
2021אוקטובר  נכתבה ונערכה על ידי הנהלת הפורום

2022תוכנית עבודה לשנת 



המטרה  

לגבש ולהציג תוכנית עבודה של 
הפורום לביטחון ואבטחה 

2022בישראל לשנת 



רקע  



החזון  



מטרות העמותה  

ציבוריים וממלכתיים  , עיסקיםלאגד את כל מנהלי הביטחון בגופים 1.
בישראל כדי ליצור מרכז מקצועי וחברתי שיפעל לקידומם והעלאת  

.רמתם המקצועית של העוסקים בתחום הביטחון בישראל
מיסוד מקצוע מנהלי הביטחון לצורך הכרה ממשלתית לעוסקים  2.

.במקצוע זה
,  שילובם בעמותה של מנהלי הביטחון מכל מגזרי המשק בתעשייה3.

ציבוריים ופרטיים  , שירותים ורשויות ובמוסדות ממשלתיים, מסחר
ייבחנו  , לפיהם יוכשרו, קביעת קריטריונים בשיתוף פעולה עם הרשויות4.

בהתאם למדיניות והנחיות חטיבת האבטחה  , ויוסמכו מנהלי ביטחון
.במשטרת ישראל

.יצירת קשרים מקצועיים וחברתיים בין חברי הפורום5.

מקצועית והוצאה לאור של ספרות ( וירטואלית)הקמת ספרייה 6.
.מקצועית



מטרות העמותה
(  המשך)

.בקרב חברי הפורום( סקטורים)העמותה תעודד גיבוש מגזרים 7.

גבוהה של ולשמור על רמה ט"המנבלפעול להעשרתו המקצועית של 8.
לקדם את יחסי הציבור של  , ט"המנבההיבט מקצועי ומוסרי של 

.המקצוע של העוסקים בו
.הסברה ורעות בין החברים, לפתח ולטפח פעולות תרבות9.

להוות סמכות מקצועית וייצוגית של חברי הפורום מול גורמי ביטחון  10.
.ממלכתיים

כמו מודיעין והתרעות ולהפיצם  , לרכז חומרים אקטואליים ודחופים11.
.לחברי הפורום

הביטחון והאבטחה במדינת איתור וקידום האינטרסים של מנהלי 12.
.ישראל



ט"עמהמשך -קידום מעמד מנהל האבטחה כמקצוע1.

וכנס חצי שנתי ( דו יומי)כנס שנתי -ביצוע כנסים מקצועיים 2.

.בנושאי העשרה לחברי הפורום( למספר שעות)

באמצעות מפגשים -העלאת הרמה המקצועית של חברי הפורום 3.

במפעלים וחברות שונות במשק-וסיורים מקצועיים 

.חברים חדשיםגיוס 4.

לתמיכה בפעילויות  –" ספונסרים/ "תורמים / גיוס תומכים 5.

.הפורום



תקציבאחריותאירוע/ המשימהחודש

ינואר
–ר "ביקור וסיור מקצועי בפקע

חירום וחילוץ: בנושא 
עמוס+ אלכס 

+ להיסעים תקציב
לכלכלה

פברואר
באחריות )כנס ארצי –2/02/2022

(שייקה לקבוע דיוני סטטוס

+ כל חברי הנהלה 
ועדת  + ועדה מקצועית 

כנסים
טיפול בנותני חסות  

מרץ
האבטחה והרישויפגישה עם חטיבת

י"מונחית מ–ביקור במכללה 
ברק + ישראל+ שייקה 

אפריל
ביקור מקצועי במתקן של חבר  

הפורום
עמי פלג+ רפי אלבז 

סיור מורשת בהובלת עמוס ברמאי  
ועדת + עמוס בר 

כנסים

יוני 
אסותא סיור מקצועי בבית חולים

אשדוד
נתי+ עמוס 

מותנה בנושא רלוונטי ומרצה איכותי, אחת לחודש–דיונים מקצועיים בזום /כשאיפה הרצאות



תקציבאחריותהמשימהחודש

כנס חצי שנתייולי
+ כל חברי הנהלה 
ועדת  + ועדה מקצועית 

כנסים

הועדה המקצועיתעיון מקצועי לחברי הפורום  יוםאוגוסט

ברק + ישראל + שייקה פגישה עם חטיבת האבטחה והרישויספטמבר

אוקטובר 
2023הכנת תוכנית עבודה לשנת 

חסויות לכנס ארצי  + הכנת תוכנית 
2023

ועדה  + הנהלה 
כנסים+ מקצועית 

נובמבר
אתר יוגדר / נושא –סיור מקצועי 

בנפרד

אלעד + שמוליק סגל 
קאזס

דצמבר
ביקור מקצועי במתקן של חבר  

הפורום
שמעון עזרן + עמוס בר 

נדןנתי+ 

מותנה בנושא רלוונטי ומרצה איכותי, אחת לחודש–דיונים מקצועיים בזום /כשאיפה הרצאות



בהצלחה לכולנו  


