תומר אביטל
VS.
בינה מלאכותית
איך למנוע שחיתות והאם אפשר
לתקן מבפנים?

אני רץ לכנסת וגיבשתי תכנית פעולה מפורטת
איך לתקן את המדינה וגם את הכנסת עצמה
אם אבחר .בתור מי שמסקר את המשכן מכל
כיוון אפשרי כבר  13שנה ,ניצלתי לצורך כתיבת
התכנית את כל הידע והניסיון שלי.
אבל מה אם אני כל כך בתוך זה ,שאני סובל
מראיית מנהרה או מביטחון עצמי מופרז ,סטייל
אפקט דאנינג קרוגר?
אז פניתי לעזרת הטכנולוגיה .יצאתי לשוחח עם שני
מנועי שיחה מבוססי בינה מלאכותית מהמתקדמים
בעולם .הם יכולים לייצר תשובות כמעט אנושיות,
והסיבה שהם יכולים לעשות את זה היא שהם
קראו אינספור טקסטים שאנחנו ,האנושות ,יצרה.
אפשר לטעון שהם סוג של השתקפות של התודעה
הקולקטיבית שלנו .התמקדתי איתם בחלקים
בתכנית שלי העוסקים בתיקון המנגנון עצמו ,דברים
שלא אמורים להיות רלוונטיים למחלוקות שמאל-ימין.

התשובות שנתן  GPT-3מתבססות על
חלק נרחב מהידע האנושי ומדאטה
פומבי .הוא תורגל על כ 175-מיליארד
פרמטרים  81% -מהמידע הגיע
מהרשת 16% ,מתוך ספרים ו3%-
מוויקיפדיה .נקרא לו בינה מלאכותית .1
 AI21 Labsפועל באופן דומה ,ומנתח
ומפיק דיבור ברמה דומה לאנושית.
הוא התבקש להשיב כפי שהיה עונה
מומחה למדעי המדינה .נכנה אותו

בינה מלאכותית .2

שני מומחי טכנולוגיה העבירו בשבוע שעבר לשני
המנועים את שאלותיי באנגלית .התשובות שקיבלנו
מובאות כאן למטה .מתחת מובא החלק הרלוונטי
בתכנית הפעולה.

להמשך »

איך למנוע שחיתות?
בינה מלאכותית :1
"הדרך הטובה ביותר למנוע שחיתות
היא לקדם שקיפות ואחריות בכל היבטי
הממשלה והעסקים .דרכים נוספות הן עידוד שיתוף
הציבור בתהליכי קבלת החלטות ,הגדלת הגישה
למידע ,ושיפור היכולת של המגזר הציבורי לקדם
יושרה וערכים אתיים".

בינה מלאכותית :2
".1להימנע מיצירת הזדמנויות לשחיתות.
השחיתות משגשגת כאשר קיימות
פרצות ברגולציה ובפיקוח .אף על פי ששום
מערכת לא יכולה להיות עמידה לחלוטין לשחיתות,
אפשר וצריך למנוע מממשלה מושחתת לייצר את
הפרצות הללו.
.2על ממשלות להקים סוכנויות נגד שחיתות וליישם
חוקים נגד שחיתות.
 .3על ממשלות לעודד שקיפות ופתיחות.
.4ממשלות צריכות לייצר מדיניות למניעת ניגודי
עניינים ונפוטיזם.
.5על ממשלות לייצר ולאכוף קודים אתיים עבור
משרתי ציבור.
.6ממשלות חייבות לחנך את אזרחיהן על
נזקי השחיתות".

