ע.ר580116051 .
אל :חברי הפורום ,משתתפי הכנס השנתי ה – 2022 ,34
מידע והנחיות לכנס השנתי 2022
שלום רב!
 .1השנה יתקיים הכנס השנתי המסורתי שלנו בין התאריכים  2-3במרץ  2022במלון דניאל ים המלח.

1

 .2תוכנית הכנס (כפופה לשינויים של הרגע האחרון)
יום ( 2.3.22 – 1יום רביעי)
הנושא
משעה עד שעה
קליטה ,רישום ,תצוגת אמצעים
09:00
 09:45עד 09:55

תצוגת תכלית משאית גריסה
לחומרים מסווגים

 10:00עד 10:10
פתיחת הכנס – ה34 -
 10:10עד 10:20
 10:20עד 10:50

 10:50עד 11:05

דו"ח ועדת הביקורת  +אישור
האסיפה הכללית
סיכום שנת פעילות הפורום
 , 2021עיקרי תוכנית העבודה
ומגמות לשנת 2022
פרידה מפורשי ההנהלה  :עודד
רחמים ,רן דלל  ,אביחי ביטון

המרצה
הנהלת הפורום ,נותני חסות
חברת "אמניר"
נשיא הפורום :אלכס
נחומסון  +ברכה מוקלטת:
שר הבט"פ  ,עומר בר לב.
יו"ר ועדת הביקורת :יוסי
מבס

הערות
קבלת פנים לחברי
הפורום  -כיבוד
ברחבה צפונית ,בחזית
המלון

כולל אישור הדו"ח
הכספי 2021

יו"ר הפורום :שייקה הורוביץ
יו"ר הפורום :שייקה הורוביץ
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משעה עד שעה
 11:05עד 11:30
 11:30עד 12:00
 12:00עד 12:45
 12:45עד 13:10
 13:10עד 13:50

הנושא
"מערכות תרמיות היברידיות
משולבות אנליטיקה"
הפסקה  +הגרלה  +הצגת
משאית גריסה  +תערוכה
"דילמות באבטחה יסודית
למתקנים אזרחיים".
"איומי הרחפנים ודרכי
התמודדות".

המרצה
נציג חב' "בנדא מגנטיק"
מוטי רוקח ,מנהל מוצר
חברת "אמניר" ונותני חסות

הערות
נותנת חסות
י.א .כספות .שתייה
קרה/חמה ומאפים

רפי אלבז  -מנב"ט אשדוד
בונדד וחבר הנהלת הפורום
עידו בר עוז

מטעם "אורד בע"מ",
נותנת חסות

"רישוי כלי ירייה  +סטטוס
חברות האבטחה".

ר' אגף רישוי כלי ירייה,
המשרד לבט"פ :ישראל
אבישר

 13:50עד 14:10

"בדיקות רקע מיידיות בעידן דיגיטלי –
תנו לבוטים לעשות את העבודה"

יזהר עצמון ,מנכ"ל -
CHECKNET

נותן חסות

 14:10עד 14:30

זיהוי אלימות והתנהגות בשימוש
בינה מלאכותית ווידאו אנליטיקה
הגרלה ,ארוחת צהריים ,קבלת
חדרים ,בילוי חופשי בספא ומתקני
המלון

לירן מור  +אסף בירנצוויג –
מנכ"ל HPE

 HPEישראל
נותנת חסות

 19:00עד 20:00
 20:00עד ???

