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תיאור הקורס
טכנולוגיות עוטפות אותנו לכל אשר נפנה .הן לא רק מסייעות לנו בפעולות שונות ,אלא גם מכתיבות כיצד אנו נעים
בעולם ,מתקשרים זה עם זו ,מחליטים ,חושבים ,בקיצור – טכנולוגיות מעצבות עבורנו תפישת עולם .מהי תפישת עולם
זו היא שאלת המפתח של פילוסופיה של טכנולוגיה .בארה"ב בשנים האחרונות הבינו הפקולטות להנדסה את חשיבותן
של השאלות הפילוסופיות בתהליכי הפיתוח וקורסים מסוג זה הינם חלק מתכנית הלימודים להכשרת מהנדסים .קורס זה
פותח על מנת לתת מענה דומה בישראל ,בדגש על טכנולוגיות דיגיטליות.
בקורס נבחן סוגיות בפילוסופיה של טכנולוגיה באמצעות טכנולוגיות עכשוויות ,כגון רובוטים ,מכוניות אוטונומיות,
אינטרנט-של-דברים ,טלפונים ניידים ,סנסורים ,ועוד .המפגשים הראשונים יוקדשו לאבולוציה הטכנולוגית מכלים
למכונות ,וממכונות לטכנולוגיות מרושתות .לאחר מכן נדון ביחסים השונים בין בני אדם לטכנולוגיות באשר הן ,תוך
שימת דגש על סוג היחסים החדש והאינטנסיבי שנוצר עם כניסת טכנולוגיות דיגיטליות לחיי היומיום .כל אלו יהוו מצע
להבנת אתיקה של טכנולוגיה ,תפישת מציאות ,וסוגיות של רצון ומחשבה מקורית בסביבה של טכנולוגיות חכמות.
הקורס יקנה לסטודנטים כלים מעשיים( :א) להבין את ההשפעות של טכנולוגיות על המשתמשים ועל החברה בכללותה;
(ב) לזהות את הכוחות המעצבים את הטכנולוגיות הדיגיטליות של המאה ה( ;21-ג) לנהל תהליכי פיתוח אתיים
ודמוקרטיים.
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