יואב תם אבטחה לוגית

שרותי ייעוץ ביטחוני וחקירות

אנו מספקים שירותי ייעוץ ביטחוני ובטיחות המתבססים על ידע ונסיון רב ,בעזרתו אנו מיישמים את השרותים הבאים:
 קצין ביטחון  /מנהל ביטחון (בדיקות עובדים ,אבטחת מידע ,אבטחה פיזית ,מערכות אזעקה ,מצלמות ועוד). מודיעין כלכלי ועסקי. סקר סיכונים ומיגונים בארגון. לווי מכרזים בתחום הביטחון והבטיחות . ייעוץ ותכנון בטיחות.אנו מספקים שירותים אלו לחברות וארגונים שונים בארץ ובעולם מתחומי :הפיננסיים ,הנדל”ן ,חברות טכנולוגיה ופיתוח,
תעשייה ,עמותות ,ומרכזי מסחר.

המתודולוגיה שאנו מיישמים מבוססת על  5מרכיבי יסוד
 משימה  -מתייחס לצורך הלקוח ,המלצות הסקר ורצון הלקוח הגורם האנושי  -כל המעורבים בפעילות כולל גורמים פסיביים טכנולוגיה  -כלל הפתרונות המיושמים או האפשריים במסגרת הפעילות מודיעין  -נתונים בהתייחס לזמן ,מקום ומרחב -ניהול -הטמעת נהלים והתאמה לצורכי הניהול הפועלים בארגון כולל פיקוח ובקרה

הגורם האנושי
משימה
טכנולוגיה

מודיעין

ניהול

המשימה
 בקרת סיכונים ,הגדרת האיום וניהול סיכוני בטחון ,תוך התמקדות באיתור הסיכון ומתן מענה . ייעוץ בבחירת חברת אבטחה/שמירה לאתרי הלקוח. כתיבת נהלי ביטחון ואבטחה .כולל כתיבה וליווי של מכרזי אבטחה. פיקוח ,לווי ותדרוך חברות השמירה ,בכלל זה ביצוע ביקורות פתע וניסיונות חדירה לאתרי החברה. אירוע פריצה  -ניהול האירוע מול כל הגורמים הרלוונטיים (חברת שמירה ,מוקד ,משטרת ישראל וחברת הביטוח) תוךמתן דגש להפקת לקחים ומניעת הישנות האירוע.
 ניהול תיק הביטוח באתר ,בדגש על בדיקת כיסוי הביטוח מול הצרכים. חקירות  -תשאול ,מעקב ,מניעת וגילוי האזנות ,מודיעין עסקי ועוד. בקרה על תהליכים במאפיין של ניהול מחסנים ,מלאי ומערך לוגיסטי.טכנולוגיה
 אפיון צרכים וייעוץ בבחירת ספקים (בשיתוף עם לקוח) בתחומים כגון :מערכות אזעקה ,מצלמות ,בקרת כניסה,חדרי בקרה רמה א’ ,מוקד “רואה” .התאמת אמצעים לשליטה ומעקב אחר מוצרים רגישים כגון :מוצרים בתהליכי
פיתוח ומוצרי צריכה יקרי ערך.
 ביצוע בדיקה ייזומה של מערכות אזעקה ומצלמות באתר וניהול אחזקת המערכות. -ייעוץ באבטחת המידע בארגון תוך שימת דגש על אמצעים אלקטרוניים ,תקשורת ומידע רגיש.

