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ברכות ודברי פתיחה
פרופסור נסים בן דוד, נשיא האקדמית גליל מערבי.

פרופסור אריה מהרשק, נשיא אורט בראודה, המכללה האקדמית להנדסה. 

מושב ראשון: השפעת הטכנולוגיה על החברה והכלכלה
מדוע צדק חברתי מקדם טכנולוגיה עילית ולהפך.

פרופסור דניאל גוטוויין, החוג לתולדות ישראל, אוניברסיטת חיפה. 

חברה וכלכלה בעידן טכנולוגי חדש.
פרופסור מנואל טרכטנברג, פרופסור )אמריטוס( לכלכלה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בכיר, "מוסד שמואל נאמן" בטכניון.

שאלות ותשובות

מושב 2: צמצום פערים חברתיים באמצעים דיגיטליים 
לא כל הפערים נולדו שווים - מתי בריאות דיגיטלית יכולה לשמש כלי לצמצום פערים?

רוני ספיר, יזמת ויועצת בתחומי האסטרטגיה החברתית הדיגיטלית ומנכ"לית משותפת בחברת ספרינגיה.

חדר מצב חברתי - כיצד מודלים מבוססי נתונים בתלת ממד מהווים את חזית המערכה החברתית?
דוקטור מירב אהרון-גוטמן, סוציולוגית אורבנית, חברת סגל בפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים בטכניון. 

שאלות ותשובות 

מושב 3: תובנות מיישום טכנולוגיות מתקדמות
הברכה והקללה - דילמות בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות חדשות ללמידה.

פרופסור יורם עשת, פרופסור מן המניין במחלקה לחינוך ופסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה.

המסע למימוש המהפכה התעשייתית הרביעית - לקחי התנסות בתעשייה יצרנית ותיקה.
ג'מיל אסתיתה, מנהל פרויקטים במטה ההנדסה של חברת "שטראוס".

טכנולוגיה מתקדמת-מהלכה למעשה בתעשייה המסורתית-שילוב היבטים טכנולוגיים וערכיים.
מרים דרוק, מנכ"לית איגוד התעשייה הקיבוצית.

שאלות ותשובות 

מושב 4: דמוקרטיה מעוררת דילמות
דמוקרטיה מאותגרת. מידע, ויראליות ורשתות חברתיות.

פרופסור קרין נהון, חוקרת ומרצה בכירה, הפוליטיקה של המידע ונושאי חברה וטכנולוגיה, אוניברסיטת וושינגטון והמרכז הבינתחומי הרצליה.

קידמה טכנולוגית מול חופש הפרט במדינה דמוקרטית - הדילמה של ראש השב״כ.
האלוף במיל עמי אילון, יו"ר הוועד המנהל של המרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה.

כלכלת החדשנות - תרומתה לחוסן החברתי והזדמנות להעצים את הפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל.
יזהר שי, שר המדע והטכנולוגיה.

שאלות ותשובות 

סיכום הכנס

גר
טינ

מכ
ם 

סו
פר

כנס הצפון לקידמה טכנולוגית ולצדק חברתי
יום רביעי | 11.11.20

למידע נוסף על הכנסלהרשמה לכנס<<

לחצו למעבר לכנס בזום

Western Galilee College

https://www.wgalil.ac.il/research/conferences/hatzafon_lekidma/#{075796F7-8C76-4F3D-A8CB-023F0C01A17D}
https://us02web.zoom.us/j/2034024831?pwd=Y2tFWHhKSGRyREx6ZDFmeVE3QzgzQT09

