Anniversary

התערוכה הבינלאומית ה 30-לביטחון
The 30th International Security & Defense Exhibition

24-25

מאי 2016

מרכז הירידים והקונגרסים ,ת"א

שבוע הביטחון בישראל
תערוכות ,כנסים והדגמות
בחסות משרד התמ"ת

נכבדי,
"סקיוריטי ישראל  "2016התערוכה הגדולה ביותר בישראל לתעשיית המיגון ,האבטחה ,הביטחון,
וכוחות מבצעיים  -במסגרת "שבוע הביטחון בישראל" .השנה חוגגת התערוכה  30שנים.
 30שנים ברציפות תערוכת הביטחון הבינלאומית "סקיוריטי ישראל" מובילה בראש כל האירועים המאורגנים בארץ בתחום.
מספר החברות המציגות הגדול ביותר ,מגוון תחומי התצוגה הרחב ביותר ומספר המבקרים המשמעותי ביותר .התערוכה
מאפשרת למציגים בתערוכה חשיפה רחבה ואפקטיבית תוך ניצול יעיל של ההשקעה בתצוגה ובהוצאות ההשתתפות.
מספר המבקרים הבינלאומיים המגיעים לתערוכת "סקיוריטי ישראל" מדי שנה הוא עדיין הרב ביותר בהשוואה לכל אירוע
אחר בתחום.
את התערוכה מנהלים בשלושים השנים האחרונות ,זאב עומר וליאור כספי  -אנשי מקצוע המהווים חלק אינטגראלי מהתעשייה
הביטחונית בארץ ובעולם .מכירים את הצרכים המיוחדים ,שולטים ברמת נגישות גבוהה אל כל בעלי התפקידים בכל המערכות
הבטחוניות בארץ ומספקים ללקוחותיהם רמת ארגון גבוהה ומיומנות מקצועית המתבססים על וותק וניסיון שאינם ברי תחרות.
אלפי אנשי המקצוע ,הקניינים ,מנהלי מערכות ביטחון ונציגי מערכות הביטחון הממלכתיות מהארץ ומחו"ל אשר מגיעים
מדי שנה באופן קבוע לבקר בתערוכות ,להשתתף בכנסים ,לצפות בתצוגות ובהדגמות ולקחת חלק במפגשים העסקיים עם
חברות תעשיית המיגון והביטחון בארץ מוכיחים את מרכזיותה וחשיבותה של "סקיוריטי ישראל " כאירוע המשמעותי ביותר
בתחום השיווק של אמצעי אבטחה ,מיגון וביטחון.
אין עוד אירועים שיווקיים ,תערוכות וכנסים בארץ אשר יכולים להתגאות ב 30 -שנים רצופות של נוכחות מרכזית
ומשמעותית ובתרומה לענף הביטחון והאבטחה במדינת ישראל כמו תערוכת "סקיוריטי ישראל".
תערוכת "סקיוריטי ישראל" מעניקה למציגים בה יריעת שיווק רחבה וחשיפה מקיפה לקניינים ,משתמשים ולקוחות מגוונים
באירוע אחד גדול ומקיף.
אנו מזמינים אתכם להציג ולהשתתף בתערוכה האפקטיבית ביותר למגזר הביטחוני ממלכתי ,למגזר הצבאי ,למגזר הציבורי
ולמגזר הפרטי האמונים על נושאי אבטחת הציבור והמדינה.

אבטחה ,מיגון וביטחון המולדת

ביטחון אזרחי |  | Homeland Securityטכנולוגיות מיגון ואבטחה

תחומי תצוגה עיקריים:
 הגנה אזרחית  -עיר בטוחה.SAFE CITY ,
העידן החדש בתחום הגנת הציבור והמולדת .פיתוחים ,טכנולוגיות ואמצעים מיוחדים ל.HLS -






