל םדאה לש ותוכזב תקסוע "עדימב תויטרפ"
 ןוגכ ,תורחא תויוכזב העיגפל אובמ תויהל היושע ,המצע ינפב העיגפ איהש ,תויטרפב העיגפה םיבר
 םילוע ,םידיחי תודוא יתרגש ןפואב עדימ םיפסוא םיברו םינוש םימרוג ובש ,עדימה ןדיעב .הילפא
 עדימ ףוסאל תלוכיב יוטיבל םיאב הלא םירגתא .תויטרפל תוכזה לע תיביטקפא הנגהל םישדח םירגתא
 רשקהל חרכהב תורושק ןניאש םדא תודוא תושדח תונבות ונממ קיפהלו ודבעל ,הלבגה אלל טעמכ
 לש חותינ תלוכי תורשפאמ הלא עדימ תויומכש אוה ףסונ רגתא ךכל ךשמהב .ופסאנ וניגבש ירוקמה
  .תנגוה דימת אל תויהל היושעש העפשה ,וילע העפשה רשפאמש ןפואב ,דיחיה ינייפאמ

 הבלצה תוברל ,םינוש תורוקממ ,)big data( קתע-ינותנ ידוביע לע תוססובמ תיתוכאלמ הניב תוכרעמ
  .עדימה ףסאנ םמשלש םירוקמה רשקההמו הרטמהמ קותינ ךות םיתעל םישענה ,עדימ לש רוביחו
 ןפואב ,עדימ לע תוססובמה תולועפ עוציבו תונקסמ תקסה תורשפאמ תיתוכאלמ הניב תוכרעמ ,ףסונב
  .טרפה לש הימונוטואה לע הנגהל םג ךכו ,תויטרפל תוכזל םישדח תוכיאבו ףקיהב םינוכיס רציימש

 רוביצה ןומאב תעגופש תובכרומ .4

 ןומאו הנבה תריציב ישוק םיררועמ ,תיתוכאלמ הניב יבולש םיתורישו םירצומ לש תומימעהו תובכרומה
 .וז היגולונכט לש תועפשהב ןהו ,תדבוע תכרעמה דציכ הנבהב ,המצע היגולונכטב ןה םיבחר םילהק לש
 הניבה תוכרעמ םהב םיאשונב וליפא ,ןומא רסוחל םימיוסמ םירקמב הליבומ וזה תוריהבה רסוח
 איה הכרעהה תוימונוטואה תוינוכמה םוחתב ,אמגודל ךכ .יקסעו יתרבח ןורתיל תוליבומ תיתוכאלמה
 תוברועמ ולא תוינוכמ ןהב תוינלטקה תונואתה תומכ ,גהנ אלל תוינוכמב רוביצה ןומא תא שוכרל ידכש
  4.גהנ םע תוינוכמ תוברועמ ןהב תוינלטקה תונואתה תומכ רשאמ רתוי הנטק 1000 יפ תויהל הכירצ

 לכב רתוי תבחרנ העיגפל ליבוהל הלולע תיתוכאלמ הניב לש םיוסמ שומישב רוביצה ןומאב העיגפ
 הרצענ םוחתב תומדקתהה ןהב "ףרוח" לש תוכורא םינשל הליבוה הבזכאש הארמ רבעה ןויסינ .םוחתה
 ןומא תתל לכוי אל רוביצה םאש הנעט יאפוריאה דוחיאב HLEG םיחמומה תצובק .ירמגל טעמכ
 תוכרעמל שיש בר ףסומ ךרע דספה היהי ךכמ האצותכו ,ןתוא ץמאי אל אוה ,תיתוכאלמ הניב תוכרעמב
 .5 עיצהל

 תורבח ןיב םירעפ תלדגהו קושב תויתורחתב םייוניש .5

 .םהב שומישה םע רפתשהלו ךישמהל ןהלש תלוכיה איה תיתוכאלמ הניב תוכרעמ לש תונורתיה דחא
 איה ךכו הצילמה וילע ןכותה תוכיא לע םישמתשמהמ בושמ תלבקמ ןכות לע הצלמהל תכרעמ אמגודל
 לש בר רפסממ בושמ ףוסאל תלגוסמה ,הלודג הרבחש ,אצוי ךכ .תוידיתע תוצלמה רפשל הלוכי

 .רתוי ןטק קוש חתנ תלעב הרחתמ הרבח רשאמ רתוי הובג בצקב הלש תכרעמה תא רפשת ,םישמתשמ
 הניב תוכרעמ חותיפל םיצוחנה קתע-ינותנ םע הלאכ ,קוש חוכ ילעב םינקחש ,תורחא םילימב
 הז רבד .םוחתל םיסנכנ םישדח םינקחש וב ןפואה תא בצעל תנמ לע תשר תלכלכ םילצנמ ,תיתוכאלמ
 תוריהמב לדג רתוי םינטק םירחתמ ןיבל קושב םילודגה םינקחשה ןיב רעפה ובש בצמל ליבוהל יושע
 םיצורה םישדח םינקחש םינחוב רשאכ ןיצקמ וליפא בצמה .קשמב תויתורחתה תא ןיטקמש המ

                                                
4driving -Shwartz Shai, Shanmmah Shaked and Shashua Amnon, 2018, On a Formal Model of Safe and Scalable Self-alevSh 

v, Cars, ArXi https://arxiv.org/pdf/1708.06374.pdf  
5Level Expert Group on Artificial Intelligence, EU, 2019, -Ethical Guidelines for Trustworthy AI, The High 

consultation-alliance-https://ec.europa.eu/futurium/en/ai 
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 סנכיהלמ המוסח וזכ הרבח ,םתיא ליחתהל םינותנ לש קיפסמ הלודג תומכ רדעהב – קושב תורחתהל
  .קושל

 םהילע םינעשנה םיקסעו ,םיתוריש יקפס ,םירצומ ינרצי לש תוירחאל תורכומ תוירוגטקב יוניש .6

 דוביע תלוכיל יזיפה רצומה ןיב רושיקו ,עדימ דוביעו ףוסיא תולוכי םויכ םיבלשמ םיבר םירצומ
 ףוסיאה תולוכי .internet of things – םירבדה לש טנרטניאכ העודיה המגמה תרגסמב תאזו ,תקחורמ
 ,השעמל םלוא רצומל םירושקה םישדח םיתוריש חותיפ רשפאמ ,םירצומ תועצמאב עדימ לש דוביעהו

 תא קפסמה רצומה ןרצי ןיב תוירחאה תקולחו ,הלא םיתורישל תוירחאה תודוא תושדח תולאש םילעמ
  .לעופב תורישה תא קפסמש ימ ןיבל ,תורישה תקפסאו ףוסיאה תלוכי

 תויבושיח לש ביכר ןהו ,יזיפ רצומ לש ביכר ןה םיללוכ תיתוכאלמ הניב יבולש םירצומ ,ךכל ךשמהב
 תוירחאה לומ לא םירצומל תוירחאהו תורישל רצומ ןיבש ,תיסאלקה הקולחה ךכב .הלועפ תלוכיו
 שומיש השענ רשאכ תורקל היושע תפסונ תובכרומ .תשדוחמ הניחב תבייחמו התנתשה ,םיתורישל
 ןפחרב שומיש ,לשמל ךכ .םירחא םייקסע םימרוג לש תוריש קפסל ידכ הלא םיתורישו םירצומב
 תולוכי לע ססובמ ןפחרה .תוחוקלה יתבל םיחולשמ קפסל ידכב םילוכרמ תשר ידיב ימונוטוא
 הלא לכ .יוזיחו יופימ יתוריש קפסמ ןפחרה ,ףסונב .הביבסה םע תודדומתהו תויטווינ תולוכי ,תויתפועת
  .חולשמ אוה העיצמ תשרהש תורישה רשא ,םילוכרמ תשר ידיב םישכרנ

 

 :תיתוכאלמ הניבו הקיתא .2
 םינשב ומסרפ תונוש תורבחו םיחמומ תוצובק תיתוכאלמ הניב תויגולונכט לש תוידוחייו םירגתאה רואל
 ,HLEG ,יאפוריאה דוחיאב םיחמומה תצובק לשמל ךכ .הקיתא יללכל העצהו תוינידמ יכמסמ תונורחאה
 הניב רוציל ןתינ יכו ,היצלוגר תועצמאב קר תיתוכאלמה הניבה תוכרעמב ןומא גישהל ןתינ אל יכ העבק
   .6 הנוכנ הרוצב התעמטהו המיאתמה תיתאה תרגסמה תריחב ידי לע הנימא תיתוכאלמ

 לש רגתאה .7 תיתוכאלמה הניבה םוחתב הרוכבל ץורמב םויכ תואצמנ תובר תונידמ יכ רוכזל שי ,תאז דצל
 תונידמ לומל לא ,תיתאו תיכרע ,תיטרקומד תרגסמב תולעופה תויברעמ תונידמ לש תיתורחת תלוכי רומיש
 תוריזב םג םימדוקמ הלא םיכלהמ .תיתוכאלמה הניבה םוחתב הפירחמ ,הנוש תיכרעה תרגסמה ןהבש
 ,הז םוחתב תיתיתשת העקשהב תובישחה לע העיבצמ תונשדחה תושר לארשיב .8תונוש תוימואלניב
 לע ןנצמ טקפא ענמתש הרורב תיטפשמו תיתא תרגסמ לש תובישחל תועדומ ןכו ,הלבוהו החימצ תרשפאמכ
  :ולא םיימלוע םיכילהת רואל .9תונשדחה

 רוטקסהו םייטרפ םינוגרא ולעפי םהיפ לע םייתא תונורקע תכרעמ  לע הרימש יכ הנימאמ הדעווה
  .ךורא חווטל יטירק אוה ,ירוביצה

 חותיפב םיקסועה עוצקמה ישנא לש הקיתאל הרשכהו עדי לש תוינכת תונבל תארוק הדעווה ,ןכ ומכ
 לע תויתאה תומלידה תא םוחתב םינושה םידיקפתה ילעב תא דמלל אוה ןויערה .תיתוכאלמ הניב תוכרעמ
 ,רמולכ .הנעמ םהל תתלו חותיפה לש םימדקומה םיבלשב דוע תויתאה תויעבה תא תולעהל ולכוי םהש תנמ
 לעו ,הדעווה לש קוסיעה םוחתב וניא הז אשונ .הקיתאה ילוקיש תא תכרעמה חותיפבו ןונכתב רבכ עימטהל
  .ךנחלו רישכהל האירקל רבעמ וילע ונטריפ אל ןכ

 

                                                
6Ibid. Ethical Guidelines for Trustworthy AI, 2019  
 הלועפ תינכת םשיילו חתפל שיש עבוקש תיתוכאלמה הניבה םוחתב תוליבומ אשונב 11.2.2019-המ ב״הרא לש יתואישנה וצה תא לשמל ואר 7
 קירדס י״ע בתכנש 2018-מ  תפרצ לשממ לש חודה ואר ,ןכ ומכ .םוחתב תורחא תונידמ לומ לא ב״הרא לש יסחיה ןורתיה לע רומשל תנמ לע
 - 2018 תנשמ הינטירב תלשממ לש חודהו ,VF.pdf-https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG - ינאליו

0/100.pdfhttps://publications.parliament.uk/pa/ld201719/ldselect/ldai/10. ןיס לשמל ,ןיינעל וסחייתה תויטרקומד-אל תונידמ םג 
plan-development-genceintelli-artificial-generation-new-issuing-council-state-https://flia.org/notice  היסורו 

russia/-policy-https://futureoflife.org/ai.  
 םדקיש ןפואב תיתוכאלמ הניב תייגולונכטב שומישהו חותיפה תא םדקל תורבחה תונידמל תוצלמה םדקמה OECD-ה לש חודה תא ואר 8

 digital/ai/principles/-https://www.oecd.org/going - תיתרבחה החוורה תא
 https://innovationisrael.org.il/InnovationRapport18 2019-2018 תונשדחה תושר ח״וד  9
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 תא התהיז הדעווה ,תיתוכאלמה הניבה תייגולונכט תרציימש םירגתאה חכונלו ,םלועב השענה עקר לע
 תוטלחה ילבקמל עיצנש ילכהמ קלחכ ,תיתוכאלמה הניבה םוחתב הקיתאה יסיסבכ םיאבה תונורקעה
 הרבחה יעדמ ,היגולונכטה ישנא ןיב ףיצר חיש שרדנ יכ ןבומ .הב שומישלו תיתוכאלמ הניבה בוציעל םוחתב
 תופקשמכ הטמ תוצלמהל סחייתהל שי ךכ בקע .תיתאה תרגסמה לש המאתהה תניחבלו ןוכדעל טפשמהו

  .חודה תביתכ תעב םינבומ םהש יפכ םירבדה תא םכסל הדעווה ירבח לש םנויסינ תא

 
 

 :תיתוכאלמ הניבב םייתא תונורקע 2.1
 
 תוענמיהו ,הילפה תעינמ ,)רצותב ,ךילהתב ,עדימב( תויטה תעינמ ,יתוהמ ןויוושל הריתח – תונגוה .1

 .םייתלכשהו םיילכלכ ,םייתרבח םירעפ תלדגהמ

 )Accountability( תויתוירחא .2

  .הטלחהה תלבק ךרד לעו ומצע ךילהתה  לע עדימ לש ,תוביסנלו רשקהל םאתהב ,השגנה– תופיקש .א

 תכרעמה לש הטלחהה תלבק ךילהת תא ריבסהל תלוכיה - הטלחההו הלועפה רבסה – תויתרבסה .ב
 יליעפמ רובע םגו ,תוצובק לע העיפשמ תכרעמה םא ללכה תמרב םג ,םיטרפכ םישמתשמה תמרב(

 .)םמצע תכרעמה

 תרשרשב םייטנבלרה םימרוגל תיטפשמהו תיתאה תוירחאה תקולח – םינוכיס לוהינו תוירחא .ג
 תעינמל םיריבס םיעצמאל םיללכ תריציל תוירחאה תעיבק  .םהיניב םינוכיסה לוהינ תקולחו ,ךרעה
 לוהינל יארחא םרוג לש ויונימלו םינוכיסה לוהינל ,יופצה ןוכיסה תמצועלו רשקהל םאתהב ןוכיסה
 .םינוכיסה

 תויוכז לע הנגהב רבוגה ךרוצל תועדומו םדאה תויוכז ללכ דוביכ – ןהילע הנגהו םדא תויוכז דוביכ .3
 :ןהיניבו תיתוכאלמה הניבה ןדיעב רתוי עגפיהל תולולעש תומיוסמ

 . םדא לש ופוגב וא וייחב העיגפ ינפמ הנגה - ףוגה תומלש לע הרימש .ד

 חותינ ,עדימה ףוסיא תועצמאב תויטרפב העיגפ תעינמ תוברל ,תויטרפ לע הנגה – תויטרפ .ה
 .וב םישדחו םירחא םישומישבו עדימה ףותיש ,עדימה דוביעו

 ,ראשה ןיבו ,תוינובת תוטלחה לבקל םדא לש ותלוכי לע הרימש - הימונוטואה לע הרימשה .ו
  .דיחיה תוגהנתה לע תעדומ הניא וא תנגוה הניאש העפשה תעינמ

 תדה שפוחל תוכזהו יוטיבה שפוחל תוכזה ,רוחבל תוכזה תוברל – תויטילופו תויחרזא תויוכז .ז
 .ןופצמהו

 ןתוא שמשמה עדימה לע הנגה ,תוכרעמה לש ןיקתה דוקפתה לע הרימש – עדימ תחטבאו רבייס תנגה .4
  .ינודז םרוג ידיב הערל שומיש תעינמו

  .קזנ תמירג םוצמצו )הרבחל ,טרפל( הנכס תעינמ -  תוחיטב .5

  .תיתוכאלמה הניבה ילכ לש חותיפה ךילהת תוחיטבב תודקמתה "תימינפ" תוחיטב .ח

  .שומישהמ האצותכ ,תוחוקלהו הביבסה רובע קזנהו הנכסב תודקמתה – תינוציח תוחיטב .ט

  .םירשפאמ קחשמ יללכ לעו יתורחת קוש לע הרימש –  יתורחת קוש םויק .6
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 :תוכרעמב םייתא םייכרע םינוכיסל תואמגוד

 תונגוה .1

 .יאופר לופיט ןתמו םיפסכ תקולח ןוגכ םיבאשמ תאצקה לע תוטלחה תלבקמ תכרעמה •

 .'וכו םודיק ,יכוניח דסומ וא הדובע םוקמל הלבק ךרוצל םישנא הכירעמ תכרעמה •

  .השינעב הלקה וא השינע תורטמל םישנא הכירעמ תכרעמה •

 .םישמתשמ לש םיילכלכ םיסרטניאבו שוכרב תועגופש תוטלחה תלבקמ תכרעמה •

 תויתוירחא .2

  .שמתשמה לומ התלועפ יכרד לע שמתשמל עדימ השיגנמ אל תכרעמה •

  .תרדסומ אל הלקת לש הרקמב תוירחאה תקולח •

 ןהילע הנגהו םדא תויוכז דוביכ .3

 .םישמתשמה תמכסה ילב וא םע ישיא עדימ תפסוא תכרעמה •

  .תכרעמה חותיפב ישיא עדימב שומיש השענ •

 .)םישנא רחא בקעמ תרשפאמש םינפ יוהיז תכרעמ אמגודל( ישיא עדימ תרציימ תכרעמה •

 .םישמתשמה לש םלועה תסיפת לע עיפשהל הלוכי תכרעמה •

 םיישיאה וינותנ סיסב לע שמתשמה לא תישיא םאתויש עדימ תרציימ וא עדימ תננסמ תכרעמה •
)targeting( עדימה והמ תעדל לכוי אוהש ילבמ שמתשמה רובע ידוחיי ןפואב ״רפתיי״ש וא 

  .םירחאל ןתינש

 עדימ תחטבאו רבייס תנגה .4

 וא ילכלכ קזנ ,שפנל קזנ ,ףוגב קזנל םורגל ולכוי םה תכרעמל ץורפל וחילצי םיינודז םימרוג םא •
 .הנידמה ןוחטיבב עוגפל

