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  אביב גאון ד"ר 
  

בהתפתחויות העשור האחרון מאופיין 
. יםרבבתחומים משמעותיות  טכנולוגיות
מתקדמות על ידי  של מערכותההטמעה 

ם שונים מציבה אתגרים רבים גופי
לממשלים בעולם ומחייבת בחינה מעמיקה 
של ההסדרים הקיימים. מצד אחד, 
לטכנולוגיה פוטנציאל להקל ולייעל 
תהליכים שונים כגון: בקרת גבולות, 

ת בריאות, אנרגיה וכמובן שוק ומערכ
הרבים העבודה. ואולם, לצד היתרונות 

הטכנולוגיה גם קשיים וסכנות.  מציבה
דוגמה בולטת היא האפשרות לעשות שימוש 
באמצעים טכנולוגיים (כמו רשתות 

(פייק חברתיות) כדי להפיץ תעמולה שקרית 

באופן אשר עלול לערער ממשלים ניוז) 
  ולפגוע בטוהר ההליך הדמוקרטי. 

ציג חלק מהאתגרים עמם נבמסגרת הסמינר 
ל והאיחוד בכלבי המער העולם מתמודד

בהרחבה בהסדרים  האירופי בפרט. נעסוק
המשפטיים השונים שקידם ומקדם האיחוד 
האירופאי בתחומים הטכנולוגיים תוך דיון 
בפוטנציאל שיש בהסדרים אלו לחיזוק 
האיחוד, בייחוד על רקע משבר הברקזיט. 

מהשנים  חריםנבנדון גם במקרים 
ה עשל השימוש שנהאחרונות כמו למש

 במערכת הבחירותמשבשת  בטכנולוגיה
הסמינר ישלב גם הרצאות אורח בארה"ב. 

של מומחים מתחומים שונים אשר יבקשו 
  .להעשיר ולהעמיק את הדיון

  
  מידע כללי והנחיות

  

  הסמינרראו מטה מבנה  –מחולק לארבעה חלקים מרכזיים  הסמינר  מינרהסמבנה 

  :מ הציון מורכב  מרכיבי הציון הסופי
  70% –סכמת ה מעבוד

  % 20 –רפרט 
  10% –קריאה  מטלת

   נק' 5 –ן מיטיב על השתתפות ותרומה לדיון ציו

  משלב הרצאות פרונטאליות ודיון קבוצתי.  הסמינר   הסמינרמקום ואופי 
 18:00-20:00ד' יום 

  אין תנאי קדם  תנאי קדם

קריאה והכנת נוכחות, 
  החומר

ן מגוון רחב ל דיון בשאיפה לבחוש תנו במתכויתקיימ הסמינרהמפגשים במהלך 
אינכם נדרשים לקרוא את רשימת הקריאה המצורפת,  ככל האפשר של נושאים.

  .למעט חומרים אליהם אפנה באופן מפורש
  

ותיבדק, מעת לעת,  ם,לתקנון הלימודיבכפוף  חובה היאהנוכחות בשיעורים 
לגלות ים תתפי על המשחשוב להבהיר, כ .הקורס מרצהבהתאם לשיקול דעתו של 

  להשתתף בדיון.ך נכונות תו בקיאות בחומר הקריאה
  

ראשוני טרם כתיבת העבודה המסכמת.  מדריך קריאההסילבוס משמש גם כ
  מחקר נוסף יידרש בהתאם לנושא העבודה שייבחר. 
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אתר אינטרנט פעיל ועשיר בו תוכלו למצוא את הסילבוס, קישורי  רלסמינ

  . שבוע לשבועה מרי הקריאאינטרנט והפניות לחומ
  

  לפני כל שיעור. . אתם מוזמנים להתעדכן באתרמרי הקריאהבחו שינויים ייתכנו

    gaonav@post.bgu.ac.ilניתן ליצור קשר בדוא"ל   יצירת קשר
  ש.שעות קבלה בתיאום מרא

הכתיבה שבחרו  נושאנטים להציג את טודהס יתבקשו' ב לקראת סיום סמסטר  )20%דיון ומצגת (
  יתקיים דיון אקדמי בנושא הנבחר.  ושלאחריבמסגרת רפרט 

- נושא וכד' הצגת ה 10 –הצגת הרפרט תתקיים במתכונת של הצגת מאמר אקדמי 
הרפרט יתבקשו המציגים להעביר כשבוע לפני ם. דיון ותגובות המציגי' לד 10

  .קריאה חומריפי הסמינר למשתת

   תוגש עבודה מסכמת הסמינרו של בסיומ  )70%( ה מסכמתודעב
   - כמה כללים מנחים 

 המודלבאמצעות  תוגשנה בודותהע.  

 אין לצרף עמוד שער . 
  עמודים 20- הוא כ העבודההיקף.  
 רווח כפול.12בגופן דיויד תוגשנה  דותהעבו , 
 טיקה וממשל במחלקה לפוליות אקדמיות ראו נספח מדדים להערכת עבוד

 ית הרשימה.בתחת
  בעברית ובאנגלית. העבודותניתן להגיש את 
 פנו בבקשה למרצהגות ילהגיש בזוו מעוניינים יהיסטודנטים ש. 

