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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

וועידת ישראל לסיכוני סייבר
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

איומים, הגנות וטקטיקות מובילות להגנת הארגון
   

25/05/2022 מרכז הכנסים, קראון פלאזה ת"א
 

     www.ced.co.il לאתר הכנס הקליקו 
 

 
 

בואו לשמוע על האיומים, ההגנות והטקטיקות שמומלץ למנהלים לנקוט כדי לצמצם
סיכונים ופגיעות סייבר בארגון

 
אברהם לינקולן אמר, "אם הייתה לי רק שעה לכרות עץ, הייתי מבלה את 45 הדקות

הראשונות לחידוד הגרזן שלי".
 

מטרת אבטחת סייבר היא להגן על הנתונים של הארגון על ידי הפחתת הסיכון לפריצת
נתונים וסיכוני אבטחה אחרים. ניטור מערכות עקבי, הערכה ויצירת טקטיקות הפחתה הם

המפתח לחיזוק נוסף של האבטחה והפחתת הסיכון שלך לאיומי סייבר ברמה הארגונית.
 

הכנס מיועד לכל מנהלי הארגון ולא רק לאנשי הטכנולוגיה!
 

המרכז הבינלאומי לכנסים ריכז בכנס אחת סגל מרצים ומומחים מהשורה הראשונה ויסייע
למשתתפים להבין את התמונה הגדולה סביב אבטחת סייבר.

 
הכנס יספק תובנות ומידע חיוני להקמה, שמירה ושיפור אבטחת המידע בארגון, הגנה
מפני איומים היברידיים והגנה על תשתיות קריטיות וידריך איך ניתן להישאר עירניים,

להיות זהירים ולהתכונן לאיומי סייבר רציניים ברמה האסטרטגית.
 

הוועידה תיערך ביום ד': 25/05/22
מרכז הכנסים, מלון קראון פלאזה תל אביב

הוועידה נטולת חסויות או מרצים מטעם והיא מציעה מקצועיות נטו!
 

ההשתתפות בוועידה כוללת: תוכנית מקצועית ועשירה בחווית למידה יוצאת דופן, תיק ועידה, מצגות,
ארוחת בוקר במסעדת המלון, הפסקות אספרסו בר במהלך הכנס, ארוחת צהרים חווייתית, שי אישי,

תעודה ועוד.
 

 

לאתר הכנס הקליקו כאן לרישום מהיר הקליקו כאן
לרישום טלפוני חייגו 1800-555200

 
לרישום באמצעות טופס ידני למשלוח במייל או בפקס הקליקו כאן

אם מייל זה אינו מוצג כראוי צפה בגרסה המקוונת אצלנו באתר
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הכנס יצייד את המשתתפים במידע וכלים שיכולים לאתר, למנוע ולהתגונן מפני מתקפות

סייבר ולהקל על ההשלכות של מתקפות אלו אחרי שהם קורות.
 

כדאי לדעת כי קצב איומי הסייבר לא יואט בזמן הקרוב. ההיפך. למעשה, דגימות תוכנות
זדוניות ידועות כבר עברו את רף המיליארד. אז גם אם אתה שואף מדי יום להגן על

הנתונים שלך ולהרחיק את פושעי הסייבר, המלחמה לא הסתיימה.
 

המרכז הבינלאומי לכנסים מזמין את כל מי שהגנה על תשתיות קריטיות ונכסי מידע
בארגון הם חלק מתחום אחריותו לכנס חשוב זה ולהתעדכן בנושא כמו גם לקבל תשובות

לשאלות מציקות.
 

הירשמו עכשיו!
למנהלי ארגונים יש כעת שתי אפשרויות לבחון:

הם יכולים להכשיר מחדש את עובדיהם כך שהם יידעו כיצד לנווט את אבטחת
הסייבר של הארגון באקלים של אי ודאות, או להכין את עצמם "להתמודד עם

ההשלכות על כך שהם לא עושים זאת"...
 

לתוכנית הכנס ולסדר היום -הקליקו כאן
 

הטרנספורמציה הדיגיטלית של עסקים בעקבות המגיפה פתחה דרך חדשה לחיות ולעבוד.
ישנה קישוריות גוברת ותלות הדדית בטכנולוגיות פורצות דרך. שרשראות אספקה

מודרניות המשיכו להתפתח משרשרות ליניאריות פשוטות לתהליכים מגוונים ומורכבים.
 

זרימת המידע או המוצרים עוברת דרך צמתים, רשתות וארגונים מרובים ומורכבים
ומחייבות דריכות ועירנות 24/7.

 
הכנס יציג את סיכוני הסייבר הקשורים לשרשרת אספקה דיגיטלית ומה חשוב שההנהלה

והדירקטוריון יידעו על אבטחת סייבר.
 

לסגל המרצים והמומחים -הקליקו כאן
 

קהל יעד

https://www.ced.co.il/
https://www.ced.co.il/%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%A8-%D7%99%D7%95%D7%9D
https://www.ced.co.il/%D7%A1%D7%92%D7%9C-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%9D-1


23:59 ,22.3.2022 https://cellactpro.net/me/TemplateView.aspx?idtemplate=85759

https://cellactpro.net/me/TemplateView.aspx?idtemplate=85759 3/3

 

 

לאתר הכנס לרישום מהיר
 

לרישום באמצעות טופס ידני למשלוח במייל או בפקס הקליקו כאן

הירשמו עכשיו

הכנס מיועד למנכ"לים, סמנכ"לים, מנהלי IT ,CTO, CIO, CISO, מנהלי סייבר, מנהלי
אבטחת מידע, אדריכלי נתונים,  ,CDO, MDs, GMs  מודיעין עסקי, מנהלי המשכיות
עסקית וחירום, מנהלי יחידות מחשוב ומערכות מידע, מנהלי ביטחון, מנהלי כספים וכל מי

שהגנה על תשתיות קריטיות ונכסי מידע בארגון הם חלק מתחום אחריותו.
 

למשתתפי הכנס תוענק תעודה מהודרת בפירוט נושאי הלימוד ושעות הלימוד
 

מצפים להרשמתך!

שתפו את תוכנית הכנסים החדשה שלנו עם מנהלים רלוונטיים בארגונכם

 
 

www.icx.co.ilOffice@icx.co.il

לרישום טלפוני חייגו: 1800-555200
נשלח לכתובת: {5:דוא"ל}
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