 תוחיטב .5

 .םירחא םישנאב וא םישמתשמב תינפוג העיגפ וא תוומל םורגל הלוכי תכרעמה •

 .םירחא םישנאב וא םישמתשמב תינפוג העיגפ וא תוומל םורגל הלוכי תכרעמב הלקת •

 יתורחת קוש םויק .6

 .קנע ינותנ ילעב םירחתמל ןורתי תרציימ תכרעמה •

 .קושב םינקחש לש ןטק רפסמל קר שיגנש לודג עדימ רגאמ לע תססובמ תכרעמה •

  .םירחתמל שיגנ היהי אלש ,ידוחייו לודג עדימ רגאמ התלועפ ידכ ךות תרציימ תכרעמה •

  תיתוכאלמ הניב תוכרעמ לע ססובמה תורחתמ תורבח ןיב יטמוטוא םואיתו תורחת-יא םכסה •
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 רוטקסב ןהו ירוביצה רוטקסב ןה םינוש תוינידמ יכמסמב ולעש יפכ ,הלא תונורקע הרצקב טרפנ ןלהל
 קלחכ ,ןמצע היגולונכטה תוינרצי לש תוינידמ יכמסמ תרגסמב םיטרופמ הלא תונורקעמ קלח .יטרפה
 םויקב ךרוצל תועדומ הלא תורבח תונשדחל םיכרע ןיבש חישב יכ דמלמ רומאה .וליטהש תוימצע תולבגממ
 .ןתמזוימ ןוזיא תודוקנ תועיצמ ףאו ,רומאכ ןוזיא

 תונגוה .2.1.1

 םיירחסמ םיסרטניא לעו תישונא תונכת תדובע לע תססובמ איהש ינפמ תאזו ,תילרטינ הנניא היגולונכט
 ףקשל יושעה ,תישונא תוגהנתהב רושקה עדימ לע תוססובמ תיתוכאלמה הניבה תוכרעמ ןכ ומכ .םינוש
 דציכו ,הז רשקהב תונגוה יהמ רידגהל וסינ םינוש תוינידמ יכמסמ .םינוש םיגוסמ תויתרבח תויטה ןיצקהלו
  .הילע רומשל ןתינ

  תוצובקל המוד סחי ןתמ ךות ,םדא לכל ןזואמו ןגוה סחיכ תונגוה הרידגמ טפוסורקימ תרבח ,לשמל ,ךכ
 תויסולכואה לכל גוציי תתל לשמל שי .חותיפה לש םינוש םיבלשב שחרתהל לולע תונגוהה רסוח .10 תונוש
 עדומ אל רוביצהש הדבועה םג תויהל לולע תוניגה רסוח .עזג וא רדגמ לש תויטהמ ענמיהלו םינותנה ידסמב
 ןתינש ףסונ טביה .רתוי תוססובמו רתוי תובוט דימת היתוטלחה יכ חינמו תיתוכאלמה הניבה תולבגמל
 אלו הייסולכואב תוצובקה ללכ תא ומיצעי תיתוכאלמה הניבה תוכרעמש וניה תוניגהה ןורקע תחת לולכל
 חותיפה תווצ תא ןווגל ףא הצילממ טפוסורקימ ,םינותנה ידסמב תויגוצייל רבעמ .תמיוסמ הצובק קר
 תתל ןיא יכ ןיוצמ תפרצ לשממ לש חודב .11ומצע ךילהתב תויסולכוא לש בר ןווגמ ףתשל ידכ רקחמהו
 תניחבב ,םתעדל איה וז .תונוש תויסולכוא לש ןרודימל השדח ךרד רוציל תיתוכאלמ הניב תויגולונכטל
 תונהיל רוביצה ללכל רשפאל שי ןכלו דיתעל חתפמה ןה תיתוכאלמה הניבה תוכרעמ ןכש תיטרקומד השירד
 ןוויגב םיצמאמ ראשה ןיב עיקשהל ץילממ הז חוד ,תונבומ תויטהמ ענמיהל תוסנל תנמ לע .הלא תוכרעממ
 ארוק חודה ףסונב .םוחתב קוסעל רתוי תובר םישנ םדקל ךכ ךותבו ,היגולונכט יחתפמ לש תויסולכואה
  .12הרבחה תלעותל תיתוכאלמ הניב חותיפב ךומתל לשממל

 בוציעל סנכיהל תולולע הנכותה תא םיחתפמה םישנאה תומייקה תונושה תויטהה יכ הריהזמ  IBMתרבח
 ףוסיאו ךשמתמ רקחמ ידי לע תויטהה רועזמל גואדל חתפמה תווצה תוירחא וז יכ תנעוט הרבחה .תוכרעמה
 תא ןוחבלו תונווכמ תויטה אלל תכרעמה תא חתפל תווצה לע .תויסולכואה יגוס לכ תא גציימה עדימ
 איה עודמ רוקחל חתפמה תווצה לע ,היטה םילגמש תעב .תונווכמ ןניאש תויטה רתאל תנמ לע תכרעמה
 לע חוודל ולכוי וב ,םישמתשמה בושמל תרושקת ץורע רוציל הרבחה העיצמ ןכ ומכ .התוא ןקתלו הרצונ

 .13תכרעמב ולגתהש תויטה

 ,דעיה תייסולכוא לע ליעפ ןפואב דומלל שי ,הטומ וא הלפמ היגולונכט לש רצות  םצמצל תנמ לע ,םוכיסל
 יחתפמ ידי-לע קפסמ אל ןפואב תוגצוימ תויהל וא ,עגפיהל תולולעש תויסולכוא דעומ דועבמ תוהזלו

 םיחמתמה )domain experts( ןכות יחמומ םע תוצעוויהב הבר תובישח האור הדעוה ,תאז רואל .תכרעמה
 תייסולכואמ םישנא םע תוצעוויה ,המודב .AI תכרעמ בלשל םישקבמ ןהב תומיוסמה תויתרבחה תורפסב
 בולישב רבודמ םא ,לשמל .רתוי תנגוה תכרעמ רוציל עייסל הלוכי )ףקיה-רצק רקחמ תועצמאב( המצע דעיה
 הימדקאהמ םיחמומ םע םג ךא ,ימואלה חוטיבה ידיקפ םע רבדל ץלמומ ,ימואלה חוטיבב AI תכרעמ
 .דועו ןויווש יאב ,ינועב ,דעסב םיניבמש ,)םיגולופורתנא ,םיגולויצוס ,םיילאיצוס םידבוע( הל הצוחמו
 המ עומשל אל אוה ןויערה .תכרעמה תעמטהמ לעופב ועפשויש תואבצק ילבקמב ץעוויהל םג יאדכ ,המודב
 תכרעמ תעמטהש םירגתאה תאו ,םהלש םיכרצה תא רתוי בוט ןיבהל אלא ,תכרעמה תעמטה תודוא םתעד
 .ררועל הלולע וזכ

 

 

 
  

                                                
10 59 -Artificial Intelligence and its role in society, Microsoft, 2018, pp. 58 -The Future Computed 
 Computed_2.8.18.pdf-Future-https://blogs.microsoft.com/uploads/2018/02/The 

 68 ׳מע ,םש 11
12 VF.pdf-https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG  
13 Cutler Adam, Pribic Milena and  Humphrey Lawrence, 2018, Everyday Ethics for Artificial Intelligence, IBM.  

tps://www.ibm.com/watson/assets/duo/pdf/everydayethics.pdfht 



16 
 

 

 :תויתוירחא .2.1.2

 תופיקש .א.2.12.

 תיתוכאלמ הניב יבולש םירצומ חותיפבו ,ללכב היגולונכט חותיפב יזכרמ יתא ךרע תופיקשב האור הדעווה
 .םוחתב םיקסועה דצמ תויתוירחא לש ביכרמו יטרקומד רטשמב דוחיב ומצע ינפב ךרע איה תופיקש .טרפב
 .ךילהתב היילפה רדעהו תונגוה ןוגכ םירחא םייתא םיכרע לע הרימשלו הגשהל ילכ םג איה תופיקשה ,ףסונב
 יאפוריאה דוחיאב םיחמומה תדעוו חודב .רוביצה לש ןומאה תשיכרב יתוהמ ביכרמ איה תופיקש ,ןכ לע רתי
 עצוהו חותיפה יבלשמ קלחכ תופיקש חנומל וסחייתה םיתיעל .ךרעה תועמשמ יבגל םיעד תומימת התיה אל
 ונא .דבלב שוריפכו רבסהכ תופיקשל וסחייתה םיתיעלו ,דעיה להקב תולתכ תופיקש תוגרד לע בושחל
 ךילהתה דציכ עדימל השיג לע תרבדמ תופיקשש דועב .תויתרבסה חנומה ןיבל תופיקש חנומה ןיב םידירפמ
  .הלבקתה וב ךילהתה תאו המצע הלועפה תא הריבסמ תויתרבסהה ,םינושה ויביכרמ םהמו לעופ

 םירקוח ,םישנא לש ורקימ תמר .1 :םיחוויד לש תומר שולש לע וצילמה  יאפוריאה דוחיאה חודב
 לש – ורקאמ תמר .3 ;תואטיסרבינואו תורבח ,םיירוביצ תודסומ לש – וזאמ תמר .2 ;םינעוצקמו
 ומכ ,תודחוימ תוצובקל תופיקש לוקשל הצילמה םג הצובקה .םיחרזאל םהלש חווידה ךרדו םיאקיטילופ
  .14תיתוכאלמ הניב תויגולונכטב בר שומיש ושעיש ,תויולבגומ םע םישנא

 רוציל תנמ לע הבושח איה )הרבסהו תופיקש( תלעופ תכרעמה דציכ הנבהה יאפוריאה דוחיאה חוד י״פע
 שקבתמ .הרבסהבו ךוניחב ,תופיקשב עיקשהל שי םתעדל ,תאז רואל .תיתוכאלמה הניבה תוכרעמ םע ןומא
 תמר יכו ,תיתוכאלמ הניבב שומישב םינומטה םיברה תונורתיה תא שיגדי תיתוכאלמ הניב בלושמ רצומ יכ
 ריבסהל ךירצ .םוחתב םייטנוולרה תורישה ינתונמ םילבקמ םישנאש רבסהל המוד תויהל הכירצ רבסהה
 קמועל ןיבהל ילבמ םג ,תלעופ וז היגולונכט דציכ ןיבי רוביצהש רחאלו – שומישל תוחוטב תוכרעמה עודמ
 תכרעמ תא תוולל ךירצ ןומאה .םיחתפמבו רצומב רוביצה ןומא תא שוכרל היהי ןתינ ,תוליעפה ךרד תא
 הייופצ תכרעמהש ןוויכמ ,רוצייה בלשב קר אלו תכרעמה לש םייחה רוזחמ לכ ךרואל תיתוכאלמה הניבה
  .העבט םצעמ ןמזה םע תונתשהל

 תויתרבסה .ב.2.12.
 תכרעמה לש הלועפה ךרדל רוביצה תועדומ תאלעה ונייהד ,הטלחההו הלועפה רבסהב תקסוע תויתרבסה
 .ללכה תמרב םגו טרפה תמרב םג - העירכהש יפכ העירכה תכרעמה עודמ םירבסה ןתמ תועצמאב

 ךרוצ היהי םייחה לש תונושה תוכרעמב בלושת תיתוכאלמ הניבה תייגולונכטש לככ יכ סרוג IBM תרבח חוד
 ,םג ךכ .הצקה ישמתשמל רורב היהיש ןפואב תכרעמה לש תוטלחהה תלבק ךילה תא ריבסהל הלועו רבוג

 תא לואשל לוכי אוהש בלש לכב רורב היהי יכו ,םדא םע אלו הנוכמ םע רשק רצי יכ תעדל ךירצ שמתשמה
 .בלש לכב שמתשמל שיגנ תויהל ךירצ תולאשה רוריבל קשממה .תלעופ איהש יפכ תלעופ איה עודמ תכרעמה
 עדימ דוביעב רבודמ םא רקיעב הרקבלו הניחבל ןתינ תויהל ךירצ תכרעמה ידי לע עדימה לש דוביעה ךילה
 ריבסהל תלגוסמ תויהל תכרעמה לע ,תושיגר תוטלחה טילחהל םדאל תעייסמ תכרעמה וב םוקמ לכב .שיגר
 תרבח חוד םג .15הצלמהה ירוחאמ דמועש ןויערהו יטנוולרה עדימה לע ותוא ססבל ,התצלמה תא
 ויפל – ןזואמה עדימה ןורקעב ףסונב ונד יאפוריאה דוחיאה חודב  .16תומוד תוצלמהל ףרטצמ טפוסורקימ
 וא הריהב הניאש ,תיעוצקמ ןושלב היהי טרופמ עדימש אוה ששחה .ידמ טרופמ אלו קיפסמ עדימ תתל שי
 לע יכ העבק  לגוג תרבח םג ,ףוסבלו  .17הכופהה האצותה תא גישי ךכמ האצותכו ,בחרה רוביצל הרורב
 תוחותפ תויהל ףאו םייטנוולר םירבסה תתל הנלכות וב ןפואב תובצועמ תויהל תיתוכאלמה הניבה תוכרעמ
   .18 םיישונא חוקיפלו הכרדהל תונותנ הניהת תוכרעמה  וז הרהצה יפ לע .הטלחהה לע רוערעל

 

 
                                                

14 Level Expert Group on Artificial Intelligence, 2019, -Ethical Guidelines for Trustworthy AI, The High 
consultation-alliance-https://ec.europa.eu/futurium/en/ai 

15 Cutler Adam, Pribic Milena and  Humphrey Lawrence, 2018, Everyday Ethics for Artificial Intelligence, IBM. 
ibm.com/watson/assets/duo/pdf/everydayethics.pdfhttps://www. 

16 59 -Artificial Intelligence and its role in society, Microsoft, 2018, pp. 58 -The Future Computed 
 Computed_2.8.18.pdf-Future-crosoft.com/uploads/2018/02/Thehttps://blogs.mi 

17 Ibid. Ethical Guidelines for Trustworthy AI  
18  principles/-https://www.blog.google/technology/ai/aiPichai Sundar, 2018, AI At Google: Our Principles,  
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 תוירחא .ג.2.12.
 תיטפשמהו תיתאה תוירחאה תקולחו תרדסהב הנד איהו ,תויתוירחא לש תישילשה עלצה איה תוירחאה
 לעו תוירחא לטות ןהבש תוביסנה תא ראשה ןיב ליכת וזכש הרדסה  .קזנ וא ןוכיס לש הדימ תומא רואל
 תנמ לע תאזו – היגולונכטב שומישהו העמטהה ,קווישה ,העקשהה ,חותיפה ,ןונכתה יבלשל סחייתהב ,ימ
 ןיינע ילעב ללוכו בכרומ אוה תוירחאה אשונ .םינושה םימרוגה לש תוירחאה תולובג םה המ רורב היהיש
  .דועו םינרציה ,םישמתשמה ,םיחתפמה )לשמל םיטובור( תוימונוטוא תוכרעמ :םינוש

 ,ךכ .הערכהל ףתוש-ץעויכ הווהמ תיתוכאלמה הניבה רשאכ דוחייב הפירחמ תוירחאה תקולח תובכרומ
 תוירחאה הרומא דציכ .םיאפורל עייסל וא ףילחהל התרטמו םילוח יתבב תבלושמה תיתוכאלמ הניב ,לשמל
 לע  ?19םינוש םיבצמב תיתוכאלמה הניבה ןיבל )experts-domain( עוצקמה ישנא ןיב קלחתהל תיטפשמה
 בוקעל היהי ןתינ הב ךרדב תכרעמה תא בצעל שי ,יאפוריאה דוחיאה לש םייתאה תונורקעה תטויט יפ
 רתי .ב"ויכו ןומיאה ךילה ינפל םילדומה ,םינותנה ,טלקה רואל תולבקתמה תוטלחה ירחא תרקובמ הרוצב
 .20תיתוכאלמ הניבה תכרעמ לש תויתרבסה תוטיש רידגהל שי ,ןכ לע

 בוציע לע םיארחא תיתוכאלמ הניב יחתפמש תסרוגה ,תבקונ הדמעב טוקנל הטילחה  IBMתרבח
 הרורב תוינידמ עובקל שי ,הרבחה תעדל ,ןכ לע .תואצותה לעו תוטלחהה תלבק ךילהת לעו ,היגולונכטה
 חותיפה ךילה לש דועית בייחל םג שי .תוירחאה תמייתסמ ןכיה ריהבהל שי םג ךכ .תוירחאה תקולחל עגונב
 תרבח תעדל .21םייתאהו םייטפשמה םיללכה לע הרימשה תא דדועמ דועיתה ןכש תוטלחהה תלבקו

 ןחוב ףוג לש ויונימ .תלעופ איה הב ךרדל יארחא תויהל תיתוכאלמ הניב תכרעמ חתפמש ימ לע ,טפוסורקימ
  .22הרבחל המיאתמ הנווכה קינעהלו תעל תעמ תוירחאה אשונ תא קודבל לוכי ימינפ

 לע וינפב ןנולתהל היהי ןתינש םרוג תעיבק לעו םייוציפו םידעס תעיבק לע בושחל ועיצה יפוריאה דוחיאב
 ןתיי אוה – םיללכב דומעי אל והשימ םאש העידיב היולת ןומאה תלדגהש איה םהלש דוסיה תחנה .תויעב
 .23 ןידה תא ךכ לע

 

   ןהילע הנגהו םדא תויוכז דוביכ 2.1.3

 רתוי עגפיהל תולולעש תויוכז לע הנגה דוחיב ,רתויב בושח רבדכ םדאה תויוכז ללכ לע הנגהב האור הדעווה
 .תויחרזאו תויטילופ תויוכז ,הימונוטואה לע הרימש ,תויטרפ רקיעבו ,תיתוכאלמה הניבה ןדיעב
 טרפה לש הימונוטואה ,ישיאה בחרמה לע תובר תוכלשה תויהל תולולע תיתוכאלמ הניבה תייגולונכטל
  ןתינש ,תירבה תוצראב יתואישנה וצב .תופצל ןידע ונתלוכיב ןיא ןקלח .ךכב תורושקה םדאה תויוכזו
 תא רמשל ףאו תיתוכאלמ הניבב רוביצה ןומא תא רמשל תירבה תוצרא לע יכ רהצוה ,2019 ראורבפב
 לעו תויטרפ לע ,תויחרזא תויוריח לע ןגהל וז היגולונכט לע ךכ ךותב .וז היגולונכטב םישנאה לש ןוחטיבה
 .24תיאקירמאה תוברתה לש םיפסונ םיכרע

 לש ומויקו ,תיתוכאלמ הניב ירצומ לש תועפשהה לאיצנטופל תועדומה לש תובישחה וניה הז קלחב שגדה
 יחתפמ ןיבל אשונה םודיקב םירושקה םינושה עדיה יליבומ ןיב ,םינוכיסו םיכרע החנומ ,ףיצר חיש
 ןפואב םיכרע תעמטה לש תונכתיהה תא םדקמ ומצעלשכ ףיצר חיש לש ומויקש הרובס הדעווה .םירצומה
  .הרבחה לש תויללכה תוירחאה תושירדב דמועש הזכו ןזואמ