סרט (להלן: או  דיון בקשר לחומר קריאהתבקש סטודנט להוביל יבמהלך הסמינר   )10%מטלת קריאה (
קודות ניחסות להתיוך תקצר מוביל הדיון יידרש להכין סיכום . ")מוביל דיון"

שעות  48- כ למרצה הקורסולהעבירו רט מר הקריאה או הסשעלו בחו המרכזיות
  שעות לפני הסמינר. 24- מודל כלו להסיכומים יוע .לפני הסמינר
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 הסמינרמבנה 
  

  
  ר א'סטסמ

  

  העידן הטכנולוגי החדש  חלק א':

1  
30.10.2019  

   מה הטכנולוגיה רוצה?

2  
6.11.2019  

  בשתשנות משדחו לריותסינגו
  ן, אוניברסיטת בן גוריוטלקום- דויטשהמכון ,  ברודטאולג עו"ד הרצאת אורח: 

3  
13.11.2019  

  אכותית וסייברמודרנית, בינה מללוחמה  –אתגרים טכנולוגים 

4  
20.11.2019  

 ים של רובוט העצמית זכות ההגדרה

5  
27.11.2019  

  )Biasאטה (של ד ַטאינְ ואטה ביג ד

    היבטים משפטייםחלק ב': 

6  
4.12.2019  

   מסחר ומסחור ידע

7  
11.12.2019  

  היבטים פליליים ונזיקיים 

8  
18.12.2019  

  פרטיות 

9  
25.12.2019  

  ן, טורונטו קנדהרסו, אוניברסיטת ריירצאת אורח: פרופ' אבנר לויןה

10  
1.1.2020  

  ורה תחב

11  
8.1.2020  

 מיזם ישראל דיגיטלית מ"שיוע, ברק- ח: עו"ד אושרת מוראור רצאתה

12  
15.1.2020  

  ק העבודה שו

13  
22.1.2020  

  ק הבריאותשו

  
  ב'סמסטר 

  

    ציבורית מדיניות סייבר ו :חלק ג'

14  
11.3.2020  

  *ילימוד סיור

15  
18.3.2020  

   טכנולוגיה רגולציה של

16  
25.3.2020  

   אכיפת חוקו תוולגב
  

17  
1.4.2020  

  הלאומית של מדינת ישראלהסייבר ומדיניות  ם טכנולוגייםאתגרי
  לשעבר בישראל , ראש מערך הסייבריהתר מתנאביפרופ'  :ת אורחצאהר

18  
22.4.2020  

 איחוד האירופיטכנולוגיה ומדיניות ה
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  היבטים חברתיים : חלק ד'
19  

6.5.2020  
  אתיקה

20  
13.5.2020  

21  
20.5.2020  

  תיוז ואתגרי משילופייק נ

  רפרטים : חלק ה'

22-25  
3.6.2020  

10.6.2020  
17.6.2020  
24.6.2020  

  יכוםוס המשתתפים בסמינרם סטודנטיים של הרטצגת רפה

  
  *ייקבע בהמשך

  מאגרי מידע
 

  בר הלאומיהסיימטה 
ov.il/BranchesAndUnits/Cyber/Pages/default.aspxhttp://www.pmo.g   

  המשפטיםגיה ומידע במשרד פט טכנולוהרשות למש
Pages/default.aspxhttp://www.justice.gov.il/Units/ilita/   

  משפטיםת חיפה, הפקולטה לולוגיה באוניברסיטט וטכנלמשפ המרכז
://law.haifa.ac.il/techlaw/new/try/http 

  ה על מידע ירופאית להגנכנות האאתר הסו
uhttps://www.enisa.europa.e  
  פורד)ינה מלאכותית (סטנהשנים בנושא ב 100פרויקט  

ford.eduhttps://ai100.stan  
  רידג'המרכז למחקר סיכונים קיומיים בקיימב

http://cser.org  
  באוקספורד המרכז לעתיד האנושות

tps://www.fhi.ox.ac.ukht  
  )IPOsgoodeחני וטכנולוגיה (מכון המחקר בקניין רו –איי פי אסגוד 

.iposgoode.cawww  
  קטור לחקר הבינה המלאכותית בטורונטו, קנדהן ומכו

aivectorinstitute./http:/    
  מכון צבי מיתר לחדשנות טכנולוגית במרכז הבינתחומי

https://www.idc.ac.il/en/research/zmi/pages/main.aspx   
  YouTube - ערוץ בינה מלאכותית ב

FzNbAUENC8Ofpn3gXbFeF-om/channel/UChttps://www.youtube.c   
    

גיה נושא משפט וטכנולוחדשות ועדכונים ב   
 בלוג של אריק הורוביץה  http://erichorvitz.com  
 רצוול אתר האינטרנט של ריי קו.nethttp://www.kurzweilai  
 בוסטרום  ל ניקהבלוג שp://www.nickbostrom.comhtt 
 צזנה הבלוג של רועי  -  דריך לעתידמה://madaduhcom.wordpress.comhttps   
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  רשימת הקריאה 
  

