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 סוגיות חברתיות של מעקב ופיקוח יום עיון: 

 .באוניברסיטת בר אילן 2017במאי,  22

  .שמחים להזמינכם להגיש תקצירים ליום עיון בנושא סוגיות חברתיות של מעקב ופיקוח אנו

 והיות ,והינו חסר תקדים בכל בעולם מבחינת היקפ אושר לאחרונה על ידי הכנסתחוק המאגר הביומטרי  

ישראל היא גם מהמובילות . והגורמים שלהם יש גישה אל נתוני המאגר וחובה לכל האזרחים, שימושי

 ובטכנולוגיה לפיענוח נתונים דיגיטליים של צילום ביומטרי שמבצעתבמצלמות טלוויזיה  בשימושבעולם 

לבירת ישראל הפכה בשני העשורים האחרונים בנוסף לאלה, מעקב אזרחי מתמיד במרחב הציבורי והעסקי. 

מכלל התעשייה  משמעותילחברות ישראליות יש נתח . העולם בפיתוח וייצוא של טכנולוגיות מעקב

מספרות סיפור של  אינן רקהעולמית שקשורה בזיהוי, ניתוח ואגירה של נתונים ויזואליים. עובדות אלו 

 . (surveillance)מעקב ופיקוח טכנולוגיות הקשרים השונים של בכנס זה נרצה לדון בנולוגית. הצלחה טכ

 

 בכנס: השתי הרצאות אורח תתקיימנ

 

 פרופ' דייויד ריבס, מהמחלקה  תתקיים הרצאת אורח של ,2017מאי, ב 21-ה ,ערב יום העיוןב

Human Centered Design & Engineering, אוניברסיטת וושינגטון: 

Interoperability Infrastructures 

 

  בית הספר לממשל ובית הספר לתקשורת, , פרופ׳ קרין נהון, 2017במאי,  22ביום העיון, ה

 : בית הספר למידע, אוניברסיטת וושינגטון; המרכז הבינתחומי הרצליה

 המאגר הביומטרי: סיפור על טכנולוגיה, מדינה וחברה

 

   להלן נושאים אפשריים אך לא ממצים של מאמרים לכנס:

  חברה הישראליתשל ה כאפיסטמולוגיה אזרחיתתרבות המעקב 

 יות וחדשות של מעקב ופיקוחצורות מסורת 

  חברתי, פיננסי, פוליטי, רפואי וביולוגי –תחומים של מעקב ופיקוח 

  :קבוצות מיעוט, צרכנים, אקטיביסטים, משתמשי רשתאובייקטים של מעקב ופיקוח 

 ם ועסקייםלאומיים, ארגונייגרי מידע פלטפורמות של מעקב ופיקוח כמו, מא 

 וביג דטה כריית מידע ,היבטים היסטוריים, פילוסופיים וסוציולוגיים של מעקב 

 כינון ה self משליותומ האלגוריתמי (governmentality) דיגיטלית 

 ניהול אוכלוסין" של קבוצות מיעוט" 

 .תעודות זיהוי ותעודות זהות כאמצעי של נראות 

 

  -ללמרץ,  30עד ניתן לשלוח ( ופירוט השייכות המוסדית) מילים 250תקצירים עד 

klymtisrael@gmail.com אפריל חודשב. הודעות על קבלה או דחיה ישלחו . 
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