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  הקורס תיאור
 טכנולוגיה האם: שנשאל השאלות ןבי. טכנולוגיה עיצוב במהלך המתעוררות פילוסופיות בדילמות עוסק הקורס

 באילו, ערכים בתוכה מגלמת טכנולוגיה אם? חברתיים ערכים בתוכה מגלמת היא שמא או, ערכית מבחינה ניטרלית
? בטכנולוגיה אמון לתת לנו מוצדק מתי? שלו האחריות ומהי, אחראי מעצב מיהו? אותם לזהות נוכל ואיך, אופנים

? משתמש האדם שבהם טכנולוגיים לאמצעים גם מתפרשת או, האדם לגוף מוגבלת יאה האם – התודעה נמצאת היכן
  .דיגיטליות טכנולוגיות על בדגש, עכשוויות בטכנולוגיות שעוסקים, בפילוסופיה מאמרים יהיו בקורס הקריאה חומרי

The course deals with philosophical dilemmas that arise in the process of technology design. Among the 

questions the course asks are: Is technology value-neutral, or does it embody social values? If technology 

embodies values, in what ways does it do so, and how can we recognize them? Who is a responsible 

designer, and what are her responsibilities? Where is the mind located – is it restricted to the human body, 

or does it extend to technological artefacts? The course readings consist of papers in philosophy that 

address current technologies, particularly digital technologies. 

  הקורס תוטרמ

 סוגיות מרכזיות בפילוסופיה של עיצוב טכנולוגיה;  הכרת •
  פיתוח יכולת ליישמן לעיצוב טכנולוגיה בפועל. •

  הקורס חובות
  ;תושוטפוקריאה  נוכחות •
  מבחן בית. •

  הסופי הציון מרכיבי

 100% בית מבחן •

 5% עד בשיעור תורמת השתתפות על בונוס •

  ומפגשים הקורס מבנה

 מסגרות תיאורטיותוגישות : 'א חטיבה
נכיר את הגישות העיקריות לאתיקה של טכנולוגיה: מוסר כוונות, ששופט מעשים לפי הכוונה שעומדת בחטיבה זו 

, שמזהה מידות טובות טובות מאחוריהם, מוסר תוצאות, ששופט מעשים לפי התוצאות שהם מביאים, מוסר מידות
ה המוסרית, תיאורית "חומת הבערות", שמנסה להפשיט שצריכות להנחות את האדם המוסרי או את הטכנולוגי

לקחת בחשבון את ההשלכות שואפת שיפוטים מוסריים מההקשר המקומי שבו הם נעשים, והגישה האקולוגית, ש
 טכנולוגיה לדורות הבאים. ה

 ת טובותמוסר כוונות, מוסר תוצאות, ומוסר מידו .1

Wallach, Wendell, Colin Allen and Iva Smit. 2008. Machine Morality: Bottom-up and Top-down Approaches 

for Modelling Human Moral Faculties. AI & Society 22(4): 565-582.  

 ?היא אפשרית כנולוגיה עם מידות טובותטהאם  .2
Tonkens, Ryan. 2012. Out of Character: On the Creation of Virtuous Machines. Ethics and Information 

Technology 14(2): 137-149. 

 חומת הבערות .3

Douglas, David M. 2015. Towards a Just and Fair Internet: Applying Rawls’ Principles of Justice to Internet 

Regulation. Ethics and Information Technology 17(1): 57-64. 
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 הגישה האקולוגית .4

Jonas, Hans. 1973. Technology and Responsibility: Reflections on the New Tasks of Ethics. Social Research 

40(1): 31-54. 

  טכנולוגיה וערכים: ב' חטיבה
שאלה מרכזית בפילוסופיה של עיצוב טכנולוגיה היא האם טכנולוגיה מגלמת בתוכה ערכים מוסריים, חברתיים, 

יטרלית מבחינה ערכית. בחטיבה זו נבחן טיעונים לשני הצדדים, ומתודולוגיה טכנולוגיה היא נשמא או  ,ופוליטיים
  לזיהוי ערכים המגולמים בטכנולוגיה ולבחינה ביקורתית שלהם.

 טכנולוגיהההפוליטיקה של  .5

Winner, Langdon. 1980. Do Artifacts Have Politics? Daedalus 109(1): 121-136. 

Joerges, Bernward. 1999. Do Politics Have Artefacts? Social Studies of Science 29(3): 411-431. 

 הטיעון בדבר הניטרליות של הטכנולוגיה  .6

Pitt, Joseph C. 2014. “Guns Don’t Kill, People Kill”; Values in and/or Around Technologies. In The Moral 

Status of Technical Artefacts, edited by Peter Kroes and Peter-Paul Verbeek,  89-101. Dordrecht: 

Springer. 

 טכנולוגיהההטיעון נגד הניטרליות של  .7

Van de Poel, Ibo and Peter Kroes. 2014. Can Technology Embody Values? In The Moral Status of Technical 

Artefacts, edited by Peter Kroes and Peter-Paul Verbeek, 103-124. Dordrecht: Springer. 

 בעיצוב לוקחים ערכים בחשבוןמתיאוריה לפרקטיקה:  .8

Flanagan, Mary, Daniel C. Howe and Helen Nissenbaum. 2008. Embodying Values in Technology: Theory 

and Practice. In Information Technology and Moral Philosophy, edited by Jeroen van den Hoven and 

John Weckert, 322-353. Cambridge: Cambridge University Press. 

  מקרי מבחן: ג' חטיבה
  מעניינות. פילוסופיותבחטיבה זו נדון במקרי מבחן שמעלים שאלות 

 מכוניות ללא נהג .9

Lin, Patrick. 2016. Why Ethics Matters for Autonomous Cars. In Autonomous Driving: Technical, Legal and 

Social Aspects, edited by Markus Maurer, Chris Gerdes, Barbara Lenz, and Hermann Winner, 69-85. 

Dordrecht: Springer. 

Doctorow, Cory. 2015.  The Problem with Self-Driving Cars: Who Controls the Code? The Guardian 

(25 December). http://alturl.com/yrrau 

Hern, Alex. 2016. Self-Driving Cars Don't Care about Your Moral Dilemmas. The Guardian (22 August). 

https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/22/self-driving-cars-moral-dilemmas 

 בועת הסינון באינטרנט .10

Bozdag, Engin and Jeroen van den Hoven. 2015. Breaking the Filter Bubble: Democracy and Design. Ethics 

and Information Technology 17(4): 249-265. 

 אוטומטית באינטרנטהשלמה  .11

Miller, Boaz and Isaac Record. 2016. Responsible Epistemic Technologies: A Social-Epistemological 

Analysis of Autocompleted Web Search. New Media & Society, in press.  

 טים חכמים ותזת המוח המורחבג'גאד  .12

Carter, J. Adam & S. Orestis Palermos. 2017. The Ethics Of Extended Cognition: Is Having Your Computer 

Compromised a Personal Assault? Journal of the American Philosophical Association, forthcoming.  

  


