
 

 **תכנו שינויים יי** 
 

 קורס ממוני הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

בעולם שבו מרחב הפרטיות מצטמצם והמידע האישי שלנו נשלט על 
ידי תאגידי מידע גלובליים, בתקופה שבה מידע שנאסף עלינו משמש 
למטרות שלטוניות, מסחריות, ואף פוליטיות, שלא בידיעתנו או 

  מאגרי מידע.גוברת הדרישה לניהול הוגן ושקוף של  -בהסכמתנו 
 

במכון לאמנויות המשפט נפתח קורס חדשני לממוני פרטיות ואבטחת 
מידע, להטמעת הדרישות החדשות של תקנות הגנת המידע האישי 

ותקנות אבטחת המידע בישראל, שנכנסו  (GDPR) באיחוד האירופי
לתוקף לאחרונה. מיטב המומחים ילמדו את המשתתפים/ות כיצד ניתן 

מוש בלתי מורשה במידע, למטרות הנוגדות את למנוע זליגה ושי
הקורס מיועד לעו"ד, למנהלים/ות ולמי  האינטרס הציבורי והפרטי.

בתאגידים ציבוריים -שמבקשים/ות לקבל הכשרה ולהשתלב בתחום 
ופרטיים, בגופים פיננסיים, בחברות ביטוח, בתאגידים רפואיים, 

 ועוד.

הקורס יתקיים בימי א, בשעות 
בפקולטה  20:00 – 16:00

למשפטים באוניברסיטת תל 
 אביב

 
 

 מרכזים אקדמיים: 
השופטת )בדימוס( ד"ר דפנה 

 אבניאלי, ופרופ' מיכאל בירנהק
 

 :להרשמה
legalart@tauex.tau.ac.il 

03-6408717 

 פרטיות במידע בעידן הגלובלי 4.11.18
פרופ' מיכאל , הזכות לפרטיות 17:45 – 16:15

 בירנהק, הפקולטה למשפטים, אונ' ת"א
פרופ' עקרון השליטה במידע,  19:45 – 18:15

 מיכאל בירנהק
 

 נקודת המבט של הרגולטור 11.11.18
, עו"ד : הנחיות לציבורהרגולטור 17:45 – 16:15

 גילי בסמן ריינגולד, הרשות להגנת הפרטיות
, עו"ד אפרת חושן פיקוח ואכיפה 19:45-18:15

 מנדל, הרשות להגנת הפרטיות
 

 אבטחת מידע וסודיות  18.11.18
, מר גיא פות מבחוץהגנה מתקי 17:45 – 16:15

 Deep Instinctכספי, מייסד ומנכ"ל חברת  
שמירת המידע מבפנים: כיצד  19:45 – 18:15

, עו"ד דן מכינים חברה לדרישות החוק והרגולציה
 חוף טכנולוגיות וקניין רוחני-חוף, אור-אור

 

 הנדסת פרטיות 25.11.18
הרעיון הנדסת פרטיות:  17:45 – 16:15

ל איגוד "מנכורם הכהן, עו"ד י והפרקטיקה,
האינטרנט, לשעבר יו"ר הרשות למשפט וטכנולוגיות 

 מידע
, כב' פרטיות בעיני בית המשפט 19:45 – 18:15

השופטת )בדימ.( ד"ר דפנה אבניאלי, ראש המכון 
 לאמנויות המשפט

 

 מפגשאין  2.12.18
 

שינוי כללי המשחק ופריצת חומות  16.12.18
 הפרטיות

צ'קפוינט והרצאה של סיור בחברת  20:00 - 16:00
 ל החברה, מר גיל שויד"מייסד ומנכ

 

 
 פרטיות במערכת הבנקאית 23.12.18

סקירת פרטיות לקראת המצב  17:45 – 16:15
 עו"ד דן חי, דן חי ושות' עורכי דין החדש,
, מר היערכות המערכת הבנקאית 19:45 – 18:15

 רמי ששון, קצין ציות בנק דיסקונט
 

 של הגנת הפרטיותהפן החברתי  30.12.18
, פרופ' האינטימיות של החשיפה 17:45 – 16:15

המבורגר, המרכז לחקר הפסיכולוגיה -יאיר עמיחי
 של האינטרנט, המרכז הבינתחומי הרצליה

, מר סאני כלב, מרכז פרטיות ילדים 19:45 – 18:15
 צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים

 

 הגנת הפרטיות במערכות ציבוריות 6.1.19
, עו"ד מקרי מבחן :בפעולה פרטיות 17:45 – 16:15

 פרל כהן צדק לצר ברץ עורכי דיןחיים רביה, 
, מר הבריאותבמערכת  פרטיות 19:45 – 18:15

איציק כוכב, יועץ הגנת הפרטיות במערכת הבריאות 
 בישראל

 הכשרת ממוני פרטיות 13.1.19
הכשרת ממוני פרטיות בארה"ב  17:45 – 16:15

 חוף-עו"ד דן אור, והתאמתה לישראל
, הנדסת הפרטיות במגזר הציבורי 19:45 – 18:15

מגזניק, הרשות להגנת -עו"ד לימור שמרלינג
 הפרטיות

 

 ייסבוק כמקרה בוחן: פהרשת החברתית 20.1.19

פרופ' קרין , פיקוח וצנזורה ברשת 17:45 – 16:15

 נהון, נשיאת איגוד האינטרנט

לצרכים פוליטיים  השימוש במידע 19:45 – 18:15
המכון  אלטשולר,-, ד"ר תהילה שוורץוכלכליים

 הישראלי לדמוקרטיה
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