 הניב יססובמ םירצומ לע ,תיתוכאלמ-הניבב חוטבל היהי ןתינש תנמ לע יכ עבק יאפוריאה דוחיאה
 תאז לכ .הרבחה לש הבילה תונורקעו םייתרבחה םיכרעה ,תויצלוגרה ,דוסיה תויוכז תא דבכל תיתוכאלמ
 לע הרימשו הערל שומישל הנווכמ תוענמיה ,בוט תושעל תיתא הנווכ לע תדמתמ הרימש ךות תושעל שי

 ,הטילשב תויהל היגולונכטה לע ,ףסונב .תולועפה תא ריבסהל תלוכיה לעו קדצה לע ,םישנאה לש הימונוטוא
 תויוכזל ,םדאל תוסחייתה יכ ןעוט יאפוריאה דוחיאה .יופצ יתלב קזנל םורגל תולולע תובוט תונווכ םג ןכש

                                                
19 Karni Chagal, 2018, The Reasonable Algorithm, Journal of Law, Technology and Policy, Forthcoming. 

l3/papers.cfm?abstract_id=3095436https://papers.ssrn.com/so  
20 Ibid. Ethical Guidelines for Trustworthy AI, EU, 2018.  
21 Ibid. Cutler, Pribic and  Humphrey, 2018  
22 Ibid. The Future Computed, 2018, p.73.  
23 Ibid. Ethical Guidelines for Trustworthy AI, EU, 2018.  
24 Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence, 2019,  

intelligence/-artificial-leadership-american-maintaining-order-actions/executive-entialhttps://www.whitehouse.gov/presid 
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 תריחב תעב תוברל ,התישארמ תיתוכאלמה הניבה תכרעמ בוציעבו חותיפב תובלושמ תויהל תובייח ולש
 םע םישנא ,םידלי ומכ תועיגפ תויסולכוא תוברועמ םהב םיבצמה לע שגד םישל שי םג ךכ .חותיפה תווצ
 ,רוכזל דימת שי .הלש םישמתשמל תכרעמה יבתוכ ןיב תוחוכ-ירעפ שי םהב םיבצמ וא םיטועימ ,תויולבגומ
 .25תוילילש תוכלשה תויהל תולולע היגולונכטב םינומטה םילודגה תונורתיה דצל יכ

 םאתהב תיתוכאלמה הניבה תכרעמ תא חתפל ךרוצה תא המסרפש ךירדמב השיגדה ,לשמל ,IBM תרבח
 תכרעמה תא חתפמה תווצה לעש ,הצילמה ,ךכ םשל .םיילאיצנטופה םישמתשמה לש םיכרעלו תומרונל
 םינוש םימוחתמ םיירנילפיצסידרטניא םיתווצב שמתשהל הצילמה ןכ לעו ,היכרע תאו תוברתה תא ןיבהל
 לש םהיכרע ןכא יכ אדוול תנמ לע הנכות בוציע ירקוחו )יגולונכטהו יקסעה םלועהמ ,הימדקאהמ ׳גודל(

 תוידוסיב ןוחבל שי יכ עיצה MIT Media Lab-המ סאיטמ ןתנ ,ליבקמב .26 הנכותב םיפקתשמ םישמתשמה
 תואצות יכו ,יהשלכ תוריח וא םייח לע )תלעותל םורגל וא קזנל םורגל( עיפשהל הלולעה היגולונכטב שומיש
   .27רוביצה ןויעל םייבמופ ויהי םינחבמה

 רעזמל תנמ לע .תיתוכאלמ הניב תויגולונכטב תושעל ןתינש יתוהמ-ודה שומישה תא השיגדה לגוג תרבח
 חותיפ תעב םיאבה םילוקישה תא ןובשחב תחקל הרבחה החיטבה ,תושונאה תבוטל םניאש םישומיש
 היגולונכטל םאה )ב ;השדחה היגולונכטה לש ירקיעהו יזכרמה שומישה )א :תיתוכאלמ הניב תויגולונכט
 קלח תחקל אלש הבייחתה לגוג תרבח ,ףסונב .החיכש וא תידוחיי היגולונכטה םאה )ג ;תובחרנ תוכלשה
 ;םישנאב העיגפ רצייל וא עוגפל ןתרטמש קשנ תוכרעמ ;ףקיה בחר קזנ תולוכשא תויגולונכט חותיפב
 אלו ;תולבוקמ תוימואלניב תומרונב תועגופה ,בקעמ יכרוצל עדימב שומיש תושוע וא תופסואש תויגולונכט
  לגוג .םדא תויוכזו ימואלניבה ןידה לש םילבוקמ תונורקע תודגונש תויגולונכט חותיפב קלח תחקל
 לע הלוע היגולונכטה לש תיפרצמה תלעותה םהב םירקמב קר תיתוכאלמ הניב תייגולונכט חתפל הבייחתה
 הניבה תייגולונכט תא ןוחבל ,םימיאתמה םירקמב ,הרבחה הבייחתה ,ךכ .תונורסחהו םיירשפאה םינוכיסה
 רחא החותפה הביבסב תכרעמה תעמטהב דעצ לכ רחא בוקעל ףאו תלבגומו תרקובמ הביבסב תיתוכאלמ
  .28ןכמ

 לש תוכלשהה תא ןוחבל ןתינ ןהב תורחא תונגומ תוביבס וא תודבעמ תריצי לע בושחל םג שי ,ךכ ךותב
 תינשדח תיתוכאלמ הניב ןוחבל ןתינ םהב תודבעמב לשמל ,םיירשפא םינוכיס רועזמ ךות ,תיתוכאלמ הניבה
 וב ,ןגומ םחתמ ,)Innovation Sandboxes( תונשדחל לוח שרגמ םיקהל וצילמה תפרצב םג .TeraLab ומכ
 לע ןתעפשה תאו ןתלועפ ךרד תא ןוחבלו תוינויסינה תיתוכאלמ הניבה תוכרעמ תא עימטהל היהי ןתינ

 לאומש חודב וצילמה המודב .29םוחתב תונשדח רשפאל תנמ לע ,םירקובמ םיאנתב תיגולוקאה תכרעמה
  .Testbeds30 ןחבמ ירתא םיקהל ןושארה ןמאנ

 

 תויטרפ  .א.3.12.

 הבר הדימב ,תוססובמ ןתויה םושמ תאזו ,תיתוכאלמ הניב תוכרעמ לש רשקהב תובר ןודנ תויטרפה אשונ
 םירידסמ תויטרפה תנגה יניד .ישיא עדימ תועצמאב םישנא תודוא תונקסמ תקסה וא םישנא תודוא עדימ לע
 ןתינש עדימ וא ההוזמ םדא תודוא עדימכ רדגומ ישיא עדימ .ישיא עדימב שומישו דוביע ףוסיא ןפוא תא
 םיללוכ םה ןכו ,העגפנ ותויטרפש ימל תישיא העיבת תוכז םינקמ תויטרפה יניד .םדאה תא ונממ תוהזל
 דבעמו ףסואש ימ יפלכ םלועב םילבוקמ "עדימ דוביע תונורקע" -ל םאתהב ףיקמ "רידסמ" ירוטלוגר קוסיע
 תוימיטיגל תויקסעו תוירוביצ תורטמל ישיא עדימב שומיש רשפאל הלא תונורקע לש םתרטמ .ישיא עדימ
 םיכמסמ לע םיססובמ םילבוקמ עדימ דוביע תונורקע .ךכמ האצותכ םדא תויטרפל ןוכיסה םוצמצ ךות
 םה הב הנידמב הלחה תיתרבחהו תיתקוחה הביבסהמ םיעפשומ םג םה םלוא ,OECD -ה לש םילבוקמ
  .םימשוימ

 קלחכ ,תספתנ ףא איהו ,ותוריחו םדאה דובכ :דוסי קוחב תנגועמה דוסי תוכז איה תויטרפל תוכזה לארשיב
 ןנוגל הרטמ תויטרפה ינידל וז תרגסמב .ולש ישיאה בחרמה לע הנגמ התויהב ,םדא לש הימונוטואל תוכזהמ
  .ישיא עדימב םירוסא םישומיש ינפמ

                                                
25 Ibid. Ethical Guidelines for Trustworthy AI, EU, 2018.  
26 Rossi Francesca, Anna Sekaran, Jim Spohrer, and Mike Monteiro. 2018. Everyday Ethics for Artificial Intelligence, IBM,  

https://www.ibm.com/watson/assets/duo/pdf/everydayethics.pdf 
27 83092256c3e9-experiment-to-obligation-lab/the-media-https://medium.com/mitMatias Nathan, 2016,  
28 Ibid. Pichai, 2018  
29  tificial Intelligence, Villani Cedric, 2018, For a Meaningful Ar

VF.pdf-https://www.aiforhumanity.fr/pdfs/MissionVillani_Report_ENG 
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 םינשב תרכינ תוחתפתהב היוצמ עדימה דוביע תונורקע םוחתב תויטרפה יניד לש שומימה תסיפת ,ףסונב
 GDPR )General Data Protection -כ העודיה הקיקחב תיאפוריאה המגמה הזכרמבש ,תונורחאה

Regulation(. עדימ דוביעו ףוסיאל יקוח סיסבב ךרוצה תא םיללוכ םילבוקמ עדימ דוביע תונורקע )ךרדב 
 ןוקיתו ןויע תוכז ,עדימה לבקתה המשל הרטמל שומישה תרטמ תלבגה ,)רחא יקוח סיסב וא המכסה ללכ
 -ה ןוגכ ,רתוי םימדקתמ םירטשמב .עדימה לע ןגהל הבוחו ,עדימה אשונ יפלכ תופיקש ,ףסאנה עדימב

GDPR, לע ןגהל תנמ לע תויגולונכטה תוכרעמה תא בצעל הבוחה תא םיללוכה רתוי םיטרופמ תונורקע 
  .עדימ קוחמל תוכזה ,םיקפס ןיב ישיא עדימ ריבעהל תוכזה ,תויטרפל תוכזה

 התובישח ןיבש רעפהמ עבונה יתועמשמה רגתאה םע םויכ דדומתהל םישרדנ תויטרפה תנגה ירטשמ
 םירקמה בורבש תילכלכ תיגולונכטה תואיצמה ןיבל ,וב שומישו עדימ ףוסיאל המכסהה לש תינורקעה
 וז תובכרומ .המכסהה תילכת תא םישמממ םניאש ששח שיש "םידיחא םימכסה" לע תססובמ המכסהה
 תונבותו עדימ תקפהו ,עדימ יכותיה ,עדימ ידוביע ססובמ ותויה לשב תיתוכאלמה הניבה םוחתב םג העיפשמ
 .ישיא עדימ סיסב לע

 לגוג תרבח ,לשמל ,ךכ .תיתוכאלמ הניב לש רשקהב בחרנ ןפואב תויטרפל תוסחייתמ תולודגה תורבחה
 תנגה תונורקע לע הרימש ךות הלש תיתוכאלמ הניבה תוכרעמ תא חתפל תבייחתמ איה יכ הריהצה
 הרימש םע תויתשת ודדועי ,העיגפל המכסהו העדוה לע שגד םשוי יכ לגוג השיגדה ,ךכ ךותב .תויטרפה
 הריבסמ לטניא תרבח .31עדימב השענש שומישה לע טולשל תלוכיו תופיקש היהת ןכו תויטרפ לש תינבומ
 שי ,עדימה תויטרפ לע רומשלו רבייס ינוכיס וא תויטה תולגל היהי ןתינש תנמ לע – םיוסמ סקודרפ םייקש
 רעזמל דחא דצמ ןתינ דציכ תעדה תא תתל שי ,רמולכ .ישיא עדימ דבעת תיתוכאלמ הניבה תכרעמש ךרוצ
 ףסונ תוינידמ ריינב .32עדימה לע הנגהב הדימה לע רתי ךכ ךותב עוגפל אל ינש דצמו תויטרפב העיגפה תא
 ןדיעב תויטרפ לע שדחמ בושחל רתיה ןיבו תיתוכאלמ הניב םוחתב רקחמ חותיפב ךרוצה תא לטניא העיבה
 ןדיעב םייטנוולר )Privacy by Design( בוציעב תויטרפ ומכ הווההו רבעה תונורקע םאה ןוחבלו יחכונה
   .33תיתוכאלמה הניבה

 תלוכיה תא שמתשמל ריאשהל תוירחאה תלטומ חתפמה תווצה לע יכ םינייצמ IBM תרבח לש ךירדמב ףא
 תונידמב ועצובש םירקס רואל ,םויכ רבכ יכ םינייצמ ךירדמב .ולש עדימה לעו ולש תויורשקתהה לע טולשל
 עדימב תויטרפה תנגהל תובישחה תאו םהלש עדימב הטילשה לש תובישחה תא םישיגדמ םישנא ,תונוש
 ריהבהל הבייחתה הרבחה םאתהב .תיתוכאלמ הניבה תוכרעמ בוליש םע םצעתי קר הז ךרוצ .םהלש
 עדימה רמשיי אלש וצרי םא תורשפא ןכו עדימב תולעבה תוינידמו עדימב שומישה תוינידמ תא םישמתשמל
 רבעומה עדימב ללכיי אלש םישקבמ םהש עדימה והמ טילחהל םישנאה ולכוי ךכ .תכרעמב דוע םהילע
 לבקל וא תונעל ברסל תורשפאה תא םישנאל עיצהל הכירצ תכרעמה .תיתוכאלמ הניבה דוביעלו חותינל
 םירורבו םישיגנ תויהל ןכ םג םיכירצ תויטרפה תנגה יאנת ,ףסונב .םכלהמב ףא וא םירבדה תליחתב תוריש
 .םירחא םע עדימה ףותיש לעו ישיאה עדימב השענש שומישה לע ףיקמ הנעמ תתל ךירצ ,ראשה ןיבו ,תעה לכ
  .34עדימב שומיש תושעל המכסה שי םא קר תיתוכאלמ הניב תוכרעמ תיינבל עדימב שומיש תושעל שי

 סחיב םיפוקש תויהלו םימייקה תויטרפה תנגה יקוח לכב דומעל שי יכ תנייצמ טפוסורקימ תרבח ,ףוסבל
 ידיב עדימב הטילשה תא ריאשהל שי יכ ,הרבחה תנייצמ ,ןכ ומכ .ונוסחאלו וב שומישל ,עדימה ףוסיאל
 היישעתה לע ןכ לעו ןכל םדוק ונודנ אלש תושדח תולאש ולעי יכ הנימאמ טפוסורקימ תאז םע .שמתשמה
 תיתוכאלמ הניבב שומישה םוסקמ דצל ,תויטרפב העיגפ היהת אלש ךכ אשונה תא רידסהל וידחי לשממהו
  .35 םישדחה םירגתאל תוסחייתה ךות םדאה ייח רופישל

 תמיוסמ הצובקב םיבר םירבח םא אמגודל ךכ .תונגוהו תויטרפ לע הרימש ןיב הריתס ןכתית יכ בל םישל שי
 תוכרעמש ,תורישה תוכיאש ןכתי ,םהלש ישיאה עדימב תיתוכאלמ הניב תוכרעמ ףתשלמ וענמי הייסולכואב
  .עגפת ,וז הצובקל הנקפסת הלאכ

                                                
31 Ibid. Pichai, 2018  
32Protecting individuals’ privacy and data in the  -Hofman, D., & Masucci, R, 2018,  Intel’s AI Privacy Policy White Paper  

 2018.pdf-Paper-White-Policy-Privacy-AI-https://blogs.intel.com/policy/files/2018/10/Intelsartificial intelligence world.  
33 -WP-Policy-Public-AI-content/uploads/sites/69/Intel-https://www.intel.ai/ai/wpIntel, 2017, Artificial Intelligence,  

2017.pdf 
34 Ibid. Rossi et al., 2018, IBM.  
35 Artificial Intelligence and Its Role in Society,  -Microsoft, 2018, The Future Computed   
 Computed_2.8.18.pdf-Future-https://blogs.microsoft.com/uploads/2018/02/The 
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 היהי םרואל ,תיתוכאלמה הניבה ןיבל תמייקה היגולונכטה ןיב םייתוהמ םייוניש םג םנשי ,הארנה לככ
 עגונה לכב ןוכנ רבדה .ירוטלוגרה רושימב ןהו יתאה רושימב ןה תויטרפה םוחת תא תעל תעמ ןוחבל םוקמ
 םאתומ וניא ילארשיה תויטרפה תנגה קוח .םייקה ןידב הסוכמ אלש  ,תיתוכאלמ הניב םע ובולישלו עדימל
 .36יברעמה םלועב תירוטלוגרה תוינידמל םאתהב ומיאתהל שיו יחכונה ןדיעל

 הימונוטואה לע הרימשה .ב.3.12.

