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 2022מאי   15              

   תפוצת חברי הפורום לביטחון ואבטחה בישראל 
 

 1מחזור    –   תוכנית השתלמות לפיתוח הידע המקצועי והניהולי למנהל ביטחון הנדון:  
 

 השתלמות בנדון.ה, מוגשת לכם תכנית 2022בהתאם ליעדי הנהלת הפורום ולתוכנית העבודה לשנת  .1
ויצירת    , היכרות הכלים המקצועיים והניהוליים של מנהל הביטחון פיתוח והעשרת  : ת ההשתלמותומטר .2

 הדדיים.   קשרים מקצועיים לחילופי ידע 
 :  מתכונת ההשתלמות .3

 ( 21עד   17 שעות כל אחד )בשעות אחה"צ 4מפגשים פרונטאליים בני  6 . א
 12.7.22, 5.7.22,  28.6.22, 21.6.22,  14.6.22,  7.6.22תאריכי המפגשים:  .ב

 ( 2022החברים בפורום )שילמו דמי חבר לשנת   בלבד מנהלי ביטחון מכהנים  אוכלוסיית יעד:   .ג
 מנב"טים 15שמש כפיילוט בו ישתתפו עד י המחזור הראשון  .ד
)למשתמשי   3רחוב אלפרט  , מונוסון –  מקום עריכת ההשתלמות: אתר ההנצחה של חיל הקשר ביהוד .ה

 . במקום חנייה מוסדרת ללא תשלום.(ב" "אתר הנצחה חיל הקשר והתקשו יז יש להקליד  י וו
 המפגשים(   בכל)מותנה בהשתתפות   בסיום ההשתלמות תוענק למשתתפים תעודת סיום .ו
 בלבד!₪   500עלות למשתתף )חבר הפורום לביטחון(:  .ז
  והביטחון התוכן של ניהול האבטחה םמעול פעילים ובעלי ניסיון מוכח בכירים המרצים: אנשי מקצוע . ח

 על כל גווניו והיבטיו.  
  

 הרשמה ותשלום  .4

 בדף הנחיתה חייב להירשם ולשלם מראשלהשתתף  ומעוניין ,העומד בתנאים לעיל , מכהן  מנב"ט כל  
נא  . (השתלמות פיתוח ידע מקצועי למנהלי ביטחון  -אירועי הפורום   הנמצא באתר הפורום )קישור:

 לקרוא בעיון את ההנחיות שבדף הנחיתה 
 

 )סדר ההרצאות והימים נתון לשינויים של הרגע האחרון(   תכנית ההשתלמות  .5
 
 ( 7.6.22)  כלים למנהל  – ניהול עולם האבטחה  :  מפגש ראשון . א

 הערות  ה מ ר צ ה  ה נ ו ש א  שעה עד שעה מ 

 שיחת פתיחה 17:20עד  17:00
  -  שייקה הורוביץ 
  יו"ר הפורום 

   לביטחון

מטרות ההשתלמות 
 וכללי התנהלות 

 וישיבות  ניהול זמן  18:30עד  17:20
-   שמוליק אוחיון 

ארצי  מנב"ט
 תנובה

 

   ה הפסק 18:45עד  18:30
  שמוליק אוחיון  שיקולים ויישום   –תכנון וניהול תקציב  19:45עד  18:45

 יחסי גומלין – טכנולוגיה וכוח אדם 20:45עד  19:45

מנב"ט  – רפי אלבז 
ארצי אשדוד בונדד 

וחבר הנהלת 
 הפורום 

 

 1 סיכום מפגש 21:00עד  20:45
  -  שייקה הורוביץ 

 יו"ר הפורום   
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 ( 14.6.22)  כלים למנהל  – ניהול עולם האבטחה   מפגש שני .ב
 

 הערות  ה מ ר צ ה  ה נ ו ש א  משעה עד שעה 

 תהליך בחינת מהימנות עובדים בארגון 18:30עד  17:00

  –  אלעד קזס 
מנב"ט ארצי דקסל 

וחבר   פארמה
הנהלת הפורום  

 לביטחון

 

