
הקמת חוות שרתים חדשנית, מוסמכת ל- Tier 3, בתשעה חודשים – חלום או 
מציאות? | יגאל שניידר, מנכ"ל אלכסנדר שניידר

היטאצ׳י ונטרה – שותף לאתגרים העסקיים - חדשנות בעולם אחסון המידע | 
חיים כהן – מנכ״ל היטאצ׳י ונטרה ישראל

איתי דרורי – מומחה פתרונות בכיר, היטאצ׳י ונטרה ישראל

 Development Advocate ,מחשוב קוואנטי - העתיד של כח המחשוב | אבי ויזל
Startups & Developers Ecosystem, IBM Israel

 Intelligent Voice interaction as part of -  ממשק קולי תבוני כתשתית למינוף
today’s infrastructure   |  ד"ר נאווה שקד, חברת גיליז מערכות מידע,

ומכון טכנולוגי חולון

טקס הענקת מגן הוקרה למנהלי תשתיות מצטיינים לשנת 2020

פאנל מנהלי תשתיות מצטיינים |
מנחה: דורון יצחקי, חבר נשיאות בלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

יניב גואטה, מנורה מבטחים
יניב אביחצירא, חברת חשמל

אמיר שי, דואר ישראל
איגור קרסיק, רשות מקרקעי ישראל

09:00-09:20

09:20-09:40

09:40-10:00

10:00-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:20

| QA – הדרך ללבו של הלקוח עוברת במחלקת ה
מארק גרנות, מנכ״ל Applause ישראל

מהפיכת הטרנספורמציה הדיגיטלית בקבוצת לובינסקי - הלקוח במרכז, 
הארגון הופך אג׳ילי | גדי גילון, CIO & CDO, לובינסקי.

כאשר ענקית שילוח פוגשת עולם בהפרעה | שי גוטמן, סמנכ"ל טכנולוגיות, 
UPS ישראל.

חדשנות דיגיטלית בחברת צים | אייל בן עמרם, CIO, צים.

"מים - לא וירטואלי אבל כן דיגיטלי" | ד"ר שאול לוי, מנהל יחידת מערכת 
מבצעית בחטיבת טכנולוגיות, חברת מקורות, מרצה ביה"ס למערכות מידע, 

אקדמית ת"א-יפו.

שופרסל - לא מה שחשבתם | צביקה פישהיימר, CIO שופרסל.

טרנספורמציה דיגיטלית בתעשייה האווירית | מיקי לומניץ, סגן מנמ"ר, סגן 

מנהל ITC – מרכז טכנולוגיות מידע, תעשיה אווירית

שם המסלול: Digital Business | מוביל ומנחה: רז הייפרמן, יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית,  
BDO Digital דירקטור                 

09:00-09:15

09:15-09:30

09:30-09:45

09:45-10:00

10:00-10:15

10:15-10:30

10:30-10:40

שינוי פרדיגמות מפירמידה לרשת - בחינוך, חברה וכלכלה |
יעקב הכט, מייסד ומנכ"ל ערי חינוך - מוביל תהליכי חדשנות חינוכית בארץ 

ובעולם מייסד זרם החינוך הדמוקרטי

קפיצת דור ברגע: מה עושה הקורונה ללמידה דיגיטלית בארגונים |       
גדעון זילר, יו"ר ומייסד חברת מתודיקה מומחה לתחום הלמידה האפקטיבית 

והדיגיטלית,יועץ אסטרטגי בכיר למנהלי הדרכה ומשאבי אנוש

סביבות למידה עתידיות | ד"ר אלון הסגל, יועץ מומחה לאסטרטגיות חדשנות, 
חוקר ומרצה בכיר, וראש מרכז החדשנות בלשכה לטכנולוגיות.

Virtual Pharma בשרות הלמידה | יהלי אדמתי, הומוניסטית, חוקרת עתידים, 
מובילת תהליכי חדשנות.