 עדימה תונימז לע םג אלא ,תויורשפא ןיב רוחבל םדא לש תיזיפה תלוכיה לע קר אל תססובמ הימונוטואה
 ןדיעב םהילאמ םינבומכ ולא םיאשונ תחקל ןיא .הז עדימ לש תונמיהמה תניחבו תלכשומ הריחב רשפאמה
 תוישיאה ינייפאמ םהמו לעופ אוה דציכ ןיבהלו םדא לע עדימ חתנל תלוכיה ,םג ךכ .תיתוכאלמה הניבה
 תונרדוחו קמוע תמרב עונכש יכילהת רוציל רשפאמ ,תיתוכאלמה הניבה תועצמאב רשפאתמה רבד ,ולש
  .םיהובג

 היגולונכטה רשאו ,היגולונכטה םע עגמב תוכורכה תוישונאה תוטלחהה ןווגמל םג תנווכמ הימונוטואה
 םידיקפת ילעב ,םילהנמ ,םיחרזא ,םינכרצכ םידיחי לש תוטלחהל איה הנווכה ךכל םאתהב .שילחהל הלולע
 הזיאבו ,הימונוטואה לע עיפשמ יגולונכט םושיי םאה ןוחבל שי ,הלאמ דחא לכב .רוביצ ירחבנו םירוביצ
 לשב( רתוי הרצ הליחתכלמ הימונוטואה םהבש םירקמ ונכתיי הז ןויד תרגסמב יכ ןייצל בושח .ןפוא
 ךכמ אצוי לעופכ .תיכרע היוארכ ספתית רתוי הרצ הימונוטואש וא ,)םייכרע ,םילכלכ ,םייתרבח םינייפאמ
  .הריחב שפוח לע הרימשל תודחוימ תולועפ ושרדיי חרכהב אל

 דע השק היהיש ןפואב ןמיהמ אל עדימ רצייל ןתרטמש )deep fake ןוגכ( תיתוכאלמ הניב תויגולונכט ןנשי
 ןיבהל טרפה לש תלוכיב עוגפל לאיצנטופ שי ולא תויגולונכטל .ןמיהמ עדימ ןיבל וניב ןיחבהל ירשפא יתלב
 םיחרזא ןיב ןומאבו םישנא ןיב ןומאב עוגפל ,תימונוטואו תלכשומ הרוצב תוטלחה לבקלו תואיצמה תא
 הנידמ גיהנמ הארנ וב ןוטרס יתוכאלמ ןפואב רצייל היהי ןתינ וב םויה קחרי אל ,אמגודל .ןוטלשה תודסומל
 םע תודדומתהה תא ןוחבל הנידמה לע יכ העדב הדעווה .ןוסא תורה תואצות רורגל ךכבו המחלמ לע זירכמ
 .הז חודמ דרפנב הלא תויגולונכט

 תושדחהו עדימה תקפה םוחתל תיתוכאלמ הניב ילכ לש הרידח אוה תעדה תא וילע תתל שיש ףסונ ןוויכ
 תושדח רצייל ידכ תיתוכאלמ הניבב םישמתשמ םיבר תרושקת יצורע .טרפה לש הימונוטואה לע העפשההו

 תוצובק – תיביטקלס הפישח לש הנכס ביצמ םג אוה לבא םיבר תונורתי הז ילכל .ישיא ןפואב תומאתומ
 תשיפת םע דחא הנקב םילוע םניאש םינועיטו תויודעל תופשחנ ןניאו ינוג-דח עדימל תופושחש הייסולכואב
 הפישחה וא תישפוחה הריחבה וזכש הייסולכואמ תללשנ הז בצמב .תשרופמה םתריחב יפ-לע אלו םמלוע
 .םייטנסרטניא םימרוג ידי-לע תנגוה יתלב העפשה תונויסינל תופושח ולאכ תויסולכוא ןכ-ומכ .תונוש תועדל
 העפשה םורגל הלוכי ולא תורוקממ ןטק רפסמב העיגפ ןכלו םימצמוצמ םהלש עדימה תורוקמש ןוויכמ תאז
 .תוריחבה תואצות לע עיפשהל םילוכי םירז םימרוג הב תירשפא ךרדכ הלעוה הז אשונ .תינויצרופורפ אל

 

  תויטילופו תויחרזא תויוכז .ג.3.12.

 חישה לע העפשה תרצונ רשאכ שחרתהל היושע ןופצמהו תדה שפוחבו ,ןויוושב ,יוטיב תויוכזב העיגפ
 חישה לש הנצקה ,תורחא תקתשהו תומיוסמ תועד לש רתי דוהדה ןוגכ ,םייטמוטוא םיעצמאב ירוביצה
 עונכש יכילהת לע העפשה ןכו ,תומיוסמ תוצובק רובע תוינעגופ תויהל תולוכיש תועדל היצמיטיגל ןתמו
 ינפמ ששח םילעמו תונוש תויטילופו תויחרזא תויוכז שממל תלוכיב עוגפל םייושע הלא לכ .תונויערו תועדב
 תויחרזא תויוכז שממל תלוכיב עוגפל םייושע הלא .ןיקת יטרקומד ךילהב העיגפו םירקש לש תוטשפתה
  .ןתוא עונמל תוסנל שיו  תונוש תויטילופו

  

                                                
 היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ,2019-ט״עשתה תויטרפה תנגה קוח תעצה ,2019 ,הליהת ץרווש רלושטלאו לחר ץיבוקשרה-רודירא 36
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 עדימ תחטבאו רבייסה תנגה 2.1.4

 עדימב וא ,םהב הערל שומיש ינפמ תרושקתו םיבשחמ לע הנגהב תוקסוע עדימ תחטבאו רבייסה תנגה
 חותיפ לש ןיקתהו חוטבה םודיקל תויתיתשת תושירד ןה עדימ תחטבאו רבייסה תנגהש ןאכמ .םהב רומשה
 .תיתוכאלמה הניבה לש יחכונה לגה תא עינמה קלדה אוה עדימה .תיתוכאלמ הניב תויגולונכט לש העמטהו
 תלעפה ןמזב ןהו םילכה תיינב בלשב ןה עדימ לש תולודג תויומכ םיפסוא תיתוכאלמ הניבב םיקסועה ,ןכל
 לוכי שיגר אל עדימ ןכ-ומכ .רחא שיגר עדימו ילכלכ ,יאופר ,ישיא עדימ לולכל לוכי הזכ עדימ .תוכרעמה
 עדימ ךופהל הלוכי עדימה תומכ וליפא ,םימעפל .םירחא עדימ תורוקמ םע בלצומ אוה רשאכ שיגר ךופהל
 לש הגילז עונמל תנמ-לע עדימה תחטבא לע דיפקהל תיתוכאלמה הניבה םוחתב םיקסועה לע ,ךכיפל .שיגרל
 וא תוישונא תוטלחה תוכמותה תוימתירוגלאה תוכרעמה .37עדימל השיג םיינודז םימרוגמ עונמלו עדימ
 ןתויה בקע הערל שומיש ישיחרת שומימ עונמל תנמ לע הנגהל דעי ןמצעב תויהל תוכפוה ןתוא תופילחמ
  .תובשחוממ

 

  תוחיטב 2.1.5

 תולוכי ןהש ןפואב הטלחה תולבקמ וא הטלחה תוכמותכ תובלושמ תויהל תויושע תיתוכאלמ הניב תוכרעמ
 ויה תוימונוטוא תוינוכמ ןהב םירקמ רפסמ ומשרנ רבכ אמגודל ךכ .ףיקעו רישי ןפואב תוחיטב לע עיפשהל
 יוהיז יא ,תישאר .םימרוג רפסממ עובנל םילוכי ,קזנה םג ומכ תוחיטבה תונכס .תוינלטק תונואתב תוברועמ
 אמגודל( תויוגש תוטלחה תלבקל תכרעמה תא איבהל תולוכי ,םינותנה לש תורחא תולבגמ וא ,םיתוויע לש
 .ןוציק ירקמ וא הצק ירקמב לופיטה אוה ףסונ רגתא .38)תואיר תקלדב םילוחב לופיט לע תוצלמה אשונב
 תוהזל ,תכרעמה יעוציב תא רטנל שי ןכ-ומכ .קזנה תדימ תא וליבגיש םינונגנמ חתפל שי ולא םירקמב
  .39תוריהמב ןתוא ןקתלו לשכ תודוקנ

 ,רמאנש יפכ .תיתוכאלמה הניבה תכרעמ תיינב בלשב תוחיטב אוה תעדה תא וילע תתל שיש ףסונ אשונ
 םינוכיס תחיקלל ליבומ וניא הזכ עדימ גישהל ץורמהש בל םישל שי ןכלו בר עדימ תושרוד ולא תוכרעמ
 םקלח ,םינווגמ הגיהנ יבצמב םינותנ ףוסאל שי תימונוטוא תינוכמ תונבל ידכ ,אמגודל ךכ .םירתוימ
 חותיפה בלשב ובש בצמ רצוויהל לולע ,ןכל .ולא םיבצמב ביגהל ךיא דמלת תכרעמהש תנמ-לע ,םינכוסמ
 .תכרעמל עייסיש עדימ ףוסאל תנמ-לע םינוכיס תחקל םתוא םידדועמ וליפאו ןוכיס יבצמב םישנא םיביצמ

 

  ןגוהו יתורחת ,חותפ קוש םויק 2.1.6

 תעינמ .תיתרבח החוורלו תונשדחל םרותו תורחלו שפוחל םיאנת יתורחתה ךילהתבו תורחתב האור הדעווה
 ךכל םאתהב .הובג אוה הנידמל ךורא חווטל קזנהו ,קושל סנכיהלו םוזיל םישדח םינקחשמ תענומ תורחת
-תונטק תורבח רקיעב ,ךרעה תרשרשב םינקחשה לכל רשפאת תנגוה תורחת וב שיש ישפוח קוש לע הרימש
  .תוליעפהמ חיוורהלו תונהיל םיפאטרטסו תוינוניב

 ךרעה תרשרש לש םינוש םיעטקמב יתועמשמ קוש חוכ ילעב םינקחש םימייק ,תיתוכאלמה הניבה םוחתב
 ,תשר תלכלכ לש םינייפאממ רתיה ןיב עבונ הז קוש חוכ .היגולונכטה לש קווישו העמטה חותיפל תיטנבלרה
 חכ זוכירל םג ליבוהל לולע ילכלכ חכ יזוכיר .םידוביעל שמשמה עדימל תבחרנ תושיגנו ,םיידצ וד םיקווש
 לע הלא םינקחש-הגמ לש םתעפשה אוה ששחה .קושב קחשמה יללכ תא עובקל תורבחל רשפאמו ,יטילופ
 הניבב המולגה תונשדחבו ,םישדח םימושיי וא תושדח תויגולונכט לש ןתסינכב עוגפל הלולע קושה
 ,)קובסייפו לגוג ׳גודל( םוסרפה םוחתב המצועל המגרות עדימה תומרופטלפ לש המצועה לשמל .תיתוכאלמ
 .םיפסונ הלכלכ ימוחת לע עיפשהל היושע תמייקה המצועה תבחרה ,)ןוזמא ׳גודל( תואנועמק ןכמ רחאלו

 הנעמ תתל םיכורע םימייקה ןכרצה תנגהו םידיחאה םיזוחה ,תורחתה יניד םאה ןוחבל שי ,ךכל םאתהב
 םינקחשהמ קלחש ךכמ עבונה ,ילאבולגה רגתאה תא ףיסוהל שי ךכל .םייופצה םירגתאל ידסומו יתוהמ
 תא תונשל שי םאה ןוחבל שי ,יאפוריאה דוחיאהמ םיחמומה תעדל .תירבה תוצראב םילעופ םייתועמשמה
 היישעתה תא תופמל שי ,ךכ ךותב .תיתוכאלמ הניבה םוחתב רתוי הבר תורחת רשפאל תנמ לע תורחתה יניד
 .40רומאכ תולוכיל םאתהב םוחת לכל הנוש הנעמ תתלו תיתוכאלמ הניב טולקל הלש תונכומה יפ לע

                                                
37 Ibid. Microsoft, 2018.  
38 Ibid. Microsoft, 2018, pp. 64.  
39 65.-Ibid. Microsoft, 2018, pp.61  
40  Ibid. Ethical Guidelines for Trustworthy AI, 2019 
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 םילכ תועצמאב עדימה תוריתע תולודגה תורבחה לש חוכה תא ליבגהל 2016 תנשמ חודב וצילמה הינטירבב
 .41םייקסעה םילבגהה םוחתמ

 םיאצמנה ,םילודג עדימ ירגאמל תושיגנב ךרוצה אוה תיתוכאלמה הניבה םוחתב יתוהמ רגתא ,הז רשקהב
 תורבחמ עונמל תולולע רתוי בר עדימב תוזחואה תורבח ,ךכ .תויטרפ תורבח ידיב םיתיעל ,םיטעמ םיפוג ידיב
 .42תוקינעמ ןה ותוא תורישב ןתבוטל רורב ןפואב תוטומ תויהל תולולעו וב תורחתהלו קושל סנכיהל תונטק
 ןיבוטכ ,םיחותפ םינותנ ידסמ רוציל הלשממל ,םסרופש חודב ,הלשממל וארק ,תפרצ ומכ ,תודחא תונידמ
 רדסהה תא לארשיב לשמל ואר( םירצוי תוכז קוחב םינותנ ידסמ םתוא לש תוחיתפה תא ןגעלו םיירוביצ
 הצלמה .43)2007-ח"סשתה ,םירצוי תוכז קוחל 6 ףיעסב תויונמה תודחא תוריציב םירצוי תוכז ןיא יכ עבוקה
 תיתוכאלמ הניבה תוכרעמ לש ןומיא תועצמאב תכרעמה תלועפ תונגוה לע רומשלו תויטה עונמל הדעונ וז
 הדעונ וז האירק ףסונב .ב"ויכו המאתהב הייסולכואה ללכ תא םיגציימה ,םיפיקמ ,םינגוה םינותנ ידסמ לע
 ,תולודג תורבח ןיבל בר עדימ ןתושרב ןיאש תונטק תורבח ןיב םוחתב תנגוהו החותפ תורחת רשפאל תנמ לעו
 .תיתוכאלמ הניבה תוכרעמ תא ןמאל ןתינ וילע בר עדימ ונשי ןהל

 הניב תייגולונכט תועצמאב רוביצל םתשגנהו םיחותפ םינותנ ידסמ תנכה לע בושחל ןתינ ףסונ ןורתפכ
 ןתיי רגאמהש גואדל ןתינ םג ךכ .44תיתוכאלמ הניב ידי לע םיפוצרפ ורצי וב רקחמב ושע ךכ .תיתוכאלמ
 לאומש חודב .בשחמה ידי לע רצונש ןכותב שומישו םישנאה תויטרפ לע הרימש ךות הייסולכואה ללכל גוציי
 ידסמ תחיתפל הארק טפוסורקימ םג .םיפתושמ םיירוביצ םינותנ ידסמ תריציב תובישחה תא ונייצ ןמאנ
 רמשית הב ךרד לע בושחל שי ,הרבחה תנייצמ ,תאז םע .םיירוביצ םירגאמב םינותנ ידסמ ומכ םינותנ

  .45)תוהזה תרסה לש םירקחמב עיקשהל ילוא( תויטרפה

 

 םייתאה םירגתאה תניחבל תוטלחה ילבקמל ילכ 2.2
 הרתי .יתאו יקוח ןפואב לועפל םיארחאכ תיתוכאלמה הניבה םוחתב םיקסועה לכב תוארל הצילממ הדעווה
 תודדומתהה יכרדו תויורשפאה ,תונכסה תא ונלש הנבהה םג ומכ ,תוריהמב חתפתמ םוחתהש ןוויכמ ,תאזמ
 .תונלשרכ בשחיהל הלולע ולא םיאנתב הדימע יאו אשונב םינכדועמ ראשיהל םוחתב םיקסועה לע ,ןתיא

 המיאתמ הרוצב םהילא ביגהלו םייתא םינוכיס תוהזל תיתוכאלמה הניבה םוחתב םיקסועל רשפאל ידכ
 ילכה תא םיגדנ הז קרפב .רוביצהו םוחתב תוטלחהה ילבקמ תושרל דימעהל וננוצרבש רזע ילכ ונחתיפ
 .ילכה לש ףטושה ונוכדע לע רומשל ךרוצ היהי ,ימניד וניהו חתפתמ םוחתהו תויה םלוא ,עצומה

 :םיקלח ינשמ יונב ילכה

 תא תונחובהו תיתוכאלמ הניב רצומ חותיפ תעב לואשל שיש תוינושאר תולאש תצובקמ בכרומ ׳א קלח .1
 לכ ךרואל םירצומה יחתפמל תודעוימ הלא תולאש .תיתוכאלמה הניבה תכרעמ לש העפשהה תדימ
  .תעל תעמ ןתוא ןכדעל שיו ,רוצייהו חותיפה תרשרש

 תניחבמ םיירגתאה םידקומה תא רתאל תרשפאמה ,תויוחיכש תפמ לש הקוזחתו שומיש אוה ׳ב קלח .2
 םא יכ ,העיגפה וא קזנה תמצוע תא אקווד ואל( תכרעמה לש חותיפה יבלשב םייתאה םיכרעה תעמטה
 ,ונרחב םתוא םיגציימ ןחוב-ירקמ 10 תנחוב חודב תגצומה תויוחיכשה תפמ .)העיגפה תוחיכש תא
 .חותיפה יבלשו ןמזה ריצ יפל )13 ׳מע האר( םייתא םירגתא ררועתהל םילולע ןהב תודוקנה תא תרתאמו
 םירחא םינוגראל תויעב ויה םהב םימוחתה תא תועדומל תולעהל הסנמ הפמה ,ןחובה ירקמ תרזעב
 תא ןיזהל גואדל שי .לועפלו רתוי םיריהז תויהל ,בל םישל םיכירצ תוטלחה ילבקמ םיכירצ ןכיהו ,רבעב
  .רתייתת וז הפמ תרחא ,ףטוש ןפואב םיבושחו םייטנוולר ,םיינכדע ןחוב ירקמב הפמה

   .תיתוכאלמ הניב ססובמ רצומ חתפמה ןוגרא רובע הזכש ילכ בצעל דציכ םיגדנ םיאבה םידומעב
 

                                                
41ence and Technology Committee, 2016, Robotics and Artificial Intelligence,  House of Commons Sci 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmsctech/145/145.pdf 
 .90 ׳מע ,2018 ,םירחאו ץג .םש  42
43 Ibid. Villani, 2018.  
44 Based Generator Architecture for Generative Adversarial -Karras Tero, Samuli Laine and Aila Timo, 2018, “A Style

ttps://arxiv.org/abs/1812.04948hNetworks”, Neural and Evolutionary Computing,  
45 Ibid. Microsoft, 2018, pp. 78.  
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 :תכרעמה לש העפשהה תדימ תכרעהל תוינושאר תולאש תצובק - ילכה לש ׳א קלח 2.2.1

 ,םיירשפא םייתא םילשכ קודבל ידכ םהילע תונעל תוטלחה ילבקמ לעש תולאשה תצובק תא בצעל ונאובב
   .46םינוש םירטמרפו העפשה ינייפאמב םידקמתמ ונא

  ?טרפב תילאיצנטופה העיגפה תמצוע יהמ .1
 תויוכז ,תונגוה ומכ םיכרעל רתוי תעדה תא תתל שי ,הלוע טרפב תילאיצנטופה העיגפה תמצועש לככ
 – רתוי לודג קוש חתנ הל שי הרבחהש לככ .עדימה תחטבאו הימונוטוא לע הרימש ,תויתוירחא ,םדאה
 םוחתב .דואמ בחר תוחוקל להקב עוגפל הלולע רבטצמב ,הנטק איה םא םג ,העיגפה לש המצועה
 הדימב .ודוביעלו עדימה ףוסיאל המכסהה תלאשב תונד םלועב םויכ תונוש תונמא ,לשמל ,תויטרפה
 תוקיקחב םויכ רדסומה ,עדימה ףוסיא בלשב קר אל רתי תוריהז תולגל שי הזכ רושיא ןתינ אלש
 ומויק יבגל םג ךכ .תיתוכאלמה הניבה תוכרעמ ןומיא יכרצל עדימב שומישה לש בלשב ףא אלא ,תונושה
 תולגל שי ישיא עדימב שומיש שי םא םלוא ,הקיקחב ובורב םיכ רדסומ הז אשונ םג .ישיא עדימ לש
 .םירחא םע עדימה ףותיש וא תכרעמה ןומיא בלשב ןהו ףוסיאה בלשב ןה רתי תושיגר
 