ארוחת ערב
ערב קוקטייל סגור ,לחברי
הפורום  +הופעת אומן אורח

14:30עד 19:00

י.א .כספות
צמד "קומיקאזה" – מופע
סטנדאפ

באולם הכנס :בר
משקאות ונשנושים

2
יום ( 3.3.22 – 2יום חמישי)
משעה עד שעה

המרצה

הנושא

עד שעה 09:25

ארוחת בוקר ,פינוי חדרים

 09:30עד 10:15

רב-שיח מונחה" :מהימנות
עובדים"

חדווה חזאי (לשעבר ר' היחידה
הממלכתית להתאמה ביטחונית
בשב"כ) – מנחה.
אנדריי גרודנוב (איילון ביטוח),
אלעד קזס (מנב"ט דקסל) ,יזהר
עצמון ( ,)CHECKNETעו"ד יעקב
עוז – מומחה להגנת פרטיות

 10:15עד 11:00

סקירת רח"ט אבטחה ורישוי
משטרת ישראל

תנ"ץ משה אדרי

 11:00עד 11:20

הגרלה ,הפסקה וביקור
בתערוכה

נותני חסות

 11:20עד 11:45

"האיום האמיתי" והמענה
המבצעי

 11:45עד 12:30

"מה אתה עושה כשאתה קם
בבוקר"?

מנכ"ל אלקטרה סקיוריטי:
אריק רגב
מנהל ביטחון ארצי – אסם
נסטלה וחבר הפורום :משה
רונן

הערות
סגירת תשלומים
אישיים מול המלון

פאנל מקצועי

באדיבות י.א .כספות.
שתייה קרה/חמה
ומאפים
נותן חסות
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משעה עד שעה

הנושא

המרצה

 12:30עד 12:55

מערכות תקשורת מבוססות
סלולאר )(P.O.C

ניר אליאב

 12:55עד 13:55
 13:55עד 14:15
14:15
15:00
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"איומי סייבר על החברה
המודרנית"
הגרלה ,וסיכום הכנס
ארוחת צהריים ופיזור
ישיבת סיכום ולקחים ראשוניים

