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ארגון וניהול תערוכת  - בע"מטים -סיגמא

 מקצועיות, כנסים בינלאומיים וירידי מסחר

 

                       בע"מ קונסולט -אקספו

                    אסטרטגיה, ליווי וניהול

      STRATEGIES GUIDANCE & MANAGEMENT    
                       

 

 תערוכות מקצועיות, 122כנסים וסמינרים,  369אירועים,  079 שנות פעילות,   53

 ! מבקריםמשתתפים ו 2,5,9,999מציגים,   6909

 

עוסקת בייזום, ארגון וניהול של כנסים בינלאומיים , תערוכות מקצועיות, אירועים  טים-סיגמאחברת 

מורכבים, סמינרים ממוקדים, ימי עיון ותצוגות אקטיביות בתחומים שונים עם התמחות בתחומים 

ושאים אופי מקצועי/ אקדמי וחדשני ועוסקים בבעיות הליבה איתן טכנולוגיים, עתירי ידע, הנ

 ות, ממשלות וגורמים ממלכתיים.מתמודדות מדינ

 

התמחות מיוחדת בתחום הביטחון )מערכות צבאיות, משטרה, ביטחון  טים-סיגמאלחברת 

, הגנת העורף, אבטחה, היערכות למצבי חירום, טיפול באסונות Home Land Securityאזרחי,

 המוניים,  הגנת גבולות, לוחמה בטרור וביטחון אוירי/ תעופתי(

 

 חברת המדיה המובילה בישראל בתחומי הביטחון 

 צבא ומשטרה HLSחירום ,, אבטחה
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 ע"י  זאב עומר  וליאור כספי.  2096טים בע"מ נוסדה בשנת -חברת סיגמא               

שנים ברציפות בארץ ובחו"ל. ומייסדיה מכהנים  53החברה פועלת בתחום  הכנסים והתערוכות מזה 

כדירקטורים פעילים המעורבים באופן מלא בניהול החברה, בהובלת הצוותים המקצועיים העובדים 

 בחברה ובגיבוש מדיניות וחזון הארגון. 

וכות וכנסים של משרד הביטחון, הנה ספק מורשה מומחה בתחום ארגון תער טים-חברת סיגמא

צה"ל, משטרת ישראל, מכון היצוא הישראלי, משרד התמ"ת, המשרד לביטחון פנים ומשרד המדע 

  והטכנולוגיה. 

העיסוק בתחומים ייחודיים  חייב את החברה לפיתוח יכולות ותובנות ייחודיות. התכנים, הדרישות, 

הרלוונטיים, החשיפה התקשורתית,  הציוד והאמצעים, אנשי המקצוע העוסקים בתחומים

אינטראקציה בין גורמים פרטיים לבין מערכות מוסדיות/ממלכתיות, הפעילות מול אוכלוסיות מקצועיות 

הפועלות כל אחת תחת נוהלים ו"שפות קוד" ייחודיים וצרכים מקצועיים כל אלה מחייבים התייחסות 

 כה או כנס לתחום הנדרש.שונה ומורכבת לאופן ההקמה, התכנון והביצוע של תערו

הינה חברת יזמות במהותה אשר רוב האירועים, התערוכות והכנסים המאורגנים על ידה  טים-סיגמא

 הינם בבעלותה ובניהולה הבלעדי. 

משרד  –קשרי עבודה מעולים עם גורמים שונים במדינת ישראל  בכללם  טים-סיגמאלחברת 

הביטחון, צה"ל,  משרד ראה"מ, משטרת ישראל, הקהילייה המדעית )המועצה הלאומית למדעים( 

האוניברסיטאות,  מרכז השלטון המקומי, מכון היצוא הישראלי, משרד המסחר והתעשייה, מנהל סחר 

ון פנים,  שגרירויות זרות ונספחויות הפועלות בישראל, האיחוד חוץ, משרד החוץ, המשרד לביטח

 האירופי, משרד המדע והתרבות, נציגי מדינת ישראל בחו"ל.  