  ?העדותה לע תילאיצנטופה העפשהה תמצוע יהמ .2
 הדימב .תדקוממו תדרפנ תוסחייתה שרוד הדעווה תעדל ךא ,טרפב העיגפה תמצועל סחייתמ םג הז ףיעס
 השעייש ןכתיי םהב םירקמב דחוימב ,רתי תושיגר תולגל שי העדותה לע תירשפא העפשה שי תכרעמלש
   .)Deep Fake – לשמל( העדותה לע תויצלופינמב שומיש ךות ,תיתוכאלמה הניבה תכרעמב הערל שומיש
 

 ?רוביצב תילאיצנטופה העיגפה תמצוע יהמ .3
 םילוכי תיתוכאלמה הניבה לש היגולונכטה תלעב הרבחה לש קושה חוכ וא תוחוקל תומכ ,לשמל ,ךכ 

 וא םישמתשמ רפסמ תניחבמ תכרעמה לש העפשהה ףקיה והמ ןוחבל  שי .העיגפה לאיצנטופ לע דיעהל
 ףקותמ תכרעמה םא ,רמולכ .עגפיהל הלולע רוביצב תמיוסמ הצובק םאה םג ןוחבל שי .קושה לע העפשה
  .רתי תושיגר תולגל שי ,תוצובק ןיב הנחבא תרצוי ,התדובע
 

  ? יהמו ,רוביצל םיבאשמ תאצקה לע העפשה הנשי םאה .4
 םאה .תדקוממו תדרפנ תוסחייתה שרוד הדעווה תעדל ךא רוביצב העיגפה תמצועל סחייתמ הז ףיעס םג

 הלוכי תכרעמהש הדימב ?םירחא וא םיירוביצ ,םייפסכ םיבאשמ לש הקולח לע עיפשהל היושע תכרעמה
 .רתי תושיגר תולגל שי םיבאשמ תקולח לע עיפשהל
 

  ?ויד ןווגמ חותיפה תווצ םאה .5
 תוצובק לש תוגיצנ לע שגדב םיגציימש םישנא לש בחר ןווגמ ללכ חותיפה תווצ םאה ןוחבל שי
 לש תיכרעה הניחבב תוריהזה תא ריבגהל שי ,אלו הדימב .תכרעמהמ עגפיהל תולולעה הייסולכואב
 .ןוכיסב םיאצמנש םילהקה תא תוהזל ןתינ םאה קודבל םג שי תאז הניחב םשל .תכרעמה
 

 ?הטילשמ אצי רצומהש וא רצומב הערל שומיש ושעי םא היופצה העיגפה תמצוע יהמ .6
 – העיגפה תמצועש לככ .תכרעמב הערל שומיש ושעי םא תילאיצנטופה העיגפה תמצוע יהמ ןוחבל שי
 קזנה תא רעזמל תוסנלו רתי םיריהז תויהל שי ,הלודג תויהל הלולע הלכלכה וא רוביצה ,טרפה רושימב
 .הערל שומיש הב םישועש וא הטילשמ תאצוי איהש תעב תכרעמה תוליעפ תא קיספהל תלוכיה – ומכ
 

  ?שארמ ופצנ אלש תכרעמב תויתא תולקת לש יוהיזל הריהמ ךרד שי םאה .7
 תליחת ינפל רתויב ההובג תוקידב ףרב ךרוצ שי הלקתה ההוזת רשא דע בר קזנ רבטצהל לוכיש הדימ
 .תכרעמב שומישה

  

                                                
 חותיפ תעב םינוכיס םצמצלו ךירעהל רוזעל דעונש)Algorithmic Impact Assessment( םינולאש-ילכ החתיפ הדנק תלשממ ,ףסונב 46
emerging-government/modern-https://www.canada.ca/en/government/system/digital-  .תיתוכאלמ הניב תוכרעמ לש העמטהו

assessment.html-impact-ai/algorithmic-use-sibletechnologies/respon 
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 :תיתוכאלמ הניב תכרעמ לש חותיפה יבלשב םייתא םירגתא תוחיכש תפמ – ילכה לש ׳ב קלח 2.2.2

  .רצומה לש חותיפה תרשרש רואל תויתא תועפות לש תוחיכשה תא הארמ תוחיכשה תפמ

 לש תוחיכשה .ולאכ םילשכ לש תוציפנה תדימו רבעב םילשכ ולגתנ ןהב תודוקנה תא ראתל הרומא הפמה
 לע רומשל םיצילממ ונא ,ןכ לע .תולגתהל םילולע םישדח םיעוריאו ,ןמזה םע תונתשהל היושע םיעוריאה
 תפמ ,ךכל יא .ולגתי םיפסונ ןחוב ירקמו  לדג םלועב ןויסינהש לככ רידת ןפואב ותוא ןכדעלו יח ילככ הז ילכ
 .וב שומישה ןפוא תאו הז ילכ חתפל ךירצ הבש הטישה לש המגדה איה ,ןאכ תאבומה תוחיכשה

 ורחבנ ןחובה ירקמ .םינוש םירגתא םיגציימש ןחוב ירקמ 10-ב ונשמתשה תוחיכשה תפמ תא תונבל תנמ לע
 תעב )2.1 ףיעס האר( םייתאה תונורקעה לכ תא םיגדתש ךכ הרחבנ וז המישר .רבעב ורק רבכש םירקמ ךותמ
  .םינושה חותיפה יבלש

 

 םייתא םירגתאל סופיט-יבאכ םישמשמש ןחוב ירקמ :1 הלבט

  הדובעל םידמעומ ןוניסל  תיתוכאלמ הניב תכרעמ 1 ןחוב הרקמ

 תנמ-לע .הרבחב הדובעל םידמעומ לש תוינפ לש בר רפסמ תולבקמ תוירחסמ תורבח
 םילכ תורבח רפסמ וחתיפ רתויב םיבוטה םידמעומה תא ולא תוינפ ךותמ רורבל
 סיסב לע ונמוא ולא םילכ .םידמעומה לש ןוניס ועצביש תיתוכאלמ הניב יססובמ
 הלגתנ ןוזמא תרבחב החתופש וזכ תכרעמ תקידבב .תורבחה לש רבעה תוטלחה
 וז הילפהש איה הכרעהה .תוינכט תורשמב הדובעל הלבקב םישנ הלפמ תכרעמהש
 הדמל תכרעמהו הדובעל הלבקב םישנ תולפהל וטנ הרבחב םילהנמ רבעבש ךכמ תעבונ
 .47וז תוגהנתה תוקחל

 םישנאה תעדות לע העפשהל תיתוכאלמ הניבב שומיש 2 ןחוב הרקמ

 ,קובסייפב םיליפורפ ינוילימ לש םיישיא םינותנ הפסא הקיטילנא 'גדיבמייק תרבח
 תורטמל םהילע עיפשהל תנמ לע שומיש הז עדימב התשעו םתעידי וא םתמכסה אלל
 הניב תיגולונכטב שומיש היה הארנה לככ .תונוש תויתעדות תויצלופינמב תויטילופ
 ךשמב הכשמנ וז תוליעפ .םישנאה לש העדותה לע העפשהה ןויסינ ךרוצל  תיתוכאלמ
  .48םינש רפסמ

  תולחממ ןוכיס יוזיח 3 ןחוב הרקמ

 המכ דע ךירעתש תכרעמ חתפל ידכ דחי ורבח רקחמ יזכרמ רפסמ 90-ה תונש ךלהמב
 התייה תכרעמה תרטמ .הב םילוחה רובע םייח ןוכיס הווהמ תואירה תקלד תלחמ
 לפטל ןתינ םילוח הזיאבו זפשאל שי םילוחהמ הזיא תא טילחהל םיאפורל רשפאל
 רובע תכרעמה לש תוצלמההש הלגתה תכרעמב שומישה תליחת ינפל טעמ .הליהקב
 ידכ שומיש השענ ובש עדימהש איה ךכל הביסה .םהייח תא ןכסל תולולע המטסא ילוח
 ולביק תואיר תקלדב ולחש המטסאה ילוחש ןוויכמ הטומ איה תכרעמה תא תונבל
 תקלד תלחמש ךכמ הקיסה תכרעמה .םהייח תא ליצהש םדוק יביסנטניא לופיט
  .49המטסא ילוח רובע םייח ןוכיס הווהמ הניא תואירה

  םיריצע לש תונכוסמ תכרעהל תכרעמ 4 ןחוב הרקמ
 תמר אוה ןובשחב םיאבומה םילוקישה דחא ריצע לש רצעמ תכראה לע הטלחה תעב
 לש ילילפה ורבע ןוגכ םיבר םירטמרפ לע תססובמ וז הטלחה .ריצעה לש תונכוסמה
 Compas םשב תיתוכאלמ הניב תכרעמ וצמיא תירבה תוצראב תוזוחמ רפסמ .ריצעה
 תאצומ איהש התליג תכרעמה לש הקידב .תונכוסמה תכרעהב םיטפושל עייסל תנמ לע
  .50םירוחש םיריצעמ תוחפ םינכוסמכ םינבל םיריצע

  

                                                
47 engine-recruiting-bias-gender-ai-hiring-https://www.theguardian.com/technology/2018/oct/10/amazon 
48 , data-user-facebook-campaign-president-cruz-ted-news/2015/dec/11/senator-https://www.theguardian.com/us

election-us-influence-facebook-analytica-https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge 
49 http://people.dbmi.columbia.edu/noemie/papers/15kdd.pdf 
50 sentencing-iminalcr-in-assessments-risk-bias-https://www.propublica.org/article/machine 
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  ןויוויש ירבוש םיקשנ ורבצ תיתוכאלמ הניב יחנומ םיילאוטריו םינקחש וב קחשמ 5 ןחוב הרקמ

 הניב יחנומ םינקחש לומ שונא-ינב םינקחש םירחתמ Elite Dangerous קחשמב
 לע תולבגמה 2.1 הסרגב ונוש רתוי ןיינעמל קחשמה תא ךופהל תנמ-לע .תיתוכאלמ
 הניבה ינונגנמ .רתוי בוט םחליהלו ףועל םהל רשפאל ידכ םיילאוטריווה םינקחשה
 הרשפא אלש הרוצב קשנ ילכ דחיב דגאל ידכ ולא םייוניש לצנל ךרד ואצמ תיתוכאלמה
  .51םתיא דדומתהל םיישונא םישמתשמל

 ןעזגל ךפהש טוב 6 ןחוב הרקמ

 םע תישפוח הפשב בתכתהל ותוא דמלל הרטמב טוב הררחש טפוסורקימ תרבח
 .החישב רפתשהלו דומלל ידכ ךותו החיש םייקל התייה ותרטמ .רטיווטב םישמתשמ
 תא תוקחל דמול טובהש ןוויכמש הלגתה הז טוב לש ותלעפה תליחתמ הממימ תוחפ
 ושמתשה םהש ידי-לע ןעזגל ותוא ךופהל םישמתשמ רפסמ ורחב ,וב םישמתשמה
 .52תוינעזג תורעהב םמצעב

 םדאל הזחתמש טוב 7 ןחוב הרקמ

 הרוצב החיש להנל טובל תרשפאמה ,Google Duplex ,תכרעמ החתיפ לגוג תרבח
 םירבדמ םהש הנוכמ וא םדאב רבודמ םאה תוהזל ינשה דצב םירבודה לע התשקהש
 רפסמ תושרב םיאצמנה םינותנ לש תורידא תויומכל השיג השרד הז ילכ תיינב .ותיא
  .53עדי תוריתע תורבח לש רתויב ןטק

 לגר תכלוה תוומל הסרד תוימונוטוא תוינוכמ 8 ןחוב הרקמ

 תינוכמ ידי לע הגרהנ הנוזיראב ךושח םוקמב שיבכה תא התצחש לגר תכלוה
 ענמיהל היה לוכיו לושכמ וינפל דמוע יכ ההיז בכרה הארנה לככ .רבוא לש תימונוטוא
 יוהיזל הנכותה תושיגר תא וכימנה םיסדנהמהש ןוויכמ ,תאז םע .וב שגנתהלמ
 התייה אל בכרב התייהש תישונא תגהנ .הגרהנ השיאהו הרצע אל תינוכמה םימסחה
   .54הנואתה תא העונמל החילצה אלו קיפסמ תינרע

 םינפ יוהיזב תויטה 9 ןחוב הרקמ

 התוא תכרעמל םינפ יוהיז ףיסוהל םהל רשפאמה םיסדנהמל ילכ החתיפ ןוזמא תרבח
 תרטשמ ,קוח תפיכא ימרוג די-לע ,רתיה ןיב ,שומישל הדעונ תכרעמה .םיחתפמ םא
 רשאכ תואיגש לש הברהב לודג זוחא תעצבמ תכרעהמש התליג הקידב .דועו תולובגה
 ןווג םע םישנא לע תלעפומ איה רשאכ רשאמ ההכ רוע ןווג ילעב םישנא לע תלעפומ איה
  .55ריהב רוע

 תונוש תויסולכואל הנוש עדימ תוגיצמ ןכות לש הצלמה תוכרעמ 10 ןחוב הרקמ

 הניבב תושמתשמ תונוש תורבח םישמתשמ רובע רתוי יטנוולר עדימ אוצמל ידכ
 לש תומוסרפה תכרעמש האצמ הקידב .םישמתשמל עדימ םיאתהל ידכ תיתוכאלמ
 םש לע עדימ שפחמ שמתשמ רשאכ ילילפ עדימ רותיאל תומוסרפ הגיצמ לגוג תרבח
  .56םיטועימ תויסולכואב רתוי ץופנש

 

 ,תוריכמ ישנא ,םינותנ ינעדמ ,רצומ ילהנמ :תיתוכאלמ הניבה תכרעמ חותיפב םיברועמ םינוש םימרוג
 לש םינושה םיבלשב תולועה תויתא תויגוסל תואמגוד גיצמ ,אבה ילכה .דועו הלאכ תוכרעמ לש םיניינק
 םהב ,ןמזה ריצב ,םיבלשה רותיאב עייסל איה הלבטה תרטמ .ןהירחא בוקעל תרשפאמו חותיפה ךילהת
 ןייצל שי .תיתוכאלמ הניב חותיפ לש ינייפוא ךילהת םיראתמ ונא ךכ םשל  .תויתא תויעב ררועתהל תולולע
 .והנשמל דחאל רצוממ תונתשהל לוכי חותיפה ךילהתש

 
 

                                                
51 weapons-super-using-players-on-turned-intelligence-artificial-games-video-https://futurism.com/this 
52 racist-chatbot-microsoft-https://www.theverge.com/2016/3/24/11297050/tay 
53 human-not-its-know-people-let-will-duplex-droidcentral.com/googlehttps://www.an 
54 1.4594939-crash-arizona-https://www.cbc.ca/news/business/uber 
55 gender-race-bias-recognition-facial-rekognition-https://www.theverge.com/2019/1/25/18197137/amazon 
56  -search-web-spots-professor-https://www.bostonglobe.com/business/2013/02/06/harvard

bias/PtOgSh1ivTZMfyEGj00X4I/story.html 
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 :תיתא תוסחייתהל חותיפה יבלש
 רצומה תרדגה .1

 ךרעמ תיינבו רותפל הסנמ תכרעמה התוא היעבה וא ךרוצה יוהיז – יקסעה ךרוצה תנבה .י
 .חותיפה

 תכרעמה תיינבל ושמשי רשא ,ול ץוחמו ןוגראה ךותב ,עדימ תורוקמ יוהיז – םינותנ ףוסיא .אי
  .הלש םיעוציבה תכרעהו

 רצומה ןומיא .2
 הניבה ימתירוגלאל רשפאתש הרוצ ידכל םיימלוגה םינותנה ןוניסו דוביע – םינותנה ןוגרא .א

  .םיבושיח םתיא ךורעלו םינותנה תא לבקל תיתוכאלמה
 תוינבת אוצמל ןויסינב עדימה דוביעב תיתוכאלמ הניב לש םתירוגלא תלעפה – לדומ תיינב .ב

  .הללכה תורשפאמה
 היצרגטניא .3

 ידכ ויד קיודמ לדומה םא ךירעהל ידכ לדומה תיינב בלש תואצות תקידב – לדומה תכרעה .א
  .וב שומיש רשפאל

  .בחרנ שומישל םתרבעהו תכרעמה יקלח ראש םע תיתוכאלמה הניבה יביכר רוביח – הצפה .ב
 קוש לוהינ .4

 ידכ תכרעמה יעוציב ירחא בוקעל ךישמהל שי תכרעמה תצפה ירחא – םיעוציב רחא בקעמ .א
  .תויפיצל םאתהב התדובע תא תעצבמ תכרעמהש אדוול

 ךרוצ שי ,ןוגראה ךותב עצבתמה ךילהתל ליבקמב – )ירוטלוגר ,יקסע ,יתרבח( םטסיסוקא .ב
 .ילארשיה םטסיסוקאב ךילהתה םויקמ האצותכ םירצונה םייתאה םילוקישל םג סחייתהל
 ,תינכרצה ,תילכלכה ,תיקסעה ,תיתרבחה תכרעמה לע עיפשהל לולע תיתוכאלמה הניבה בוליש
 םג ,ךכ לע העיפשמ תיתוכאלמה הניבה דציכו םאה ןוחבל שיו ,תופסונ תוכרעמ לעו תירוטלוגרה
  .לעפמהמ הרורחש רחאל

 

 ?תוחיכשה תפמ תא םירציימ דציכ
 תאו תוכלשהה תא םינחובו ,ןחובה ירקמ תמישר לע םירבוע ,תויוחיכשה תפמ תא תונבל םישקבמה
 ,תויתוירחא ,תונגוה :2.1 ףיעסב ונעבצה םהילע םייתאה םיכרעה תמישרב בשחתהב םיחוודמה םיעוריאה
 םירגתאל םאתהב הלבטה תא םיאלממ .יתורחת קוש םויקו תוחיטב ,רבייס תנגה ,םדא תויוכז דוביכ
 תומכ תא םיקדוב ךשמהב .עוריאה ׳סמל םיסחייתמ הלבטב םיאתה ךותב םירפסמה .ולגתהש םייתאה
 םייתא םילשכו םירגתא טעמ ואצמנ םהב הלבטב םיאת .םיעוריאה ךס ןיבמ םירבטצמה םיעוריאה
 םירגתא לש רתוי בר רפסמ ואצמנ םהב תודוקנ דועב בוהצו ׳זב עבצב ועבצנ )םיעוריא לש הכומנ תוחיכש(