  העידן הטכנולוגי החדשחלק א': 
ם מספר שניטכנולוגי הוצגה לפני בהקשר הניינות ילוסופיות המעות הפאחת השאל

הגישה האתנוצנטרית של בני לחלוטין את קווין קיילו. קיילו ביקש לפרק  על ידי
ך העיניים שלנו כבני אדם, וגיה דרבמקום לבחון את הטכנול –האדם לטכנולוגיה 

תם היא יכולה צעובאמו כי לטכנולוגיה רצון וצרכים משל עצמה להניחביקש קיילו 
אציג חלק מהשאלות  נרמיהסון של לק הראשבחים שלה. יאת המאוו ממשל

 ברה האנושית לאורך ההיסטוריה בתפר שביןעסיקו את החהפילוסופיות אשר ה
את ההיסטוריה וההתקדמות של  ,תבתמציתיואסקור,  כנולוגיה. במסגרת זוטואדם 

גיע נ מתי - ת משאלות היסוד עם אחה להתמודד הטכנולוגיה במאה האחרונה ואנס
  לריות).(סינגו "נקודת הפריצהל"

 152024.7( ?האדם שולטים בעולם- יוע בנמדיובל נוח הררי : לצפייה.( 
  :שנייה תחזית או אחת תחזיתד צופן? מה העתילצפייה  
 הארץ  "כשהתודעה האנושית תתייצב למפגש גורלי עם יצירי כפיה" נטע גורביץ

)26.9.2019( 
 Watch: What happens when our computers get smarter than we are? 

 ביולוגיהתעלה על הת: כאשר האנושות מהסינגולריות מתקרבוויל ריי רצקו 
 תר הקורס)(בא כוחם של רעיונות –, פתח דבר )2012(

 גיהל הביולוכאשר האנושות מתעלה עהסינגולריות מתקרבת:  יל רייקורצוו 
 אתר הקורס)(בששת העידנים  –, פרק ראשון )2012(

 ל האנושות יום שסדר ה – 1ק , פר)2015(ההיסטוריה של המחר הררי - יובל נוח
  21- במאה ה

 (באתר  11-22, עמ' 1, פרק )1974(זן ואומנות אחזקת האופנוע פירסיג  ט פבררו
 הקורס)

 One Hundred Year Study on Artificial Intelligence, Artificial 
Intelligence and Life in 2020 (2015) 

 N J Nilsson, The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas 
and Achievements (CUP 2010), pp. 19-25.  

 Kevin Kelly, What Technology Wants (2010)  
 U.S. White House, Preparing for the Future of Artificial Intelligence 

(2016) 
 Adrianne Jefferies, ‘Blockchain’ Is Meaningless, The Verge 

(7.3.2018) 
 Peter Holley, Three years ago it could barely walk. Now Atlas the 

humanoid robot is doing gymnastics, National Post (26.9.2019) 

  1  מה הטכנולוגיה רוצה?

אם רובוטים, זכויות משפטיות? ה נופול עלבעלי המוהאם בני האדם, והם בלבד, 
(ואולי גם חובות) ות כוייכולים להיות בעלי ז ותיתומחשבים בעלי בינה מלאכ

 ?משפטיות
 Watch: Black Mirror – White Christmas (AI Scene) 
 Watch: Ted 2 
 Watch: Westworld - Consciousness does not exist, Anthony Hopkins 

 נה מלאכותיתיות לרובוטים וביכוז – חוד האירופאיהצעת האי  
  ,ויות הרובוטיםל זכהבוט דורש צדק חברתי: המאבק עקרן צוריאל הררי 

)16.2.2018( 
 ""ות סעודיתית הראשונה שקיבלה אזרחפיה: הרובוטהכירו את סו, היום שהיה 

)27.10.2017( 
 Artificial Intelligence A Modern Approach (Stuart Russel & Peter 

Norvig, eds, 3rd ed, Prentice Hall, 2010) 1.1  

כות ההגדרה העצמית ז
  טיםרובושל 

2.  



  6

 L B Solum, Legal Personhood for Artificial Intelligence (1992) 70 
NCLR 1231 

 Sigal Samuel, Should animals, plants, and robots have the same rights 
as you? Vox (4.4.2019) 

 J.J. Bryson, Robots Should Be Slaves, in Y. Wilks (ed.), Close 
Engagements with Artificial Companions: Key social, psychological, 
ethical and design issue, ch. 11, pp. 63-74 (2010) 

 M. Shermer, Artificial Intelligence Is Not a Threat—Yet, Scientific 
American (1.3.2017) 

 Naruto et al v David John Slater et al (District Court of Northern 
California, 2016) 

י נשים דרוש – המלאכותיתבתחום הבינה  יודא – לוגיים מתקדמיםם טכנוחיתופיל
הובילה זו הסיבה שודאטה, הרבה דאטה.  מתקדמיםמעבדים  :מרכזייםרכיבים 

