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 איומים, אתגרים והזדמנויות –תפיסת הפרטיות לנוכח שימוש מואץ בטכנולוגיות תקשוב חדשות 

Privacy Perception in Light of Accelerating Use of New Information and 
Communication Technologies: Threats, Challenges and Opportunities 

 

ל שימוש באינטרנט ובטכנולוגיות נוספות בתחומי מטרת המחקר המוצע לבחון את ההשלכות ש

  –וכדומה( על תפיסת הפרטיות של הציבור בישראל  IPTV המידע והתקשורת )תקשורת ניידת, 

וההיבטים החברתיים השונים הנגזרים ממנה. במסגרת זו, ייבחנו    –הציבור הבוגר וציבור בני הנוער 

בטכנולוגיות אלה בעתיד ויגובשו עקרונות למדיניות  הסיכונים וההזדמנויות הקשורים בשימוש גובר

חברתית בנושא הפרטיות ודרכים להתמודד עם סכנות עתידיות תוך ניצול התועלות מהטכנולוגיות 

 החדשות.

תוצאות המחקר יתרמו להרחבת הידע וההבנה של תפיסת הפרטיות בקרב בני נוער המכונים "ילידים 
ת חדשות, מול הציבור המבוגר המכונה "מהגרים דיגיטאליים". זאת דיגיטאליים", בעולם של טכנולוגיו

בנוסף להבנה מעמיקה יותר של השפעתן של טכנולוגיות קיימות וחדשות בתחומי המידע והתקשורת 
על תפיסת הפרטיות של החברה בכלל. תוצאות מחקר זה יכולות לסייע בגיבוש מדיניות הלוקחת 

כנולוגיות חדשות על פרטיות והמשמעויות החברתיות, בחשבון את ההשלכות האפשריות של ט
 האתיות והמשפטיות.

אנחנו רוצים לנתח ולהבין את הגורמים המשפיעים על תפיסת הפרטיות של תושבי ישראל. הכלי 
העיקרי שישמש אותנו לצורך זה הוא עריכת שני סקרים מקיפים. לצורך עריכת הסקרים נרצה לבצע 
סקירת אופקים כדי ללמוד מה כבר נעשה בתחום זה במדינות אחרות. עם המידע הזה נוכל לפתח 

 גדיר משתנים המשפיעים על תפיסת הפרטיות ואת השפעותיהם הצפויות.מודל שי

החלק השני של המחקר יעסוק במדיניות השמירה על הפרטיות בישראל. כמו במדינות אחרות, ניתן 
שלהניח שיתגלה פער בין ההעדפות של האזרחים באשר לשמירת פרטיותם, לבין המצב בפועל 

ן יהיה צורך בגיבוש מדיניות יעילה לשמירה על הפרטיות. לצורך )כמובן שנושא זה ייבדק גם הוא(. לכ
זה נשתמש בשני כלים נוספים: בניית תסריטים עתידיים אפשריים של התייחסות הציבור הישראלי 
לפרטיות בעתיד, וסקר מומחים. מדיניות רצוי לגבש עם מבט לעתיד, ולכן נפתח מספר תסריטים 

ות בשנים הקרובות. סקר המומחים יהיה מקוון, ויאפשר מתן שיתארו את התייחסות הציבור לפרטי
 מענה לבעיות הקשורות לפרטיות שצצות מתוך התסריטים.
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