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זרים לעצמם
ההיסטוריה האנושית כמהפכה תודעתית

מאת: ד“ר חיים אסא

SIGN HEREהכניסה חופשית אך מותנית ברישום מוקדם

קישור ישיר לרישום:

sectech@post.tau.ac.il :לפרטים נוספים ניתן לפנות לטל. 03-6406041 או באימייל
החניה במגרשי החניה החיצוניים לאוניברסיטה, הכניסה רגלית דרך שערי האוניברסיטה
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 טכנולוגיה וביטחון“
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 ICRC - Blavatnik Interdisciplinary
Cyber Research Center, TAU

יום שני, ה-4 בדצמבר 2017
19:30-17:00

אודיטוריום בר-שירה
אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב

מנחה: פרופ‘ אבנר בן זקן

דוברים:

זרים לעצמם ומהפכת המידע הקיברנטי
פרופ‘ יצחק בן ישראל, יו"ר סדנת יובל נאמן למדע, טכנולוגיה ובטחון ויו"ר המרכז למחקר סייבר 

בינתחומי ע"ש בלווטניק, אוניברסיטת תל אביב

התודעה האנושית מול הטכנולוגית מנקודת המבט של המדע
פרופ' יוסף אגסי, פרופ' אמריסטוס, הפקולטה לפילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב

לו מרקס היה חי כיום
פרופ' משה צוקרמן, המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן, 

אוניברסיטת תל אביב

רשתות חברתיות ופוליטיקה
פרופ' קרין נהון, המרכז הבינתחומי הרצליה

זרים לעצמם
ד“ר חיים אסא, ראש המעבדה לסימולציות מדיניות – ביטחוניות, אוניברסיטת תל אביב
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ידיעות אחרונות  ספרי חמד

המהפכות  את  שאפשרו  הן  הגדולות  המידע  מהפכות 
התודעתיות שיצרו למעשה את ההיסטוריה האנושית. מטרתו 
הבאה  המידע  מהפכת  תיראה  איך  להעריך  היא  זה  ספר  של 

ואיזה אופי ילבש הצעד הבא של ההיסטוריה האנושית. 
כיום אנו עומדים על ִספה של מהפכת מידע ענקית, המהפכה 
במאה  הדפוס  מהפכת  של  המקבילה  שהיא  הקיברנטית, 
לכתב  שנהפך  היווני  הכתב  מהפכת  של  או  החמש�עשרה, 

רשמי לפני כ�3,000 שנה. 
בין  השבר  קווי  את  שהגדיר  הנטינגטון,  מסמואל  להבדיל 
העימותים  רוב  יתרחשו  שלאורכם  כקווים  הציביליזציות 
האלימים בעתיד, הטענה המרכזית המוצגת בזרים לעצמם – 
ההיסטוריה האנושית כמהפכה תודעתית היא שהעימותים 
האלימים יתרחשו לאורך קווי שבר הנוצרים על בסיס של זרות 
בתוככי  שעוברים  השבר  קווי  הם  אלה  עצמי.  וניכור  עצמית 
ירושלים, פריז, ניו יורק, בוסטון, וושינגטון או קהיר, ולמעשה 

בתוכו של כל כרך על פני כדור הארץ. 
מה  נוצר?  הוא  כיצד  תודעתי?  שינוי  מהו  עצמית,  זרות  מהי 
של  מקומם  מהו  מידע?  ומהפכת  תודעתי  שינוי  בין  הקשר 
הפוליטית  או  התרבותית  המהפכה  בהפקת  הבלתי�נספרים 
חיים  ד"ר  מתמודד  שאיתן  מהשאלות  חלק  הן  אלה  הבאה? 

אסא בספר שלפנינו.
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הכניסה לאוניברסיטה היא משער 4

 Blavatnik Interdisciplinary
Cyber Research Center

כנס מספר
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