אבטחה פיזית “ /ביתו של אדם מבצרו”  -אמצעיים פיזיים אלקטרוניים וטכנולוגיות מיגון ,ניטור ,הגנה הקפית ,אבטחה ופיקוח.
 - URBAN SHIELDאמצעים וטכנולוגיות להיערכות ומוכנות לתגובה מיידית במצבי חירום בטחוניים במרכזים עירוניים
ובריכוזי אוכלוסייה.
אבטחה עתידנית -רובוטיקה ,מיחשוב ,ננו טכנולוגיה ,ניהול וחיזוי סיכונים ,מערכות לא מאויישות  -בתחום האבטחה
וביטחון הציבור.Cyber Security ,
“חירום לאומי” -אמצעים ,טכנולוגיות ופתרונות להגנת הציבור ,מניעה ,התראה ותגובה במצבי אסון המוניים ,רעידות
אדמה ,שריפות ,אירועי חומ”ס ,חל”כ ,ביולוגי ,רדיולוגי ,מבני ציבור רבי קומות ,פגעי טבע ,פגיעה בתשתיות קריטיות.

 - COMBATכוחות מבצעיים

צבא | משטרה | יחידות מיוחדות

תחומי תצוגה עיקריים:





אמל”ח
אמצעים להגנת הכוח
שו”ב
לוגיסטיקה






ציוד ואמצעים לכוחות מבצעיים
ציוד לכוחות משטרה ואכיפת חוק
ציוד ואמצעים ליחידות מיוחדות  /לוחמה בטרור
ציוד ואמצעים לכוחות סיוע ,חילוץ והצלה

התפלגות מבקרי שבוע הביטחון בישראל )Past Record( 2015









קבטי"ם ומנבט"ים 25% -
משרדי ממשלה ,רשויות ממלכתיות ומוסדות ציבור 20% -
מנהלים בכירים 7% -
מתקיני מתח נמוך ,חברות שמירה ואבטחה ,אינטגרטורים 15% -
מערכת הביטחון  -צה"ל ,זרוע היבשה ,יחידות מיוחדות ,פיקוד העורף,
משטרה ,שב"ס ,משרד הביטחון ,בט"פ 18% -
מבקרים כללי  -תעשייה ,יועצים ,סוקרים ,תקשורת וכו' 10% -
מבקרי חו”ל 5% -

סה”כ  9800 -מבקרים

התערוכה הבינלאומית ה 30-לביטחון
Anniversary

 25-24מאי  2016מרכז הירידים והקונגרסים ,ת"א

מידע למציג
מקום התערוכה

מועדי התערוכה ושעות פתיחה

גני התערוכה ת”א  -מרכז הקונגרסים (ביתן )10
גני התערוכה ,ת”א  -שטחי חוץ

יום ג’  24מאי 19:00 - 10:00 2016
יום ד’  25מאי 18:00 - 10:00 2016

מוזמנים ומבקרים בתערוכה (שוק מקומי)

הגופים הממלכתיים המבקרים בתערוכה

אבטחה מיגון וביטחון המולדת  /ביטחון פנים





בעלי תפקידים בכירים ממערך הביטחון והאבטחה של
מוסדות וגופים ממשלתיים במגזר הציבורי ,במגזר התעשייתי
וכן במגזרים האזרחי והפרטי .קציני ביטחון ,ממוני בטיחות,
אנשי רכש ,מיגון ואבטחה של מפעלים ומוסדות ,בתי חולים,
משרדי ממשלה ,בתי מלון ,בנקים ,חברות ביטוח ,קיבוצים
ומושבים ,מרכזי קניות ,עסקים וחנויות ,מנהלי חברות ,רשויות
ממשלתיות.
גורמי מערכת הביטחון ,נציגי הגופים המאובטחים.
רשות כיבוי והצלה ,יחידות מיוחדות ,יחידות לוט”ר גורמים
הממונים על טיפול במצבי שעת חירום ,רשויות מקומיות,
גורמי ביטחון ואבטחה פרטיים .מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה,
מתקיני מערכות מתח נמוך ,אדריכלים ,קבלנים ומתכננים.
יועצי ביטחון ,מנהלי מחלקות ביטחון בשוק האזרחי ,הפרטי
והמסחרי.

