
 
   התכנסות 09:00-09:30
 ; פרופ' שלומי סגל, ראש תכנית פכ"מ; פרופ' אשר כהן, העבריתנשיא האוניברסיטה  תיחת הוועידהפ 09:30-09:55

 , ד"ר זאב רותםמנכ"ל רותם אסטרטגיה

כלת  ן האירופי לקידום בינה מלאכותית,עמיתה בארגון הבינלאומי ובארגו פרופ' שרית קראוס האדם, המחשב, ומה שביניהם 09:55-11:00
על מומחיותה בתחום זה, פרופ׳ למדעי המחשב  2010פרס א.מ.ת לשנת 

 באונ׳ בר־אילן
 סגן נשיא בכיר באינטל העולמית, מנכ"ל חברת מובילאיי וממייסדיה פרופ' אמנון שעשוע העתיד כבר כאן –רכבים אוטונומיים  

   הפסקה 11:00-11:15
 האם כלכלנים צריכים לחשוש מעידן 11:15-12:35

 דאטה?-הביג
  מהנדס נתונים בכיר בחברת גוגל, המתמקד בתחום התחבורה החכמה, ששוןד"ר רועי 

 )*הדעות שיוצגו מהוות מרצה באוניברסיטת ת״א ובמרכז הבינתחומי
 עמדה אישית בלבד(

 חוקרת בתחומי הפילוסופיה של הטכנולוגיה והשפעותיה על האדם, מרצה  ד"ר גלית ולנר האם אלגוריתמים יכולים לדמיין? 
 -תל־אביב ובמרכז האקדמי ויצו חיפה, ופעילה בקבוצה הפוסטבאונ' 

 פנומנולוגית הבינלאומית
 המהפכות הבאות –עוזר אישי לכולם  

 ופריצת הבינה המלאכותית לחיינו
  WATSONומנהל פיתוח של מערכות  IBM סמנכ״ל טכנולוגיות בחברת מר גבי זודיק

 לתחום העוזרים האישיים
   הפסקה 12:35-12:50

 יו״ר המועצה הלאומית לכלכלה ויועץ כלכלי לראש הממשלה פרופ' אבי שמחון מדינת ישראל בעידן הבינה המלאכותית 12:50-14:00

 השפעת הטכנולוגיה על שוק ראיון:  
 העבודה

 האוצר  . לשעבר שרLSE-בומנהל הקבוצה לשווקים פיננסיים חוקר בכיר  פרופ' סמיון דז'אנקוב

 ראשי בבנק העולמיבבולגריה וכלכלן 

 כיצד מחשבים  -המראה האלגוריתמית  
 אנושית? חוזים התנהגות

 מומחה למשפט וטכנולוגיה, שותף במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן  נמרוד קוזלובסקיד"ר 
 JVPובקרן 

   הפסקה 14:00-14:30

 תפקיד המדינה במהפכת הבינה  פאנל: 14:30-16:15
 המלאכותית 

 יעל עבאדימנחה: הגב' 
 משתתפים:

 2כתבת ״התכנית הכלכלית״, חדשות 

 מדענית מידע, חוקרת, מרצה ופעילה חברתית בתחום הפוליטיקה של  פרופ' קרין נהון  
 המידע. מכהנת כנשיאת איגוד האינטרנט הישראלי

 ישראל Palantirמנכ"לית  הגב' חמוטל מרידור  

 IDC-בראש מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית, משפט ואתיקה  ד"ר דב גרינבאום  

 היועץ המשפטי של מערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה עו"ד עמית אשכנזי  

 סמנכ״ל אסטרטגיה וכלכלה ברשות החדשנות מר אורי גבאי  

 האם הטכנולוגיה היא יצור חי? ומה היא 
 רוצה מאיתנו?

 חוקר עתידים, מומחה בטכנולוגיות עתידיות והשפעתן הכלכלית, החברתית  פרופ' דוד פסיג
 המוח העתידי״ -״ ו״פורקוגניטו 2048והחינוכית, מחבר רבי המכר ״

   הפסקה 16:15-16:30

 יכול לעשות בשבילך, AI אל תשאל מה 16:30-18:00

 ,AIאלא מה אתה יכול לעשות בשביל 
 למען החברה

 ח״כ ויו״ר המועצה הלאומית לכלכלה לשעבר, כלכלן, עמד בראש ועדת פרופ' מנואל טרכטנברג
 טכטנברג לפתרון מצוקת יוקר המחייה בישראל

 האם  –אתיקה של בינה מלאכותית  
 מחייבת שינוי פרדיגמה?

 ראש ישיבת אורות שאול, ממקימי הארגון הרבני ״צהר״, ועוסק רבות  הרב יובל שרלו
 בנושאים של בריאות, דת וביטחוןבאתיקה במרחב הציבורי, 

 מדוע הבינה המלאכותית תעציםראיון:  
 ?תכחיד אותנוולא 

 , פרופ' באונ' וושינגטון Allen Institute For Artificial Intelligenceמנכ"ל  רופ' אורן עציוניפ

 שנמכרה למיקרוסופט Farecastחברות, ביניהן מספר  ומייסדן של
 

   שלישי   29   הר   קמפוס הצופים  |    מכון  |  במאי   טרומן
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 ההשתתפות   אינה   כרוכה   בתשלום ,

 אך   דורשת   הרשמה   מראש
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