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םינצוח רחא שופיחל םיפרטצמ םידיאורדנא

ןיידע ינוידב עדמ יטרס םיבכוכה תמחלמ ," " -40 הנושארל הנרקוה זאמ הנש  מ רתוי
הרדסל םימוד ויהי םייתמאה םייחה ובש םויה לע םימלוח ונלוכ רבעבכ םיירלופופ .

רבעמ ללח תוסיט ונתדוקפל םידמוע םייטנגילטניא םיטובור םיצור ונייה , הבוהאה .
. םירחא תומלועמ םייטוזקא םינצוח םהש םירבחו רואה תוריהמל ,

תכל יבכוכ לש םייוליג םע ללחב דיתע תארקל ןושארה דעצה השענ םינש  , 25  ינפל
בשחמ תונכות רתוי ןוכנ וא םייטנגילטניא םיטובור , םויכ , שמשה תכרעמל ץוחמ .



םיאתהל םייושע הלאה םיקוחרה תכלה יבכוכ םא ררבל ונל םיעייסמ תויטנגילטניא ,
. םייח םויקל

). Tatooines " ( םיניאוטט " )AI ( םינוכמה םיפוג רוקחל םינעדמל העייס  תיתוכאלמ הניב
שממ דחא םוקמב תבש , - יבכוכ ינש רמולכ לופכ בכוכ םיפיקמ רשא תכל יבכוכ הלא ,

םאה הלאשל הבושתה חונעפ םיבכוכה תמחלמ ." - " ב ןיאוטט תכלה בכוכ ומכ
. דחוימב בכרומ םייח םירשפאמ הלאה תכלה יבכוכב םיאנתה

, ןכל םהב חתפתהל וליחתי םייחש ידכ םינש ידראילימ םייקתהל םיכירצ תכל יבכוכ .
ףסונ תבש - בכוכ תכרעמל ףסונ רשאכ ביצי תכלה בכוכ לולסמ םא תולגל בושח .

. ךבוסמ רתוי דוע בצמה

לש ולולסמב םילודג םייונישל םורגל הלוכי דחא בכוכ םוקמב לופכ בכוכ ביבס העונת
דחאב המצועב שגנתהל וא ללחל קרזיהל םילולע הלאכ תכל יבכוכ תכלה בכוכ .

. םהלש תבשה יבכוכ גוזמ

לולסמ םע תחא לכ תכל יבכוכ לש בשחמ תוימדה ינוילימ הקדב תיתוכאלמה הניבה ,
דבלב תועש רפסמ ךות םיביצי םילולסמ םה םהמ וליא תולגל ידכ . טעמ הנוש ,

ובשח םהש תכל יבכוכש התליגו םינעדמהמ רתוי תיתוכאלמה הניבה החילצה ,
. ךפיהלו םיביצי םניא םיביציל
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יבכוכ ינש םיפיקמה תכל יבכוכ תורשע רבכ ואצמנ הכ דע
! םיבכוכ השולש לש תכרעמ ףיקמ וליפא דחא תכל בכוכ תבש .
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