 העיגפה תמצועל םעפה ונסחייתה אל יכ ןייצנ .םודאב ועבצנ )םיעוריא לש ההובג תוחיכש( םייתא
 ילכ יכ ןכתיי .ונרתיאש תויעבה תוחיכש תדימל קר אלא ,הלא םיעבצ תריחב תעב הפקיהלו תירשפאה
  .רומאכ הפקיה תאו העיגפה תמצוע תא ןובשחב ףא חקיי רתוי ללכושמ
 םהילע םיעוריאה ׳סמ תריחב תעב לבקתהל הכירצ ההובגו תינוניב ,הכומנ תוחיכש הווהמ המ לע הטלחהה
 10 ונל שי )2 הלבט ואר( ונלש הרקמב ׳גודל .הפמב םיאתה יולימ תואצותב בשחתהבו ,ןוגראה ססבתמ
 וא השולש שיו הרקמב ןכ לע .םיעוריא 4-ו 3 איה אתל םיעוריא תוחיכש לש םומיסקמה הפמבו םיעוריא
 2 ונרחב םאתהב .)םודאב עבצנ( םיעוריא לש ההובג תוחיכשכ אתה תא ונעבצ ,םיחוודמ םיעוריא העברא
 .)׳זבב עבצנ( הכומנ תוחיכשכ דחא עוריאו ,)בוהצב עבצנ( םייתייעב םיעוריאל תינוניב תוחיכשכ םיעוריא
 תפמ יפל םילועה םירגתאל תונורתפ עיצהלו שאר דבוכב ןודל תוטלחהה ילבקמל הצילממ הדעווה
  .ןהלש חותיפה ךילהב תויוחיכשה

 ןוגרא לכ יכ איה החנהה ,ןחוב יעוריא לש תיתוכיא המישרב ןיטולחל היולת תויוחיכשה תפמש ןוויכמ
 םיעוריאה תצובק יכ איה החנההו ,םיחתפמ םה ותוא רצומל המודש םיעוריא לש הצובק רוחבל ךירצ
  .ישונאה ןויסינהו ןמזה ךרואל הנתשמ
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 תיתוכאלמ הניב תכרעמ חותיפ יבלשב םייתא םירגתא תוחיכש תפמ - 2 הלבט

  
 תנבה
 ךרוצה
 יקסעה

 ףוסיא
 םינותנ

 ןוגרא
 לדומ תיינב םינותנ

 תכרעה
 הצפה לדומה

 בקעמ
 ירחא
  םטסיסוקא םיעוציב

 1,4,9 1,3,4,9 1,4,9 1,3,4  3,4    1,3,4   תונגוה

 4       3,4     4 תופיקש

 9       3,4     4 תויתרבסה

 2,5,6,9 3,4,5,6 3,4 1,3,4      1,2,3,4 תוירחא

 2,9     1 1 1,2 1 2,9 תויטרפ

 6,7,10 10           7,10 הריחב שפוח

 2,9         2     עדימ תחטבא

 4,9 4 4   4     4,9 םדא תויוכז

 3,5,8 3,4,5 3,4,5,8 3,4 3,4   3,4 3,4 תוחיטב

   5 5,6         5 יתורחת קוש

 

 
 הכומנ התייה םייתייעבה םירקמה תוחיכש

 )דדוב הרקמ( 

 תינוניב התייה םייתייעבה םירקמה תוחיכש

 )םירקמ 2( 

 ההובג התייה םייתייעבה םירקמה תוחיכש

 )הלעמו םירקמ 3( 

 
 

 
 
 
 
 

 :ארקמ
 1 ןחוב הרקמ 1

  הדובעל םידמעומ ןוניסל  תיתוכאלמ הניב תכרעמ
 2 ןחוב הרקמ 2

 תעדות לע העפשהל תיתוכאלמ הניבב שומיש
  םישנאה

 3 ןחוב הרקמ 3
  תולחממ ןוכיס יוזיח

 4 ןחוב הרקמ 4
  םיריצע לש תונכוסמ תכרעהל תכרעמ

 5 ןחוב הרקמ 5
 הניב יחנומ םילאוטריו םינקחש וב קחשמ
  ןויוויש ירבוש םיקשנ ורבצ תיתוכאלמ

 6 ןחוב הרקמ 6
  ןעזגל ךפהש טוב

 7 ןחוב הרקמ 7
 םדאל הזחתמש טוב

 8 ןחוב הרקמ 8
  לגר תכלוה תוומל הסרד תוימונוטוא תוינוכמ

 9 ןחוב הרקמ 9
 םינפ יוהיזב תויטה

 10 ןחוב הרקמ 10
 הנוש עדימ תוגיצמ ןכות לש הצלמה תוכרעמ
 תונוש תויסולכואל

 



28 
 

 הרדסאו תיתוכאלמ הניב – 3 קרפ
 אשונב ןוידל םייטנוולר רשאו תיתוכאלמ הניב לש םידוחייה םיטביהה תא גיצה הז חודב ןושארה קרפה
 סחיב תווצה תוצלמה תא גיצה חודב ינשה קרפה .תיתוכאלמה הניבה םוחתב תיטפשמהו תיתאה תולישמה
 תוצלמה .תיתוכאלמ הניב תיגולונכטב שומישו חותיפ תוליעפ לע ליחהל שיש םייתאהו םייכרעה תונורקעל
 םיפוגב םילהנתמה םימוד םינוידל הקיזב ,תווצה ידיב ורתואש םידוחייה םיטביהה לע ססבתהב ושבוג הלא
 הניב לש הרדסאה םוחתב תונושה תויורשפאה תא גיצי ישילשה קרפה .םייטרפו םירוביצ םיימואלניב
 תונורקע שומימ ,תואדו םודיקב םייטפשמ תודסומו טפשמה לש דיקפתה תודוא ןוידהמ קלחכ ,תיתוכאלמ
 .תיתוכאלמ הניב לש תונשדחב הכימתו םייכרע

 םיירשפאה םייביטמרונה חותיפה ינוויכ לע "לע טבמ" רשפאל תנמ לע ,ההובג הטשפה תמרב השענ ןוידה
 םינייפאמה םהמ הלאשה הז קרפ דקומב ,ינשהו ןושארה קרפל המודבו ,הז ןויד ךרוצל .םיצלמומהו

 אצומה תחנה לע תוססבתה ךות ,הרדסאה ירשקהב הב שומישהו חותיפה ןפואו היגולונכטה לש םידוחייה
 ילמינימה ןפואבו תשרדנה הדימב קר תוברעתה םלוא ,דבעידב תוברעתה קר אל – תנזואמה תוברעתהה לש
 םייתא םיללכ לע הרימש ךות םוחתב לארשי תנידמ תלבוה ךשמה תאו תונשדחה תא רשפאל תנמ לע ,שרדנה
  .םירורב םיירוטלוגרו
 

 תיטרפ תוליעפב תיתוכאלמ הניב לש הרדסא  3.1

 לש םייכרע םילוקיש יפל םישנא לש תוגהנתה יונישלו המנפהל איבהל איה הרדסא לש תיללכה הרטמה
 הניבה םוחת .המודכו םינכרצ לוצינ תעינמ ,רוביצה תוחיטבו תואירב לע הרימש ןוגכ ,)societies( תורבח
 רכינ קלח עינמ יטרפה רזגמה רשאכ ,קשמב םינווגמ םישומיש םע ,תונוש תויגולונכטל סחייתמ תיתוכאלמה
 ,הרוצ וזיאב ,הרדסא ךירצ םאה יבגל תולאש תולוע ךכמ האצותכ .57םוחתב תיגולונכטה תומדקתההמ
  .םירקמ וליאבו

 םיכרעהו תונורקעל רשקהב ,58תיתוכאלמה הניבה םוחתב  תיטרפ תוליעפל סחיב הרדסאב דקמתי הז קרפ
  .2.1 ףיעסב יתא םודיקל םידעיכ והוזש

 לגעמ ;התוללכב הרבחה לע העפשה – יללכ לגעמ – םילגעמ רפסמב תיתוכאלמה הניבה תרדסה תא ןוחבל שי
 תיתוכאלמ הניב תינרציכ הנידמה לש ימואלה לגעמו ;הב םישמתשמהו תיתוכאלמה הניבה יחתפמ
 .הב תשמתשמכו

 רפסמ ןייצל ןתינ ,תיתוכאלמ הניבל םג תונוכנש ,תוינשדח עדימ תויגולונכט לש הרדסאה תוסיפת תרגסמב
 :ןובשחב תחקל שי םתוא םינייפאמ

 העמטהל רושקה לכב רתויב תוימאניד ןה תיתוכאלמ הניב תוססובמ תויגולונכט לש חותיפה םוחת .1
 םירשפאמ םניא ריהמה הצומיאו הריהמה תוחתפתהה .)society( הרבחה ידי לע היגולונכטה ץומיאו
 ךרוצל ,התוא ןיבהלו היתועפשהו תיגולונכטה העפותה תא חתנל הרדסאב םיקסועה תודסומל םיתיעל
 תויתרבחו תויכרע תוסיפת יונישל האיבמ תיגולונכט העפות םיתיעל ,ףסונב .תיביטמרונ תרגסמ תלחה
 .הריהמ תיתרדסא הבוגתב ישוק שי ןכ לעו תיביטמרונה תונשרפה לע עיפשמש ןפואב
 

 םג םימרות ךכל .תולובג-יצוח םייגולונכט םיחותיפמ עפשומו ילבולג אוה תיתוכאלמ הניב ירצומ םוחת .2
 ןפואב ,תולובגל רבעמ םיתורישו ןוה עדימ לש העונת תרשפאמ הרקיעבש ,תילאבולגה הלכלכה ינייפאמ
  .םייטפשמ הרדסא-ירטשמ רגתאמש

 
 םיתורישב ךוויתו רחסמ ,עדימ תרבעה תומרופטלפ ,תולובג-יצוח קוש תוחוכ תולעב תורבח לש ןתיילע .3

 תועיפשמה ,קושה חוכו ןוהה ,עדימה םוחתב הבר המצוע תולעב ןה הלא תורבח .םהב ךורכה עדימבו
   .דחאכ תימוקמהו תימלועה ,תיטילופ ףאו תיקסע ,תיגולונכטה הביבסה לע תובר

 

                                                
 דרשמ םעטמ רכזמ ,ימואל-ןיבה טפשמה יטביה – תיתוכאלמה הניבה םוחתב תילארשי היגטרטסא שוביג ,2019 ,ףרודנייש יעור ר״ד 57
  .הדעווה רובע ןכוהש םיטפשמה
 טפשמה וילע לחש ימ ידיב תעצובמש תוליעפל רושקה לכב .תיטרפ תוליעפל סחיב תילהנמ תוכמס תלעפה הניינעש הרדסאב דקוממ קרפה 58
 המנפה םימדקמ ובש ןפואה .רידסמה ןידה הווהמ ומצע ילהנמה טפשמה ,)הלשממה י״ע תיתוכאלמ הניב חותיפו שומיש ׳גודל( ,ילהנמה
   .דרפנ ןויד קידצמו ,תיכילהתו תידסומ ,תיטפשמ הניחבמ הנוש ילהנמה טפשמה םהילע לחש םיפוג לע םייתוהמ תונורקע לש העמטהו
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 )תויתא( תויטפשמ-אלו תויטפשמ תורוצב ,תופיקעו תורישי תורוצב עיפשהל תלוכי םינושה טפשמה יפנעל
 ומכ ,רישי ןפואב תיתוכאלמ הניב חותיפ לע עיפשהל תויושע םהיתועיבקש םירוטלוגר םנשי .םוחתה לע
 םנשי ,תאז תמועל .תיתוכאלמ הניב תוכרעמב תעמטומ תויהל הרומאש תויטרפ תנגה יבגל תוטלחה תלבק
 רבדב תוטלחה ומכ ,תיתוכאלמה הניבה לש העמטהה תביבס לע עיפשהל תויושע םהיתועיבקש םירוטלוגר
 תלוכי םג שי םינושה טפשמה יפנעל .רוסאש תומוקמו עוסנל תוימונוטוא תוינוכמל היהי רתומש תומוקמ
 לש ךרדב ,תימצע היצלוגר ינונגנמ ורצויש תנמ לע ,םינושה םינקחשה לע םילעופה םיצירמתה לע עיפשהל
 הקיתאה תעמטהל םיילכלכ םיצירמת לע בושחל ףא ןתינ ךכ .הקיקחב תוירחאמ רוטפ וא תוירחא תעיבק
  .ךרעה תרשרש לכב ,ותקזחאו רצומה חותיפ יבלש לכב

 רבטצמה ןויסינה לע תוססובמ קוש תביבסו תילטיגיד הביבס בצעל ותלוכיו טפשמה דיקפת לע הלא תונבות
 Communication Decency Act -ה קוחב 230 ףיעסל ,לשמל ךכ .טנרטניאהו טפשמה ןיב ןילמוגה יסחיב
 לש ןגושגשו ןתיילע לע תערכמ העפשה התייה ,םכרד רבעומה עדימ לע םיכוותמל רוטפ עבקש ,ב״הראב
 ךרדב םייזוח םיעצמאב ,ןמצעב עובקל הלא תומרופטלפל הרשפא וזה הקיקחה דגנמ .תושדח תומרופטלפ
  .ןכרד עדימ תרבעהב םירושקה "קחשמה יללכ" תא ,ללכ

 יטרפה טפשמה לש תוירחא יללכ םיאתהל איה 59יפוריאה דוחיאה לש המגמה ,תיתוכאלמ הניב ירשקהב
 םגד ."תטלחומ תוירחא" לש םגדה סיסב לע ,תיתוכאלמ הניב יססובמ םיתורישו םירצומ לש תואיצמל
 וא ןרציה לע תוירחאה תלטה שי וב ,תיביטקא תיטפשמ תוברעתה לדומ ףקשמ ״תטלחומה תוירחא״ה
 ,תוירחא םהמ וריסי רשא םימיוסמ םיאנת לש םתומייקתה תא וחיכוי םה םא אלא ,רשקהה יפל שמתשמה
   .תוירחאמ רוטפ תלבקל םיאנת וא

 ליטהל רמולכ ,םייתא םיטביה םג בלשמה תיטפשמ הרדסא לש םייניב לדומ תולעהל ןתינ ,ךכל ךשמהב 
 הזכש לדומ .עובקל ךרטצי רוטלוגרה םתוא ,היישעתב םילבוקמ םיטרדנטסב םידמוע אל ןיא דוע לכ תוירחא
 ןתינ .תונשדח לע ןנצמ טקפא ינפמ ששחה ןיבל ,ליעיה םרוגה לע קזנ עונמל תוירחא ליטהל ןוצרה ןיב בלשמ
 םישנועב הלקה – הביבסה תוכיא לע הרימשה םוחתב השענש יפכ "רזגו לקמ" לש ךרדב ץירמת לע בושחל ףא
  .60רומאכ יתא דוק וצמיא אל םא םישנועב הרמחהו םוחתב יתא דוק םיצמאמ םא

 הניב לש םירגתא םע תודדומתהל הרדסא לש תויורשפא רפסמ תומייק יכ התהיז הדעווה ,םוכיסל
  :תויטפשמ-ץוח וא תויטפשמ תויהל תולוכי הלא תויורשפא .)3 הלבט ואר( תיתוכאלמ

 הניב יטביהל הרושקש הקיקחב לופיט רמולכ – ידועיי ןיד תועצמאב הקיקח תועצמאב הרדסא .1
 קוח וא ,ובש עדימה לעו וילע ןגהל ודעונש ,םיבשחמה קוחב "בשחמ" דגנכ תוריבע ןוגכ ,תיתוכאלמ
  .׳דכו םימוגפ םירצומל תוירחא

  .םיזוח יניד וא ןיקיזנה יניד לש לשמל יטופיש חותיפ תועצמאב הרדסא .2

 ,הלשממהמ םיגיצנ םיבלשמה הניקת תודסומ תועצמאב הרדסא – תיעוצקמ הניקת תועצמאב הרדסא .3
  .תיחרזאה הרבחהו הימדקאה

 ללכ ךרדב םיחתופמה םייעוצקמ םיטרדנטס וא םייתא םיללכ תועצמאב – תיטפשמ אל תימצע-הרדסא .4
 ,םיימינפ )review boards( תוחקפמו תוצעיימ תודעו תמקה לשמל .תיטנבלרה תיעוצקמה הליהקה ידיב
 תוטלחה תתל םילוכיש תיחרזא הרבחו הישעת ,לשממ ,הימדקא יגיצנ םע םיבלושמ ,םיירוביצ
 .העמטההו חותיפה ךילהתב תוימדקמ

 תושימג ,יאוול תועפות ,תואדו ,םינוכיס לוהינ ןיבש ןוזיאב ,תונורסחו תונורתי הרדסאה תוטישמ תחא לכל
 ןוכיסה ירוזא יפל הרדסא תויורשפא לש תילמיטפואה המאתהה תא הדעווה תעדל ראתמ 1 רויא .תונשדחו

 יבגל עדימ ףיסוהל הדעונ ,3 הלבט ,ןכ ומכ .תיתוכאלמה הניבה יססובמ םיתורישה וא םירצומה לש
 יגוס יבגל הרופ ןויד רצייל תוטלחה ילבקמל רשפאל דעונו ,םינושה הרדסאה יגוס לש תונורסחהו תונורתיה
  .היצלוגרה יפוגבו הלשממה הטמ יפוגב תיתוכאלמ הניב לש הרדסאה

  

                                                
59 European Commission, 2018, Liability for Emerging Digital Technologies, SWD (2018) 137 final - 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51633 

- uidelines for OrganizationsUS Federal Sentencing G -ה תא הז רשקהב לשמל ואר 60
guidelines-https://www.ussc.gov/guidelines/organizational 
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 טביהה תא םג ןובשחב תחקל שי םלוא .׳םירידסמ המ׳ הלאשה רואל הרדסאה יגוסב תדקמתמ 3 הלבט
 תושר תמקה )ידעלב וא( ידי לע עצבתהל הלוכי ידועיי ןיד תועצמאב הקיקח תועצמאב הרדסא .ידסומה
 תוחמתהה תלוכי היהת וזכש תושר לש תונורתי .תיתוכאלמה הניבה םוחתב תיחמומש ,קוחב תידועיי

 רורגל הלולע תידועיי תושר תמקה ,ךדיאמ .םינושה םירגתאלו תוינפל הריהמו תיזכרמ הנעמ תדוקנ ,ההובגה
  .תונשדחב העיגפלו רתי תייצלוגרל

 ,תויטרפה אשונב ,לשמל .תינמז-וב תוטישו םילכ ןווגמ ידי לע תישענ הרדסא םירקמה בורב יכ ןייצל בושח
  .הניקתו יטופיש חותיפ ,הנשמ תקיקח ,תישאר הקיקח דצל תויטרפה תנגהל תושר תמייק

