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אסף אבידן – אסף אבידן הוא בעל תואר ראשון במשפטים ) (LL.B.ובהנדסת
אלקטרוניקה )) (B.Sc.בהצטיינות( ,שניהם מאוניברסיטת תל אביב .כיום משלים תואר
שני במשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה ועמית במרכז סייבר מדיניות ומשפט
)(CCLPשל אוניברסיטת חיפה .שותף במשרד טולצ'ינסקי שטרן מרציאנו כהן לויצקי
ושות' ועוסק בתחומי הטכנולוגיה ,פרטיות ,הייטק ויזמות ועוד .במהלך שירותו הצבאי
בסדיר ובקבע עסק במשך  10שנים בפיתוח רכיבים ומכלולי שידור וקליטה אלחוטיים
ביחידה טכנית מובחרת של חמ"ן ואף שימש במקביל כקצין בטיחות קרינה
אלקטרומגנטית .לאחר שחרורו מצה"ל בדרגת רס"ן מילא במשך למעלה מ 15-שנים
תפקידים בכירים בתחום הפיתוח העסקי והשיווק בתעשיית ההייטק וכיהן כדירקטור
בארגון תקינה תעשייתי בינלאומי ) (SSOשמקום מושבו היה בארה"ב  .מאמר קודם שלו
בנושא אסדרה של הועדת תדרים לשימוש במוצרי צריכה ,מחשוב ובקרה ללא רישיון,
פורסם אף הוא בדין ודברים.
אלדר הבר – אלדר הבר הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה ,חבר
המרכז למשפט וטכנולוגיה ) ,(HCLTהמרכז לסייבר ,משפט ומדיניות ),(CCLP
ועמית-סגל ) (faculty associateבמרכז ברקמן-קליין לחקר אינטרנט וחברה באוניברסיטת
הרווארד .מחקריו עוסקים בעיקרם בקו התפר שבין משפט לטכנולוגיה ,ובאופן פרטני
בדיני סייבר ,קניין רוחני ,פרטיות ,זכויות אדם ואזרח בסביבה הדיגיטלית ובמשפט
הפלילי המהותי .מאמריו בנושאים אלו פורסמו בכתבי עת בישראל ובארצות הברית,
ובין היתר ,בכתבי עת בנושאי משפט וטכנולוגיה מאוניברסיטאות הרווארד ,ייל
וסטנפורד .לאחרונה פרסם ספר בנושא זכות היוצרים הפלילית )(Criminal Copyright
בהוצאת אוניברסיטת קיימברידג' ) .(Cambridge University Press, 2018ד"ר הבר
משתתף באופן תדיר בכנסים ובסדנאות בתחומו ,והוא זכה בכמה פרסים ומלגות על
עבודותיו .מחקריו מצוטטים במאמרים אקדמיים ,בדוחות ממשלתיים ,במדיה ובבתי
משפט פדרליים בארצות הברית.
נועה מור – נועה מור היא דוקטורנטית בפקולטה למשפטים ,באוניברסיטת חיפה ,תחת
הנחייתה של פרופ' ניבה אלקין -קורן .היא השלימה תואר שני במשפטים באוניברסיטת
חיפה )בהצטיינות( ,ותואר ראשון במשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים
)בהצטיינות( .היא אף עמיתת מחקר במרכז לחקר סייבר ,משפט ומדיניות באוניברסיטת
חיפה ,ולפני כן שימשה כעמיתת מחקר במרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטה .תחומי
המחקר שלה נוגעים לרשתות חברתיות מקוונות ולאתגרים המשפטיים ,הפוליטיים,
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והחברתיים המתעוררים בהקשר זה .דגש רב במחקרה מושם על אופיין הציבורי של
פלטפורמות אלה ,ועל המשמעויות השונות הכרוכות בו.
עידו סיון-סביליה – עידו סיון-סביליה הוא דוקטורנט למדיניות ציבורית באוניברסיטה
העברית .מלגאי של תכניות הופמן ועזריאלי .סיים תואר ראשון בהצטיינות במדעי
המחשב מהטכניון – המכון הטכנולוגי לישראל ,ולאחר כמעט עשור של תפקידים
טכנולוגיים בתחום הסייבר במגזר הפרטי והציבורי נבחר כמלגאי בתכנית  Fulbrightשל
מחלקת המדינה האמריקאית ויצא ללימודי תואר שני למדיניות ציבורית באוניברסיטת
מינסוטה בארצות הברית .במסגרת התמחותו עבד כעמית חקיקה בקונגרס האמריקאי
והיה אחראי על דיוני ועדות החוץ ,המדע ,והטכנולוגיה מטעם חבר הקונגרס שעימו
עבד .עידו חוקר הסדרי ממשל להתמודדות עם סיכונים טכנולוגיים ועוסק בתאוריה
מוסדית להבנת המורכבות של יחסי הגומלין בין הפרטי לציבורי באסדרה של סיכונים.
במסגרת הדוקטורט פרסם עידו מאמר אקדמי על מערכת היחסים בין ביטחון לאומי
לפרטיות בשדה הממשל הפדרלי בארצות הברית .נוסף על כך ,עידו הוא עמית מחקר
במכון למחקרי ביטחון לאומי בתל אביב ופרסם מחקר השוואתי על רגולציה במרחב
הסייבר .עידו כותב גם מאמרי דעה בנושא בכלי תקשורת מובילים בישראל ובארצות
הברית ומוזמן כדובר להרצאות בנושא המפגש של טכנולוגיה עם מדיניות ציבורית בארץ
ובעולם.
נתי פרל – נתי פרל הוא בעל תואר ראשון ושני במשפטים עם התמחות במשפט
וטכנולוגיה )מסלול עם תזה( מאוניברסיטת חיפה .קודם לכן למד מתמטיקה ומחשבים
בטכניון .במהלך שנותיו באקדמיה שימש כמתאם ) (Coordinatorהמרכז למשפט
וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה ,לצד חברותו במערכת של שני כתבי עת משפטיים:
"משפט וממשל" ו"הארת דין" .את התמחותו במשפטים השלים ברשות להגנת הפרטיות
)רמו"ט לשעבר( .מר פרל פרסם מאמרים אקדמיים בתחומי משפט וטכנולוגיה ,נוסף על
עבודת מחקר במרכז למשפט וטכנולוגיה ובשיתוף איגוד האינטרנט הישראלי.
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