תומר אביטל :זו כבר עובדה ,שקיפות
מונעת שחיתות .היא גם מכפילת כוח
שמשפרת את איכות ההחלטות בכלל
התחומים ,ולכן שקיפות היא האינטרס
של כולנו .פרסום פרוטוקולים ,אינטרסים כלכליים של
נבחרי הציבור (כמה דירות יש להם ולאיזה טייקון הם
מקורבים למשל) ,והצבת זרקור על עבודת הלוביסטים
 ימנעו החלטות שלטוניות גרועות .אותו דבר לגביפתיחת פורומים שמתנהלים באפלה מוחלטת כמו
ועדת השרים לחקיקה .מדובר בדירקטוריון של
המדינה ששולט בכנסת ,אך רוב הסיכויים שיש יותר
שקיפות בישיבות של ועד הבית שלך.
במקביל יש לשפר את החשיבה הביקורתית :מחקרים
מראים כי במדינות עם אוריינות ביקורתית  -השחיתות
דועכת והדמוקרטיה פורחת .בפינלנד למשל לומדים
בתיכון איך לזהות פייק ניוז ,האם מובעות בכתבה
דעות סותרות או רק אחת ,מגמתית ,כיצד להבחין
בתמונה שנועדה להסעיר רגשות וכו'.
בישראל? את רוב הפוליטיקאים הנושא לא מעניין.
זה אסון.
אני חוקר את התחום מזה שנים ואפעל לקידום תכנית
רחבת היקף בנושא במערכת החינוך .יש ללמד
צעירים לדרוש דין וחשבון מפוליטיקאים .לעבור
מתרבות של 'סמוך עליו  -יהיה בסדר' לנורמה של:
'שיראה מה בתכלס עשה בנושא .רוצים קבלות'.
"חשיבה ביקורתית מפתחת את ההכרה בערכה של
הספקנות ,בניגוד לציניות .היא מפתחת את היכולת
להבחין בין עיתונות מקצועית  -למידע שמתיימר
להיות עיתונות" ,אמרה לי ד"ר מירה פוירשטיין .היא
מלמדת צעירים (כבר בגיל גן!) להפיק חדשות בעצמם
כדי להבין את המניפולציות שעורכים עלינו.
מבטיח להיות סוכן שינוי בנושא בכל הכוח .יש לנו
מספיק סוכני קיפאון.
להמשך »

האם עדיף לשרת את הציבור
מתוך הפרלמנט או מחוצה לו?

בינה מלאכותית :1
"אין תשובה קלה לשאלה הזו .חלק
מהאנשים מאמינים שיותר יעיל לעבוד
בתוך הפרלמנט על מנת לשנות חוקים ומדיניות,
בעוד אחרים מאמינים שיותר יעיל לעבוד מחוץ
לפרלמנט על מנת להעלות את המודעות ולהפעיל
לחץ על הממשלה".

בינה מלאכותית :2
"כנראה שעדיף לשרת את הציבור מחוץ
לפרלמנט כי ח"כים הם מפלגתיים.
כדי להצביע עליך להיות נאמן למפלגה שלך .לכן
פוליטיקאים לעתים רחוקות יצביעו לטובת האומה.
בנוסף ,פוליטיקאים מתוגמלים על ידי מפלגתם
במושבים ותמיכה .לכן הם יהססו להצביע למה שיפגע
במפלגה שלהם".

צילום :איציק אדרי

תומר אביטל :אפשר לשרת את
הציבור מבחוץ ,וגם מבפנים .השפעתי
ככתב לתיקון הכנסת עד כדי כך
שביטלו לי את אישור הכניסה למשכן.
לא ויתרתי והובלנו לשינוי הקריטריונים למתן היתרים,
אז דמיינו מה אוכל לעשות כח"כ הנהנה מחסינות
ונגישות לחדרים הסגורים .אני גם חולם לייצר רף
מטורף של שקיפות דרך דוגמה אישית ,לרבות שידור
בלייב של פגישותיי עם גורמים כמו לוביסטים.
כחבר מפלגה צעדיי אכן יוגבלו ,אבל בחרתי לרוץ
במפלגת פריימריז  -כלומר המחויבות הראשית שלי
היא לציבור .מעבר לכך ,בכל פרק בתכנית הפעולה
כללתי התחייבויות שאף אחד לא יוכל למנוע ממני
לממש .הנה הפירוט המלא.

להמשך »

האם יש דרך לפוליטיקאי
לא להסתאב?

