
כמה דקות של
דיבור אנושי  

על בינה מלאכותית



אלופי הבינה

דני רמתי

תמר שוורץ

פולקדוידה

שרה ויסברג

ישראל נעים, זלביץשלמה , ארז פורת



קרה אירוע של פעם במאות שנים

אם אתם פה כנראה  
שהבנתם שנפל דבר

?יש לכם כוח



קרה אירוע של פעם במאות שנים

לא ברור לנו 
עד הסוף מה  

ההשלכות שלו

אם אתם פה כנראה  
שהבנתם שנפל דבר



אם אתם פה כנראה שהבנתם

שאנחנו מחויבים ללמוד ולעסוק בזה
פיתוח מקצועי וארגוני, בטח אם אנחנו אנשי למידה



טכנולוגיות חכמות   
,  לשמוע, שיכולות לראות

...לגלות, ללמוד, להבין



טכנולוגיות חכמות   
לקצר או להחליף תהליכים 

מורכבים שעד כה רק אנחנו  
ידענו לבצע



AI טכנולוגיה  
רגילה



לבקש מהטכנולוגיה לעבוד כמו המוח

AIאבולוציה טכנולוגית 

Machine       Learning 



מדוגמאות לעקרון























?איך מקודדים מכונה לזהות חתול

:קוד של פעם
.פרווה ועיניים, מתכנת מסביר למכונה לחפש אוזניים

Machine Learning
מראים למערכת אלפי תמונות של חתולים עד שהיא מבינה לבד שזה חתול

לא משנים את קוד התכנות-זו למידה -זה לא באג? רואה שועל 
.ממשיכים לאמן אותה עם עוד ועוד תמונות עד שתבין ששועל הוא שועל וחתול הוא חתול



בזמן שחשבנו שאנחנו מחפשים תוכן או  
–מעדכנים אותו 

בנינו מנוע שיודע לתרחש את המילה הבאה של  
כל משפט וכל תוכן יותר טוב מכולנו ביחד

השנים האחרונות זה לבנות את 25-כל מה שעשינו ב
מגרש המשחקים של השנים הבאות



קפיצת  
נגישות

מיקור חוץ 
של 

מיומנויות  
מסדר גבוה





DALL-E CHAT AI

....חם חם חם





לא יהיה פשוט  

לייצר אותה

ללא ספק תידרש הסדרה



לא יהיה פשוט  

לייצר אותה

ללא ספק תידרש הסדרה

mediumמתןך מגזים   Foundations of Ethical Artificial Intelligenceמודל 

https://medium.com/analytics-vidhya/foundations-of-ethical-artificial-concepts-and-principles-of-explainability-and-trust-ccfec94765f2
https://medium.com/analytics-vidhya/foundations-of-ethical-artificial-concepts-and-principles-of-explainability-and-trust-ccfec94765f2


...עדיף לשים את זה בצד וללמוד

לחבק

לזהות הזדמנויות

ולחקור מה יקרה הלאה

..בינתיים



המלצות תפיסתיות3
לפתיחת השבוע



?סקפטיים



שוחרר רק לפני חודשייםCHAT GPT-ה

יש הרבה משפטי הדיפה

"בת יענה"ומשפטי 



נורא לא מדוייק.. הוא כותב שטויות
משפטי הדיפה



הבעה בכתב

מקור

https://www.theregister.com/2022/12/27/university_ai_essays_students/


נורא לא מדוייק.. הוא כותב שטויות
משפטי הדיפה

?אז למה לא אמרת לו
הוא יתקן וישתפר בתוך שניות



לא טוב בעברית
משפטי הדיפה

..טרנסלייטהעברית שלו ברמה של גוגל 



לא טוב בעברית
משפטי הדיפה

ראינו בעבר שזה רק שאלה של זמן



..בת יענה
משפטי הדיפה

AIשמזהה AIמצאתי 



..בת יענה
משפטי הדיפה

AIשמזהה AIמצאתי 

?כ פשוט"נראה לך שזה באמת כ



מותר האדם מהמכונה
משפטי הדיפה

לא יהיה להם חוש ביקורתי



מותר האדם מהמכונה
משפטי הדיפה

לא יהיה להם חוש ביקורתי

?למה לא בעצם



מותר האדם מהמכונה
משפטי הדיפה

לבכות..רגשותהם לא ידעו להפגין 



מותר האדם מהמכונה
משפטי הדיפה

לבכות..רגשותהם לא ידעו להפגין 

?למה לא בעצם



לעמוד מולה ולהידרס

אפשרויות ואין אפשרות רביעית3יש -הרכבת דוהרת
צאו מההדיפה: 1המלצה מספר 

לעלות עליה

לצאת הצידה ולהתסכל עליה 

דוהרת וממשיכה הלאה

מתי מריאנסקי–עליית המכונות 

https://www.facebook.com/groups/rotmil/permalink/3004435129859983/?mibextid=Nif5oz


-הוא יהיה הרבה יותר חכם מאיתנו כל הזמן

.הקצב לא נתפס

?2000למה לא ? IQ200-למה זה יעצור ב

:  2המלצה מספר 
זו רק ההתחלה, זה לא הסוף

להרחבה

https://www.youtube.com/watch?v=7luP2-iV6Vk


טכנולוגיות ומחוללים שלא היו קיימים עד  
(רשימה חלקית)...לפני שנה

מקור

ChatGPT
Whisper
GPT-3
Codex
GitHub
Copilot

InstructGPT
Text-to-product

AI slides
DALLE 

Midjourney
Stable Diffusion
Runway videos

Email AI
AI chrome extensions

Replit
Ghostwriter

No-code AI app builders

https://twitter.com/bentossell/status/1608462233536974849?t=T35lig0vAGViGgIVhTFSfw&s=09


DON’T THINK TEXT–3המלצה מספר 

oמטקסט לאודיו

oמטקסט לוידאו

o לוידאומאודיו

ולכל הכיוונים.. וההפך
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