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סמינר ארצי 4/02/03
בנושא :חוכמת ההמון  -מיתוס ומציאות
 9-0200002/03מלון כנען ספא ,צפת
הדעה הרווחת כיום היא שבכל תחום אפשר למצוא ברשת את המידע הדרוש ,בפרט בשל העובדה כי המידע הרב זמין ונגיש.
כיום חכמת ההמון היא חלק ממידע זה ,חכמה זו מצויה בין היתר באתרים שיתופיים היכן שאנשים יכולים ליצור את
התוכן ,לשתף לשאול ולהשיב .בתחום הרפואה למשל ,המידע הרב המצוי לרשות החולים יוצר בקליניקה דינמיקת טיפול
שונה מהעבר .בסמינר זה נדבר על חכמת ההמון ככלי לשיפור חיי היום יום בתחומים השונים.
יום ראשון 900002/03
34:66-30:66
35:66-35:37
35:37-31:66

רישום וקבלת חדרים
פתיחת הסמינר ,גב' דרורה שייך עודה ,רכזת הסמינר
גב' שני אבנשטיין  -פרויקט בן-יהודה ,עמותת ויקימדיה ישראל.
על חוכמת ההמון ושימור ידע תרבותי ע"י הציבור :מקרי הבוחן של פרויקט בן-יהודה ומיזמי
ויקיפדיה (הרצאה מס' )0

יום שני 0/00002/03
מר ציון בנימיני ,מנכ"ל קרן "ידע".
61:66-36:47
"עידן חדש בקרן ידע" (הרצאה מס' )2
מר ישי עופרן ,מנהל אשפוז המטולוגי ,אחראי תחום לויקמיה בית החולים רמב"ם.
33:66-32:47
שרותי בריאות זמינים ברשת  -הזדמנויות שנוצרו ובעיות חדשות (הרצאה מס' )4
30:66-35:47
38:66-31:47

מר גלעד האן – חוקר עבירות ופשעי מחשב.
מסיכון מקוון לסיכון מכוון – תקשורת ,יחסים וסיכונים בעולם המקוון (הרצאה מס' )3
גב שרון לנגא ,מנהלת הספריה הרפואית ע"ש ברמן ,האוניברסיטה העברית
חוכמת ההמון  -מיתוס ומציאות ,ברכה או קללה? (הרצאה מס' )5

יום שלישי 0000002/03
סיור לימודי בעיר צפת ,יום של הקסם הצפתי ,סיור במחלבה .גב' חנה קארו (הרצאה מס' )67+
36:66-31:66
אחה"צ חופשי
26:16-22:16

מר אילן ברק ,מומחה בתקשורת בינאישית ,מדעי ההתנהגות.
לביים את הדרך להצלחה (הרצאה מס' )+

יום רביעי 0200002/03
מר רועי סעדון ,סמנכ"ל טכנולוגיות.
61:16-33:37
איסוף ,ניתוח והבנה של דיוני חולים ברשת ( TREATOהרצאה מס' )8
33:37-33:16
זמני קפה

סיכום הסמינר וחלוקת תעודות ,גב' דרורה שייך עודה
יום ראשון
יום שני
יום שלישי

30:16
37:16
31:66

** יתכנו שינוים בתוכנית הסמינר **

בשם צוות עובדי קרן "ידע" מאחל לכם שהות נעימה ופורייה
ציון בנימיני
מנכ"ל קרן "ידע"

