
 
 
 
 
 
 

 עמותת אשנב מציעה מספר הרצאות ייחודיות בעוסקות בהיבטים מגוונים הקשורים
  להתנהלות ברשת האינטרנט.

 

 פרטיות בעידן האינטרנט/ מרצה ד"ר ארז וייסברוד●

 הזכות לפרטיות היא זכות בסיסית של כולנו, אבל היא נעלמת במהירות בעידן
 האינטרנט בו כל מה שאנחנו עושים מתועד. בהרצאה נראה כמה מידע נאסף עלינו

 מבלי שאנו מודעים ובנוסף עד כמה המידע שאנו חולקים במודע יכול לשמש
 נגדינו. בנוסף, נראה מה ניתן לעשות בעזרת אמצעים פשוטים על מנת להחזיר לעצמנו

 את השליטה על המידע הפרטי שלנו.
  

 הצצה למרחב הסייבר או "מה קורה כשצפון קוריאה תוקפת לנו את●
 הטוסטר"?/ מרצה ד"ר ארז וייסברוד

 בשנים האחרונות התקפות מחשוב כבר לא מוגבלות למחשב שלנו. כשהרכב שלנו,
 הרמזורים, הבית ואפילו קוצב הלב משתמשים בתקשורת, ההאקרים יכולים לפרוץ

 לכולם. התקפות הללו יכולות כיום לפגוע בכל אחד בבית, ברכב, להשבית ערים
 ותשתיות קריטיות. 

 בהרצאה הזאת נקבל תמונת מצב למגוון האיומים החדשים בה השחקנים הם כבר לא
 רק האקרים, אלא גם מדינות.

 
  

 



 
 

אחר● החדשות חברות של המרדף חברתיות ורשתות מסורתית          תקשורת
לטלויזיה השנייה הרשות של הציבור פניות נציב רגב, דוד מרצה:            החדשות/

 ורדיו
 בעידן בו אנו נמצאים היום מוצאת התקשורת המסורתית את עצמה אל מול הענק

 הגדול: הרשתות החברתיות. אלה הפכו זה לא מכבר לספקיות החדשות המרכזיות
 כאשר כל אזרח שנתקל או נקלע לאירוע חדשותי, מצלם ומסקר אותו ומעלה אותו לרשת

  החברתית.
 לא פעם אנו מוצאים את עצמו צופים במהדורת חדשות כאשר חלק ניכר מהתכנים

 המשודרים הם בבחינת "חדשות ישנות" לאחר שעלו בשעות ובימים שלפני ברשתות
 החברתיות.

 התקשורת החדשה הזו נטולת גורמים מתווכים כדוגמת עיתונאים וצלמים והיא מועברת
 לא פעם בצורה בוטה, לא כל סינון ותוך צפצוף על כללי האתיקה העיתונאית.

 הרצאה הכוללת דילמות אתיות וכן דיון בנושא צפייה בתכנים בטלויזיה וברשת.
 
 

 מה בין שיימינג ללשון הרע/ מרצה עו"ד רון לוינטל, מומחה ללשון הרע ויו"ר●
 ועדת לשון הרע בלשכת עו"ד

 לשתף פוסט ולהיות שותף לעבירה? להוציא מקבוצת ווסטאפ ולהיות חשוף לתביעה?
 כיום כמעט כל פעולה שאנו עושים במרחב הדיגיטלי עשויה להביא אותנו להיות שותפים
 בפגיעה ברשת, הפרת זכויות יוצרים. כיצד יודעים לשלוט בכך? מהם החוקים החלים על

  פעילות ברשת וכתיבת סטטוסים? כיצד נוכל להגן על עצמנו והאם בכלל ניתן.
  הרצאה,סיפורים ואנקדוטות אודות תחום לשון הרע בתחום האינטרנט בעיקר.

 
 

 הרצאות נוספות הניתנות על ידי חברות הנהלת אשנב – ד"ר שגית יעקובוביץ, יו"ר
 העמותה וד"ר אורלי מלמד, עוסקות בסוגיות השונות בהן מטפלת העמותה כגון: פרטיות

 ברשת, תרבות השיח, צרכנות ברשת וצריכת מידע, בניית מוניטין, איזונים בין זמן
 ווירטואלי לזמן אמיתי, יזמות ויצירתיות ברשת, גלישה במקומות עבודה.
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