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   21אוקטובר 

 

 2021ינואר  – PPO קורס הכשרה לממונה הגנת הפרטיות 

 

בשנים האחרונות ובפרט מאז שהופיעה בחיינו מגפת הקורונה, אנו רואים מספר גדל והולך 

בתקופה שבה מידע שנאגר של אירועים אשר עלולים לפגוע או פוגעים בזכותנו לפרטיות.   

עלינו, פעמים רבות ללא ידיעתנו או ללא הסכמתנו, משמש מעצמות, תאגידי ענק, גופים  

 .גוברת הדרישה לניהול הוגן ושקוף של מאגרי מידע -עם אינטרס זה או אחר 

הרשות להגנת הפרטיות אף פרסמה כי היא ממליצה לכל ארגון למנות ממונה הגנת 

  .פרטיות. הממונה יופקד על יישום דיני הגנת הפרטיות החלים על הארגון

צו השעה ו  אלא נושא מורכב  ,ית גרידאמשפטרק סוגיה    ההגנת הפרטיות כבר מזמן איננ

המודעות, בהעלאת  שמתחיל  הגנה  חיזוק  ותהליכים   מחייב  עבודה  שיטות  עם  היכרות 

 להגנת הפרטיות. 

הפרטיות הגנת  לממוני  חדשני  בקורס  יוצאת  התמרה  רשויות     PPOפילת  בארגונים, 

ותאגידים, אשר נועד להכשירם להתמודד עם הדרישות החדשות של תקנות הגנת המידע 

האירופי ה באיחוד  שנכנסו  ( GDPR ) אישי  בישראל,  המידע  אבטחת  ותקנות 

 .2018בחודש מאי    לתוקפן

 

 

 

 -  בין מטרות הקורס
 

 הכשרה לתפקיד ממונה הגנת פרטיות 

  מתן כלים לניהול המידע האישי בהתאם לדרישות הרגולציה

 הרחבת הידע של המשתתפים כיצד להגן על התאגיד בתחום הגנת הפרטיות  
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 קהל יעד 

 מי שהארגון בוחר למנות לתפקיד ממונה הגנת הפרטיות 

   דרג ניהולי בארגון / רשות / תאגיד 

 

 

 בין הנושאים- 

 

 פרטיות במשבר בעידן הגלובלי

 רגולציה ומה אומר החוק  

 כללי אצבע להתמודדות עם מתקפת סייבר 

 שיטות ודפוסי תקיפה בסייבר

 הזכות לפרטיות בעידן הדיגיטאלי

 יסודות ההפרה של הזכות לפרטיות 

 עילות הפגיעה ה'קלסיות' בזכות לפרטיות 

 ארגז כלים" להכנת הארגון לעמידה בדרישות החוק 

 זכות העובדים / אורחים  לפרטיות 

 אבטחת המידע

 העבודה במיקור חוץ והשפעתה על הגנת הפרטיות

 המדיה הדיגיטלית בארגון 

 שיווק ישיר ו'ספאם' –שיווק ופרסום בעידן בדיגיטלי 

 הפיקוח והאכיפה;  הפעולה ב"יום הדין" 

 Accountability – הפרטיות בשגרת הארגון

 

 תעודת גמר

יזכו לתעודה מטעם  80%בוגרי הקורס העומדים במטלות הקורס ובנוכחות של מינימום  

 וקבוצת פילת פילת התמרה 

 "PPO הגנת הפרטיות" ממונה   - תעודה

 מעבר לנושא הטרנדי, הכלים המקצועיים והידע מובטחת הנאה וחווית למידה משמעותית! 
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 עו"ד רם א.גמליאל  -ניהול אקדמי

במשפטים שני  תואר  בוגר  בירושלים  Llm מוסמך,  בהשכלתו  העברית  מהאוניברסיטה 

 אזרחי בהתמחות דיני תאגידים.  במסלול משפט 

הדין וכסגן יו"ר  -משמש כיום כיו"ר )משותף( של וועדת ליטיגציה )ארצית( של לשכת עורכי

 .)משותף( של פורום דיני עבודה

אביב  -תלדין בבית הדין המשמעתי של וועד מחוז -שימש כחבר ואב בית 2020-2015בשנים 

 .והמרכז של לשכת עורכי הדין

 

בנוסף, סגל מרצים מהשורה הראשונה בתחום הגנת הפרטיות והתמודדות עם סייבר 

 וגניבת מידע. 

 

 

 תאריך פתיחה  18.1.22 ישלישימי 

 שעות    9.00-14.00שישה מפגשים,   

 
נגיש לרכבת / מודיעין,  –מפגשים פיזיים  3  -מפגשי זום ו 3הקורס יועבר היברידי 

 רכב.

 מיקום -כללי 

 

 כל משתתף מקבל חוברת לימוד מקצועית ומצגות   •

 כולל קפה רץ ואירוח צהריים •

 מספר המקומות מוגבל •

 10.1.22ההרשמה מסתיימת   •

 כללי  

• 6,800      ₪ 

 שח לכל נרשם  6300 -הטבת חבר מביא חבר •

 המחיר אינו כולל מע"מ     •

 15.1.22יש להסדיר את התשלום עד  •

 עלות הקורס 

 
 

   08-6343303 -ליצירת קשר עם מח' קשרי לקוחות 
 

o.il@ pilat.chatmara 
 

   052-4725956 - גלית
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 PPO  –18.1.22ממונה הגנת הפרטיות    : קורס טופס הרשמה

 

 תאריך רישום 
 

 

המשתתף שם    

  שם הארגון

  תפקיד בארגון 

  טלפון בארגון  

  ח.פ. ארגון  

  טלפון נייד משתתף

  ת.ז. משתתף 

  כתובת דוא"ל 

()לא כולל מע"מ עלות   
       ₪ 6800 

חבר מביא חבר  הטבת   
     לא כולל מע"מ

 
 ₪  6300 

 

 שם החותם  חתימה וחותמת הארגון 
 

 תפקיד 
 

 חתימה וחותמת הארגון  

  החתימה על ידי נציגות הארגון מהווה התחייבות לתשלום עבור הקורס *

 נוהל הרשמה                   

 על מנת להירשם לקורס יש למלא את טופס ההרשמה המצ"ב  .1

 o.il@ pilat.chatmara להחתים ולסרוק למייל   .2

 

 לתשומת ליבך

מגובה ההזמנה    25%יחויב דמי ביטול על סך    -יום לפני ההשתלמות     30ביטול השתתפות עד   •
 )ביטול שלושים יום ויותר לפני תחילת הקורס( 

מעלות גובה ההזמנה    50%-ימים לפני פתיחת ההשתלמות יחויב ב  14ביטול השתתפות עד   •
 שבעה ימים לפני פתיחת הקורס( יום לפני פתיחת הקורס ועד   30)ביטול בטווח שבין  

 יחויב במחיר מלא -ביטול השתתפות פחות מארבעה עשר ימים לפני פתיחתה •

 ביטול השתתפות מותנה בשליחת מייל בקשה לביטול ואישור קבלה •

במידה ויהיה ביטול בשל נסיבות חיצוניות )קורונה או משבר אחר(, יועברו כל המפגשים בדרך    •
 מקוונת

התמרה שומרת לעצמה את הזכות לדחות/ לשנות מועד ההשתלמות מכל  לת יפ •
 סיבה 
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