 

 םינוש ןוכיס ירוזאל המאתהו תיתוכאלמ הניב לש הרדסאל תויורשפא – 1 רויא

 

 

 

 

 

 

 
 תיתוכאלמה הניבה םוחתב הרדסא תויורשפא – 3 ׳סמ הלבט

 הרדסאה גוס םינייפאמ תונורתי תונורסח הדעווה תוצלמה
 רקיעב םיאתמ
 ינוניב ןוכיס ירוזאל
 הובגו

 תיעוצקמ תוחמתה רדעה •
 דחא ןוגראב
 .דבלב השעמ רחאל הפיכא •
 רסוח תא ריבגהל לולע •

 תואדו
 יסחי תכרעמב ברעתמ אל •

 ובש םימייקה תוחוכה
 םימרוגל ןורתי ןכתי

 םימיוסמ

 תוריהבה תא ריבגמ •
 םיכרעה יבגל
 םינגומה

 חותיפ רשפאמ •
 לע יטרקנוק יטופיש
 םיחנמ םיווק יסיסב
  קקוחמה לש

 תיקלח תושימג •

 ןוקית וא ידועיי קוח
 םירחא םיקוחל
 תושר ידיב ףכאנש
 וא תמייק תיתנידמ
 םיטרפ םימרוג ידיב

 הרדסא
 תועצמאב
 הקיקח
 ןיד תועצמאב
 ידועיי

 לש םיבצמל םיאתמ
 יאו ינוניב ןוכיס
 ינוויכ יבגל תוריהב
 חותיפה

 יטופיש חותיפ ללכ ךרדב •
 םיקהבומ םירקמב היהי
 אל ןכלו – קזנ לש רתוי
 םלוה הנעמ רשפאיש רורב
 קזנל םינוכיסה חווט לכל
 תיעוצקמ תוחמתה רדעה •

 דחא ןוגראב
 תואדו רסוח •
 םיקזח םינקחשל ןורתי •

 ירוטלוגר ךוכיח אלל •
 רישי יטפשמ וא

 תושימג •
 חותיפ רשפאמ •

 יטופיש

 הרדסא יפיצפס קוח אלל
 תועצמאב
 יטופיש חותיפ

 ירוזאל םיאתמ
  ,ךומנו ינוניב ןוכיס
 תרגסמכ םיאתמו
 לש הניחבו חותיפל
 תונורקעה תלחה
 םייתאה

 טפשמה לש הרדהל ןוכיס •
 ויכרעו
 תלבקל טפשמב תולת •

 חוקיפ ,בייחמ ףקות
 הפיכאו
 םיקזח םינקחשל ןורתי •

 תושימג •
 ההובג תוימיטיגל •

 תיעוצקמה הליהקב
 יפותיש ךילהת •

 ידיב אוביי רשפאמ
 דיתעב טפשמה

 הרדסא
 תועצמאב
 הניקת
 לש וא תיעוצקמ
 הליהק
  תיתא/תיעוצקמ

 ירוזאל םיאתמ
 םש ,ךומנ ןוכיס
 הרדסא הקיפסמ
 ,תיטפשמ-אל
 ,הובג ןוכיס ירוזאו

 תוחתפתהה םש
 הריהמ תיגולונכטה
 קיפאל תיסחי

  יטפשמה

 טפשמה לש הרדהל ןוכיס •
 ,ןויווש( ולש דוסיה יכרעו

 )םדא תויוכז ,תוניגה
 תיעוצקמה הליהקב תולת •

 חותיפל
 ןימא הפיכא ןונגנמ רסח •
 םיקזח םינקחשל ןורתי •

 תושימג •
 ההובג תוימיטיגל •

 תיעוצקמה הליהקב

 תיטפשמ המרונ אלל
 תלחה לשמל(
 )םייתא תונורקע

-אל הרדסא
 תיטפשמ

 

 
 הקיקח תועצמאב הרדסא

  ידועיי ןיד תועצמאב

 
 הקיקח תועצמאב הרדסא

  ידועיי ןיד תועצמאב

 יאו ינוניב ןוכיס ירוזא
חותיפה יבגל תוריהב הובג ןוכיס ירוזא  ינוניב ןוכיס ירוזא  ךומנ ןוכיס ירוזא   

  תיעוצקמ הניקת תועצמאב הרדסא  יטופיש חותיפ תועצמאב הרדסא

-אל תימצע הרדסא
תיטופיש  

-אל תימצע הרדסא
תיטופיש  
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 תולאש לש הרדס הדעווה הגיצה ,ילכה תרגסמב .יתאה םוחתב תוטלחה תלבקל ילכ הדעווה העיצה 2 קרפב
 הניבה םוחתב חקליהל םיבושחכ הדעווה התהיז םתוא םירטמרפו )2.2.1 ףיעס האר( תוטלחהה ילבקמל
 העיגפה תמצוע ,טרפב תילאיצנטופה העיגפה תמצוע :תא םיללוכ הלא םירטמרפ .תיתוכאלמה
 השעיש הרקמב העיגפה תמצוע ,העדות לע העפשה ,םיבאשמ תאצרה לע העפשה ,רוביצב תילאיצנטופה
 .תולקת רתאל רשפא רהמ המכ דעו ,חותיפהו רקחמה תווצ ןוויג ,הטילשמ אצי רצומהש וא הערל שומיש
 הטלחהה לע העפשה שי ,תעדה תא תתל תוטלחה ילבקמ לעש תיתאה תוסחייתהל רבעמ ,הלא םירטמרפל
  .טוקנל הרדסא גוס וזיאב

 תאלעה לש תובישחה תא תווצה ירבח ונייצ ,הרדסא לש רתוי תברעתמ השיג םיקידצמה ,הלא םירטמרפ דצל
 ,הקיתאל ךוניחו תיתוכאלמ הניב לש ,דחאכ ,םירגתאמהו םייבויחה םיטביהל יללכ ןפואב רוביצה תועדומ
 .וז הדעו תוכמסב אל םהש

 

 הדעווה ידי לע םיעצומה םיללכ הלועפ תונורקע  3.2

 הניבה תייגולונכט לש םידוחייה הינייפאמ חכונ ,םיחנמ הלועפ תונורקע רפסמ עיצהל ןוכנל האצמ הדעווה
 .יתרדסאה לדומה חותיפ תרגסמב לולכל שי םתוא םייתרבחה הימושייו תיתוכאלמה

 
 תוימואלניבה תוריזב תילארשי תוינידמ םודיקו  תימואלניב הניקתלו הקיקחל המאתה .א

 
 ,תוחתופמה תונידמב תלבוקמה תוינידמלו הקיקחל המאתה בייחמ םוחתב עצומ לדומ לכ יכ שיגדהל שי
 רוטלוגרהש אדוול ידכו תיתוכאלמה הניבה חותיפ לש תינחה דוחב ראשיהל לכות לארשיש תנמ לע
 תוחתופמה תונידמל סחיב ,םיימוקמה היישעתהו חותיפה יזכרמ לע םיישק םירעמ אל ילארשיה
 תוטלחהל ףא אלא ,ןהב הגוהנה תוינידמלו תורחאה תונידמל קר אל סחייתהל שי ךכ ךותב ..םלועב
 The -ה  תוטלחהו OECD-ה תוטלחהב הז ללכבו םוחתב םיימואלניבה םיפוגה תוטלחהלו תוירוזאה
61World Economic Forum (WEF). ןפואב םדקל םג הלשממה תשרדנ הז ןורקיע שומימ תרגסמב 
 תוימואלניבה תוריזב תילארשיה תוינידמה םודיקל םיבושחה םיכרעהו םיסרטניאה תא יביטקאורפ
  .ושבגתהש םרט םירדסהה לע עיפשהל ידכ ,הז חיש להנתמ ןהב
 
 הצילממ הדעווה ,תימואלניבה הריזב העד תליבומכ המצע תא בצמל הצור לארשי תנידמ םא ,ןכ לע רתי
 לע בתכנש הדעווה רובע רכזמב .תובושחה תוימואלניבה תומבב גצותש הרורב תיתלשממ הדמע רצייל
 ופומ ,םיטפשמה דרשמב )ימואל-ןיב טפשמ( הלשממל יטפשמה ץעויל הנשמה ,ףורדנייש יעור ר"ד ידי

 הדיחאו הרורב הדמע רצייל היהי ןוכנ יכ הארנ .הז םוחתב תוקסועה תובושחה תוימואלניבה תוריזה
 .62רומאכ הלא תומבב גצותש ,לארשי תנידמ לש
 

 םיצירמת תכרעמו תוירחא לש תמאתומ תרגסמ רוציל תנמ לע םוחתב םינושה םינקחשה יופימ .ב

 םינקחשה שיש םינושה םיצירמתל המאתה לע םג ססובמ תירוטלוגר תוינידמ לש שומימו םודיק
 םייוצמה םינושה םינקחשה תא תופמל הצילממ הדעווה ,ךכל םאתהב .רדסומה הדשב םילעופה
 תא םינפהל םהלש םיצירמתה תא ,הז םוחתב םיתורישהו םירצומה לש םטסיסוקאבו ךרעה תרשרשב
 ,יסיסבה רקחמה ימרוג תא םג לולכל שי יופימב .םדוקה קלחב וראותש םייתוהמהו םייתאה תונורקעה
 .'ודכו םימשיימה םימרוגה ,יתיישעתה רקחמה ,ימושייה רקחמה

 .ןקחש לכ לש םיחנמה תונורקעה שומימלו תעמטהל תוירחאה תא ןוחבל היהי ןתינ ךכמ אצוי לעופכ
 לא תוירחאה תלטה תועמשמ לש הנבה ךותו תרשרשב יסחיה דיקפתל םאתהב עבקת תוירחאה יכ עצומ
 יכ שגדוי הז רשקהב .תיתרבח ליעי ןפואב תיתוכאלמה הניבה תייגולונכטב שומיש תושעל תלוכיה לומ
 הלבטב וראותש םייתרדסאה םילדומהמ דחא לכב תושעיהל לוכי םינושה םינקחשל םיצירמת םודיק
 הארנ .שארמ הרדסא וא חוטיב תבוח תלטה ,תוירחא תרהבה ,תוירחא תלטה לש ךרדב רמולכ ,3 ׳סמ

                                                
 תויגולונכט לש היצלוגרל תימואלניב תשרב תפתתשמו WEF-ה םע הלועפ תפתשמ תונשדחה תושר ,4481 הלשממ תטלחה חכמ ,לשמל ךכ 61
  .)תיתוכאלמ הניב ,ראשה ןיב( תוינשדח
 דרשמ םעטמ רכזמ ,ימואל-ןיבה טפשמה יטביה – תיתוכאלמה הניבה םוחתב תילארשי היגטרטסא שוביג ,2019 ,ףרודנייש יעור ר״ד 62
 .הדעווה ןויעל שגוהש םיטפשמה
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 הניבב תורושקה תויוליעפהו םינוכיסה יגוסל ןכדועמ הנעמ קפסמ יחרזאה ןידה םאה ןוחבל םוקמ שי יכ
   .תיתוכאלמ

 

  תיתוכאלמה הניבה םוחת לש תוימאנידל ולש המאתהו  (accountability)תויתוירחאה ןורקיע .ג

 תמאתהב לש רגתאה תא ןובשחב האיבמ )תויטרפה תייצלוגר לשמל( היגולונכט לש תינרדומ היצלוגר
 םיינרדומה תויטרפה ינידב בושח החנמ ןורקיע ךכ בקע .םיוסמ ילכלכו יגולונכט רשקהל תיכרע תרגסמ
 ןגומה ךרעל םיעבונה םינוכיסה תא יטרקנוק ןפואב ןוחבל הלהנהה תוירחא – תויתוירחאה ןורקיע וניה
 תיתוכאלמה הניבה םוחתב וז הסיפת םושיי .םינוכיס לוהינ תרגסמ הל םיאתהלו ,תעצומה תוליעפהמ
 ובש ןפואה תא קיודמב תופצל ישוקה םהבו ,היגולונכטה לש םידוחייה םינייפאמה םע דדומתהל בייחמ
  .תלעופ איה ובש ןפואה תא קיודמב ריבסהלו ,תומיוסמ תוביסנב לעפת איה

 ירוטלוגר ןורקיע ףיסוהל שי יכ הארנ ,תיתוכאלמ הניב ירשקהב תויתוירחאה ןורקיע םושיי ךרוצל
 םרטב "הרקב ילגעמ" -ו "יוסינ בחרמ" םייקל תיתוכאלמ הניב תיגולונכט םשיימה ןוגראה תא בייחמה
 םייתוהמה תונורקעל הקיזב וניה שרדנה יוסינה קמועו תמר יכ ןבומ .היגולונכטה לש לעופב שומימ
   .63היגולונכטה לש תרעושמה העפשהה ףקיהלו ליעל וראותש

 

  תיתוכאלמ הניב ירצומ לש ךרעה תרשרש לש םייטירק םיבלשב תיביטמרונ תוריהב םודיק .ד

 ןוגרא ,םינותנה ףוסיא ,יקסעה ךרוצה תנבה - תיתוכאלמ הניבה תכרעמ חותיפ לש םינושארה םיבלשה
 םודיקל םייתועמשמ תויהל םילוכי - םיעוציב ירחא בקעמו הצפה ,לדומה תכרעהו היינב ,םינותנה
 הלוכי הלא םיבלשב תעייסמה היצלוגר םודיק יכ הרובס הדעווה ,ןכ לע .תונורקעה תעמטהו םיכרעה
 שומישל םינזואמ םינותנ ידסמב רסח םייק יכ וניאר .רומאכ םיכרעהו תונורקעה תעמטהב תובר עייסל
  .םוחתב חילצהל תונטק תורבחל םג רשפאל תנמ לע ,חותפ

 
 רוטלוגרה ידיב תירוטלוגרה תוינידמה לש עובק הניחב לגעמב ךרוצה .ה

 תיגולונכט תואיצמב תישענש הניחבו תירוטלוגר תוינידמ יכ חינהל ןתינ ,הז םוחת לש וינייפאמ חכונ
 עצומ ,ףסונב .היצלוגר לש ליגרה הניחבה רוזחממ רתוי םירצק ןמז יקרפב הניחבו ןוכדע שורדת תמיוסמ
 תירוטלוגרה תוינידמה לש רקובמ יוסינ רשפאתי ויפלש יכילהת ןורקיע ובלשי הרדסאה תויושר יכ
 ,ףסונב .ושומימב םירושקה םינוכיסה וא ותונשדח תדימל בל םישב רתיה ןיב ,םיוסמ רשקהב תמשוימה
 יבגל תואדווה רסוח ןיבל תונשדחל ןוצרה ןיב ןוזיא לש רגתאה םע דדומתהל רשפאמ הז ןורקיע
  .םייתא םיטביה לע םתעפשה

 

  – )regulatory sandbox( תרקובמ תירוטלוגר הביבס תסיפתב שומיש תניחב .ו

 םירקובמ םיאנתב ,ההובג ןוכיסל תורבתסה םעו םיינשדח רתוי םימושייל יוסינ בחרמ תריצי לש ןויערה
 איהש ןפואב תירוטלוגרה תוינידמה תא לייכל ןויסינה תרגסמב תונורחאה םינשב .הצואת רבוצ
 תרשפאמה ,ירוטלוגר "לוח זגרא" לש הסיפת החתופ ,תונשדחב עוגפל ילבמ תיתרבח תיביטקפא
 תויהל תולולעש ,תושדח תויוליעפ םירקובמ םיאנתב ןוחבל ,״לוחה זגרא״ ךותב םילעופה םימרוגל
 דחא דצמ תונשדח רשפאל ןוצרה לשב תיתוכאלמה הניבה םוחתב בר ךרע וז הסיפתל .ןיד תורפמ
 היצלוגר רצייל הצילממ הדעוה .ינש דצמ םייתרבח םיסרטניאל םייופצ אל םינוכיס םע תודדומתהו

 .וזכ הביבס רשפאל ידכ המיאתמ

 תומוד תוצלמהל ךשמהבו ,הל ףופכבו ,הז אשונב תילארשיה תיתלשממה תוינידמל םאתהב ,ןכ לע
  .הז םוחתב םג וז הסיפתב שומישל תורשפאה תא ןוחבל הצילממ הדעווה ,OECD -ב תושבגתמה

 

                                                
 תויגולונכט לש החוטב הסירפו הניחבל םיינכט םינקת םודיקב ךרוצה יבגל ,2019 ראורבפמ יאקירמאה יתואישנה וצה תא הז ןיינעב ואר 63
 intelligence/-artificial-in-leadership-americas-https://www.whitehouse.gov/articles/accelerating  תיתוכאלמ הניב
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  תמייקה תירוטלוגרה תיתשתה ןיבל םיעצומה הלועפה תונורקע ןיב קשממה .ז

 רחאמ .תיתוכאלמ הניבה תוכרעמ לש םידוחייה םיטביהה ונודנ ינשהו ןושארה קרפה תרגסמב
 םימוחת .רשקה ייולת םה הנממ םיעבונה םינוכיסהו הימושיי ,תיללכ היגולונכט איה היגולונכטהש
 םיסרטניאה ,םיכרעה ,םילוקישה תא ןיבהל תובישח הנשי ,ןכ לע .תמייק היצלוגרב רבכ םירדסומ םיבר
 .תמאתומ וא השדח היצלוגר לע טלחוי םרטב ,םימוחתה םתואב תוירשפאה תויתרבחה תולעותהו

  .התוא שממל ךרדה לעו תשקובמה תיכרעה האצותה לע םיעיפשמ ףא הלא םינייפאמ

 תניחבמ תכרעמה חותיפב םייטירקה םיבלשה וגצוהש רחאלו ,תיתוכאלמ הניבה תוכרעמ ינייפאמ חכונ
 יבאשמ אשונ תא תורידסמה תויושרה רותיאב ליחתהל הצילממ הדעווה ,תונורקעהו םיכרעה תעמטה
 קוש לע תויארחאה הרדסא תויושר ןתוא תא ןכו ,תיתוכאלמ הניב תיגולונכט ידוביעל םישמשמה עדימ
 המאתהלו תיתוכאלמ הניבב שומישל םימסח תרסהב עייסי הלא הרדסא תויושר רותיא .רצווייש רצומה
 .תכרעמהמ םימייקה םינוכיסל תירוטלוגרה תפטעמה לש

