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הפעם ,רון ,אנחנו נחרוג מעט ממה שעשינו עד כה .בדרך כלל היינו מדווחים למאזיננו על
כנסים שהשתתפתי בהם אחר שהכנס הסתיים או באמצע הכנס .הפעם אני רוצה לעניין
את המאזינים שלנו בכנס שיתקיים ביום שני הקרוב באוני' בר אילן .אני רוצה להמליץ
למאזינים להרשם להרשם אליו.
כותרת הכנס היא :טכנולוגיה הומאנית ,הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו.
אחת הסוגיות הבוערות בחברה האנושית כיום היא הסוגיה אם סך הטכנולוגיות שיש
ברשותנו היום והנמצאות בפיתוח גורמות לנו להיות יותר אנושיים בהתנהלות
היומיומית שלנו ,יותר רגישים לצרכי הזולת ,ויותר מוסריים האחד כלפי רעהו .או שהן
מעצבות אותנו להיות יותר מנותקים ,יותר אנוכיים ,ופחות סבלניים לתקשר האחד עם
השני.
בכנס הזה החוקרים ינסו לזהות מגמות מעניינות  --לחיוב ולשלילה  --בסוגיה זו.
למשל ,השופט שלמה שוהם ,נציב הדורות הבאים בכנסת ,ידבר על הצורך להטמיע
בטכנולוגיה המתפתחת נשמה .פרופ' וילציג המכהן כראש המחלקה למדעי המדינה
ולימודי תקשורת בבר אילן ,גם הוא עתידן ידוע ,יתאר כיצד ערכים חברתיים רבים כבר
נמצאים תחת מתקפה טכנולוגית קשה.
בכנס ,יהיו דיווחים על טכנולוגיות ספיריטואליות הנמצאות בפיתוח במעבדות שונות
בעולם כמו נוירו-תיאולוגיה.
יוצגו גם מחקרים המוכיחים כיצד ניתן לסגור פערים חברתיים בעזרת טכנולוגיה .אני
הולך להציג מחקר שזה עתה סיימנו בו הוכחנו כי ניתן לקרב אנשים רגילים להבין מה
עובר במוחם של אנשים עם מתחים .עשינו סימולציה של חרדת בחינות בעזרת מציאות
מדומה והבאנו מורים ומרצים לחוות חרדת בחינות של סטודנטים ובכך ביקשנו לבחון
אם ניתן להעצים את התקשורת הבין אישת בין בני אדם בעולם.
להערכתי ,הסיבה העיקרית מדוע אנשים תופסים את הטכנולוגיה כגורם שיכול להגביר
את הפן הלא אנושי שבבני אדם היא העובדה שהם תופסים את הטכנולוגיה כמשהו מכני
וטכני .תשאל כל אחד ברחוב מה שורש המילה טכנולוגיה והוא יאמר לך שזה מהמילה
טכני .לאמיתו של דבר המילה טכנולוגיה מגיעה אלינו ממילה יוונית עתיקה בשם
טכנוס .שפירושה אמנות .הטכנולוגיה היא כלי הבעה נוסף שיש בידי המין האנושי כדי
להביע את מעמקי נפשו .כפי שהצייר מביע בעזרת מכחול וצבעים הרמוניה ,כאב או
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צריך גם לציין ,שאפשר לפתח גם טכנולוגיה בלתי אנושית .כמו שיש אנשים המשתמשים
בשפה הכתובה כדי לזרוע טוב בעולם יש גם אחרים הזורעים בעזרת כלי ההבעה הזה
רוע ושנאה.
לטובת המאזינים ,רון ,תרשה לי שוב לציין את הפרטים של הכנס .הכנס יהיה באוני' בר
אילן ביום שני הקרוב ה 11-באפריל החל מהשעה  10:00באולם בק .חייבים להרשם .זה
לא כרוך בתשלום .מי שמארגן את הכנס זה המוקד לטכנולוגיות תקשורת שאני עומד
בראשו .אפשר לשלוח לי אימייל ולבקש להרשם וזה מספיק .אני לא יכול להבטיח
שיהיה מקום לכולם אבל אשתדל להכניס כמה שאפשר.
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