
הכנסת

מרכז המחקר והמידע | תחום חקיקה ומחקר משפטי, הלשכה המשפטית
מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא:

9:00-8:15 | התכנסות

9:30-9:00 | ברכות ודברי פתיחה
יו"ר הכנסת, חה"כ יולי )יואל( אדלשטיין  במעמד: 

יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, חה"כ אורי מקלב  

11:00-9:30 | מושב 1: תחרותיות ברשת – מהי המדיניות הרצויה?
• לפרוס את הרשת או להילכד בה? אתגרים והזדמנויות בפעילות ענקיות האינטרנט | עמי צדיק ובת חן רוטנברג, 	

המחלקה לפיקוח תקציבי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת 

• הארגון 	 נשיאת  חיפה,  אוניברסיטת  גל,  מיכל  פרופ'   | לעשות?  יכולה  קטנה  כלכלה  מה   – האינטרנט  ענקיות 
)ASCOLA( העולמי לחוקרים בתחום ההגבלים העסקיים

• תחרות בעידן הדיגיטלי – האם נדרש חישוב מסלול מחדש? | עו"ד מיכל הלפרין, הממונה על ההגבלים העסקיים	

• 	 Leveraging the Opportunities of the Digital World for Israel's Economic Growth 
Mr. Adam Cohen, Head of Economic Policy, EMEA, Google | )ההרצאה תועבר באנגלית(

• חה"כ איתן כבל | יו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת	

11:15-11:00 | הפסקה 

מחוקקים ברשת:
הכנסת, ענקיות האינטרנט והאזרח הקטן
להרשמהאודיטוריום הכנסת, יום רביעי, ט"ו בחשון תשע"ט, 24 באוקטובר 2018

https://goo.gl/forms/r4FqhxBs6brFSLVc2


ההשתתפות באירוע מותנית בהרשמה מראש באתר
מספר המקומות מוגבל.

http://main.knesset.gov.il/ :הכנס ישודר באתר הכנסת, בכתובת

12:45-11:15 | מושב 2: מה קרה לפרטיות שלנו ומה צופן לה העתיד?
• "עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבין" | רועי גולדשמידט, ראש תחום, מרכז המחקר והמידע של הכנסת	

• סגן דקאן למחקר, הפקולטה 	 בירנהק,  מיכאל  פרופ'   | הקריסה של הקטגוריות המשפטיות להגנת הפרטיות 
למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

• מכירה או מחירה של פרטיות? | פרופ' שיזף רפאלי, ראש המרכז לחקר האינטרנט, הפקולטה לניהול, אוניברסיטת 	
חיפה; עמית מחקר בכיר, מוסד שמואל נאמן לחקר מדיניות ציבורית, הטכניון 

• רגולציית פרטיות בעידן המידע | עו"ד ניר גרסון, סגן ראש מחלקת יעוץ משפטי ואסדרה, הרשות להגנת הפרטיות, 	
משרד המשפטים 

•  Emerging Global Trends in Privacy Technology and Regulation )ההרצאה תועבר באנגלית( |	
 Ms. Kelsey Finch, Policy Counsel, Israel Tech Policy Institute and Future of Privacy Forum

• חה"כ דב חנין	

13:30-12:45 | הפסקת צהריים 

15:00-13:30 | מושב 3: ענקיות האינטרנט והמשחק הדמוקרטי
• "ותהי האמת נעדרת": דמוקרטיה בעידן של פוסט אמת | עו"ד ד"ר ירון אונגר, תחום חקיקה ומחקר משפטי, 	

הלשכה המשפטית של הכנסת

• הרשתות החברתיות והשיח הדמוקרטי: החלום ושברו |  ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר, ראש התכנית לרפורמות 	
במדיה ודמוקרטיה בעידן המידע, המכון הישראלי לדמוקרטיה 

• מה חשוב "לא לעשות" כדי להגן על השיח הדמוקרטי ברשת | פרופ' ניבה אלקין-קורן, ראש המרכז למשפט 	
וטכנולוגיה והמרכז לחקר סייבר, משפט ומדיניות, אוניברסיטת חיפה

• | רון שמיר, מנכ"ל פונטיקה; חוקר במרכז  	 איומים על אמון הציבור בתוצאות הבחירות במדינות דמוקרטיות 
המחקר להגנת הסייבר, האוניברסיטה העברית בירושלים; לשעבר ראש אגף הטכנולוגיה, שירות הביטחון הכללי

• חה"כ רויטל סוויד	

15:15-15:00 | הפסקה 

16:30-15:15 | רב-שיח מסכם: חקיקת רשת - דילמות ואתגרים
מנחה: עו"ד ד"ר גור בליי | היועץ המשפטי לוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

• עו"ד עמית אשכנזי | היועץ המשפטי, מערך הסייבר הלאומי	

• פרופ' קרין נהון | המרכז הבינתחומי הרצליה, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי	

• ד"ר יובל קרניאל | משפטן וחוקר תקשורת, רקטור ומשנה לנשיא, בצלאל, האקדמיה לאמנות ועיצוב	

• חה"כ רועי פולקמן	

להרשמה
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