רכיבים המשמעותיים ההוא אחד  ותיו השונות,על צור ,יטלידיג מידעלהבנה כי 
למפתחים רכו ק בעעוצה רנ חשיבותו של הדאטה אינה. ולוגיתבמהפכה הטכנ ביותר

הנובעים והסיכונים  ברהבערכו היחסי לחלוגיה אלא גם נות בטכעוסקוולחברות ה
 בדאטה מסוג מסוים. משימוש 

 SASWAT SARANGI, PANKAJ SHARMA, BIG DATA: A BEGINNER'S 

INTRODUCTION (2020) 
 Rohit Kumar, Here's How Big Data Analytics is Changing the Face of 

Precision Medicine (20.9.2019) 
 Joel Nantais, Predictive Analytics in Government Decisions 

(27.6.2019) 
 Karen Hao, AI’s White Guy Problem Isn’t Going Away, MIT 

(17.4.2019) 
 Buolamwini, J., Gender Shades: Intersectional Accuracy Disparities in 

Commercial Gender Classification (2018) 
 Colarusso, D. & Rickard, E., Speaking the Same Language: Data 

Standards and Disruptive Technologies in the Administration of 
Justice (2017) 

 Ferguson, A., The Rise of Big Data Policing: Surveillance, Race, and 
the Future of Law Enforcement, chapter 4 (2017) 

 Cathy O'Neil, Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases 
Inequality and Threatens Democracy (2016) 

  .Bias  3- ו יג דאטהב

  ': היבטים משפטייםחלק ב

אחד ההיבטים המרכזיים בטכנולוגיה, ודאי ט וטכנולוגיה קשרי גומלין רבים. למשפ
אמצאות ) על Ownership(ות הבעלהוא  ,אטה והבינה המלאכותיתהביג דבתחום 

  של מערכות מידע.ופיתוחים וכן היבטים הנוגעים לתחרות וסחר 

 Watch: Star Trek Voyager - The Doctor's legal rights "Author, 
Author" 

  :זכויות יוצרים

  (א)45, 26, 24, 7, 1יפים , סע2007 –חוק זכות יוצרים, התשס"ז 
 להלן: 2016(ליאור זמר ומרים ביטון עורכים, נתחומיים רוחני: עיונים בי קניין) (

, ליטל הלמן מדע וטכנולוגיהקניין רוחני,  –שער רביעי  ,")עיונים בינתחומיים"
 )(באתר הקורס רים וטכנולוגיות חדשות"צו"זכויות י

 " ההיסטוריה: יין ישן  זכויות יוצרים בראירשת משפטית, אורית פישמן אפורי
  "חדש ילבכ

  קורן ומיכאל בירנהק - (ניבה אלקיןרשת משפטית: משפט וטכנולוגיות מידע
 משפט וטכנולוגיות מידע –ה "), הקדמרשת משפטית) (להלן: "1120ם, עורכי

  .4   סחור ידעמו מסחר
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  צופן דה־וינצ'י: הבינה המלאכותית משנה גם את עולם האמנותגילרמן, דנה 
)26.1.2019( 
 

  :פטנטים

  3, סעיף 1967 –חוק הפטנטים, התשכ"ז 
 דלקים הצומת שבין ביולוגיה סינתטיתם "ב גרינבאוד ,יםחומיעיונים בינת ,

 (באתר הקורס) "טכנולוגיה נקייה וקניין רוחני ביולוגיים
 Ryan Abbott, I Think Therefore I Invent: Creative Computers and the 

Future of Patent 57 BC L Rev 1079 (2016) 
  

 :דיני תחרות
 OECD, Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital 

Age (31.5.2017) 
 Canadian Competition Bureau, Big data and Innovation: Implications 

for competition policy in Canada (17.11.2017) 
 Michal S. Gal and Niva Elkin-Koren, Algorithmic Consumers 30 Harv 

J of L & Tech 1 (2017)  
תוצרים של אותן ביחס לגם  כמו –ת הבעלות על אמצאות ופיתוחים לצד שאל

וגיות מתקדמות וכיצד) ניתן לייחס למערכות טכנול(האם  לבחון שי – אותאמצ
  יקית.או נזאחריות פלילית 

 Watch: Black Mirror – White Christmas (Punishment) 
  :הדרכים של גוגלנת תאו; ם של אוברכיהדראונת תצפה 
  2010(הפשע המקוון אסף הרדוף( 
 2018- ח, תשע"חוק לצמצום השימוש במזומן 
 זרים לציבורפטוגרפיים מבורינפקת מטבעות קשל ה בחינת אסדרההוועדה ל 

)2019( 
 Omri Rachum-Twaig, Whose Robot Is It Anyway? Liability for 

Artificial-Intelligence-Based Robots University of Illinois Law 
Review (2020) 

 Ron Schmelzer, What Happens When Self-Driving Cars Kill People? 
(26.9.2019) 

 EU, Cryptocurrencies and Blockchain: Legal context and implications 
for financial crime, money laundering and tax evasion (2018) 

 John Markoff, As Artificial Intelligence Evolves, So Does Its Criminal 
Potential, The New York Times (23.10.2016)  

 Calo, R., A Robot Really Committed A Crime: Now What? Forbes 
(23.12.2014) 

 G.E. Merchant and R.A. Lindor, The Coming Collision Between 
Autonomous Vehicles and the Liability System, 52 Santa Clara L. 
Rev. 1321-40 (2012) 

יבטים פליליים ה
  ונזיקיים 

5.  

