
 
 

 רוח. אדם. מכונה - סילבוס מפגשים
 

 האלגוריתם מגלם בתוכו את מהות התודעה האנושית. הוא יודע עלינו יותר ממה שאנחנו יודעים על
 עצמנו, ולאט לאט גורם לנו לאבד את הזהות שלנו בתוכו - בואו לחקור את נפשו הצעירה.

 הסדנה כוללת ארבעה מפגשים, המשלבים שיחה, טקסטים עיוניים ותרגול מעשי אישי.
 

 כאן נלמד על המהפכה שהמין האנושי עובר בימים אלו ממש, נתרגל מודעות בעולם וירטואלי, נשלב
 פילוסופיות עתיקות ותפיסות עולם עדכניות, וננתח יחד את המקום שאליו העולם והחברה שלנו הולכים.

 נקבל כלים מעשיים להתמודדות עם עולם בהפרעה, ננסה להבין את נפשו של האלגוריתם, את ההשפעה שלה
 על נפש האדם, ונשתדל להפוך לבני אדם מודעים יותר, בעולם שבו התבוננות היא כנראה הפעולה המורכבת

 ביותר.
 

 נחקור יחד תיאוריות פילוסופיות ומדעיות, נעסוק בטקסטים מהיהדות, הבודהיזם, הטאו וגישות רוחניות
 נוספות. נחקור את העבר, נסתכל אל העתיד, נשאל מה המשיח, הבודהה והשאמאן היו אומרים על האלגוריתם,

 ונכין את עצמנו אל הבאות.
 

 ״האם יש לנו סיבה לקוות? אם אתה טיפש, בקלות תהיה לך תקווה, אבל האם יש לאנשים אינטלגנטים סיבה
 לקוות? רציתי לדבר על זה, כי אני חושב שכן, אני חושב שכן.״ / טרנס מקנה.

 
 תוכנית המפגשים מפורטת בהמשך



 
 

 מפגש ראשון - אובדן הזהות |
 המפגש מתמקד בשינויים שעובר המין האנושי והאינדוודואלים שבו. נבדוק איך המדיה החברתית שינתה את

  האנושות ולמה זה קורה דווקא עכשיו. נתבונן בסמלים ובסיפורים שהיא עצמה מספרת לנו.
 נדבר על מה זה בכלל ״זהות״, על מערכת היחסים האינטימית עם האווטאר שלנו, ועל שפת האימוג׳י, ששינתה

 את הדרך שבה אנחנו מביעים רגשות.
 נבחן את הקשר האנושי לאלגוריתם, ונבדוק למה הוא מנסה לשכנע אותנו איך להתנהג, על מה לחשוב ומי

 אנחנו צריכים להיות.
 

 נושאים שידונו במפגש:
 מה זה בכלל זהות - מיהו האדם שקורא את הטקסט הזה?●
 על תחושת ה״אני״ המתעתעת.●
 איך שפה יוצרת מציאות - אנחנו לא הולכים לדבר על ״הסוד״.●
 בכל אדם שאני פוגש קיים חלק קטן ממני - מה קיים בתוך האלגוריתם, והאם אני מזין אותו,●

 או שהוא מזין אותי?
 האווטאר שלי ואני.●
 מה הגדיר אותנו כבני אנוש בעבר, ומה מגדיר אותנו היום - כמה לייקים קיבל האדם●

 הקדמון?
 האלגוריתם אומר לנו איך להצטלם ומה לצלם, איך לחשוב ואיפה להביע את דעתנו. האם●

 המכונה מנווטת אותנו, או שיש לנו סיכוי?
 שפת האימוג׳י וצמצום הרגשות האנושיים - מרגיש כמו קקי מחייך.●
 חשיבות הפלטפורמה: דמיינו שאתם מקבלים את אותה ההודעה בפייסבוק, במייל או בווטסאפ●

  - איך תפרשו כל אחת?
 לפגוש את הטלפון אחרי הרבה זמן זה כמו לפגוש חבר שהתגעגענו אליו - מערכת היחסים●

  הוירטואלית שלי.
 

 משך המפגש: בערך שעתיים וחצי, כולל הפסקה.
 בסוף המפגש ינתן תרגול שמשלב מודעות וטכנולוגיה, להמשך השבוע.