 COMBATכוחות מבצעיים צבא ,משטרה,
יחידות מיוחדות
צה”ל  -נציגי החילות ,מפקדות והיחידות השונות בכל רמות
הפיקוד מבצעים ,מודיעין ,מו”פ ,חבלה ,הנדסה ,תיקשוב,
חילוץ והצלה ,הדרכה.
משטרה  -אגפים ,מחוזות ,מטה ,מבצעים ,תחנות ויחידות
מיוחדות.
מג”ב ,שב”ס ,לוט”ר ,שירות הביטחון הכללי ,השירותים
החשאיים.
לאירוע מוזמנים מפקדים וקציני מטה ושטח בכירים (מפקדים
ברמה הטקטית הגבוהה) .מדריכים בקורסים למפקדים
ובסיסי אימונים ,שוטרים ,לוחמים מיחידות צה”ל השונות.
אנשי היחידות המיוחדות הצבאיות והמשטרתיות ,יחידות
שב”ס צוותי פיקוד העורף ,המשרד לאיכות הסביבה ,מרכזי
המחקר הגרעיני .יחידות מד”א ,יחידות כבאות .ויחידות עילית
מסווגות.
נציגי גורמים ממלכתיים (הגנה ,ביטחון ,ביטחון פנים ,רשויות
חירום) אנשי ממשל ומנהל אזרחי ,אנשי אמל”ח פיתוח,
נספחים צבאיים ,נציגי מנהל הרכש וכן קהלים נבחרים
הנוגעים לנושא.
כמו כן יוזמנו בעלי תפקידים הממונים על טיפול במצבי חירום
ואסונות המוניים ,צוותי תגובה ראשונית וגורמים פרטיים
העוסקים בנושאי הלוחמה בטרור ,ייעוץ בטחוני ומבצעים
מיוחדים.

מארגנים :סיגמא-טים בע"מ
טל.

SIGMA-TEAM Ltd.
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צה”ל  -כללי ,מפקדות ומטה ,יחידות פיתוח
צה”ל  -מז”י  ,אט”ל ,קרפ”ר
צה”ל  -כוחות מיוחדים  -חילות ,זרועות וגופי מטכ”ל
(כולל עתודות מילואים)
צה”ל  -גורמי פיתוח מיגון ואבטחה
משרד הביטחון  -סיב”ט ,מפא”ת ,רח”ל ,אפ”י ,יחידות סמך,
רכש ותיאום ,רשות המעברים
משטרת ישראל  -ספ”ק ,יחידות מטה ,פיתוח ורכש ,מחוזות,
יחידות מיוחדות ,יס”מ ,יס”ג ,משמר הגבול ,מעברים ,תנועה,
גורמי אכיפה ממלכתיים  -רשות ההגירה וכו’
המשרד לבט”פ
המשרד להגנת העורף
המשרד לאיכות הסביבה
פיקוד העורף
שירות בתי הסוהר  -ספ”ק ,יחידות מיוחדות ,מתקנים ,גופי
מטה
שירותי הביטחון -שב”כ ,משרד ראה”מ
שירותי כבאות  -נציבות ארצית,
שירותי כבאות עירוניים ,אזוריים
יחידות חילוץ והצלה
מד”א
הרשות לכבאות והצלה
גופי חירום והצלה  -מד”א זק”א וכו’
משרד רוה”מ  -מוסד ,שירות ביטחון כללי
משרדי ממשלה
עיריות ומועצות מקומיות
נציגי מרכז השילטון המקומי

למעלה מ 80%-מהמבקרים בתערוכות שבוע הביטחון
בישראל הינם מבקרים קבועים ,בעלי תפקידים
שונים ומגוונים במערך הביטחון הממלכתי והאזרחי
של מדינת ישראל אשר מקפידים לבוא מדי שנה,
להתעדכן בחידושים ,לפגוש את הספקים ,ללמוד את
השוק ולאתר פתרונות ומענים לצרכים אשר משתנים
באינטנסיביות האפיינית רק למדינת ישראל.
* הכניסה לתערוכה הינה למוזמנים בלבד ומוגבלת לאנשי מקצוע.

