
 
 

 :בנושא 6.2014.10 -ב הזמנה ליום עיון 
 ליועצים משפטייםניהול ידע ואבטחת מידע , ניהול סיכונים

 
נוכחותם הדומיננטית . סביבות עבודה משפטיותלצורך ומשאב קריטי בניהול  ,ידע הפךסיכונים וניהול 

 .הגדילה מאוד את החשיפה לסיכונים ,כמעט בכל תחום, המחשוב מזה ורשת האינטרנט מזהשל 
בניהול סיכונים ואבטחת , המשפטית מחלקהחשיבות עליונה בשימור הידע ב, לניהול ידע מקצועי

 .'לשיפור ביצועים לאחריות מקצועית וכד, בניהול זמן ויעילות, מידע
בחברות  יועצים משפטיים יעסוק במגוון הנושאים המטרידים שאנו מזמינים אתכם ליום עיון מרתק 

 .ל"ומנהלי מחלקות משפטיות בהקשרים הנ
 .מהמגזר הפרטי מחלקות משפטיותמנהלי וקהל היעד הינו יועצים משפטיים 

 - ד איתמר רוזן"ועו  GLawBAL Enhancing Performanceל "ד דודי זלמנוביץ מנכ"עו –ניהול אקדמי 
ACC 

 
 יום העיוןתוכנית 

 
 ורישום ארוחת בוקר קלה, התכנסות 09:00 – 08:30

                                            Gathering , light breakfast and 
registration  

                                   Introduction and Welcomeברכה   פתיחה ודברי  09:10 – 09:00
 ד דודי זלמנוביץ"עו, ישראל ACCנשיא ד רון בלקין "עו

 09:10 – 09:50 Risk Management and Knowledge management with technology in 
legal environment – Dudi Zalmanovitsh 

 ניהול ידע וטכנולוגיה בסביבות עבודה משפטיות, ניהול סיכונים
  ד דודי זלמנוביץ"עו

09:50 – 10:20 Vision –Corporate Legal Department- utilizing technology today and 
tomorrow (mobile, big data and cloud) – Mr. Stephan  Murphy 

 
 Coffee  Breakהפסקת קפה                                                            10:50 – 10:20

 
10:50 – 11:30 Cyber Risks  in legal environment 

 ד יעל פינקלמן מנורה"עו –בסביבת עבודה משפטיתסיכוני סייבר 
11:30 – 12:10 Live presentation – Using Knowledge Management system in a 

corporate legal department environment – Mr. Paul Walker  
  .במחלקה משפטית   I mangeידע ההטמעת מערכת ניהול ניתוח אירוע   12:30 – 12:10

ש בזק "ד אמיר נחליאלי יועמ"עוול אקסיומה "מר גיא לוי מנכ: שאלות ותשובות
 מ "החברה הישראלית לתקשורת בע

                                                                                     Case Study  
 

12:30 – 13:30 Expert Panel on issues of risk management, Knowledge 
Management  etc.... 

 ניהול ידע ואבטחת מידע , פאנל מומחים בנושא ניהול סיכונים
 ד דודי זלמנוביץ"עו: מנחה

חשוב המשתנים חדשות לחברות בעולם המשפט והמ סיכוני מחשוב.1: בנושאים
סיכונים המשפטיים . 3. הסדרים משפטיים עם ספקי מחשוב ותוכנות.2. לבקרים

ניהול . 4. שימינג כנגד חברותותופעת ה החברתית מדיהאינטרנט ובלחברות ב
ארגז כלים ודגשים ליועץ . 5". דיווח מרצפת הייצור"ידע במחלקה המשפטית 

 .המשפטי בכל הקשור בניהול ידע וסיכונים
 Lunchארוחת צהריים                                                                     14:30 – 13:30

 

 
 תל אביב 2רחוב שיטרית " סטוקו" –ב   2016 אפריללחודש  10 ראשוןיום העיון יתקיים ביום 

 .חלק מההרצאות תתנהלנה בשפה האנגלית .מספר המקומות מוגבל
  .ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש

   הרשמהלרישום הקליקו על 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic6p7mrd7KAhUFtxQKHRcZCZQQjRwIBw&url=http://www.acc.com/chapters/israel/&psig=AFQjCNH87vhomMtwWkjp942Tr8Bz7l18fQ&ust=1454683818585152
https://www.surveymonkey.com/r/GLawBAL