הטכנולוגיות שישנו את תחום הלמידה | הילל  קוברובסקי, ראש מרכז סייבר 
בלשכה לטכנולוגיות.

קהילות ארגוניות מבוססות דאטה | שי גרשון, ראש מרכז טכנולוגיות 
חדשניות בלמידה בלשכה לטכנולוגיות, יועצת ומומחית לחדשנות טכנולוגיה 

ופדגוגיה,יזמית חינוכית ומנהלת קהילות.

הילל ושי בדואט על חדשנות חינוכית

שם המסלול: למידה דיגיטלית | מובילים ומנחים: הילל קוברובסקי ושי גרשון

שם המסלול: בריאות דיגיטלית | מוביל ומנחה: ניר מקובר 

09:00-09:30

09:30-09:50

09:50-09:55

09:55-10:25

10:25-10:40

10:40-12:00

The Future of Health & Medicine: Where Can Technology Take Us
 Faclty Chair for Medicine, Singularity University-Founder and ,ד"ר דניאל קראפט

Chair, Exponatial Medicine

רפואה מרחוק וקפיצת המדרגה במערכת הבריאות |

אסתי שלי, מנהלת אגף בריאות דיגיטלית, משרד הבריאות

יזמות ושיתופי פעולה מבוססי מידע | נעמה פרי כהן, מנהלת אגף מערכות מידע 
ותהליכי עבודה, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים, משרד הבריאות

מורכבות ומידע, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו | ד"ר בועז תדמור, ראש רשות 
CIO, Rabin Medical Center ,המחקר מרכז רפואי רבין, חגית הנדל

הטרנספורמציה הדיגיטלית בשיבא – עיר הבריאות של ישראל | 

שימי ארנסט, מנמ"ר המרכז הרפואי שיבא

האצת הטרנספורמציה הדיגיטלית בעולם הבריאות | אופיר קדוש, סמנכ"ל מערכות 
מידע, מכבי

שם המסלול:  חדשנות עתידנית בעולם התשתיות | מנחים: שרון בולר ודוד בן טולילה

09:00-09:20

09:20-09:40

09:40-10:10

10:10-10:30

10:30-10:45

10:45-11:05

מסלולים - בוקר - 03/11/20

מסלולים - צהרים - 03/11/20

11:00-11:45

11:45-12:30

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

טרנספורמציה דיגיטלית בעיר תחת משבר הקורונה | אלוף (מיל׳) רוני נומה, 
ממונה הקורונה במגזר החרדי + אל״מ (מיל׳) אבי כהן

עליונות במרחב הדיגיטלי להאצת פיתוח ויישום שיטות לחימה חדשניות | תא״ל 
עומר דגן, מפקד יח׳ לוט״ם - אגף התקשוב

 UVID -אלון אונגר, יו"ר ומייסד | (Drones) טכנולוגיות המידע בעידן הכטב"ם
 Israel Drone יו"ר משותף ומייסד ,(Drones) מוקד ידע לאומי כטב"ם ,DRONETECH

Alliance - IDA

שו"ב מחוץ לקופסה | טפסר משנה דויד פוניס, רמ"ח תיקשוב,  כבאות והצלה ישראל

כיצד תומכות מערכות השו״ב ומערכות המידע המבצעיות של מד״א באתגרי 
הקורונה | עידו רוזנבלט, מד״א - מנמ״ר

 | HLS פאנל חברות סטארטאפ

SOSA HLSTECH מוביל ומנחה: אל״מ (מיל׳) דודי רוקח, מנהל שותף

משתתפים: נדב פופלבסקי, מנכ"ל, שותף ומייסד, יוניקאי מערכות
AXON VisionDefence יניב ויינטראוב, סמנכ"ל פיתוח עסקי                 

                 טל בר אור, מנכל, חברת אוקטופוס

שם המסלול: Public Safety & Homeland Security | מובילים ומנחים: אריה עמית ואודי קאוף