בינה מלאכותית :1
״אין דרך בטוחה עבור פוליטיקאי לא
להיות מושחת ,אבל אחת הדרכים
לצמצם את הסיכויים לכך היא חוקים ותקנות להגברת
השקיפות והאחריות .לדוגמה ,חוק לחשיפת אינטרסים
פיננסיים יסייע במניעת ניגודי עניינים .בנוסף,
הגברת השקיפות בממשל יכולה לעזור להקשות על
פוליטיקאים לעסוק בפעילויות מושחתות ,וסנקציות
לפוליטיקאים מושחתים ירתיעו אחרים".

בינה מלאכותית :2
״ .1להגביל את כוחם של פוליטיקאים.
 .2לחשוף פוליטיקאים לתחרות.
 .3להעצים את עצמאות הגופים המפקחים עליהם".

צילום :לליב גל

תומר אביטל :התנהלותי תהיה
שקופה להחריד .זה גם הדבר הנכון
לעשות והוא גם ישמור עליי מלעשות
שטויות .אקדם חוקי שקיפות ,אפרסם
בקביעות את ניגודי העניינים שלי ,ואנקוט בעוד שלל
צעדים פרלמנטאריים חסרי תקדים.
בנוסף ,אני גם זוכר שכוח עלול להשחית .לכן אני
מתחייב להגיע למקסימום  8שנים בפוליטיקה
ולפרסם מראש מכתב התפטרות פומבי .השנים האלו
יהיו פרודוקטיביות  -אני מכיר את מסדרונות הכנסת
כמו את כף ידי ,ויכול לכתוב עליהם ספר .למעשה
כבר כתבתי.
במקביל אאפשר חופש ביטוי וביקורת :עד היום לא
מחקתי תגובה ולא חסמתי גולש .כח"כ אחסום רק
במקרים חריגים של שקרים והסתה  -וגם אלו יהיו
מתועדים ושקופים.
להמשך »

איך לצמצם את הקיטוב
בין המחנות?
בינה מלאכותית :1
"עידוד דיאלוג ודיונים קונסטרוקטיביים,
יצירת בסיס משותף לאזרחים וחינוך
אנשים לחשיבותה של פשרה ושל כבוד הדדי".

בינה מלאכותית :2
"חוויות חברתיות כמו ספורט יכולות
לשבור מחסומים חברתיים .מכיוון שספורט
הוא אוניברסלי ,הוא יכול לעזור לכולם להתמודד עם
קונפליקטים .לדוגמה ,כמה פוליטיקאים יכולים לנסות
להיפגש באופן לא רשמי ולשחק .בנוסף ,טכנולוגיות
מידע יכולות לעזור לחנך אנשים לגבי הדעות
הפוליטיות השונות בשוק הרעיונות".

לצפיה בסירטון שיתופי הפעולה
המפתיעים בין חברי הכנסת

תומר אביטל :הכנסת מקוטבת מאי
פעם ומתקשה לפעול למעננו .ללא
צעדים אקטיביים הקוטביות תלך
ותחריף .בשנים האחרונות קידמתי
שורת מיזמים לצמצום הקיטוב החברתי והפוליטי,
ובתור נבחר ציבור אעשה זאת ביתר שאת .בנוסף:
»אייצר שילובי ידיים במטרה להנמיך חומות :אחתים
ח"כים משני צדי המתרס על חוקים משותפים,
ואקים עימם שדולות .כבר הובלתי עשרות נבחרי
ציבור מכל המפלגות לשקף יומנים ונכסים.
»אצור הֶ ְס ֵכּת בו אשוחח עם ח"כים מכל המפלגות על
מה אנחנו כן מסכימים .יש לי ניסיון רב בפודקאסטים.
»אמשיך לפרגן לח"כים מכלל המפלגות כשמגיע
להם ,כפי שנהגתי בשורת פוסטים לאורך השנים
בפינת #לאשחורלבן .אשיק מסורת של ערבי דיונים
ידידותיים בין 'אויבים' אידיאולוגיים ואירוח יריבים
בביתי בפגרה (אגב ,גם בפגרה צריך לעבוד!)
»אשתדל לשלב בנאומיי דיבור מסתייג במקום דיבור
נחרץ (לחצו להרחבה) ,ואפעל לצמצום בריונות,
גם בכנסת.
»כדי לייצר חיבורים יש לבנות אמון בין אנשים.
ובשביל זה צריך להכיר אותם .אזום פעילויות
היכרות כמו ג'אמים (אני מוזיקאי חובב )
ושיעורי יוגה (מדריך מוסמך ) .לפני שאתם
צוחקים תקשיבו לזה :יאיר לפיד ישב לצד זהבה
גלאון  4שנים בכנסת  -והם לא החליפו במהלכן
מילה .עם מרב מיכאלי שוחח בנט בפעם הראשונה
כשעמדו להקים ממשלה .הניכור מחלחל מטה.
היכרות בסיסית תביא ליותר שיתופי פעולה למען
הציבור .הבינה מעלה לי רעיונות נוספים :משחק
כדורעף חופים בין הסיעות כדי לייצר אחדות? אפשר
לריב על סוגיות נפיצות ,ולקדם יחד את השאר.
להמשך »
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איך לקדם דמוקרטיה ישירה?