טים הינה החברה היחידה במדינת ישראל אשר התמחתה באופן כה מעמיק ובמשך כל כך -סיגמא

 וההגנה האזרחית.  , האבטחה הרבה שנים בתחום אירגון האירועים המקצועיים בתחום הביטחון

על היותם חלק בלתי נפרד מהתעשייה ועל הכרות  תפיסת ההפעלה של מנהלי החברה מושתתת

 הגורמים המקצועיים.הקשר הישיר עם ובעולם בישראל , החירום והאבטחהמעמיקה של שוק הביטחון

שות, ומתן מענה ממוקד וישיר לדרי מאפשר הבנה אמיתית של צרכי הענף והשוקובחו"ל בישראל 

 לתמורות ולשינויים החלים בתחום.

 של הגורמים המקצועיים העוסקים בביטחון במדינתאיכותיים מאגרי מידע  טים-חב' סיגמאלרשות 
 שגרירויות, נספחויות ומשרדי -בנוסף לקשר ישיר עם נציגי מדינת ישראל בחו"ל זאת . ובעולם ישראל

 . הארועים כות, מגזינים ואתרי אינטרנט לקידוםתערו -אינטרסים. לחברה קשר עם גורמי מדיה בחו"ל 

 מבוצע על ידי חברה אחות :  טים-מאיגחברת סות של חלק מהפעיל

 קונסולט בע"מ.  -אקספו
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 אבני דרך ממלכתיות

 

למארגנת של  אגף המבצעים של משטרת ישראלטים ע"י -מונתה חברת סיגמא 2002בשנת 

תרחישי סימולציה המשלבים סמינר אקטיבי, עם תרגיל מבצעי בכוחות מלאים בשילוב עם תערוכה 

 מקצועית. 

 

למארגנת של הכנס והתערוכה  משרד הביטחוןטים ע"י -מונתה חברת סיגמא 2002בשנת 

 הבינלאומיים הראשונים של צה"ל. 

 

הכרה רשמית כמארגנת תעשייה ממשרד המסחר והטים -קיבלה חברת סיגמא 2003בשנת 

 תערוכת הביטחון הממלכתית הרשמית והיחידה של מדינת ישראל.

 

  "פורום הלאומי להתמודדות עם מצבי חירום"ייסוד והקמת ה – 2002שנת ב

 

 בתחום ארגון תערוכות וכנסים של משרד ספק מורשה מומחהטים הנה -חברת סיגמא

 היצוא הישראלי, משרד התמ"ת, המשרד הביטחון, צה"ל, משטרת ישראל, שב"ס, מכון

 לביטחון פנים ומשרד המדע והטכנולוגיה.
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 כנסים, אירועים ותערוכות בארגון החברה.סקירת 

 

 אירועים מובילים

 

 הביטחון הבינלאומית בישראלתערוכת  - תערוכת "סקיוריטי ישראל"

 .  , לוחמה בטרורHLSתערוכת ביטחון, טכנולוגיות אבטחה ומיגון, 

 שנים ברציפות.   52נערכת מזה 

מ"ר. במקביל לתערוכה נערך הכנס  2000 -חברות בשטח תצוגה של כ 020 -בהשתתפות כ

.                              The International HLS Summit –הבינלאומי בנושא ביטחון פנים 

 מבקרים.  02,000 -בתערוכה  מבקרים  כ

 

 

  עם מצבי חירוםהכנס הלאומי להתמודדות 

מפגש הפיסגה המקצועי של הגורמים והגופים האחראים על ההתמודדות והטיפול 

מתקפת טילים ורקטות , אסונות טבע, טרור, . י חירום ובאסונות ברמה הלאומיתבמצב

CBRNר, רציפות תפקודית, חוסן לאומי. , סייב 

 

 שנים ברציפות  0נערך מזה 

אלוף , בהשתתפות רשות החירום הלאומית, להגנת העורףהמשרד כנסי החירום נערכים בחסות 

, ראש הראשות הלאומית לכיבוי והצלה, מפכ"ל משטרת ישראל, חברי כנסת והועדות פיקוד העורף

, משרד ראש הממשלה, משרד הפנים, המשרד לתשתיות לאומיות אנרגיה ומים, משטרת הרלוונטיות