ל, רשתות ב של תחומים. כך למשהטכנולוגיה מאתגרת את המשפט במגוון רח
ם ת כל פעולה שאנו מבצעים ומגבילות את האפשרות של המשתמשיחברתיות מנטרו

, ון חשוב ורלוונטי להיבטים שוניםהדיון בנושא פרטיות הוא דילשמור על אנונימיות. 
  י מידע.אגרמו אטהדכמו למשל טיוב 

 Watch: Black Mirror – Arkangel (Trailer)  
 29.7.2018( זיכרון דיגיטלי, האזן: מיכאל בירנהק(  

 10, 7סעיפים , חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו 
 17- ,16, 14-13, 11(א), 10, 8-7, 2, סעיפים 1981 – , התשמ"אחוק הגנת הפרטיות

 ו23-23ב, 17

  .6  פרטיות
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 13, 3-1ם , סעיפי1979 –, התשל"ט חוק האזנת סתר 
 1, סעיף 1200- , תשס"אחוק מידע גנטי 
 ] (מעצר וחיפוש) סעיף  ,1969 – , התשכ"טנוסח חדש]פקודת סדר הדין הפלילי

 א23
  7200 –התשס"ח , נתוני תקשורת) –חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה 
 4, סעיף 1995 –התשנ"ה  ,חוק המחשבים  

 441, סעיף 1977 –, התשל"ז חוק העונשין  

 מכי זיהוי ים ונתוני זיהוי ביומטריים במסחוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטרי
 9002- , התש"עובמאגר מידע

  הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה)תקנות הגנת ,
 2001- תשס"א

 יהוי ביומטריים במסמכי זיהוי חוק הכללת אמצעי זיהוי ביומטריים ונתוני ז
 62- ו 25, 17, 9, 4, 1, סעיפים 2009- , תשס"טדעמי ובמאגר

 44- ו 26, 19-16, 6-3, 1, סעיפים 2006- , התשע"ושראיק שירות נתוני אוח 
 הנחיית רשם מאגרי המידע בנושא מצלמות אבטחה ומעקב 
 שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה  רטיות:להגנת הפ ות הרשותחינה

 ובמסגרת יחסי עבודה
 נייר עמדה –, רמו"ט תסקיר השפעה על הפרטיות 
  ימוש בשירותי מיקור חוץ לעיבוד מידע אישיש –המידע הנחיית רשם מאגרי 

 אפ קטן - בין לינקדאין לסטארט ד מזויין? הסכסוךחלון ראווה או שו, רותי לוי
 )26.9.2019( מעורר את הדימיון של בתי המשפט

 ניצחון משפטי של גוגל: "הזכות להישכח" לא תיושם באופן , אל- ת גןריאוש
 )4.9.20192( סבגלו, גלובלי

 27.1.2019( הזכות להישכח, רחל ארידור הרשקוביץ(  
 ת מידע ממרשם הנדסת פרטיות ציבורית: המקרה של העבר", ירנהקמיכאל ב

 )2018(יב דין ודברים  "האוכלוסין למפלגות

 יז (תשע"ג)ט פהמש "דמנויותנים והז: סיכוריחוק המאגר הביומט"א, ומר טנע 

  2011( טי, הזכות לפרטיות בין משפט לטכנולוגיהפר מרחבמיכאל בירנהק (
 –פרטיות וחברה, פרטיות וטכנולוגיה, פרק יד'  –"), פרק א' הקבירנלהלן: "(

 יתחשיפה משפטית והגנה טכנולוג

  רופאיהאיהאיחוד  –רפורמת הגנת הפרטיות 
  מידע, ח בע"מ נ' רשם מאגרי האיי.די.איי חברה לביטו 11-02-24867עת"מ

) 1.8.2012בו, (פורסם בנ המשפטים שות למשפט טכנולוגיה ומידע במשרדהר
 5-7(גופים פיננסיים לא יוכלו לשמור על מידע שקיבלו מצווי עיקול), פס' 

  יםמיזק בינלאו] החברה לשירותי ב1995ברק איטיסי [ 'מור נ 4447/07רע"א 
ה לנשיאה לפסק דינו של המשנ 11-22, פס' )25.3.2010 (פורסם בנבו, בע"מ

  השופט רובינשטיין.המיעוט של ות), דעת ריבלין (הזכות לאנונימי

  על - , תקמשרד הפניםכויות האזרח בישראל נ' האגודה לז 8070/98בג"צ
 אגרי מידע ממשלתיים) ) (הזכות לפרטיות ומ2004( 1065), 2(2004

 M. Astor, Your Roomba May Be Mapping Your Home, Collecting 
Data That Could Be Shared, The New York Times (July 25, 2017) 

