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 משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
 ויועצים משפטיים

 

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     

for Attorneys and Legal Advisers 
:השתלמות בנושא   

"קניין רוחני"  

 אולם עינן, קניון מודיעין, רח' לב העיר 2
 יום רביעי, 5 בנובמבר 2102:

 
 המדגמים וסימני המסחר, ראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, מר אסא קלינג:  מנחה ההשתלמות

 !(לא יתאפשר רישום מאוחר)התכנסות והרשמה    11:05-11:25
 

 חהדברי פתי   11:25-10:05
 המדגמים וסימני המסחר, ראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, מר אסא קלינג  
 

  ניהול תיקי קניין רוחני פליליים 10:05-01:05
 מרכז פרקליטות מחוזממונה ב, סיגל אורבך סלומון' גב 
 

 מצאת שירותא 01:05-00:11
 כהןמקבוצת ריינהולד ' ברקת ושות, גילת -שותף בכיר, ד ערן ברקת"עו      

 
 

  הפסקת קפה 00:11-00:05
  

  "ירות בעידן הדיגיטלי ובכללשימושים מותרים ביצ" :מושב 00:05-02:25
 משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה, ראש אשכול קניין רוחני, מר הווארד פולינר :מנחה

   
 ובהשלכותיה העליון המשפט בית בפסיקת דיון – כחרב או כמגן מותרים שימושים

 משרד המשפטים, (אזרחי)מחלקת ייעוץ וחקיקה , ד"עו, ה דניאלנעמ' גב
 

 מיצוי זכויות בעידן הדיגיטלי
 ד"עו, טוני גרינמןמר                            

 
 שמעות האמיתית של זכויות יוצרים פייסבוק והמ                           

 ניין רוחנימשרד אור חוף טכנולוגיות וק, ד "עו , חוף-דן אורמר    
 

 ארוחת צהריים   02:25-01:25

 
 מבט ביקורתי על שיטת הקניין הרוחני 01:25-02:11

 הפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו ,ר עופר טור סיני"ד  
 

  קוד פתוח :פאנל  02:11-05:25
במשרד  וזכויות היוצרים IT -ה, ראש קבוצת האינטרנט, ד חיים רביה"עו: ההשתלמות המנח 

 .לצר, צדק, כהן, פרל
 :משתתפים

 'אפלבאום ושות, גלסברגמשרד , מנהל מחלקת הפטנטים והקניין הרוחני ,זיו גלסברג ד"עו
 StorONEדירקטור קניין רוחני ואפליקציות בחברת , אסף שלוד "עו

 מ"יפ טכנולוגיות בע'איזיצ ארכיטקט תוכנה ראש ,יוסף -גלעד בןמר 
 

 ורישום סוף יוםמילוי משובים   05:25
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 משרד המשפטים

המכון להשתלמות פרקליטים 
 ויועצים משפטיים

 

Ministry of Justice                                          

The Institute of Legal Training                                     

for Attorneys and Legal Advisers 
  

 
 :עורכי ההשתלמות

המדגמים וסימני המסחר, ראש רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, מר אסא קלינג  
משרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה, ראש אשכול קניין רוחני, מר הווארד פולינר  

 עוזרת משפטית לרשם הפטנטים, עפרה לנדאו' גב
 המדינהפרקליטות , המחלקה הכלכלית, מר סטיב בוארון