 .הרידסמ איה ותוא םוחתה לע תיתוכאלמ הניבה תוכרעמ תוכלשה תא ןוחבל הנומא תושר לכ ,טרפב
 לכ לע ךרעמה ךותב תיתוכאלמ הניב בולישו תואירבה םוחת תניחב לע ןומא תואירבה דרשמ ,לשמל ,ךכ
 הניב תוכרעמ לש הבוליש תוכלשה תא ןחבי רבייסה ךרעמש יוארה ןמ .ךכב תורושקה תוכלשהה
 תונידמב תיתוכאלמ הניב תוכרעמ בוליש לומ לא תודדומתהב ןהו לארשי תנידמ לע הנגהב ןה תיתוכאלמ
 .תורחא

 
 תויטרפה תנגהל תושרה – םימייק םייבחור םיידסומ םיטביה .ח

 ןגהל ודעונו ,ישיא עדימב שומישה תא םירידסמ עדימב תויטרפה תנגה יניד ,םדוקה קרפב ראותש יפכ
 רושקה לכב יתיתשתו יללכ יבחור דיקפת תויטרפה תנגהל תושרל ,ךכ בקע .טרפה לש הימונוטואה לע
 :ךכמ אצוי לעופכ .תיתוכאלמ הניב ירשקהב ישיא עדימב םישומישה תרדסהל

 ול שיש וא ,ישיא עדימ דוביעב ךורכה תיתוכאלמ הניב שומימל רושקה לכב יכ הצילממ הדעווה .1
 תושר ,תויטרפה יניד תועצמאב תורדסומה ישיא עדימ תוססובמ תוטלחה תלבק לע תוכלשה
 הרדסאה תויושר םע םואיתב לעפת רשא ,תויטרפה תנגה תושר היהת הליבומה הרדסאה
  .ויהיש לככ ,תוידועייה

 ליעל וגצוהש םיחנמה תונורקעה תא ןחבת תויטרפה תנגה תושר יכ הצילממ הדעווה ךכל םאתהב .2
  .תיתוכאלמ הניב לש רשקהב ישיאה עדימה ימוחתב שומימ תינכת שבגתו

 תרגסמ חתפל םיירמוחו םיגולונכט םיבאשמ תויטרפה תנגה תושרל יכ אדוול שי יכ הארנ ,טרפב .3
 עדימ לש היצזמינונא עצבל תלוכיה .עדימ לש היצזימינונא םוחתל תנכדועמ תיטפשמו תיגולונכט
  .64תיתוכאלמ הניב םודיקו חותיפל תיתיתשת תלוכי איה ,הריבס ךמס תמרב ,ישיא

 

 )םייקסע םילבגהל תושרה רבעשל( תורחתה תושר – םימייק םייבחור םיידסומ םיטביה .ט

 הביתכמ וא העיפשמה ,תיתיתשת היגולונכטכ םימיוסמ םירשקהב תראותמ תיתוכאלמ הניב תיגולונכט
 חותיפהמ קלח הלא םינבומב .הילע תוססובמה תופסונ תויגולונכטב שומישהו חותיפה ןפוא תא
 וא היגולונכטה חותיפל םישרדנה עדימה יבאשמ ובש םוקמב תיתוכאלמ הניב תיגולונכט לש םושייהו

 תנגוהה תורחתב העיגפל איבהל םילולע ,"קושה חוכ" ילעב ידיב םייוצמ היגולונכטה לש שומימה ןפוא
  .הרבחל וז היגולונכט לש ךרעה םוסקמבו

 םיקוושב תשרה תלכלכב ןדמעממ עבונה קוש חוכ תולעב עדימ תומרופטלפל דחוימב םינוכנ םירבדה
 םיכרעהמ דחאכ יתורחתה קושה םויק אשונ תא התפימ הדעווה יכ ריכזנ הז רשקהב ."םידדצ וד"
 יכרד שבגת תורחתל תושרה יכ הצילממ הדעווה ,ךכל םאתהב .)2.1.6 ףיעס האר( הז ח״ודב םייתאה
 ;היגולונכטה תושיגנ לעו םינכרצ לע הרימשו ;םוחתב תנגוה תורחת לע הרימש ןתרטמש תודדומתה
 תרשרש" דרומב רתוי םישלח םינקחשל ליעי וניאש ןפואב היתויולע וא היגולונכטה ינוכיס לוגלג תעינמו

                                                
64 Polonetsky, Jules and Tene, Omer and Selinger, Evan, 2018, Consumer Privacy and the Future of  Society,  In: The 

Eds. Evan Selinger, Jules Polonetsky and Omer Cambridge Handbook of Consumer Privacy, 
https://ssrn.com/abstract=3158885 Tene,   
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 ךרוצה תא חודה תביתכ תעב תנחוב תורחתה תושר ,הדעוול עודיה לככ יכ ,ןייצל יוארה ןמ ."ךרעה
  .65היגולונכטהו עדימה םוחתב םירוטלוגר תוברעתה ילכ שוביגב

 

  ידרשמ-לע יתלשממ םואית ןונגנמב ךרוצה .י

 הדעווה ,הרדסאה םוחת לש םינוש םיטביה לע תובר הנעפשת תיתוכאלמה הניבה תויגולונכטש ןוויכמ
 הרורב ,הדיחא תוינידמ רוציל תנמ לע ,תאז לכ .ידרשמ לע יתלשממ םינפ םואית ןונגנמ םיקהל הצילממ
 תועפשה תיתוכאלמה הניבה םוחתב הטלחה לכלש ןוויכמ .הלשממה ידרשמ ללכ ןיב ,תיטנרהוקו
 לעו םינושה םירוטלוגרה לע הטלחה לכ לש םייטנוולרה םיטביהה ללכ תא ןוחבל שי ,תוידימ תויבחור
 .התוללכב הרבחה

 םיטקיורפב םואיתב םימיוסמ םירקמב ךרוצה הלעיש םיפוצ ונא ,החנמהו ללוכה םואיתל ףסונב
 ןוחטיב ,םינפה דרשמ ,הרובחתה דרשמ תא תבלשמה ,המכח הרובחתב לשמל ,םידרשמ-יצוח םייבחור
 עדימ ריבעהל ידכ יביטקפא טמרופב יתלשממ םואית ןונגנמ םיקהל עצומ ךכל םאתהב .המודכו םינפ
  .רתוי הבחר הנומת תססובמ תוטלחה תלבק םהל רשפאלו םינושה םימרוגה ןיב ירוטלוגרו יעוצקמ

 תויושרלו הלשממל עייסל ידכ יתלשממ עדי דקומו םואית ןונגנמ םקוי יכ הצילממ הדעווה ףסונב
 תולולעש תוריתס וא םואית יא ינפמ ששח הלע הדעווה ינוידב .יטנרהוק ןפואב אשונה םודיקב הרדסאה
 ינייפאמב הנד אל הדעווה .תוירזגמה הרדסאה תויושר לע ססבתהל העצהה לש אצוי לעופכ םרגיהל
 .תיתרדסאה תוכרעיהה תרגסמב וזכ היצקנופ םויקב ךרוצה לע הצילממ אלא ןונגנמה

 

  עדימ יבאשמ לע תויארחאה תויושר .אי

 ,תיתוכאלמ הניב תייגולונכט ידוביעל םישמשמה עדימ יבאשמ םוחתב תוירחא ןהל שיש תויושר
 הניחבב חתפמ דיקפת הלא תויושרל .תיגולונכטה תלוכיה תא עינמה יסיסבה באשמה תא תורדסאמ
 ,הז הדשב תיפרצמה תיתרבחה תלעותה תגשהל המיאתמ םיליעפמ םהש תיתרדסאה תרגסמה םאה
 תא תתל שי וז תרגסמב .תונוש םדא תויוכז לע הרימש ךותו ישפוחו ןגוה תורחת קוש לע הרימש ךות
 תויורשפא תעיבקו םישומיש תרתה ובש ןפואלו תונשדחה יבחרמל םג אלא םינוכיסל קר אל תעדה
 .םייתרבח םיסרטניא ומדקי עדימ יבאשמב תויארחא שומיש

 יבאשמ דוביע לש םירצותהמ םיעפשומה תויוליעפ ימוחת לע תויארחאה תויושר יכ הצילממ הדעווה
 הניב תויגולונכט לש הסירפ תעב םאה ןוחבל ןהילע .לעה תונורקעל םאתהב הניחב עצבל ושרדיי ,עדימ
 תרגסמה לש המאתהב ךרוצ שי ,םדי לע םירדסואמה תוליעפה ימוחתב םהב שומיש וא תיתוכאלמ
  .םירדסואמה םיסרטניאה לע הנגהה תא םדקל ידכ הלחה

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
  www.antitrust.gov.il/subject/166/item/35243.aspxhttp//: תונשדחל תושרה תאירק תא ואר 65
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 הפוריאבו ב״הראב בצמה לע הבחרה – ׳א חפסנ
 םוחתב הליבומכ תירבה תוצרא תא רמשל דעונש יתואישנ וצ 2019 ראורבפב 11-ב םסרופ תירבה תוצראב
 לש תילכלכה החימצב תיתוכאלמ הניבה תייגולונכט לש התובישח תא םינייצמ וצב .66תיתוכאלמ הניבה
 םדקל תבייח תירבה תוצרא יכ אישנה ןייצמ וצב .םייחה תוכיא רופישבו ימואלה ןוחטיבב ,תירבה תוצרא
 .הימדקאהו היישעתה ,ילרדפה לשממה ברקב תיתוכאלמ הניבה םוחתב תויגולונכטה ךרדה תוצירפ תא
 תא תיחפהלו םימיאתמ םייגולונכט םיטרדנטס חותיפב ליבוהל תביוחמ תירבה תוצרא יכ ןיוצ ףסונב
 היישעתל רשפאל תנמ לע ,תאז לכ .חוטב ןפואב תיתוכאלמ הניב תיגולונכט תעמטהלו תקידבל םימסחה
 רהבוה םג ךכ .וזכ היגולונכט ץמאל תומייק תורבחלו תיתוכאלמ הניב תססובמ היגולונכט רוציל םוחתב
 תונשדחו יאקירמא תיתוכאלמ הניב רקחמב תכמותה תימואלניב הביבס םדקת תירבה תוצרא יכ וצב
 הניבב הלש יגולונכטה ןורתיה לע הרימש ךות ,תויאקירמא תיתוכאלמ הניב תוישעתל םיקווש תחתופו

 םירחתמ ידי לע השיכר ינפמ הלש תויטירקה תיתוכאלמ הניבה תויגולונכט לע הנגהו תיתוכאלמ
 .67תובירי תומואו םייגטרטסא

 תירבה תוצראש ךכל גואדל שי יכ רהצומ וב ,2018 ילוי שדוח ףוסב רכזמ תירבה תוצראב םסרופ ,ףסונב
 תורחתל ןכו ימואלה ןוחטיבל בושח רבדהש םושמ תאז לכ .תיתוכאלמ הניבה םוחתב הליבומ ראשית
 ,הנוכמ תדימל תוברל – וינווג לכ לע תיתוכאלמ הניבה םוחתב עיקשהל לשממה תויושר לע ,ןכ לע .תילכלכה
 ףדעתל לשממה תויושר לע יכ ןייצמ רכזמה .תישונאה היגולונכטה לש תיזחב םימושייו תוימונוטוא תוכרעמ
 ידוחיי ןפואבו ,םוחתב םיחותיפה תיזחב תירבה תוצרא תא רומשל תנמ לע םוחתב העקשהה תא יללכ ןפואב
  .Quantum Information Science(68( יטנווקה עדיה לש עדמה םוחתב חותיפו רקחמ ףדעתל ב״הרא לע

 תונידממ תקתעומ הניאש תפרצל תמאתומה תוינידמ רוציל ועיצה וב ,2018 תנשב חוד ,שגוה תפרצב
 תוינידמל הליחת תעדה תא תתלו םייגטרטסא )םירוטקס( םימוחת העבראב דקמתהל ץילמה חודה .תורחא
 רוציל חודה עיצמ ,ךכ ךותב .תיתנגה-תינוחטיב היישעתו הרובחת ,הביבס ,תואירב – םהב תיתוכאלמ הניב
 ,לשממ ,היישעת( םוחת ותואב םינושה םינקחשה תא ףתשל היהי ןתינש ךכ רוטקס לכל תומרופטלפ
 לש חותיפ לע בושחל שי יכ חודב ונייצ ןכ ומכ .םוחתב תונוש תויוחתפתהבו עדימב )ב"ויכו הימדקא
 אלש ,תוידיתע תויתא תויגוסב ןויד רשפאל תנמ לע .הביבסל תיתודידיו הקורי תיתוכאלמ הניב תייגולונכט
 תויתלשממה תוכלשהה לכ תא ןוחבל לכותש תיאמצע הקיתא תדעו םיקהל ץלמוה ,דוע ןהילע ובשח
 םיטרדנטס רוצילו יללכ ןפואב וא םיוסמ אשונב ןודל לכות ןכו תיתוכאלמ הניבה תיגולונכט לש תויטרפהו
  .69תיתא הרוצב תיתוכאלמ הניב חותיפ תבוטל םוחתב

 .תיתוכאלמ הניבל םייתא םיללכ לש חודה תא המסרפ  ,HLEG םיחמומה תצובק יאפוריאה דוחיאב
 תויתאה תושירדה תא בלשל שי יכ ןייצמ חודה .ףיסוהל םיצור ונייה םלוא ,ךמסמב הז חודל ונסחייתה
 רתיה ןיבו ,היגולונכטה תא חתפיש תווצה תריחבב תוברל ,םייתלחתהה םיבלשב רבכ תיתוכאלמ הניבמ
 ,הילע ןובשחו ןיד תתלו התוליעפ תא ריבסהל לכות ,הילפא אלל םלוכל עייסת היגולונכטהש ךכל םג גואדל
 תא עימטהל שי .החוטבו הפוקש היהת ,תויטרפה לע ןגת ,תישונאה הימונוטואה תא דבכת ,הערל הלפת אל
 חוודל ןכו םהב שומישהו םתעמטה ,םירצומה חותיפ תעב תורבחה לש תינוגראה תוברתה ךותב יתאה דוקה
 רוכזל שי ,ףוסבל .רצומה תניחבבו העמטהה ךילהב ,חותיפה יתווצב ןוויג רשפאל שי ,ךכ .ןיינעה ילעבל ךכ לע
 איבהל הלולע תופיקש ,לשמל ,ךכ .ןכ םג תעדה תא ךכל תתל שיו שגנתהל םיתיעל םילולע םייתא םיכרע יכ
 ךרעה והמ רבסה ךות תולבקתמה תוטלחהה תא ריבסהלו דעתל שי ,ןכ לע .תויטרפל תוכזב הערל שומישל
  .70רחאה ךרעה ןובשח לע עגפייש

 חודב .ןמאנ לאומש דסומ תוחודל תונפל ןתינ םוחתב םירמאמו תוחוד ,תורוקמ יבגל האירקה תבחרהל
 דוחיאה ,ודוה ,ןפי ,הדנק ,תויברעה תויורימאה דוחיא ,הינטירב ,רופגניס ורכזוא רתיה ןיב ,לשמל ןושארה
 ומכ לגוגו IBM ,לטניא ,ןיס ,תפרצ ,הינטירב ,יאפוריאה דוחיאה ורכזוא ,לשמל ,ינשה חודב .דועו יאפוריאה
 הניב םוחתב תוינידמ אוצמל ןתינ Future of Life,71 ,הימדקאל היישעתה ןיב הלועפ ףותיש טקיורפב  ןכ

                                                
66 https://www.whitehouse.gov/articles/accelerating-americas-leadership-in-artificial-intelligence/ 
67 Ibid. Executive Order on Maintaining American Leadership in Artificial Intelligence, 2019. 
68  Mulvaney Mick and Kartsios Michael, 2018, Memorandum – FY2020 Administration Research and Development Budget 
Priorities, https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/07/M-18-22.pdf  
69 Ibid. Villani, 2018. 
70   Ibid. Ethical Guidelines for Trustworthy AI, 2019 
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 יאווהב הרבחו הקיתא ,תיתוכאלמ הניב סנכ דסונ 2019 ראוניב יכ ןייצנ ,ףוסבלו .תונוש תוצראמ תיתוכאלמ
  . 72םוחתב םינכדועמ םירקחמ םע

 

 םיגשומ ןולימ – ׳ב חפסנ
 )Narrow AI( הרצ תיתוכאלמ הניב

 םילוכי ולא םילכ .תויעב לש ןטק ןווגמ וא תומיוסמ תויעב רותפל םילגוסמה תיתוכאלמ הניב ילכל הנווכה
 ןהל ןיא לבא רותפל ודעונש תומישמה עוציב תעב ,םהילע תולוע וליפא וא ,תוישונאל תומוד תולוכי ןיגפהל
 תוכרעמ ,הרצ תיתוכאלמ הניב תמועל .הבשחמו הרכה ,תימצע תועדומ ןהל ןיא טרפבו תולוכי לש בחר ןווגמ
  .73םדא ינבל המודב ,תומישמ לש בחר ןווגמ םע דדומתהל תולגוסמה תוכרעמ ןה תובחר תיתוכאלמ הניב

 

 )Bias( היטה

 תרציימ תטומ תכרעמ .תיתדימ-אל הרוצב תמיוסמ הייסולכוא תצובקל ןתינה ןורתי וא העיגפ איה היטה
 הנגה לע דחוימ שגד םימעפל שי תויטה תניחבב .תיבקע הרוצב הייסולכואב תחא הצובקל ןורתי וא ןורסח
 .תונגומ תוצובק וא הייסולכואב תושלחומ תוצובק דגנכ תויטה ינפב

 

 )Fairness( תונגוה

 .תומיוסמ תויסולכוא )דעב וא( דגנכ הילפה אלל ,םיבאשמ לש תקדוצ הקולח שי ובש בצמ תגציימ תונגוה
 יגשומ תוחתפתה םע ןמזה ךלהמב תונתשהל םגו הינשמל תחא הרבח ןיב תונתשהל הלוכי תונגוהה תרדגה
  .דימתמ ןוידב תאצמנ תונגוהה גשומ תרדגה ,ךכיפל .קדצה
 

 (Machine Learning) הנוכמ תדימל
-לע הלועפ עצבל תדמול הנוכמה ,וז הטישב .תיתוכאלמ הניב שומימל הליבומה הטישה איה הנוכמ תדימל
 לכ לש החלצהה תדימ לש הכרעהה ידי-לעו ,וז תוננובתה ךותמ .המישמה עוציב לש תואמגודב תוננובתה ידי
 ךמסמב ןוידה ךרוצל .הלועפ עצבל תשרדנ איהש תעב גהנתת איה היפ-לע תוינידמ תרציימ תכרעמה ,ןויסינ
 .הנוכמ תדימל שומימל ךרד איה (Deep Learning) הקומע הדימל ,הז
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