בינה מלאכותית :1
".1חינוך והעלאת מודעות לגבי דמוקרטיה
ישירה ויתרונותיה.
 .2הגברת השקיפות והאחריות בממשלה.
 .3עידוד שיתוף אזרחים בתהליכי קבלת החלטות.
.4הגברת הגישה לכלים ולמשאבים שמאפשרים
דמוקרטיה ישירה".

תומר אביטל :ברחבי העולם הציבור
יוזם רפורמות בעצמו ומעורב בקבלת
ההחלטות .בפורטו אלגרו בברזיל
אזרחים אף הפגינו כדי להעלות
לעצמם מסים .למה? כי הם היו אחראים על
חלוקת התקציב במשותף .בתוך  15שנה היא הפכה
מעיר נחשלת לגן עדן .תקציב משותף קיים ביותר
מ 1,500-ערים ברחבי העולם ,וההצלחה גורפת .ולא
רק תקציב ,הציבור צריך לקבל כיסא קבוע סביב
השולחן .ההחלטות ישתפרו והאמון יגבר .הגיע הזמן
לחלוק את הכוח עם הציבור .בתכלס:
»אפעל להתקנת כלי דמוקרטיה ישירה .בין היתר
הציבור יוכל לכפות קיום דיון פרלמנטרי במידה
ונאספו מעל ל X-חתימות בעצומה רשמית באתר
הכנסת .באותו אופן יתאפשר לכולם להגיש שאילתה
רשמית למשרד ממשלתי ,והשר הרלוונטי יחויב
להגיב לציבור במליאה .הכול בכפוף לתקנון שייקבע.
»הציבור ישתתף מהבית ויוכל לשאול שאלות.
הדובר במליאה/ועדה יקריא שאלות שזכו לתמיכה
הרחבה ביותר ,בכפוף לתקנון.
»אקים מערכת מקוונת לשיתוף הציבור .תעזרו לי
דרכה להחליט במה להתמקד .תוכלו להגיש דרכי
חוקים ,הצעות לדיונים ,שאילתות ועוד .חוכמת
ההמונים סייעה לי בעבר כל פעם מחדש ואין סיבה
שאתם לא תוכלו להשפיע על הנעשה בכנסת
ולפקח על השלטון גם בין סבבי הבחירות.

להמשך »

סוף דבר
אני יודע שזה נראה מכור  -אבל אלו תשובות ידידותיי
והן משקללות דאטה עולמי (תודה ליובל רז על
ההשראה) .לא היה לי מושג שכך יהיה .למעשה,
זאת בסך הכול הפעם השנייה שאני מדבר איתן.
לא אשכח את הפעם הראשונה .זה היה בתחילת
הקורונה .ביקרתי בבית ידידתי שיר במרכז ת"א
ופגשתי אצלה במחשב את המנוע  .GPT-3היא
קיבלה אליו גישה מוקדמת .שאלתי אותו שאלות
מורכבות ,והתשובות הדהימו אותי .הרגשתי כמו
בימים הראשונים של האינטרנט ,כאילו אנחנו
בתחילתה של המהפכה .הדביבונים בחליפת חלל
שציירה לאחרונה  Dalle-2בכלל הפכו לי את השכל.
אנחנו בעידן של קפיצות מדרגה טכנולוגיות .סרטי
מד"ב מתגשמים לנגד עיננו .בינה מלאכותית טסה
קדימה בקצב מסחרר ומשנה את כללי המשחק.