הגורם האנושי
 ליווי וייעוץ במיון וגיוס כ”א ,בדיקת עובדים חדשים וקבועים .בכלל זה ניהול תיק עובד וביצוע תחקיר טרם קבלתו,כגון :רקע תעסוקתי קודם ,בדיקת מהימנות תוך שימוש באמצעים שונים ובכללם פוליגרף.
 בדיקת עובדים זמניים ועובדי חברות כ”א. ביצוע ימי אוריינטציה לעובדים בנושאי בטיחות אש ,אבטחת מידע ואבטחה פיזית במטרה לשמור על רמת כשירותלהתמודדות עם מצבי חירום שונים.
 ייעוץ וכתיבת נהלים להגברת אבטחת המידע בארגון ומניעת זליגת מידע. תדרוך בנושא התנהגות מונעת לעובדים היוצאים לחו”ל מטעם הארגון. תדרוך מחסנאים ונהגים המפיצים סחורה ,בכלל זה כתיבת נהלים להפצת הסחורה .מודיעין
 כתיבת נהלים ויעוץ בהתמודדות עם מצבי חירום /אסון ( )DRPשרפה ,שיטפון ,רעידת אדמה וכדומה .כל זאת מתוךצורך ל“-המשכיות עסקית”  BCPואפיון אתר פעילות חלופי.
 טיפול בנושא קניין רוחני זיוף מוצרים והפצתם בשווקים ,בתאום ושיתוף מחלקת קניין רוחני במשטרת ישראל וגורמיאכיפה רלוונטיים.
 מתן מענה לאלמנט “מניעת אובדן” ופחת בארגון תוך התייחסות לנקודות חולשה. כתיבת תיק מתקן לניהול מערך האבטחה באתר. בניית תיק שטח בהיבטי ביטחון ובטיחות  -למכבי אש וגורמי בטחון.שירותים משלימים
 מתן מענה לצרכי אבטחה של הלקוח. אבטחת אישים באמצעות צוותים מיומנים ,בעלי רקע ביטחוני. מתן שירותים ללקוחות חו”ל לרבות הסדרת טיסות ,תאומי נחיתה ושירותי קרקע. טיפול בהזמנת מלונות ,תפעול מול גורמי האירוח ,רכבים ואבטחה. מתן שרותי מזכירות ותיאומי פגישות. מתן מענה לוגיסטי לכל צורך שעולה על ידי הלקוח ,בארץ או בעולם. -בניית תוכנית מילוט ומתן שירותי אבטחה וחילוץ ,מגבולות מדינת ישראל לעובדי חברות זרות במקרה חירום שונים.

יואב תם הוא בוגר בכלכלה ומדע המדינה ומוסמך בניהול ולוגיסטיקה מאוניברסיטת בר אילן.
יואב בעל רקע פקודי ביחידות מסווגת במערך האיסוף והמבצעים בוגר קורס אחיד,הכשרות מודיעין ופעילות בגופים ממלכתיים.
יואב בעל הכשרות מקצועיות בתחומים הבאים:
רישיון כחוקר פרטי  -משרד המשפטים.
מנהלי בטחון (מנב”טים)  -מונחה משטרת ישראל.
ממונה בטיחות בעבודה  -המוסד לבטיחות וגהות.
ממונה בטיחות באש  -המוסד לבטיחות וגהות.
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שרותי ייעוץ לאירועים וכנסים
הוראות הרישוי מחיבות בכל אירוע מעל  500איש לקבל רשיון לאירוע מהרשות המקומית ומשטרת
ישראל.
חברתנו נותנת מענה בכל הקשור לייעוץ ,תכנון ורישוי בטיחות ובטחון באירועים המונים ,במקומות
סגורים או תחת כיפת השמיים המצריכים קבלת רישיון.

במסגרת ההכנות לרישוי האירוע נדרשים הנושאים הבאים :
 .1הגשת בקשה מסודרת למחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.
 .2ליווי תהליך הרישוי מול הגורמים השונים (מד״א ,כב״א  -שרותי כיבוי,משרד הבריאות ,משטרת ישראל ,מהנדס
קונסטרוקציה ,מהנדס חשמל ,יועץ בטיחות ,מנב״ט  -מנהל בטחון של האירוע וחברת שמירה).
במסגרת השירות שחברתנו מספקת ,אנו דואגים לטפל בכל נושאי הרישוי ,בכלל זה חבירה למשרד בטיחות מוביל עימו
אנו עובדים והכנת תוכנית בטיחות לאירוע.
הגשת כל המסמכים נדרשים לגופים השונים  -מד״א ,כב״א ,משרד הבריאות(ע״י מהנדס מזון) ,רכז רישוי רלוונטי
במשטרת ישראל .כך שבסופו של התהליך אנו מקבלים רישיון לעריכת האירוע.

