
 

 ** תכנו שינויים יי **
 

 (DPO)קורס ממוני הגנת הפרטיות                                                

 DPO)קורס ממוני הגנת הפרטיות 

 
בעולם שבו מרחב הפרטיות מצטמצם והמידע האישי שלנו נשלט על  

גלובליים,   מידע  תאגידי  להכשרת  ידי  הדרישה  הגנגוברת   ת ממוני 
,  מדובר בתחום עיסוק חדשנימסחריים.    ארגוניםב  (DPO) הפרטיות

בישראל  התאמתם לדרישות החוק  וארגון  צרכי ה הבנה של  מחייב  ה
 קשרים מסחריים. ובמדינות שעימן יש לארגון  

 
המשפט   לאמנויות  תלבמכון  למשפטים  נפתח אביב  -בפקולטה 

לשל    רביעיההמחזור   חדשני  הממוני  הכשרת  קורס  ,  פרטיותהגנת 
על   האירופיבדגש  באיחוד  האישי  המידע  הגנת  תקנות   דרישות 
(GDPR)  ובישראל. בארה"ב 

 
  פרטיות לבנות נוהל  ות כיצד  .ילמדו את המשתתפים  המרצים.ות מיטב  

 . במימוש אחריותו וחובותיו לפי דיני הגנת הפרטיותולסייע לארגון 
 

למנהלים לעו"ד,  מיועד  שמבקש .הקורס  ולמי  לקבל .יםות  ות 
בתאגידים ציבוריים ופרטיים, בגופים  :  בתחום  הכשרה ולהשתלב

 ועוד. ,בחברות ביטוח, בתאגידים רפואייםפיננסיים, 

בפקולטה   'ד  הקורס יתקיים בימי 
תל   באוניברסיטת  למשפטים 

 אביב 
 

 מרכזים אקדמיים:  
)בדימה דפנה . שופטת  ד"ר   )

 ופרופ' מיכאל בירנהק  אבניאלי 
 

 : להרשמה
legalart@tauex.tau.ac.il 

 

 
 

 פרטיות במידע   2.11.22
לפרטיות  18:00-16:30 רחום    –   הזכות  עומרי  ד"ר 

 הפקולטה למשפטים ת"א  טוויג, 
אישי עקרו  19:45-18:15 מידע  להגנת  ד"ר    –  נות 

 הפקולטה למשפטים ת"א , עומרי רחום טוויג 
 
 

 הכשרת ממוני פרטיות   9.11.22
להגנת    18:00-16:30 ציות  לתכנית  כלים  ארגז 

עו"ד דלית בן ישראל, ראשת תחום פרטיות    -פרטיות 
 נשיץ, ברנדס, אמיר עו"ד 

באירוע  19:45-18:15 וטיפול  אבטחת    י היערכות 
עו"ד דלית בן ישראל, ראשת תחום פרטיות    -  מידע  

 נשיץ, ברנדס, אמיר עו"ד 
 
 

 של הגנת הפרטיות מעשי  הפן ה 16.11.22
בוחן    18:00-16:30 מקרי  בפעולה,  עו"ד    -פרטיות 

חיים רביה ועו"ד דותן המר, פרל כהן צדק לצר ברץ,  
 עו"ד 

עו"ד חיים    -היבטי שימוש במידע אישי    19:45-18:15
 רביה ועו"ד דותן המר, פרל כהן צדק לצר ברץ, עו"ד 

 
 

 אית אירופ ה   הגנת הפרטיות 23.11.22
18:00-16:30  GDPR    יסוד אייל    - עקרונות  עו"ד 

 שגיא, עמר, רייטר, ז'אן, שכטוביץ ושות' עו"ד 
19:45-18:15  GDPR    עו"ד אייל    - יישום העקרונות

 שכטוביץ ושות' עו"ד שגיא, עמר, רייטר, ז'אן, 
 

   הווה ועתיד   –פרטיות צרכנית בארה"ב  30.11.22
18:00-16:30  CCPA   עו"ד דן אור   -   עקרונות ויישום -

 חוף -וף, משרד עו"ד אור ח
19:45-18:15  CPRA    עו"ד דן    -   גדול הבא ה האתגר

 חוף-, משרד עו"ד אור חוף -אור 
 
 

הפרטיות    7.12.22 רגולציה    –בישראל  הגנת 
 ואכיפה 

וא גולציה ר  18:00-16:30 פרטיות  מידע ,    -   בטחת 
 ראש הרשות להגנת הפרטיות , עו"ד גלעד סממה

הפלילי   18:15-19:45 במישור  ליאת    -   אכיפה  עו"ד 
מח   ,קלנר  להגנת    לקתמנהלת  הרשות  אכיפה, 

 הפרטיות 

 חלוקת תעודות  20:00
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