ובכנסת? דממה
כמה דיונים כבר היו בכנסת על השלכות
האלגוריתמים על חיינו בהווה?
איך ייראה שוק העבודה בעוד עשור?
כיצד לוודא שהמדינה לא תרגל אחרינו באמצעות
טכנולוגיה כמו בסין?
פייק ניוז יהפוך בעזרת דיפ-פייק למגפה  -איך
להילחם בכך מבלי לפגוע בחופש הביטוי?
היו מעט דיונים אם בכלל (מנועי החיפוש המיושנים
של הכנסת גם מחכים לעתיד) .כך או כך ,הטכנולוגיה
תמשיך לזנק קדימה .לא את כל הטעויות בדרך
אפשר יהיה למנוע ,אבל בטוח שהתעלמות איננה
אסטרטגיה חכמה.

צריך לא רק להיות מודעים וללמוד אותה ,אלא
גם להשתמש בטכנולוגיה .הגיעה העת לרתימת
מערכות מבוזרות כמו בלוקצ'יין לקידום הגנת מידע
ושקיפותו ,ולבחון שילוב פרקטיקות של מדינת-ענן.
שוחד מטה בני אדם ,לא אקסלים .להשתמש בחוזים
שקופים וחכמים בין פוליטיקאים לציבור  -במקום
דילים מחוררים והבטחות ריקות שנשכחות יום אחרי
הבחירות .הגיעה העת לבחון שילוב כלי דמוקרטיה
ישירה לשימוש נרחב .אני מתייעץ עם מומחים כמו
העתידן ד"ר רועי צזנה ,פרופ' קרין נהון ומומחה
הפרטיות יהונתן קלינגר .אשמח לקבל גם מכם
הצעות לשדרוג הדמוקרטיה שלנו .כתבו לי בשמחה.
פעם היה בכנסת 'נציב הדורות הבאים' .הוא
התבקש לבדוק איך החוקים השונים שאנו מחוקקים
בהווה ישפיעו על הילדים והנכדים שלנו .הייתה
פה אמירה חזקה מאוד ,אבל זה לא עבד בצורה
מושלמת .במקום לתקן את המוסד החשוב הזה,
ח"כ יריב לוין בחר לבטלו .לדעתי זו בושה .חייבים
לדון בעתיד שאליו אנו צועדים.
צפו בסירטון :אם הייתי פוליטיקאי הייתי חונק
את תומר אביטל
עדיין לא מאוחר מדי לבנות מערכת שתשרת את
כולנו .אני מקווה שבכל אחת ואחד מכם יש חלק
שמאמין בזה גם .אז אני רץ לכנסת לתקן .מה זה רץ,
טס .אתם איתי?

להמשך »

אם התשובה חיובית ,כך
תכניסו אותי לכנסת:
אנחנו בדקה  .90הכי יעזור להתפקד לעבודה
ולהצביע עבורי בפריימריז של המפלגה ,שייערכו ב9-
באוגוסט  2022מהטלפון הנייד .ההתפקדות עדיין
פתוחה ועולה  75שקלים .יש הנחה לצעירים וגמלאים.
אפשר גם לתרום ולסייע לי לממן את הקמפיין.
ח"כים מכהנים מקבלים  175אלף
שקל להתמודדות ,בנוסף לדלקן
לתרומות
ויועצים .לי יש רק אתכם.
מתלבטים בין תרומה להתפקדות?
תתפקדו .תוכלו כך גם לעצב את
כל הרשימה לכנסת.

התפקדו

כאן אפשר להתנדב.

התנדבו

הצטרפו

