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 מתהליך הרישוי.עדכון  .1

 מנהל אבטחת סייבר. –מינוי עזריה דבידוב  .2

 מנהלת סיכונים ראשית. –מינוי אורנה בירמן  .3

ישנם שני נושאים פתוחים: היבטי הלימות הון ותהליכי  .תהליך קבלת הרישיון מתקדם .1

צפוי להתקיים דיון בזמן הקרוב עם הרשות, עדיין לא העבירו אבטחת מידע. לגבי הלימות הון 

במקביל למנהל מערכות  התבקשנו למנות מנהל אבטחת מידעהנחיות. לגבי אבטחת מידע 

 מידע. 

 

במסגרת , MadSecפעילות דרך חברת ר, מנהל הגנת סייבלשמש כמיועד  –עזריה דבידוב  .2

 קורות חיים הועברו בדוא"ל. .בנק שעות

 

 .40%בהיקף של לשמש כמנהלת סיכונים ראשית, תועסק כשכירה, מיועדת  –אורנה בירמן  .3

קורות חיים הועברו  שנה בתפקידי ניהול סיכונים בכירים בבנק אוצר החייל. 25-שימשה כ

 בדוא"ל.

 

  –קמפיין היערכות לסקירת  .4

 

a. ( הסרט יחתך  2הוצג סרט הקמפיין המלא ,)'לסרטונים נוספים קצרים בהתאם דק

הסרט זכה לשבחים כללי. -אידיאולוגיים, וצרכני-קהלי היעד: אידיאולוגיים, חציל

 מחברי הוועד.

b.  תקופה שבין קבלת הרישיון להתחלת הפעילות. לבעיקר הסרט מיועד 

c.  נעשתה פנייה לאנשי התקשורת והדוברות של כחלון, עדיין לא  –דוברות ויח"צ

 קיבלנו תשובה. 

d. מאמרים של מובילי דעה 



 
 
 
 

 
e. תדרוך של גופי התקשורת 

f.  למיתוג החדש.עדכון מיתוג 

g.  ניוזלטרנכתב מחדש – יוטיוב של אופק, אתר אינטרנט –נכסים דיגיטליים , ,

 פיייסבוק.

h.  אפשרות לחברי אופק להירשם לפיקדון השקה שמיועד לחברי  –פיקדון השקה

 .חדשים וותיקים –אופק 

i.  ופוסטים. קידום סרטים, פוסט השקה –פיייסבוק 

j.  קידום באנרים בפייסבוק ובגוגל, ניתוח ואופטימיזציה של הקמפיין והפעילות

 בדיגיטל ובאתר.

k.  מיועדים לפרסם פוסט  – חברי כנסת, אמנים –מפורסמים וחברי אופק  –משפיענים

 בזמן שהכל מתקדם. עודכנו ונערכים.

l. .גיוס משפיענים חדשים 

m. ה עוקבים.עבודה עם אנשים שיש להם הרב 

n. .הקמה מחדש של מערך מפגשי הבית 

 , ובפרט סרטון הקמפיין זכה לשבחים מחברי הוועד.הקמפיין

 

 אבטחת סייבר.אושר מינוי עזריה דבידוב בתפקיד מנהל  .1

 אושר מינוי אורנה בירמן בתפקיד מנהלת סיכונים ראשית. .2

 