שלבים בביצוע העבודה :
 .1קבלת תוכנית האירוע מחברת ההפקה.
 .2סיור במקום עם משרד הבטיחות והוצאת תוכנית בטיחות (בהתאם לתוכנית האירוע  -תפוסת קהל ,שטח
האירוע כגון חוף ים ,אצטדיון ,יער וכדומה .מתקנים כגון במות ,גשרי תאורה ,מסכים ,סככות ועוד) .כל
המשתנים הללו נכנסים בתוך תוכנית הבטיחות הכוללת מפה וחוברת בטיחות.
 .3פתיחת תיק רישוי במחלקת רישוי עסקים ברשות המקומית.
 .4טיפול ותאום מול גורמי הרישוי השונים  -רכז רישוי אזורי משטרת ישראל ,קצין כיבוי אש ,מנהל אזור מד״א,
מפקח אזורי משרד הבריאות.
 .5בהתאם להתניות של גורמי הרישוי השונים ,אנו פועלים על מנת להמציא את המסמכים השונים ומנהלים מו״מ
לגבי היקף הכוחות הנדרשים בשטח האירוע .במטרה להעניק את המענה המתאים במינימום עלויות.
 .6הצגת כל המסמכים בפני קצין /רכז הרישוי וקבלת רישיון לאירוע.
 .7מתן מענה לתחום הביטחון הכולל הכנת תוכנית בטחון ואישורה במשטרה ,אספקת מנהל בטחון לאירוע המלווה
את האירוע במהלכו מנחה את חברת האבטחה ומהווה סמכות הביטחון המאושרת על ידי המשטרה.
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השירות המסופק על ידי חברתנו מבוסס בעיקרו על סקר מקדים.
הסקר מאפשר לצוות שלנו להגדיר את נקודות החולשה והתורפה במערכת,
באמצעות ניתוח הסיכונים והגדרת האיום.
“חוזק השרשרת נמדד בחוליה החלשה שלה ”.ג’ון סטיוארט מיל 1870
אופן ביצוע  -עקרונות מנחים:

אנו מאמינים:

 איסוף נתונים וממצאים. ניתוח סיכונים והגדרת האיום. תכנון קונספט מבצעי. מסקנות לביצוע. -המלצות.

בהכוונת המאמץ והמשאבים על פי סדרי
עדיפויות דינמיים ,אשר נקבע על פי סקר
מקדים על ידי ניתוח סיכונים.
במתן פתרונות “תפורים” לנקודות
החולשה המתגלים בסקר ביטחוני
המקיף תוך מענה על הצרכים
הספציפיים של כל לקוח.

 הצגת הסקר ללקוח כולל גורמי הנהלה וגורמיםמקצועיים רלוונטיים.
 קבלת משוב מהלקוח. יישום ההמלצות לפי דרישת הלקוח. בניית קונספט בהתאם לדרישות הלקוח. פיקוח ליווי וניהול בהתאם להמלצות בראיהמערכתית ,רב שנתית.

במינון נכון ושילוב מושכל של רכיבי
האבטחה כגון :מידע ,שיטות טכניות,
המשאב אנושי ,נהלי הארגון במצב שגרה
וחירום ,פיקוח ובקרה.
מערכי ביטחון המשתלבים בפעילות
היומית של הלקוח .תוך התערבות
מינימאלית וללא הפרעה בשגרת היום
יום.

בין לקוחותינו בארץ ובחו”ל גופים ממלכתים
ואזרחיים .חברות מתחום פיננסים ,בנקאות,
אנרגיה (חשמל ,גז ודלק) ,בתי מלון בינלאומיים,
חברות טכנולוגיה מובילות ,מרכזי קניות ,מפעלי
ייצור ותעשיה ,עמותות ומרכזים לוגיסטיים.

מערך ביטחון הנותן פתרונות
אפקטיביים.
במערך ביטחון דינמי הנותן מענה
בהתאם לשינוים ואילוצים בשטח.

חתומים על הביטחון שלך.
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