
 * הקורס יועבר בזום* 
 **תכנו שינויים יי** 

 

 קורס ממוני הגנת הפרטיות 

בעולם שבו מרחב הפרטיות מצטמצם והמידע האישי שלנו נשלט על 
ידי תאגידי מידע גלובליים, בתקופה שבה מידע שנאסף עלינו משמש 

 -לא ידיעתנו או הסכמתנו ללמטרות שלטוניות, מסחריות, ופוליטיות 
מקבלת זו  הדריש גוברת הדרישה לניהול הוגן ושקוף של מאגרי מידע.

מחד  ,מלחמה במגיפה. המידע הנדרש למשנה תוקף בעידן הקורונה
 מחייבים עיון מחדש. גיסא, והצורך בשמירה על פרטיות, מאידך גיסא, 

 
פרטיות, הגנת קורס חדשני לממוני מציע מכון לאמנויות המשפט ה

להטמעת הדרישות החדשות של תקנות הגנת המידע האישי באיחוד 
ותקנות אבטחת המידע בישראל. מיטב המומחים  (GDPR) האירופי

ילמדו את המשתתפים/ות כיצד ניתן למנוע זליגה ושימוש בלתי 
  מורשה במידע, למטרות הנוגדות את האינטרס הציבורי והפרטי.

 
ים/ות לקבל הקורס מיועד לעו"ד, למנהלים/ות ולמי שמבקש

ם בתאגידים ציבוריים ופרטיים, בגופי: בתחום הכשרה ולהשתלב
 ועוד. ,בחברות ביטוח, בתאגידים רפואייםפיננסיים, 

 באופן מקווןהקורס יתקיים 
מסגרת המכון לאמנויות ב ג' בימי

למשפטים  פקולטההמשפט, ה
 באוניברסיטת תל אביב

 
 מרכזים אקדמיים: 

שופטת )בדימוס( ד"ר דפנה ה
 ופרופ' מיכאל בירנהק אבניאלי

 

 :להרשמה
legalart@tauex.tau.ac.il 

 

 
 בעידן הגלובלימשבר פרטיות ב 4.2120.

 
רופ' מיכאל , פלפרטיות זכותה 15:30-14:00

 , הפקולטה למשפטים ת"אבירנהק
פרופ' , הקורונה בעידן במשבר פרטיות 17:30-16:00

 בירנהקמיכאל 
 

 נקודת המבט של הרגולטור 4.2172.
 

 נחיותה :פרטיות על הגנה ממוני מינוי 15:30-14:00
הרשות להגנת יועמ"ש  ניר גרסון, ס'עו"ד , לציבור

  הפרטיות
, ענר גלובליים בארגונים פרטיות 17:30-16:00

  Privacy Teamמייסד ומנכ״ל חברת רבינוביץ, 

 
  מדיניות פרטיותו האבטח  4.5.21

 
 ונהלים פרטיות לדיני ציות תכנית 14:00-15:30

עו"ד דלית בן ישראל, ראש תחום פרטיות  ,בסיסיים
 נשיץ, ברנדס, אמיר עו"ד

 על הקורונה מן ללמוד אפשר מה 17:30-16:00
-ד"ר תהילה שוורץ ?בישראל פרטיות מדיניות

 אלטשולר, המכון הישראלי לדמוקרטיה
 
 
 
 
 
 

  פרטיותהגדרות ונוהל בתחום ה 5.2111.
 

 החוק לדרישות חברה מכינים כיצד 15:30-14:00
 חוף-חוף, משרד עו"ד אור-, עו"ד דן אורוהרגולציה

"ב בארה פרטיות ממוני הכשרת 17:30-16:00
 חוף-עו"ד דן אור ,לישראל והתאמתה

 
 הפן החברתי של הגנת הפרטיות  5.2181.

 
טיפים למענה  –סייבר  מתקפת 15:30-14:00

, משרד עו"ד נעמי נעמי אסיא , עו"דולהתמודדות
 .אסיא

, כב' המשפט בית בעיני פרטיות 17:30-16:00
השופטת )בדימ.( ד"ר דפנה אבניאלי, ראשת המכון 

 לאמנויות המשפט
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