מחלקת
מחשוב והייטק
משרד רון גזית ,רוטנברג ושות'

מחלקת המחשוב וההייטק מספקת שירות משפטי מקיף לחברות וארגונים בתחומי המחשוב ,תוכנה ,אינטרנט ,מדיה חדשה (אתרי
אינטרנט ,רשתות חברתיות ותוכן סלולארי) ,אבטחת מידע ,קניין רוחני ,הגנת הפרטיות ומסחר אלקטרוני.
הפרקטיקה של המשרד בתחום היא מהוותיקות והמוערכות בישראל ,ועם לקוחותיה נמנים בנקים ומוסדות פיננסיים ,קונצרנים תעשייתיים
גדולים ,חברות היי-טק ,ספקים בענף המחשוב ,גופי מדיה מובילים ,משרדי ממשלה ,קופות חולים ,חברות הזנק ועוד.
המחלקה מתמחה במתן ייעוץ משפטי ,רגולטורי ואסטרטגי אינטגרטיבי בנקודת החיבור שבין טכנולוגיה למשפט.

הלקוח מקבל שירות כולל ומקיף לכל הסוגיות בתחום ,ובין היתר:
ליווי משפטי של מכרזים ציבוריים
ופרטיים לעורכי המכרזים ולמציעים
ליווי פרויקטי תשתיות מחשוב
ליווי מיקור חוץ וייעוץ בדיני עבודה
הטמעת ERP
פתרונות מחשוב ענן

רישוי תוכנה ,תוכנה כשירות ( )SaaSוהסכמי
הפצה
הסכמי פיתוח תוכנה ואפליקציות מסחר אלקטרוני
ליווי בפיתוח מדיניות הסייבר של תאגידים
וניהול המידע הארגוני
ייעוץ בנושא סיכונים משפטיים כתוצאה
מפריצות למערכות המידע של החברה

עמידה בדרישות החוק והנחיות רמו"ט
בנושא הגנת הפרטיות
ניהול סכסוכים
ייעוץ וליווי משפטי בכל האספקטים
הקשורים לקניין רוחני
ליווי בקשות למענקים ותמיכה במגוון
תכניות סיוע ישראליות ובין לאומיות

מדוע אנחנו?

ידע
טכנולוגי
נרחב

יתרונות
צוות בעל ידע טכני המבין את המהות הטכנולוגית של כל סוגייה
היכרות מעמיקה של הסביבה העסקית בתחום המחשוב והנהגים
המקובלים בה להתקשרויות מסוגים שונים
סגירת עסקאות במהירות וביעילות וקיצור time to-market
ליווי ניהול הסיכונים הכרוכים בהתקשרויות עם ספקים ולקוחות
יצירתיות בפיתוח פתרונות לסוגיות משפטיות חדשניות
ליווי ההנהלה והדירקטורים בהתמודדות מול האתגרים והסיכונים
בתחום
שירות לקוחות מוקפד מהמעלה הראשונה

מומחיות
משפטית
רחבה

שירות
מקצועני
הכרת
הרגולציה
היעודית

בקיאות
וניסיון בסביבה
העסקית

עו"ד אמיר ונג ,שותף,

ראש מחלקת המחשוב וההייטק
עו"ד אמיר ונג שירת בממר"ם כתוכניתן system
במתקן ה MF-וכראש צוות אבטחת מידע של היחידה,
וכמפקד וכמדריך בבית הספר למקצועות המחשב ,בסדיר
ובמילואים (סרן במיל') .לאחר השחרור ,עבד אמיר
כתוכניתן וראש צוות בחברת לוג-און ,שם עסק בפיתוח
תוכנה.
בתפקידיו אלה צבר אמיר הבנה מעמיקה של סוגיות
בניהול תשתיות מחשוב ותקשורת במתקני מחשב שונים,
פיתוח וניהול מערכות תוכנה המשרתות אלפי משתמשים,
אבטחת מידע ,רשתות תקשורת ועוד.
אמיר עורך-דין מזה למעלה מעשור ושותף במשרד עוה"ד
רון גזית ,רוטנברג ושות'.
אמיר עומד בראש פרקטיקת המחשוב הוותיקה של
המשרד ,והוא מלווה לקוחות מובילים בישראל בשלל
ענפים במשק.

משרד רון גזית ,רוטנברג ושות'
משרד רון גזית ,רוטנברג ושות' נוסד לפני כ 30-שנים
והוא משרד עורכי דין מסחרי מוביל.
המשרד מדורג כמוביל בתחומים רבים בדירוגים מקצועיים
ישראליים ובין לאומיים ,ומהווה  one-stop-shopבזכות
מומחיות רב תחומית ,בין היתר בנושאי מחשוב והייטק,
טכנולוגיה ,תקשורת ,הגבלים עסקיים ,משפט מסחרי
ותאגידי ,רגולציה וחקיקה ,ליטיגציה ויישוב סכסוכים
(לרבות תובענות ייצוגיות) ,איכות סביבה ,נדל"ן ותכנון
ובנייה.
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