 
 
 
 

 להרשמה - בואו נדבר
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  מפגש שני - הישות |
 המפגש מתמקד בחקר המהפכה שהמין האנושי עובר, התבוננות בתהליכים היסטוריים - מאז המפץ

 הגדול ועד היום, ובהכרת הישות הצעירה ביותר שחיה על פני כדור הארץ - האלגוריתם.
 

 נושאים שידונו במפגש:
 המהפכה הגדולה, והמציאות החדשה של המין האנושי - האם אנחנו משתמשים באינטרנט,●

 עושים לייקים ומשתפים בפייסבוק, או שמא הענקנו את השליטה בחיינו למערכת שמעצבת
 את ההתנהגות שלנו כאנושות וכאנשים?

 ממה המציאות מורכבת? ניסוי שני הסדקים מספר שלאלקטרון יש מודעות, החתול של●
 שרדינגר גילה שאותו אלקטרון יכול להימצא בשני מקומות בו זמנית, ומימד החלל והזמן זה

  כל מה שהחושים שלנו מכירים. מיהו אפקט "הצופה" ואיך כל זה קשור לאלגוריתם.
 המפץ הגדול, מהות מימד הזמן ושאלת הסינגולריות.●
 היווצרות התודעה האנושית - השאלה המדעית ושתי תשובות אפשריות.●
 המהפכה הלשונית והתודעה החדשה שבאה איתה.●
 כבר 10,000 שנה שבני האדם מחפשים מישהו שיגיד משהו מהותי על האלוהות - או: "אבא,●

  הגענו כבר?"
 האם יש לאנשים אינטליגנטים סיבה לקוות לעתיד טוב יותר?●

 
 משך המפגש: בערך שעתיים וחצי, כולל הפסקה.

 בסוף המפגש ינתן תרגול שמשלב מודעות וטכנולוגיה, להמשך השבוע.
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  מפגש שלישי - המכונה |

 המפגש מתמקד בהכרת האלגוריתמים שמנהלים לנו את החיים (לא נדבר על משוואות מתמטיות).
 נדבר על מי שולט בבחירות שלנו, איזה מרחב בחירה יש לנו וננסה להבין את השפה שבה

 האלגוריתמים של פייסבוק, אינסטגרם וגוגל מדברים לתת מודע שלנו.
 
 

 נושאים שידונו במפגש:
  מי שולט בתהליך? מי בונה את המכונה - בני האדם או היא בעצמה?●
 האחדות שבטבע, ותהליך ההאצה - שני יסודות להבנת התפתחות האלגוריתם.●
 העברת שרביט - מי התודעה הכי מפותחת על פני כדור הארץ?●
 השאלות היום יומיות, הצורך הכל כך מעיק להחליט בעצמנו, ואיך האלגוריתם פותר צרה●

 ומביא איתה אחת חדשה.
 לא שפת הקוד, ולא שפת בני האדם - מהי שפת המדיה החברתית ואיך היא בנויה?●
 מה זה דקדוק חברתי (Social grammar) ואיך שפת הסמלים של האלגוריתם מפעילה לנו את●

  הרגשות.
 על מה לחשוב, מה לעשות ואיך להתנהג - איך האלגוריתם מעצב את נפשנו.●
  על העיוורון - או: האם הבחירה עדיין בידינו.●
 הקורבן שאנחנו מקריבים לאל-גוריתם.●
 דומם, חי ואלגוריתם - איך כל הדברים מתנהגים.●

 
 משך המפגש: בערך שעתיים וחצי, כולל הפסקה.

 בסוף המפגש ינתן תרגול שמשלב מודעות וטכנולוגיה, להמשך השבוע.
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 מפגש רביעי - העתיד |

 המפגש מתמקד ביחסי המין האנושי והטכנולוגיה בעתיד הנראה לעין. בינה מלאכותית, מחשוב לביש
 ומציאות מדומה שלא נבדיל עוד בינה לבין המציאות. מה נעשה כשלא נצטרך יותר לעבוד, ואיך

 נשמור על השפיות שלנו בעולם שכולו הפרעה אחת גדולה.
 

