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  :למלגה והשתתפות בסדנת מחקר בנושא קול קורא

 צנזורה של האינטרנט בישראל
 

מרכז הנשיא מאיר שמגר למשפט דיגיטלי וחדשנות בפקולטה למשפטים מזמין סטודנטים לתואר ראשון 

. הסדנה וצנזורה מדינתית במרחב המקוון בנושא חופש הביטוי מעשי להגיש מועמדות לסדנת מחקר

 .  הקרובהבשנת הלימודים  במהלך סמסטר א'תתקיים 

 

 על הסדנה

ההנחה כי למרחב באינטרנט אין גבולות ואין הגבלות נתפסת כדבר טבעי ואף מובן מאליו למשתמשים רבים 

זכותו , הזכות לפרסם ברשת תכנים וכן הזכות לגישה לאינטרנט –בעולם המערבי. חופש הביטוי באינטרנט 

נחקק חוק סמכויות  2017אתגרים ושאלות. בשנת מעורר , תכניםגישה לשל אדם להיכנס לרשת ולקבל  

שנועד למנוע הצגת תוכן פוגעני לפי רשימה  2017 –למניעת ביצוע עבירות באמצעות אתר אינטרנט, תשע"ז 

לתת צו להגבלת גישה לאתר אינטרנט או סגורה של עבירות. בהתאם לחוק, שופט בית משפט מחוזי רשאי 

כמו גם פעילות האכיפה של יחידת הסייבר  ,להסרתו לצמיתות תחת מספר תנאים. הסדר חקיקתי זה

 חשיבה על סוגיות של משפט וחופש ביטוי. ים בפרקליטות המדינה להסרת תכנים מרשת האינטרנט מחייב

 

מדיניות משפטית, נעסוק בשאלות המצויות על סדר  מעשי לעיצובבסדנה, המהווה מסגרת ייחודית למחקר 

 האינטרנט. של בנושא צנזורה הגלובלי והישראלי היום 

 

 מתכונת הסדנה 

 הסדנה צפויה להתקיים במהלך סמסטר א' בשנת הלימודים תשפ"ג בהנחיית ד"ר אסף וינר.  ●

צנזורת אינטרנט יבצעו ויכתבו מחקר מבוסס נתונים על הסוגים השונים של המשתתפים בסדנה  ●

 ויופץ באתרי האינטרנט של מרכז שמגר ואיגוד האינטרנט הישראלי.  יפורסם . המחקר בישראל

גיבוש טיוטת נייר יצירת מאגר נתונים מתעדכן, התוכנית תכלול מפגשים מונחים עם צוות המחקר,  ●

 ופרסום דוח סופי.  עמדה ראשונית

הסדנה והמנחה בחסות מרכז מאיר שמגר למשפט ח יצא לאור כפרסום משותף של משתתפי "הדו ●

  דיגיטלי וחדשנות ואיגוד האינטרנט הישראלי.
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 היקף מחויבות המשתתפים

)בד"כ בזום(.  המשתתפיםמועד שיקבע בתיאום עם בשבועי הנחיה ועדכון תקיים מפגש יסדנה ב ●

 . נוכחות חובהה

שעות שבועיות במהלך  4-של כבמחקר בהיקף סדנה מצופים לעבודה עצמית משתתפי הבנוסף  ●

    הפרויקט. 

אחת שיתקיימו בימי שני במפגשי סמינר המחקר של מרכז שמגר ישתתפו גם משתתפי הסדנה  ●

 . (יפורסם בראשית הסמסטר)לו"ז  לחודש במהלך סמסטר א'

 .עבור ההשתתפות בסדנת המחקר ש"ח 3000מלגה של ל זכומשתתפי הסדנה י ●

 

 תנאי קבלה והגשת מועמדות 

בתחומי משפט וטכנולוגיה מוכחת  או מעשית הסדנה מיועדת לתלמידים בעלי יכולת אקדמית .1

 ופתוחה לתלמידים החל משנה ב'.

 מועמדים מתאימים מוזמנים להגיש מועמדות בליווי המסמכים הבאים:  .2

 קורות חיים קצרים ופרטי קשר.   .1

 גיליון ציונים.  .2

, רלבנטיים פיסקה קצרה המתארת את העניין שיש לכם בסדנה ו/או רקע קודם בתחומים .3

רקע או ניסיון , פרטים אודות שליטה בשפות נוספות )כגון: ערבית, אמהרית או רוסית(וכן 

  או מחקר משפטי אמפירי. (dada analystעיבוד נתונים )ב
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  בסמוך לפתיחת שנה"ל.  מועמדים/ות מתאימים יוזמנו לראיון אישי בזום