 Michael Froomkin, The Death of Privacy 52 Stan L Rev 1461 (2000) 
 General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679) 
 The Federal Trade Commission Act (§§45) (Sec 5) 
 Lee, E., Monetizing Shame: Mugshots, Privacy, and the Right to 

Access (2018) (Read Sections I and III and conclusion.) 
 R. Calo, Robots and Privacy, in P. Lin, K. Abney, and G.A. Bekey, 

and (eds.), Robot Ethics: The Ethical and Social Implications of 
Robots (Apr. 2, 2010) 
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של התפתחויות  יההשפעה הצפוחומים ואת הספר תבחן מנהזה של הסמינר  בחלק
ורה צפויים להשפיע גם על ום התחבשינויים בתח על תחומים אלו.נולוגיות טכ

רק בשינוי עסוק לא הדיון יושוק העבודה.  משל תכנון עירוניתחומים נוספים כמו ל
  .ולוגיה על החברה והממשלעצמו אלא גם בהשפעה של הטכנהטכנולוגי 

 Watch: Flytrex Drone Delivery in Reykjavík, Iceland 
 1,200- ה: נסיעה אל העתיד בבלי פקקים, תאונות או חיפושי חנילדמן, ן פנד 

 )26.9.2019(הארץ  ,קמ"ש
  וספק  - טונומיות זה לא כל כך פשוט תעשיית הרכב מגלה: מכוניות אובודט, ניל

 )20199.81.( לויפע מתי
 ן רכבים אוטונומייםאלון מאסק: בעוד שנה טסלה תוציא מיליו, רויטרס 

)23.4.2019( 
 ה את פני הכבישים""מהפכת הרכב האוטונומי תשנ, יאבי בליזובסק 

)20.12.2018( 
 http://moralmachine.mit.edu/ 
 Guy Seidman & Aviv Gaon, A Future Without Human Driving (2020) 

( ר הקורסבאת ) 
 Charles Alcock, Drone Food Delivery Service To Launch in North 

Carolina (26.9.2019) 
 Eric Adams, Bell's New, Self-Flying Cargo Drone Hauls a Heavy 

Load (9.1.2019) 
 US Department of Transportation, Preparing for the Future of 

Transportation: Automated Vehicles 3.0 (AV 3.0) (4.10.2018) 
 J. Fleetwood, Public Health, Ethics, and Autonomous Vehicles, 107 

Am. J. Public Health 532-36 (2017) 

  .7   תחבורה

תהליכי אוטומציה . משמעותיים בעשורים האחרונים שוק העבודה עובר שינויים
כי תהליאנושיים ו קים יותר לעובדיםבתחומים רבים אין אנו נזקכך שלילים מוב

ם אלו יליכקרובות תהבשנים ה. נומיותאוטומערכות סמכים יותר ויותר על הפיתוח נ
ות בינה אשר מערככיהיו חשופים לשינויים תחומים  תרוילהתרחב ורק צפויים 

  האנושי. שוק העבודהקום נכבד בסות ממלאכותית תופ

  ,2, פרק 21- מחשבות על המאה ה 21יובל נוח הררי  
 לך עולם משרות נעלמות, רובוטים וחלטורות שעתיות: לאן הווטמן, ם גיות

 )18.7.2019( העבודה
 Francesco Marconi, Historian Yuval Noah Harari on the Robot 

Revolution, The Wall Street Journal (27.9.2018) 
  ,או לקבל יחס של  -  בוטרו : להפסיד את המשרה לטובתמה עדיףאקונומיסט

 ).8014.22( ה?רובוט בעבוד
 דו"ח משרד המדע: "המחסור בעובדי בינה מלאכותית עלול לפגוע דה, צחי ש

  )11.11.2018( בכלכלת ישראל"

  .8   שוק העבודה

וחלת החיים בעליה דרך משמעותית. ת ברתכ תהאנושועברה אחרונה מאה הב
התקדמות ל. ובהטובאיכות חיים ורינו כות יותר מהם ארושני. אנו חיים תמדתמ

להוביל צפויה ההתפתחות הטכנולוגית . לכך יתוגיה תרומה משמעותטכנולבמדע ו
 יאפשרוטכנולוגיות ה התפתחויותמשל, מרחיקי לכת גם בתחום זה. כך ללשינויים 

ים יותר אים לחכמשיהפכו את הדורות הבבמטען הגנטי  ה שיפוריםמקצוך לער
  ולחסינים בפני מחלות ופגעי הזמן. 

