
 

     

 
 

 

 
 

 חברות וחברים יקרים,
 בנושא: ייחודי המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש 

 לי זה לא יקרה  -סייבר  
 מעבר מהדחקה )לי זה לא יקרה( להתמודדות וניהול הסיכון  -הצצה לעולם הסייבר 

 . למפגשקישור   ,30:18-30:16, בין השעות 2020 בספטמבר 23ד'  ביום   Webinar -ב יתקיים  המפגש
 .מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 
ועם משבר הקורונה יותר מתמיד. המרחב האינטרנטי מאפשר עבודה מרחוק    -כולנו מצויים במרחב האינטרנטי כל הזמן  

א רבים,  חיוביים  והחברה.  ודברים  הפרט  ברמת  סכנות  בתוכו  טומן  הסייבר  מטרת    ך  לעולם  הצצה  לתת  היא    -המפגש 
ה ביקורתית על הארגון שלהם ותובנות על איך ממצב של הדחקה )לי זה לא יקרה( עוברים יתן למשתתפים ראינתי  במפגש

הסיכון. עם  התמודדות  של  בעזרת    למצב  ואבטחה  למניעה  הטיפול  בחברתנמשיך  בכיר  ואבטחת    מנהל  סייבר  פתרונות 
רועי סייבר ונכיר כיצד להתמודד  ינתוודע לא  מידע, חברה שפיתחה פתרון להדרכה מרחוק בנושאי אבטחת מידע ורגולציה.

 איתם. יהיה מעניין בואו להצטרף אלינו. 
  
 

 בתוכנית 
 התכנסות וכיבוד   16:30 

 
, ורכזת ורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשביםיו"ר פגנית   ס  ,דגנית שוקרון  רו"ח  דברי פתיחה: 16:30-16:35

 לשכת רואי חשבון  ,תחום סייבר
 הצגת אירועים שקרו  -לי זה אולי יקרה נושא:   16:35-16:55

פנימית בקרסטון ישראל  דורון רוזנבלום,  מרצה:   ביקורת  רוזנבלום,    -שותף מנהל  יהודה  עזרא 
 מערכות מידעישראל, מתמחה ב IIAמיים המבקרים הפני לשכתסגן נשיא 

 
 איך לא נמנעים מאירוע  - סיכוני סייבר במחשבה תחילהנושא:   16:55-17:25

חברה    ,גלובל סייבר סקיוריטיקומסק  יות בתראש תחום הגנה התקפית ותשליאם שטיין,  מרצה:  
 בינלאומית בתחום אבטחת מידע והגנת סייבר 

 מודעות עובדים לסיכוני סייבר : נושא  17:25-17:45
פתרונות טכנולוגיים להדרכת עובדים   "רגודו"חברת  מנהלת תיקי לקוח ב  עינב שם טוב,רצה :  מ

 מרחוק בנושאי רגולציה ואבטחת מידע 
 

 הצעדים המיידיים לטיפול  -יש אירוע, מה עושים? נושא:  17:45-18:05
 רגונים שנפלו קורבן לאירועי סייבחברת פורס מאז'ור המטפלת בחברות וארסון, דן לוינ מרצה:  

 
 Q&Aפאנל  18:05-18:30

 דגנית שוקרון   רו"ח :ומשתתפת מנחה
עינב שם טוב,    דורון רוזנבלום,    ,  שותף מנהל קרסטון יועציםרועי וייסברג  :משתתפים
                     דן לוינסון

 דיעותיו בנושא.  חשבים, מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב את י , מנהלי כספים,CFOהמפגש מיועד למנכ"לים, 

 

יש לרשום מספר חבר, ביום   Last Nameיש לרשום שם מלא בעברית  First Nameהרשמה מוקדמת: יש להיכנס לקישור ולהירשם כך: 

   zlTXiYfxdyYh8kEQ-us02web.zoom.us/webinar/register/WN_lBmvlhttps://IDהמפגש להיכנס ללינק ללא צורך במספר 

   icpas.org-bracha@fcאו באמצעות ברכה יאסי ולציין שם מלא: 
 

 בברכת חברים,

                  

 
 
 
 

  

 
 

 MBA, רו"ח, רונן-אלינה פרנקל
 יאה ממלאת מקום ומשנה לנש

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים 
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