עיצוב מרחב הסייבר :חשיבותו של הגורם האנושי
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תוכנית הכנס
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התכנסות
דברי פתיחה והדרכה על מערכת ליגילו – פרופ' שיזף רפאלי
(חדר )514

01:11-01:11

הרצאה במליאה  -פרופ' יונתן כץ

(חדר )514

Taking the Human into Account in Cryptographic Design
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קוקטייל
הרצאה במליאה  -פרופ' שיזף רפאלי (חדר )514
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יום חמישי 61 ,מרץ6161 ,
9:00-9:30
1:61-1:54
1:54-01:54
01:54-00:04
00:04-06:04
06:04-05:11
05:11-04:61
04:61-03:11
03:11-03:61

התכנסות
דברי פתיחה
מר עמית אשכנזי ,היועץ המשפטי מטה הסייבר הלאומי ,משרד ראש הממשלה
הרצאה במליאה  -דר' דודי מימון (חדר )514
Predictably Deterrable? On the Relevance of “Soft Science” Models
in the Exploration of System Trespassers’ Online Behaviors
הפסקה

מושבים מקבילים ()I
הפסקת צהרים
מושבים מקבילים ()II
הפסקה
דברי סיכום – פרופ' דני דולב (חדר )514

ההרשמה לכנס בטופס זה
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מושב  - Iזכויות בעידן הדיגיטלי (חדר )516
יו"ר :פרופ' שיזף רפאלי ,אוניברסיטת חיפה
גב' נילי שטיינפלד ,אוניברסיטת אריאל
אסטרטגיות להגנת הפרטיות -טווח של אפשרויות
דר' אפרת דסקל ,האוניברסיטה הפתוחה
תיזהרו שם בחוץ ארגוני זכויות דיגיטליות מגנים על האזרח
מר רותם מדזיני ,האוניברסיטה העברית
בחיפוש אחר אכיפה אפקטיבית להתמודדות עם פורנוגרפיית נקם :מהזכות לפרטיות לזכות יוצרים
גב' רחל ארידור-הרשקוביץ ,אוניברסיטת חיפה
רגולציית הגנת המרחב הקיברנטי :לא רק תשתיות קריטיות
עו"ד תמי קצביאן ,האוניברסיטה העברית
פיקוח על עובדים בעידן הווירטואלי – מה בין עבר להווה

מושב  – IIלוחמת סייבר (חדר )515
יו"ר :דר' דוד מימון ,אוניברסיטת מרילנד ,ארה"ב
דר' רחל סויסה ,אוניברסיטת חיפה
רלוונטיות הגורם האנושי בלמידת יריב בעולם הריאלי למרחב יריבות סייבר – מה בין "תרבות קוגנטיבית" ו"נוזקה קוגנטיבית"
מר אדם הופמן ,האוניברסיטה העברית
של מי המרחב הזה בכלל? שומרי סף ,מאפשרי זרימת מידע והאתגר הרגולטורי בהתמודדות עם ארגוני טרור באינטרנט
גב' נטע קרמר ,האוניברסיטה העברית
עקרונות היוס אין בלו ולוחמת סייבר
דר' עמית שיניאק ,האוניברסיטה העברית
הסייבר כאיום ייחוס :יצירת הלגיטימציה לפעילות מדינית ביטחונית בסייבר
פרופ' טל ז'רסקי ד"ר אלדר הבר ,אוניברסיטת חיפה
הגנה על תשתיות חיוניות במרחב הסייבר בישראל
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מושב  – IIIהגורם האנושי בהגנה על הרשת (חדר )514
יו"ר :דר' עמית רכבי ,המרכז לחקר האינטרנט ,אוניברסיטת חיפה
פרופ' מיכאל שפירא ,האוניברסיטה העברית
הגורם האנושי כמכשול לניתוב מידע בטוח באינטרנט
מר גיא דגן ,בנק הפועלים
קו ההגנה האחרון
פרופ' אמיר הרצברג ,אוניברסיטת בר-אילן
Protecting Johnny in the World Wild Web: User-Centric Security and Privacy
דר' שרון בר-זיו ,אוניברסיטת חיפה
עידוד חדשנות בטכנולוגיות הגנה על המרחב הקיברנטי :חישוב מסלול מחדש?