 Watch: Da Vinci Surgical System: Surgery on a Grape 
 Watch: Man alerted to life-threatening problem on his Apple Watch 
 Watch: Gene Editing: Last Week Tonight with John Oliver (HBO)  
 David Cyranoski, The CRISPR-baby scandal: what’s next for human 

gene-editing (26.2.2019) 
 Tracey Tomlinson, A CRISPR Future for Gene-Editing Regulation: A 

  .9  יאותרשוק הב
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 Proposal for an Updated Biotechnology Regulatory System in an Era 
of Human Genomic Editing, 87 Fordham L. Rev. 437 (2018) 

 D. T. Max, Paging Dr. Robot (23.9.2019) 
 Journal of Emergency Medical Services, Making the Case for 

Emergency Medical Drones in Canada (25.9.2019) 
 Ian Kerr, Jason Miller & Noel Corriveau, Robots & Artificial 

Intelligence in Health Care, in Joanna Erdman, Vanessa Gruben, Erin 
Nelson, eds, Canadian Health Law and Policy, 5th ed (Toronto: 
LexisNexis Canada, 2017) 

 The Medical Futurist, see Artificial Intelligence, Bioethics, 
Cyborgization, 3D Printing 

  בורית יות צידינ סייבר ומחלק ג': 

. אנו ולוגיהדיניות בתחום הטכנשל מהיבטים במקד מינר יתשל הסהחלק השלישי 
ם סיכוניונדון בוהסייבר  כותיתם הבינה המלארגולטורים שונים בתחוהסדרים נבחן 

המדיניות וחים הטכנולוגיים לקידום הפוטנציאל הטמון בפיתוש וחששות לצד מימ
 והחברה. יעדים של המדינהוה

 U.S. White House, Preparing for the Future of Artificial Intelligence 
(2016)  

 California’s “Bots” Bill (Senate Bill No. 1001) 
 UK, Select Committee on Artificial Intelligence, AI in the UK: Ready, 

Willing and Able? (16.4.2018) 
 Aviv Gaon & Ian Stedman, A Call for Action: Moving Forward With 

Canadian Artificial Intelligence Policy (2019)  
 Noam Cohen, Will California’s New Bot Law Strengthen Democracy? 

The New Yorker (2.7.2019)  
 Japan, Strategic Council for AI Technology, Artificial Intelligence 

Technology Strategy (2017) 
 China, New Generation of Artificial Intelligence Development Plan 

(2017) 
 A. Tutt, An FDA for Algorithms, 69 Admin. L. Rev. 83-123 (2017) 
 R. Calo, The Case for a Federal Robotics Commission, Report for The 

Brookings Institution ( 4.9.20115 ) 
 Ryan Calo, Artificial Intelligence Policy: A Primer and Roadmap 

(2017) 

  .10  יהלוגשל טכנורגולציה 

ור אמצעי שיפעות באמצ יפת החוקאכמערכות יכולות לסייע למערכות טכנולוגיות 
    .ככלי עזר לשופטיםילו פוא, ייעול בקרת הגבולות קוחהפי

 Watch: Kang Lee, Can You Really Tell If a Kid Is Lying? 
 Watch: Atlas PRO Drones  

 רכים, ה עטכנולוגיה: על הדרך שב הבנייה חברתית שלשת משפטית, יובל דרור ר
 חוק ואכיפה מוטמעים בטכנולוגיה

 Jason Tashea, France bans publishing of judicial analytics and 
prompts criminal penalty, ABA Journal (7.6.2019) 

 Michal Kosinski & Yilun Wang, Deep Neural Networks Are More 
Accurate Than Humans at Detecting Sexual Orientation from Facial 
Images, Journal of Personality and Social Psychology 114(2) (2018) 

 Lorne Sossin Blog, The Algorithm of Justice? Fairness and Digital 
Rights (28.11.2018) (including the references to Jesse Beatson’s 
paper) 

 אכיפת חוק, תבולוג
   חברתיותוזכויות 

11.  
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 Lex Gill, Dennis Redeker, and Urs Gasser, “Towards Digital 
Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of 
Rights”, International Communication Gazette 80(4) (2018): pp. 302-
319 

 CHRISTIAN JOPPKE, CITIZENSHIP AND IMMIGRATION (2010) pp. 1-33 
 Costica Dumbrava, “Citizenship and Technology”, in OXFORD 

HANDBOOK OF CITIZENSHIP, Ayelet Shachar, Rainer Bauböck, Irene 
Bloemraad, and Maarten Vink (eds.), Oxford: Oxford University 
Press, 2017, pp. 767-783 

 Wall, J. et al, Solicitor General’s Response to Loomis Request for 
Certiorari (2017) 

 Koepke, J. & Robinson, D., Danger Ahead: Risk Assessment and the 
future of Bail Reform (2017) 

 Starr, S., Evidence-Based Sentencing and the Scientific 
Rationalization of Discrimination (2013) 

). 3הכס, עונה  חקי(מש ורד ואריז הסביר לטיריון לאניסטרשלכפי ידע הוא כוח, 
יותר מתוכנו של הארנק. תוכנם של מכתבים בעלי ערך רב כי  , בצדק,טעןואריז 

חומים השונים הובילו לתלות של בני האדם ההתפתחויות הטכנולוגיות בת, ואכן
מדינות ת שרתים בווו שומרים וצורכים מידע הנשמר בחים טכנולוגיים. אנמצעבא

נויות אלקטרוניות (אמזון ואי ביי) באמצעות שונות בעולם, רוכשים מוצרים בח
אישי (תמונות, מיקום ) ומשתפים מידע PayPalיקה (כרטיסי אשראי או מערכות סל

שפים ליותר ויותר שנים האחרונות אנו נחבי וכו') ברשתות החברתיות. גיאוגרפ
כך, להגיע למידע הזה ולעשות בו שימוש.  ישנו ניסיון (לעיתים מוצלח) מקרים בהם

לחשוף מידע רגיש על מועמדים לנשיאות במטרה להשפיע על בחירות ניתן  למשל,
את אורח ות ממשל וחברות על מנת לשבש , לפרוץ לתשתיכלשהי מוקרטיתבמדינה ד

  החיים ועוד. 