שם המסלול: פינטק בישראל חזון לעתיד או חזון למועד | ד"ר מילי פרי ושמואל בן טובים
| המסלול בשיתוף קהילת הפינטק בישראל |

פאנל - מבנה הרגולציה הפיננסית בישראל – האם הוא מעודד חדשנות? | 
מנחה: שמואל בן טובים, יו"ר קהילת הפינטק בישראל

משתתפים: אסתר לבנון, דירקטורית במלם תים, לשעבר מנכ"ל הבורסה לניירות                        
                   ערך ודירקטורית בבנק לאומי.

        שחף ארליך, מנכ"ל חברת טריא,
        פרופ׳ ניר וולקן, בית הספר למנהל עסקים, אוניברסיטת אוקספורד

פאנל - בלוקצ'יין ומטבעות קריפטוגרפיים - הזדמנויות וסיכונים | 
מנחה: ד"ר מילי פרי, חברת הנהלה בקהילת הפינטק  ויו"ר מרכז מצויינות הבלוקצ'יין

משתתפים: צבי זיו, יו"ר Silver Castle, לשעבר מנכ"ל בנק פועלים
ד"ר ארי אחיעז, מנהל מרכז חוגג למחקר ביישומי טכנולוגיות                   

                  בלוקצ'יין. אוניברסיטת תל אביב,
         ד"ר גיתית גור גרשגורן, מומחית ויועצת לשוקי הון,  לשעבר הכלכלנית    

                  הראשית של רשות ניירות ערך             

שם המסלול: עיר ותחבורה חכמה | מוביל ומנחה: גיל צוקרמן

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-13:00

11:00-11:45

11:45-12:30

 CTO ,תשתית תקשורת מתקדמת כבסיס לתחבורה וערים חכמות | רונן הללי
Enterprise, Nokia Israel

עתיד עיר חכמה - לאן אנחנו הולכים בעשור הקרוב ולאחריו | 
IPGallery אביחי דגני, מנכ"ל

נתיבי אילון העתיד כבר כאן | איתמר בן מאיר, מנכ"ל נתיבי אילון

נתיבי ישראל העתיד, תחבורה חכמה | הילה חדד חמלניק, סמנכ"לית אסטרטגיה 
וחדשנות בחברת נתיבי ישראל

רשת תחבורה מסתגלת | דר. אלון הסגל, יועץ לאסטרטגיות חדשנות

תחבורה שיתופית בעולם משתנה | גלי טאוב שריג, מנכ"לית GoTo ישראל  
                                   CAR2GO, אוטותל

שם המסלול: אתגרי ניהול פרויקטים ופיתוח במערכות מידע בעידן הנוכחי 

                   מוביל ומנחה: שלום נמני 

שם המסלול: Cloud & Devops – מה חדש בקוברנטיס | מוביל ומנחה: עמי קאלק
.HANDSON מסלול זה הינו מסלול

11:00-11:20

11:20-11:40

11:40-12:00

12:00-12:20

12:20-12:40

12:40-12:50

נקודת מבט אחרת לניהול מערכות מידע בארגון | פרופ' בועז רונן, מנכ"ל ניהול 
ממוקד ופרופ' אמריטוס בפקולטה לניהול, אוניברסיטת ת"א ושמעון פס - יועץ בכיר, 

ניהול ממוקד

איך ליצור ערך עסקי משמעותי בניהול פרויקט טכנולוגי |   טליה גזית, מנכ"ל
G-TOS מפקדת ממר"מ לשעבר

ניהול פרויקטים במערכות מידע - לקחים ותובנות מהצלחות וכשלונות  | אריה 
עמית, יועץ אסטרטגי

 Data, Digital & customer ,גיא שבתאי | MAX – המסע לאג'יליות עסקית ב
MAX חברת ,interactions

Sprinting at home, launching features during COVID | לירן זליכה,
Co Founde & CTO ,Lili Bank