הלי החירום והביטחון של הרשויות המקומיות, תכנון וחירום, משרד הבריאות ומנ -ישראל, אג"מ

 מנבטי"ם של מפעלים וארגונים,ממוני חירום,  צוותי צח"י וקבט"ים. 
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 י סימולציה בתחום הבטחוני/ צבאי תרחיש

  קו התפר" אירועי הדגמה וסימולציה בנושאי לוחמה בטרור" 

 "מתקן אדם"  –עבור משטרת ישראל בסיס האימונים 

 PRISON combat  -  שירות בתי הסוהר 

  וחות כליאה ושיטור מהארץ ומחו"ל.אירוע לכ  -כנס תרגולות ותרחישים מבצעיים ארצי  

 ימי בט"ש 

 אירוע תרגול תרחיש בנושאי טרור בלתי קונבנציונאלי ונשק להשמדה המונית.  )שעון זהב( 

 גן.-באיצטדיון רמתעבור משטרת ישראל, פיקוד העורף, כב"א, מד"א, המשרד לאיכות הסביבה. 

  דוב"  –שדה התעופה   ,האתגר של המילניום הבא" –"טרור אוירי" 

 רשויות שדות תעופה ונמלים., למנהלי אבטחה של חברות תעופה - י ותרחישכנס בינלאומ

 להרוג את הזבוב שעל הקיר",  מלחמת הכוכבים כאן ועכשיו" -"שדה הקרב העתידי" 

 הבא . טק, דמות הלוחם של המילניום-העתידית, לוחמת הייכנס בינלאומי  בנושא הלוחמה 

 

 כנסים ותערוכות 

 Promo-Defense   הכנס השנתי לקידום השיווק הביטחוני בעולם 

 "COMBAT "-  "הכנס והתערוכה למבצעי כוחות מיוחדים. -"המעז מנצח 

  כנס  הפורום לביטחון ואבטחה בישראל 

 בחסות סוכנות החלל הישראלית. - אילן רמון"כנס חלל ומדע" ע"ש  - חלל ותעופה   

  NASA-בשיתוף אסטרונאוטים מ                     

  משטרה ושיטור בעידן של טרור" -"להגן ולשרת                                                    

 לאומי של המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים האמריקאי.-כנס דו
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 Lic ISRAEL - International Conference on Low Intensity Conflict Warfare   

 הכנס הבינלאומי של צה"ל/ מפקדת זרוע היבשה בנושא לוחמה בעצימות נמוכה.   

 לטרון  –אתר "יד לשריון /  התמרון הצבאי בלוחמת יבשה  -ן צבא וביטחו 

 .עם הבמה ללוחמת יבשה. בשיתוף בנושא לוחמת יבשה 1 -הכנס והתערוכה הבינלאומיים ה

 היצוא הבטחוני יכנס 

  האגף לפיקוח על יצוא בטחוני של משרד הביטחון.השנתיים של  יםכנסה

 משרד הביטחון. -יצוא בטחוני סיוע בהכנס המקצועי של האגף ל - כנס סיב"ט 

 

 .הפורום הבינלאומי לביטחון פנים 

  המולדתהבינלאומי של פורום שרי הפנים וביטחון הפסגה מפגש 

, משרד ההגנה של ארה"ב והשר לביטחון הפנים של ממשלת גרמניה.  הבט"פ משרדבחסות 

מדינות )ארה"ב, גרמניה, קנדה, איטליה, פולין, רומניה, ספרד,  02 –בהשתתפות שרי ביטחון פנים מ 

 הונגריה, אנגליה, צרפת, יוון ( 

 MEFF 1927 -  והאחוד האירופיתרגיל טרילתרלי של המשרד לביטחון הפנים  

שי אסונות המוניים ופגעי טבע בין המדינות ישראל, ירדן, ישיתוף פעולה אזורי בתרח תרגיל

 הרשות הפלשתינאית, צרפת , איטליה וספרד. 

