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 אילן-ר קהילת לימודי ידע, מדע וטכנולוגיה, והמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר“, יודוד רייר - ברכות  0388

 אילן-, ראש המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת ברלוי-אורנה ששון    
 אילן-התכנית למדע טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת בר ענת לייבלר, -פתיחה   .0:5

  צורות מסורתיות וחדשות של מעקב ופיקוח

 ר אגט קראוס“יו -השפעת הפיקוח על כינון הסובייקט והתנהגות של קבוצות מושב ראשון:   0:32

 גוריון-המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בןשאול דוק,  
  האמנם הציבור אפתי כלפי מעקב ופיקוח? הקשר חברתי כמתווך בין מודעות לפעילות מעקב\פיקוח ופעולות נגד 
 אילן-התכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בראהובה ספיץ,  
 המקרה של החברה החרדית וסוכרת נעורים -טכנולוגיה ומשטור חברתי  
 הפקולטה לארכיטקטורה ותכנון ערים, הטכניוןרונן אידלמן,  
 מעקב ופיקוח מבוססי קהילה במרחב הציבורי 

 הפסקה  ..:11

 ר ערן פישר“יו -מעקב ופיקוח כחרב פיפיות מושב שני:  11:12

 אילן-המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה, אוניברסיטת בר עינת גרימברג, 
 תפיסות ופרקטיקות פרטיות בקשר למערכת ניטור נתוני נהיגה  -כאילו יש לנו עין בתוך האוטו" " 
 החוג למנהיגותחזן ושירן גרמן, -לטם פריהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, מיכאל בירנהק,  
 ומדיניות בחינוך, אוניברסיטת חיפה  
 תכנית הלימודים הסמויה של מצלמות המעקב בבתי ספר: פרספקטיבות של מנהלים ותלמידים 
 ל“צהואורי וינוקור, אילן -התכנית למדע, טכנולוגיה וחברה, אוניברסיטת ברמיכל פרנקל,  
 מידעני המידע בארגונים ביטחוניים בעידן שלאחר סנואדן ומנינג –מפקחים מפוקחים  
 בית הספר למדיניות ציבורית, האוניברסיטה העברית )ההרצאה תוצג באנגלית(רותם מדזיני,  
 The European Union’s Internet governance: Policy Instruments and Regulatory Strategies 

 הפסקה )כיבוד קל( 15:32

 ר ענת לייבלר“מושב שלישי: יו 14:12

 המרכז הבינתחומי הרצליה; בית הספר  , בית הספר לממשל ובית הספר לתקשורת,קרין נהוןמרצה אורחת3   
 למידע, אוניברסיטת וושינגטון3  

 המאגר הביומטרי: סיפור על טכנולוגיה, מדינה וחברה
 הפסקה 13:32

 דוד רייר ר “יו - קונפליקט או סינרגיה -תרבות המעקב וקפיטליזם מושב רביעי:  ..:12

 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת חיפהאילן תלמוד,   
 הרשת כאמצעי לשחרור ממעקב: המקרה המוזר של הביטקוין  
 המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחהערן פישר,   
 ..5כשמידע רצה להיות חופשי: הפיצול של מידע לחינמי וסחיר והמקורות של ווב   
 אילן-המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בראורי שוורץ,   
 פייסבוק שולטת: משילות מקוונת בעידן הקפיטליזם של העיקוב  
 המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, האוניברסיטה העבריתדן קוטליאר,   
  זיהינו את הדפוס, עכשיו רק תגיד לנו את השם": על שפה, תיאוריה ומומחיות בהבניה אלגוריתמית של זהות"  

 סיום .12:4

 klymtisrael@gmail.comהשתתפות ללא תשלום, באמצעות הרשמה במייל3 

 https://klymtisrael.wixsite.com/surveillanceפרטים ועדכונים באתר הכנס3 
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