ראש המוסד לשעבר :תמיר
פרדו
יו"ר הפורום :שייקה הורוביץ
הנהלת הפורום

הערות
מטעם מוטורולה
סולושנס – נותנת
חסות

באדיבות י.א .כספות
נסיעה טובה ובטוחה!
באולם הכנס

 .3הגעה וחנייה
א .כתובת המלון :מלון דניאל ים המלח (לניווט באפליקציית  Wazeיש להקליד "מלון דניאל ים המלח")
ב .החנייה תתאפשר לאורך כביש הגישה לכניסה למלון על בסיס מקום פנוי (נא לחנות באופן מסודר על מנת
לאפשר ניצולת מלאה של מקומות החנייה ).או על הכביש הציבורי ובחניונים ציבוריים ,בקרבת המלון
במקומות המסומנים באבני שפה כחול-לבן (החנייה כאן כרוכה בתשלום בהתאם לתעריפי הרשות המקומית).
הנכם מתבקשים לחנות כחוק .מומלץ להתארגן לנסיעה משותפת שתחסוך במקומות חנייה.
 .4רישום וקליטה
א .אזור הכנס (כולל רחבת המציגים) נמצא בסמוך ובאולם קדרון ,וממוקם לאחר הכניסה הראשית למלון,
משמאל ,ממול לדלפק הקבלה ובאותו מפלס.
ב .בסמוך לכניסה לאזור הכנס יוצב דלפק קליטה ורישום של הנהלת הפורום .יש להתייצב לצורך רישום ,חלוקת
תגי זיהוי ,ותעודות חבר בפורום לשנת .2022
ג .בתוך רחבת המציגים תתקיים קבלת פנים לבאים עם כיבוד עשיר .הכיבוד ימשיך "לזרום" לכל אורך הכנס.
ד .חלוקת החדרים תחל לא לפני השעה ( 15:00בדלפק ייעודי על ידי צוות המלון) ,לפיכך מזוודות אישיות
תרוכזנה בתוך אולם הכנס באיזור משולט בהתאם.
ה .בכניסה לאזור הכנס תתבצע בקרת כניסה על בסיס תגי הזיהוי ,על ידי מאבטח של חברת  , G1אחת מנותנות
החסות שלנו .אנא השמעו להוראותיו ושאו עליכם את תג הזיהוי לאורך כל הכנס
ו .לציין :אין אפשרות לשלם במקום את דמי ההשתתפות בכנס! מי שלא עשה כן ,מראש ,לרבות העברת
התחייבות כספית ארגונית ,נא לא להגיע לכנס.
ז .שימו לב ,כי לפני התחלת הכנס הרשמית ,החל מהשעה  09:45עד  09:55תתקיים תצוגת תכלית של מגרסה
ניידת לחומרים/וחפצים מסווגים באדיבות חב' "אמניר" ,עוד אחת מנותנות החסות שלנו .מופע נוסף של
תצוגה זו יתקיים בהמשך היום ,ראו פרטים בלו"ז( .רצ"ב תרשים מיקום התצוגה בהמשך)
ח .מי שביקש להקדים/להאריך שהותו על חשבונו ,מתבקש להסדיר התשלום מול דלפק הקבלה ,כבר בהגעה
בבוקר ,לאחר הרישום לכנס.
ט .רכישת שירותים אישיים כגון שירות חדרים ,טיפולי ספא ,מזון ומשקאות ,מיני בר בחדר וכו' הינם על חשבון
האורח .יש למסור פרטי אמצעי תשלום אישי בקבלה .הנהלת הפורום לא תכסה רכישות אלו.
 .5התנהגות במהלך הכנס
א .יש לענוד את תג הזיהוי האישי לאורך כל הכנס( .כולל בכניסה לחדר האוכל)
ב .על פי הנחיות ההתנהגות במגפת הקורונה ,יש לעטות מסיכה על הפנים בשטחים הציבוריים לרבות שטחי
הכנס.
ג .הישיבה באולם תהיה סביב שולחנות .אין לשנות את מיקום השולחנות.
ד .סידור הכיסאות ,הצגת תג זיהוי אישי וחובת עטיית מסכות יחולו גם במהלך ערב ההווי.
ה .בארגון הכנס הושקע כסף רב ,ומאמץ ,לרבות על ידי נותני החסות שלנו .כבדו אותם בנוכחותכם בתערוכת
האמצעים ובסקירות הטכנולוגיות המקצועיות שהכינו עבורנו .מעבר לנימוס המתבקש ,יש בכך גם רווח
מקצועי בלתי מבוטל .בנוסף ,הושקעה מחשבה רבה ועמוקה ,ע"י הוועדה המקצועית והנהלת הפורום ,בתכני
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הכנס מתוך שאיפה להביא תכנים מקצועיים ומעשירים .המרצים השונים (שחלקם הינם חברי הפורום) הסכימו
להופיע בפנינו בהתנדבות .נא כבדו את המרצים בנוכחותכם לאורך כל הכנס.
מתקני המלון ,ספא ,ושטחים ציבוריים במלון
א .ההתנהגות והשהייה בהם כפופה להנחיות המלון
ב .במלון מתארחים אורחים נוספים ,נא לקחת זאת בחשבון ולגלות התחשבות.
הפורום שלנו הינו ההתאגדות הוותיקה ביותר של אנשי ביטחון בישראל 34( ,שנים) ובעלת מסורת מכובדת ביותר.
הנהלת הפורום בטוחה כי כל משתתף ייצג את הפורום ,בהתנהגותו ,בצורה המיטבית כפי שנעשה בכל הכנסים עד
כה.
אבקש להביע בשם כולנו את תודתנו לנותני החסות שלנו (פירוט למטה) ,שתרמו רבות לקיומו .ת ו ד ה !!!
בשם הנהלת הפורום לביטחון ואבטחה בישראל ,אני מאחל לכולנו כנס מוצלח ,פרודוקטיבי ,מעשיר ומהנה
בברכה
שמוליק ברק (סנ"ץ בדימ')
מנהל התפעול
הפורום לביטחון ואבטחה בישראל
אזור תצוגת מגרסת "אמניר"
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נותנות החסות שלנו:
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