 נושאים שידונו במפגש:
  התודעה בונה את עצמה.●
 סנכרון כל האלגוריתמים: המערכת תדע עלינו הכל, ותנחה אותנו כמעט בכל החלטה שנקבל.●

 מה לעשות, מה לאכול, עם מי להיפגש ואיפה - מה ישאר מאיתנו אז?
 על ערים חכמות, מכוניות אוטונומיות, בית חכם וכל השאר.●
 מציאות מדומה, אבל באמת. מחשוב לביש וחוויה מלאה של כל החושים.●
 האינטרנט זוכר הכל, וחלקים יותר ויותר גדולים מהאישיות שלנו נשמרים בענן. מה מאיתנו●

  אי פעם ימות?
  (שלא לדבר על הארכת תוחלת החיים).●
 רוצים לחיות זיכרון של מישהו אחר? תורידו אותו מחנות הזכרונות (וגם: מבוני אפליקציות●

 ליוצרי זכרונות - כולם יכולים להתפרנס).
 (ממש קצת) על בלוקצ׳יין והכלכלה העתידית.●
 מה יכול לקרות לפוליטיקה העולמית? מה יקרה לשיטת הממשל, לדרך קבלת ההחלטות●

  וללאומים?
  מה יקרה כשלא נצטרך לעבוד? האם זה יקרה בתקופת החיים שלנו?●
 כשלאווטרים יהיו רגשות.●
 השאלה האולטימטיבית- האם הטכנולוגיה העתידית תביא איתה עונג או תגרום לכאב?●

 
 משך המפגש: בערך שעתיים וחצי, כולל הפסקה.

 בסוף המפגש ינתן תרגול שמשלב מודעות וטכנולוגיה, ונחשוב יחד איך לחזק את עצמנו אל מול
 המכונה הגדולה.
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 תרגילי מודעות - דוגמאות |
 

 בעולם שבו הצורך במודעות הולך וגובר, ולפילוסופיות ותורות עתיקות ועדכניות יש יותר ויותר
 משמעות, יש צורך בפיתוח תרגילים שמשלבים תרגול רוחני וטכנולוגיה. זהו עולם חדש ומתהווה,
 וכדי לחיות אותו במלואו ולשמור על שפיות באותו הזמן, יש צורך באומץ גדול והתבוננות עצמית

 מלאה בקשב.
 לקחנו תרגילים מעולם המיינדפולנס, הפסיכולוגיה, היהדות והבודהיזם, ורקמנו אותם אל תוך העולם

 שבו אנחנו חיים.
 

 נו אטצ׳מנט:●
 תמחקו את כל התמונות שעל הטלפון שלכם (אתם מוזמנים לגבות קודם בענן),○

 ותשאירו רק 10 מהן על המכשיר.
 תחליפו את כל הצלילים במכשיר.○
 תקבעו צלצול מיוחד לאיש קשר ספציפי.○
 עכשיו תחזרו לעיסוקים שלכם, אבל שימו לב לשינויים, כשהטלפון שלכם מדבר.○

 
 הצהרת כוונות:●

 בכל פעם שאתם לוקחים את הטלפון ליד, תצהירו לעצמכם למה אתם עושים את זה.○
 התשובה: ״כי משעמם לי״ לגמרי לגיטימית.

 
 לסמוך על עצמי:●

 כבו את הוויז במהלך נהיגה, ותרגישו מה זה עושה לכם בגוף ובתודעה.○
 נסו להגיע בלי מפה למקום שאף פעם לא הגעתם אליו (מותר לתכנן את הדרך מראש).○

 
 בהירות ותשומת לב:●

 יש לכם 15 לייקים ותגובות לתת כל השבוע. בהצלחה (אל תשכחו לעשות צילום מסך○
 של כל האינטרקציות שיצרתם).
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 מי מדבר? |
 

 ארד אקיקוס - יועץ וחוקר מדיה חברתית משנת 2006, אסטרטג ומנהל קמפיינים
 מ-2011. ניהל מחקרים וקמפיינים עבור תאגידים, נשיאים וראשי ממשלות בארץ
 ובעולם. ניצח והפסיד. ניהל את המדיה במטה מחאת האוהלים (רוטשילד 2011).

 משתמש כבד במערכות ניטור, ומרגיש שנתונים על התנהגות גולשים ברשת
 נותנים לו משמעות לחיים. לומד בודהיזם, קבלה, טאו, מתרגל אייקידו

  ומדיטציה.
 שותף בריוט.מדיה, חברה ליצירת מהומות ברשת. שותף ב׳התהוות׳, מרכז

 לתרבות רוחנית בתל אביב. ארד בן 36, ואב ל(ג׳לאל א-דין) רומי, כלב כנעני עם
 אופי של פילוסוף.

 
 

 להרשמה - בואו נדבר
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