  וחירום מחקרכנס 

 במסגרת אירועי עשור לרשות החירום הלאומית

 . מחקר מדעי, חירום ומה שביניהםכנס לאומי בנושא 

  מוכנות לחירום בכנסת ישראל היום 

מפגשים מקצועיים של צוותי החירום היישוביים מכל רחבי הארץ, דיונים בועדות הכנסת ורב שיח 

 בנושא היערכות למצבי חירום לאומיים 
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 כנס מקצועי ותערוכה בנושא טכנולוגיות הדרכה 

 מחנה רחבעם, רמלה –מרכז הסימולטור  –פיקוד העורף 

 האלוף תמיר ידעי -ד העורף  בהשתתפות אלוף פיקו

בנושאי הדרכה, הסברה, שיטות למידה חדשניות, מולטימדיה וגורמי פיתוח תעשיות מפגש 

 ושיטות הדמיה )סימולטורים( והדרכה מקוונות.

  משרדי ממשלה  -כנס המרכז לאיתנות 

 ככלי ניהול להשגת רציפות תפקודית בשעת חירוםיעדי שירות 

  ראשי ערים.  –כנס המרכז לאיתנות 

 המקומיות בניהול משברים בשעת חירום רשויות ההשתלמות ראשי 

  בעידן של תמורות "אבטחה " 

 . משטרת ישראלחטיבת האבטחה בשל הארציים/ שנתיים  האבטחה  יכנס

בהשתתפות קציני ושוטרי משטרת ישראל, סגל פיקוד בכיר, מפכ"ל ומנהלי הביטחון הבכירים של 

  מדינת ישראל. 

 כנס החדשנות של משטרת ישראל                  - המשטרה בזירת החדשנות 

 תערוכת טכנולוגיות, אמצעים ופיתוחים חדשניים                                           

                                                                   ניצב יוחנן דנינו -ומפכ"ל משטרת ישראל רב פרס נשיא מדינת ישראל , מר שמעוןבמעמד 

 כנס נאט"ו NATO  כטב"מט ו"למפעילי מזל 
 
 

 ISEC    תערוכתHLS טורקיה  -בינלאומית, איסטנבול 
 

  CNREXPOבשיתוף 
 )בוטלה לפני הפתיחה מסיבות פוליטיות( 

 

NP1 ISRAEL  "הכנס הבינלאומי הראשון בנושא "הכוח הגרעיני 
 

 איומים, אתגרים, הזדמנויות 

 בשיתוף הפורום הגרעיני הבינלאומי ואוניברסיטת אריאל 
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 תחומי פעילות נוספים
 

 אדריכלות 
 

 בת ים"   –"הביאנלה הבינלאומית לתכנון אורבני 
 ים -כנס, ביאנלה אדריכלית תערוכה מקצועית בנושאי אורבניות מתחדשת, בת

 בהשתתפות אדריכלים, מתכניי ערים ואמנים מרחבי העולם 
 

 מדע ומחקר
 

 "הכנס למדיניות מדע בישראל" של משרד המדע, התרבות והספורט
 י המשותף. אילן. בשיתוף נציבות המדע של האיחוד האירופ-מרכז חקר המוח, אוניברסיטת בר

 

 פרסום תקשורת ומדיה
 

 "מדיה" 
 הכנס והתערוכה השנתיים של איגוד המפרסמים הישראלי

 
 ישראל " מולטימדיה-"ברודקאסט

 
 לווין. הכבלים וה שידורישידורים לציבור ומערך בנושאי תקשורת חזותית,  וכנס תערוכה מקצועית

 

 PHARMEX -רוקחות ופרמצבטיקה 
 

 הכנס השנתי של הסתדרות הרוקחים בישראל. 
ם איגוד הרוקחים רוקחים, חוקרים ואנשי התעשייה הרפואית. בשת"פ ע 000 -בהשתתפות כ

 ( APA( איגוד הרוקחות האמריקאי )FIP, איגוד הרוקחים העולמי )הישראלי
 

 הפורום הישראלי להתמודדות עם מצבי חירום

 במדינת ישראל. "תרבות החירום"לקידום מקצועי הארגון ניהול והפעלת ה

 מרחב שיתוף  מקצועי לבעלי תפקידים ומנהלים 

.  ןדות עם מצבי חירום ואתגרי ביטחובתחום היערכות ומוכנות להתמוד
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