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סדנת הפרטיות התשיעית 
באוניברסיטת תל אביב

10.5.2022

כל צעד בחיינו מייצר מידע, והתוצאה היא שובל של מידע יומיומי. משנוצר המידע, יש מי שמלקטים את 

המידע, מעבדים אותו, מעבירים אותו לאחרים, יוצרים פרופילים שלנו, ומשתמשים בו לטובתם. הזכות 

לפרטיות מנסה לשמר את השליטה שלנו בעצמנו, ובו-זמנית, לאפשר שימוש מועיל במידע, לרבות מסחורו, 

כדי לקדם חדשנות ויעילות. מול אלה, אנו מנהלים משא ומתן חברתי נמשך על הזכות לפרטיות ביחסים 

שבין בני-אדם, בין צרכנים לתאגידים, ובין אזרחים למדינה. זאת, בזמן שהשימוש הגובר בשירותים דיגיטליים 

חדשים, מביא להאצה בעיבוד המידע האישי שנאסף בידי גורמים שונים, ציבוריים ופרטיים כאחד. 

סוגיית הפרטיות בחברת המידע מצויה בצומת מחקרי בין-תחומי ייחודי: מדעי המחשב, הנדסה ומערכות 

מידע, אתיקה, פילוסופיה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פוליטיקה, משפט, כלכלה, תרבות, ועוד. אנו מזמינים 

חוקרים וחוקרות מתחומי ידע שונים, לרבות תלמידים ותלמידות לתואר שלישי, להציע הצעות להרצאות 

לסדנת הפרטיות התשיעית, שמטרתה עידוד שיח אקדמי רב-תחומי על מושג הפרטיות במופעיו השונים.

הסדנה תתקיים בפקולטה למשפטים, ביום 10.5.2022 )כפוף לכללי התו הירוק(. 

הסדנה מתאפשרת הודות לתמיכה הנדיבה של מרכז אדמונד י' ספרא לאתיקה. 

 works in( בעבודה  מחקרים  להציג  הצעות  להגיש  מוזמנים.ות  המחקר  תחומי  מכל  וחוקרים  חוקרות 

progress(, בהיבטים שונים של פרטיות ובהקשרים המאירים את הזכות לפרטיות על מורכבותה, ובין היתר 
בסוגיות הבאות:

פרטיות בימי קורונה ובעקבותיה	 

פרטיות ולוחמת סייבר	 

חברת המעקב	 

מדינת המעקב	 

Big Data, כריית מידע ופרופיילינג	 

קריפטוגרפיה ואבטחת מידע	 

אנונימיות	 

פרטיות ו"סביבות חכמות" )"ערים 	 
חכמות", "בתים חכמים"(

פרטיות במקום העבודה 	 

פרטיות בחינוך	 

פרטיות אחר המוות	 

היבטים היסטוריים של הפרטיות	 

 	VR/AR-פרטיות, גיימינג ו

מקצועות הפרטיות	 

 	)Data Protection( הגנת מידע אישי

תיקון הדין הישראלי 	 

 	)Privacy by Design( הנדסת פרטיות

פרטיות ונכסים פיננסיים דיגיטליים 	 
)NFT ,ביטקוין(

פרטיות וביומטריה	 

פרטיות והקפיטליזם של המידע	 

פרטיות והתא המשפחתי	 

פרטיות ואקטיביזם חברתי/פוליטי	 

פרטיות בתרבות הפופולרית	 

פרטיות במרחב הציבורי	 

את ההצעות, בהיקף של עד 400 מילה )בעברית או באנגלית(, יש לשלוח עד לתאריך 15.2.2022 

.privacyworkshopil@gmail.com לדוא"ל

ההצעות יכולות להתבסס גם על מחקרים שטרם פורסמו או שעדיין בשלבי כתיבה. יש לציין בפניה 

אם המחקר כבר פורסם. עדיפות תינתן לחוקרים.ות שלא הציגו בסדנה הקודמת.

ההחלטות תימסרנה למציעים/ות עד ה- 1.3.2022.

ארגון אקדמי: פרופ' מיכאל בירנהק, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב בסיוע אלון חספר.
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