   הפסקה  18:45עד  18:30

 20:45עד  18:45
מוכנות  איכותכלי ניהול להבטחת 

 יחידת הביטחון בשגרה וחירום

  –  שמוליק ברק 
ייעוץ   SBSמנכ"ל 

מנהל תפעול  ו
 הפורום לביטחון 

 

  שמוליק ברק  2סיכום מפגש  21:00עד  20:45
 
 
 
 

 ( 21.6.22)   + סוגיות בסייבר   היבטים משפטיים בתחום ניהול האבטחה   מפגש שלישי .ג
 

 הערות  ה מ ר צ ה  ה נ ו ש א  משעה עד שעה 

 19:00עד  17:00

מקורות הסמכות החוקית למנהל 
 :האבטחה

 עדכוני חקיקה -
 סוגיות בהגנת הפרטיות -

הגנות משפטיות למנהל האבטחה  -
 בביצוע תפקידו 

  עו"ד מירי וויינר 

   הפסקה  19:15עד  19:00

 בסייבר ואבטחת מידעסוגיות  20:45עד  19:15
  –  אלברטו חסון 

בכיר במערך 
 הסייבר הלאומי 

 

 3סיכום מפגש  21:00עד  20:45
  -  שייקה הורוביץ   

 יו"ר הפורום  
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 ( 28.6.22)  ניהול סיכונים ומצבי חירום מפגש רביעי  .ד
 

 הערות  ה מ ר צ ה  ה נ ו ש א  משעה עד שעה 

 18:30עד  17:00
  –איתנות : רציפות תפקודית  

משברים ומצבי  התמודדות המנהל עם 
 רעידת אדמה וצונאמי –חירום 

מ אל" –  צחי מור
פקע"ר, )במיל'( 
למוכנות   יועץ בכיר

 לחירום

 

   הפסקה  18:45עד  18:30

 עקרונות בניהול סיכונים  20:00עד  18:45
  –  ערן צ'רפק

  MTRSמנכ"ל 
 ייעוץ ביטחוני

 

 20:50עד  20:00
התמודדות וניהול קונפליקטים ומצבי  

 משבר

  –  עודד רחמים
מנב"ט מוזיאון  
ישראל ויו"ר  

 הפורום לשעבר 

 

 4סיכום מפגש  21:00עד  20:50

  – ישראל סינגר 
יו"ר ועדת התוכן  

  של הפורום
 לביטחון

 

 
 

 ( 5.7.22)  תפיסת האבטחהמפגש חמישי  .ה
 

 הערות  ה מ ר צ ה  ה נ ו ש א  שעה עד שעה מ 

 18:00עד  17:00
עקרונות    –  מדיניות הביטחון בארגון

 בתפיסת האבטחה 

מנב"ט  – משה רונן 
 -אסם ארצי 

 נסטלה 
 

 19:00עד  18:00
ואתגרים למנהל הביטחון   אילוצים

 בגיבוש תכנית אבטחה
  משה רונן 

   הפסקה  19:15עד  19:00

   20:45עד  19:15
מודלים לתכניות אבטחה ותיק שטח  

 מתקן מאובטח של 

  – שמעון עזרן 
מנכ"ל "ניהול 

ואירועים" אבטחה 
וחבר הנהלת 

 הפורום לביטחון 

 

  שמעון עזרן  5סיכום מפגש  21:00עד  20:45
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 ( 12.7.22)  מעמד יחידת האבטחה והמנב"ט בארגון מפגש שישי  .ו
 

 הערות  ה מ ר צ ה  ה נ ו ש א  משעה עד שעה 

 מיצוב יחידת הביטחון בארגון 18:00עד  17:00
  –  אלעד קזס 

מנב"ט דקסל  
 פארמה 

 

 19:00עד  18:00
הערך המוסף של מנהל הביטחון  

 לארגון 
  אלעד קזס 

   הפסקה  19:15עד  19:00

 עקרונות בצמצום פחת ואובדן 20:30עד  19:15

  –  אלכס נחומסון 
 מנכ"ל "אניגמה

ביטחון וחקירות"  
ונשיא הכבוד של  
 הפורום לביטחון 

 

 שיחת סיכום וחלוקת תעודות 21:00עד  20:30
נציגי הנהלת  

 הפורום והמרצים 
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