 IBM Garage &   לפתרון בעיות ומניעת תקלות בפיתוח תוכנה IBM שיטות
IBM בג'ראג' של AIOps רוברט ברון, מוביל | Watson AIOp

10:00-10:40

10:40-11:20

11:20-11:50

11:50-12:30

הרצאות וסדנאות – 4/11/20

08:15-09:15

09:15-09:40

09:40-10:20

10:20-10:40

10:40-11:00

11:00-11:40

11:40-12:20

12:20-12:40

12:40-13:10

13:10-13:40

מפגש VIP | מנכ"לים, סמנכ"לים, מנמ"רים - 02/11/20 | מוביל ומנחה: אלי פרנק

תוכנית הכנס:

מליאה - 02/11/20 | מוביל ומנחה: אלי פרנק

דניאל מלכה, מנכ"ל IBM ישראל פתיחה וברכות    

BDO Digital רב שיח,              מנחה | רז הייפרמן, יועץ בכיר, דירקטור

עודד כהן, סגן נשיא עולמי,  מנהל מעבדת המחקר של IBM בישראל    מחזית הטכנולוגיה  
           IBM Securiy לטכנולוגיות                    לימור קסם, יועצת בכירה בתחום הסייבר בחטיבת

משנות עולם          דניאל ילין, סגן נשיא עולמי,  מנהל מעבדת הפיתוח של IBM בישראל   

"האוייב הנעלם" –         אלון בן דוד, הפרשן הצבאי של ערוץ 13

עם הסיפורים שלא תשמעו בתקשורת המזרח התיכון אחרי  

הקורונה 

אלי פרנק, יו"ר הלשכה לטכנולוגיות המידע פתיחה:      

יואש טרוקמן, יו"ר קבוצת אלעד וקרן שלמה טירן ברכות:      

הלשכה לטכנולוגיות     יורם אלדר, מנכ"ל הלשכה לטכנולוגיות המידע
המידע – לאן?             

הענקת פרסים למצטיינים:

⋅ פרס מנמ"ר מצטיין ע"ש לודווינג מיטווך

⋅ אות הוקרה לנשים פורצות דרך

New Essential Technologies for the Business | דניאל מלכה, מנכ"ל IBM ישראל      
The Power Of Now             אלון בן צור, מנכ"ל בינת תקשורת מחשבים

פאנל מנכ"לים עסקיים  מנחה | קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית חדשות 12

כשהטכנולוגיה והאנשים     רן עוז, מנכ"ל מגדל חברה לביטוח

נפגשים בעסקים          גיורא בר דעה, נשיא ומנכ"ל קבוצת שטראוס

דגנית קרמר, משנה למנכ"ל פלאפון yes ובזק בינלאומי       
General Manager, Dell Technologies Israel  ,ליאור פוני       

Ness גיא דנציג, משנה למנכ"ל               
מנחה | קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית חדשות 12 פאנל מנכ"לים    

ממשלתי/ציבורי        לירן אבישר בן חורין, מנכ"לית משרד התקשורת

כשהטכנולוגיה והאנשים    אשר ביטון, מנכ"ל משרד הדיגיטל

נפגשים בשירותים          רמי גראור, מנכ"ל שירות התעסוקה

ממשלתיים          שי-לי שפיגלמן, מנכ"לית משרד המדע והטכנולוגיה 

SQLink גלעד רבינוביץ, מנכ"ל קבוצת              
               עוזי נבון, מנכ"ל אורקל ישראל                                     

              צפרה כץ, מנכ"לית אורקל העולמית

פאנל מנכ"לים – מנמ"רים מובילים   מנחה | זיו מנדל, מנכ"ל ג'ון ברייס
אילו כלים עומדים לרשות מנכ"לים ומנמ"רים ל-"האנשת"