  הגנת סייבר – 4442, 2443החלטות ממשלה 
 ם)מדיניות ונהלי( מערך הסייבר הלאומי 
 אגף שוק ההון, ביטוח  –, משרד האוצר פים מוסדייםגוניהול סיכוני סייבר ב

 דייםמוסוחיסכון, חוזר גופים 
 פירצה במערכת תווי חניה חשפה מידע אישי של מאות אלפי " עומר כביר

 )3.10.2019" (ישראלים
 " האם הרשויות המקומיות ערוכות להגנה מפני מתקפות יהודה קונפורטס

 )18.9.2019" (סייבר?
 (תשע"ג) 499טו שפט וממשל מ" , מיזוגניה וחופש ביטויהמרשתת" עירית נגבי 

  ט ועסקים שפמ" הסייבר: אתגרים והזדמנויות דיני הלחימה במרחב" יוסףרן
)2017( 

  2014( 3ן הקטבים בי אתגר והזדמנויות במרחבים חדשים –סייבר ( 
 " הבינלאומי על לוחמת הסייבר המשפט ההומניטארי חלתהאיתן דיאמונד" 

עורכות,  פנינה שרביט ברוך וענת קורץ,( לאומי: סוגיות נבחרות ט וביטחוןשפמ
2014( 

 David Horovitz, To stop Russia and other hackers, we need to 
overhaul the internet, says top Israeli cyber expert (22.6.2017)  

 Brian Fung, To battle hackers, IBM wants to encrypt the world 
(17.7.2017)  

 DNI, Background to “Assessing Russian Activities and Intentions 
 in Recent US Elections”: The Analytic Process and Cyber (6.1.2017) 
 U.S. White House, Federal Cybersecurity Research and Development 

Strategic Plan  (2016) 
 U.S., Cybersecurity Enhancement Act of 2014 

יעה סייבר ופשמדיניות 
  נטרנטבאי

  

12.  
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 US, Department of Justice, Cybersecurity 
 Cyber Threats - Ransomware: What It Is and What To Do About It 

(June 2016), How To Protect Your Networks from Ransomware: 
Interagency Technical Guidance Document (June 2016) 

 Watch: Yuval Noah Harari & Chancellor Sebastian Kurz in 
Conversation (13.5.2019) (especially the discussion following Noah 
Harari’s talk)  

 Yuval Noah Harari, Who Will Win the Race for AI? (2019) 
 Natasha Lomas, Where is the EU going on Tech and Competition 

Policy? (15.6.2019) 
 Case C‑507/17, Google v CNIL 
 Alberto Miglio, Extraterritorial Enforcement of Fundamental Rights 

after Google v CNIL  
 EU, Cybersecurity Strategy 
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  ואתיים  תייםהיבטים חבר: חלק ד'

שאלות מתחום  מעליםים הקודמים חלקהתייחסנו ב םאליה הנושאיםכמעט כל 
ודתית של תוך בחינה נקהדילמות השונות  חזור אלוהמוסר. בחלק זה נהאתיקה 

טונומיות וכן ההשפעה של ערכות אובאמצעות מ כמו למשל לוחמהר היבטים מספ
  . בני אדם ) על היחסים ביןמערכות טכנולוגיות מתקדמות (כמו בינה מלאכותית

 :רקע

 2019.4.26( נוח הררישיחה בין מארק צוקרברג ליובל צפייה ב( 

 21.9.2019( לשיחות ןכבוט. הוא זמיאבא מת ונולד מחדש ב כרמל, יוג( 

 על רובוטי סקס עבור  ליץעשויים להמ מטריד או מהפכני? רופאיםוי, קי למיי
 ).92016.14( חולים

 האתיקה לבינה חרי הקמתה: גוגל פיזרה את מועצת שבוע איר, עומר כב
 )5.4.2019( מלאכותית
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באמצעות אותה זרות יכולות ות ומדינמסוג מסוים ר טואלט ייאותנו לרכוש ננע לשכ

 ,גיה. השימוש בטכנולומועדף עליהןהשכנע אותנו להצביע למועמד טכנולוגיה ל
 ,חוקתיותהן זכויות יסוד בהן חופש המידע והביטוי בייחוד במדינות דמוקרטיות 

 המשטר לפגיעה ביציבות בעתיד להוביל גםועלול ערער את הסדר החברתי מ
  ה.והחבר
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Journal of Asian Law 32(1) (2018): pp. 1- 36 
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