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הפקולטה 

למשפטים, 
אוניברסיטת 

תל אביב
חדר כנסים ע"ש 
אדוארד וסוניה 

קוסוי
)חדר 307(

סדנת הפרטיות, סייבר וטכנולוגיה 
השישית באוניברסיטת תל אביב

ההשתתפות חופשית
אך יש להירשם

מראש כאן

"מידע הוא הנפט החדש". אבל להבדיל מנפט, 
שהוא משאב מתכלה, נתוני המידע על אודות 
התנהלות כל אחד ואחת מאתנו רק הולכים 
ומתרבים בכל יום שעובר. תאגידים מסחריים, 
וגורמים פרטיים עושים  רשויות מדינתיות 
שימוש רב בטכנולוגיות מידע, תקשורת ומעקב 
לשם איסוף, ניטור ועיבוד מידע. מציאות זו 
הביאה גורמים שונים לטעון כי בעידן הנוכחי, 
פרטיות כבר אינה רלוונטית. מנגד יש הטוענים 
כי דווקא במציאות שכזו הזכות לפרטיות חשובה 
מאי פעם. סדנת הפרטיות, סייבר וטכנולוגיה 
השישית עוסקת במגוון נושאים המבטאים את 

מורכבות העיסוק בפרטיות בעידן הדיגיטלי

09:00–09:15 דברי פתיחה
פרופ' מיכאל בירנהק, סגן דקאן למחקר, 
הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א

09:30-09:15 חדשות הפרטיות
מר אוריה ירקוני, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט 

מתקדמים, אוניברסיטת ת"א

עדכוני פסיקה, חקיקה ומדיניות

11:00-09:30 פרטיות ברשת: מבט אמפירי
יו"ר: פרופ' שירה דביר-גבירצמן, הפקולטה למדעי 

החברה, אוניברסיטת ת"א

גב' אשרת אילון, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת 
ת"א

פיתוח מערכת להערכת פרטיות מוסדית וחברתית 
באפליקציות

מר סאני כלב, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט 
מתקדמים, אוניברסיטת ת"א

הגנת מידע, מעקב וחשיפה הורית: פרטיות מתבגרים 
מנקודת מבט של הורים ומתבגרים  

גב' הגר אפריאט, הפקולטה למדעי החברה, 
אוניברסיטת ת"א

"זה קפיטליזם. זה לא לא-חוקי": הצדקות גולשים 
את הפרות הפרטיות של פייסבוק לאור משבר 

קיימברידג' אנליטיקה

ד"ר דמיטרי אפשטיין, הפקולטה למדעי החברה, 
האוניברסיטה העברית בירושלים

פרטיות במדיה חברתיים: ניסוי מסגור

11:15-11:00 הפסקת קפה 

12:30-11:15 אלגוריתם ופרטיות

יו"ר: פרופ' מיכאל בירנהק, סגן דקאן למחקר, הפקולטה 
למשפטים, אוניברסיטת ת"א

ד"ר מיקי זר, מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה והמרכז 
הרב-תחומי לחקר הסייבר ע״ש בלווטניק

"אנשים שנרשמו לסדנה זו התעניינו גם ב...": 
על הקשר בין פרטיות לפרופיילינג

ד"ר עמרי רחום טוויג, עמית מחקר, מרכז פדרמן לסייבר, 
האוניברסיטה העברית בירושלים; מרצה מן החוץ, 

הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת ת"א
של מי הרובוט הזה בכלל? אחריות לרובוטים מבוססי בינה 

מלאכותית

ד"ר שאול דוק 
כישלונות אלגוריתמיים ותרומתם להיווצרות חברת 

המעקב/פיקוח: מקרה המבחן של גוגל

13:30-12:30 הפסקת צהריים

14:30-13:30 פרטיות במידע רפואי 

יו"ר: גב' נטע אבנון, החוג לסוציולוגיה, אוניברסיטת 
חיפה; מרצה מן החוץ, מכללת גליל מערבי; התכנית 

לייעוץ ארגוני, אוניברסיטת בר אילן

פרופ' נחום קריתי, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת ת"א
בין פרטיות לאוטונומיה: אנונימיזציה ללא הסכמה כאבן 

בוחן

ד"ר תומר דויטש, המרכז ללימודי גרמניה ואירופה, 
אוניברסיטת חיפה

הכרטיס בכיס! מידע רפואי על גבי כרטיסים חכמים 
בגרמניה: הצלת חיים, שיפור השירות או פגיעה בפרטיות?

15:45-14:30 פרטיות, שליטה והסכמה

יו"ר: גב' קרן פרימור כהן, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט 
מתקדמים, אוניברסיטת ת"א 

ד"ר מעיין פרל, המכללה האקדמית נתניה
פרטיות, שליטה ופיקוח בעידן של נתוני עתק: חובת 

הנמקה על החלטות אלגוריתמיות

מר יפים שולמן, הפקולטה להנדסה, אוניברסיטת ת"א
On the Controllability of Privacy

גב' לואיזה ירובסקי, מרכז צבי מיתר ללימודי משפט 
מתקדמים, אוניברסיטת ת"א

?האם הסכמה יכולה לשרוד בעולם של מניפולציה מקוונת

16:00-15:45 סיכום 

ארגון אקדמי:

פרופ' מיכאל בירנהק

ומר סאני כלב
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