מושב  – IVבני נוער במרחב הסייבר (חדר )414
יו"ר :דר' אסנת מוקרין ,אוניברסיטת חיפה
גב' אדים מסארווה ,האוניברסיטה העברית; פרופ' מונא ח'ורי-כסאברי ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ופרופ' פיי משנה ,אוניברסיטת טורנטו ,קנדה.
בריונות ברשת בקרב בני נוער בחברה הערבית :גורמים אישיים ,משפחתיים וסביבתיים
גב' דנה הילמן ,המשרד לביטחון פנים
פגיעה מקוונת – ממצאים מתוך סקר "ביטחון אישי" ( )4102-4102ומתוך סקר בקרב בני נוער (יולי )4102
פרופ' רויטל סלע-שיוביץ ,המכללה האקדמית ע"ש דוד-ילין והאוניברסיטה העברית; פרפ' דיוויד פיירוז,
אוניברסיטת קולורדו-בולדר ,ארה"ב ופרופ' סקוט דקר ,אוניברסיטת אריזונה ,ארה"ב
הקשר החברתי-תרבותי לפעילות קבוצות נוער עברייניות במרחב הווירטואלי
דר' חגית ששון ופרופ' גוסטבו מש ,אוניברסיטת חיפה
התנהגויות סיכון מקוונות ,נורמות של חברים ותיווך הורי בקרב מתבגרים
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מושב  – Vהיבטים משפטיים בפיקוח על הרשת (חדר )516
יו"ר :פרופ' מיכאל שפירא ,האוניברסיטה העברית
דר' יובב עשת ,המכללה האקדמית גליל מערבי
חוק מול נורמה בעידן הדיגיטלי
מר אסף וינר ,אוניברסיטת תל-אביב
מדיניות ענישה פלילית בעבירות בטחון מקוונות
מר רמי זוננפלד ופרופ' גוסטבו מש ,אוניברסיטת חיפה
אכיפת חוק מחשבים במדינת ישראל :מחקר אמפירי
מר עמית אשכנזי ,היועץ המשפטי מטה הסייבר הלאומי משרד ראש הממשלה
התפקיד המחודש של הריבון במרחב הסייבר – היבטים משפטיים

מושב  – VIהגולשים ברשת :בין קורבנות למפקחים (חדר )515
יו"ר :גב' תמר ברנבלום ,האוניברסיטה העברית
דר ענבל וילמובסקי ,האוניברסיטה העברית
המרחב האינטרנטי כזירה להתמודדות עם קורבנות מינית ומגדרית
גב' ענבל לם ופרופ' גוסטבו מש ,אוניברסיטת חיפה
דמיון ושוני בין תפיסת סיכון עצמית לבין תפיסת סיכון האחר ()Self – other risk perception
והקשר למעורבות בהתנהגויות סיכון במרחב הסייבר
מר אור קריספיל ,אוניברסיטת חיפה; פרופ' שיזף רפאלי ,אוניברסיטת חיפה וד"ר ירון אריאל,
המכללה האקדמית עמק יזרעאל
אל תקרא לי "שיימינג" – תופעת הביוש הפומבי ברשתות החברתיות באינטרנט ובעיתונות המקוונת
פרופ' גוסטבו מש וגב' ענבל לם ,אוניברסיטת חיפה
שליטה עצמית נמוכה ,פעולות רוטינה והסיכוי להיפגעות מקרבנות סייבר

4

מושב  – VIIמשטרי רגולציה במרחב הסייבר (חדר )514
יו"ר :פרופ' דוד לוי-פאור ,האוניברסיטה העברית
מר עדו סיון-סביליה ופרופ' דוד לוי-פאור ,האוניברסיטה העברית
המתח בין בטחון לפרטיות ברגולציית סיכונים במרחב הקיברנטי
מר אביגדור שפירא ,האוניברסיטה העברית
לוחמת סייבר -אלמנטים הכרחיים בבדיקת היתכנות לקיום משטר איסור בין לאומי
פרופ' אילן תלמוד ,אוניברסיטת חיפה
מרגולציית מטבע מדינתית להסדרה אלגוריתמית של מטבע וירטואלי
Dr. Milena Bodych-Biernacka, Warsaw University of Technology, Poland
Prevention of cybercrime and legal substantive nature and relationship of cyber security

מושב  – VIIIהבנת ההתנהגות האנושית באמצעים טכנולוגיים (חדר )414
יו"ר :פרופ' דני דולב ,האוניברסיטה העברית
דר' עמית רכבי ,המרכז לחקר האינטרנט ,אוניברסיטת חיפה; גב' תמר ברנבלום האוניברסיטה העברית;
דר' דוד מימון אוניברסיטת מרילנד ,ארה"ב ומר עדו סיון-סביליה ,האוניברסיטה העברית
רשתות האקרים :הקשר שבין מיקום גיאוגרפי ותפקיד ברשת
פרופ' יובל שביט ,אוניברסיטת תל-אביב
חקירת אירועי חטיפות IP
דר' רומי מיקולניסקי ,בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב
פיקוח עצמי ועיצוב ה"אני האלגוריתמי"
דר' ארז שמואלי ,אוניברסיטת תל-אביב
השימוש באסימוני דבש כמנגנון למניעת זליגת מידע והשפעתו על התנהגות המשתמשים
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