קרן ידע הנדסי אקדמי

סמינר בנושא:

אתיקה ,עתידנות וטכנולוגיות מתקדמות
מלון

רויאל ביץ' אילת

יום א'
16:00 – 15:00
16:30 - 16:00
17:00 – 16:30

קליטה וקבלת חדרים
קפה ועוגה
הרצאה :ארגוני המהנדסים
אינג' יצחק רז ,יו"ר ארגוני המהנדסים

18:30 – 17:00

הרצאת פתיחה  :הרובוטים כבר כאן  -היבטים אתיים וטכנולוגיים בשימוש
ברובוטים

המרצה  :פרופ' גל קמינקא  ,ראש מאגד הרובוטיקה האוניברסיטאי  ,המחלקה למדעי
המחשב והמרכז לחקר המוח  ,אוניברסיטת בר-אילן
19:00

ארוחת ערב

יום ב'
10:00 – 08:00

ארוחת בוקר

11:30 – 10:00

הרצאה:

רשתות חברתיות  -טכנולוגיות ניטור ומעקב של מעסיק,

השפעת טכנולוגיות אלו על יחסי העבודה והתארגנות עובדים.

11:45 -11:30

המרצה  :עו"ד אילן גורביץ'  ,עו"ד ונוטריון
הפסקה

13:15 – 11:45

הרצאה  :חקר המוח :השלכות אתיות וחברתיות

16:30 - 13:30
17:00 – 16:30

המרצה  :פרופ' אלי וקיל ,המרכז הבינתחומי לחקר המוח  ,אוניברסיטת בר אילן
הפסקת צהרים
קפה ועוגה

18:30 – 17:00

הרצאה :אתיקה ותקשורת מודרנית

19:00

המרצה  :ד"ר צוריאל ראשי ,המרכז לאתיקה משכנות שאננים
וביה"ס לתקשורת ,אוניברסיטת בר אילן
ארוחת ערב

22:00 – 20:30

הרצאת ערב  : e-Ethics :מהיפוקרטס עד פייסבוק

המרצה :פרופ' אבינועם רכס ,המחלקה לנוירולוגיה ביה"ח האוניברסיטאי
עין-כרם ,ירושלים .יו"ר הלישכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית.

יום ג'
10:00 – 07:30

ארוחת בוקר

11:30 – 10:00

הרצאה  :השימוש הצבאי ברובוטים  -עלות ותועלת אדם  /רובוטים

המרצה  :פרופ' גל קמינקא  ,ראש מאגד הרובוטיקה האוניברסיטאי ,המחלקה למדעי
המחשב ,והמרכז לחקר המוח  ,אוניברסיטת בר-אילן
11:45 -11:30

הפסקה

13:15 – 11:45

הרצאה:

16:30 – 13:30
17:00 – 16:30

המרצה  :ד"ר אהרון האופטמן ,המרכז הבינתחומי לניתוח וחיזוי טכנולוגי,
אוניברסיטת תל אביב
הפסקת צהרים
קפה ועוגה

18:30 – 17:00

הרצאה  :תרחישים פראיים על טכנולוגיות חדשות

19:00
19:30

המרצה  :ד"ר אהרון האופטמן ,המרכז הבינתחומי לניתוח וחיזוי טכנולוגי,
אוניברסיטת תל אביב
סיכום ומשובים
ארוחת ערב

קץ עידן הפרטיות  -האמנם?

יום ד'
10:30 – 08:00
עד השעה 11:00

ארוחת בוקר
פנוי חדרים

לתשומת לבכם:
• ייתכנו שינויים בתוכנית הסמינר
• אין ארוחת צהרים ביום העזיבה
• האישור מותנה בהשתתפות של  80%בהרצאות
• הסעות חזרה מאילת תצאנה ביום ד' בסביבות השעה  .12:00עדכונים במהלך הסמינר