הטכנולוגיה והנגשת השרותים לכלל האוכלוסיה 

              שלומי אביב, מנכ"ל VMware ישראל 
              נתי אברהמי, מנכ"ל קבוצת טלדור

              שחר ברכה, מ"מ ראש רשות התקשוב במשרד הדיגיטל הלאומי
              משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מערכות מידע וטכנולוגיה,    

              מנורה מבטחים
זיהוי מוקדי תחלואה וקבלת תמונת מצב של המגפה בעזרת ניתוח נתונים

           פרופ׳ ערן סגל, מכון ויצמן למדע

חסות פרימיום

חסויות ושותפים

...the new name from the laptop experts

המסלולים ישלבו הרצאות במפגש בין עולם התוכן של המסלול לבין עולמות 
התוכן הטכנולוגיים בהתאם למרכזי המצוינות הפועלים בלשכה: 

מסלולי הועידה

אחד  כל  שבו  כנס”   - ”אי  ייחודי  בסגנון  מושב  יתקיים  למסלולים  במקביל 
מהחברים מוזמן להציג את דעתו המקצועית בכל תחום שיבחר.

Fintech / InsuretechDigital BusinessHomeland Security

למידה דיגיטליתעיר ותחבורה חכמהבריאות דיגיטלית

חדשנות עתידנית בעולם 
התשתיות

Cloud&Devops אתגרי ניהול פרויקטים ופיתוח
במערכות מידע בעידן הנוכחי

 יזמות וסטארטאפים

 חדשנות סייברתשתיות-IT ומחשוב ענן

Data InnovationALMמולטימדיה

Blockchainחדשנות בטכנולוגיות למידה

מליאת הועידה

דוברים:

צפי משתתפים:

 2,000  – כ 
מנהלים 
ומקצוענים

הלשכה לטכנולוגיות 
המידע בישראל
ן ר טי ע”ש שלמה 

IT
The Israeli Chamber 
of Information Technology

ועידת 2020 תציב במליאה שורה ארוכה של בכירי המשק והכלכלה, 
הממשלה, האקדמיה והטכנולוגיה, במסגרת הרצאות מרתקות וסדרה 
של פאנלים בהנחיית קרן מרציאנו, העורכת הכלכלית של ערוץ 12 
והמקצוענים                 המרצים  מיטב  של  מרתקות  הרצאות  לצד  וזאת 

במסגרת 9 מסלולים מקצועיים!!!

הועידה תפגיש בפלטפורמה וירטואלית מתקדמת, קהל משולב של 
משתתפים ובהם מנהלים ואנשי מקצוע מתחומי טכנולוגיות המידע 
מכלל מגזרי המשק, וכן מנהלים ואנשי מקצוע מהיחידות העסקיות של 

הארגונים, מחברות ה- IT, ויזמי ומקצועני הייטק.

לצד שכבת המנהלים יהנו מקצועני ה-IT וההייטק מהרצאות מקצועיות, 
סדנאות ושולחנות עגולים בתחומים השונים.

משתתפי הועידה יוכלו לבקר בתערוכת ה – Expo הוירטואלית (ביתני 
תלת מימד) וכן לנהל שיחות וידאו וצ'ט בינם לבין משתתפי הועידה 

האחרים.

מפגש VIP – מנכ"לים, סמנכ"לים, מנמ"רים

9 מסלולים מקצועיים

תערוכת Expo וירטואלית (סיור בביתני תלת מימד)

ועידת ישראל 
לטכנולוגיות המידע 

2020
02-04/11

כשהטכנולוגיה והאנשים נפגשים...

ועידה וירטואלית

הועידה הגדולה והמקיפה בישראל לטכנולוגיות המידע!!!

גדעון זילר
יו"ר ומייסד חברת 

מתודיקה 

נעמה פרי כהן
מנהלת אגף מערכות 
מידע ותהליכי עבודה, 

חטיבת המרכזים 
הרפואיים הממשלתיים, 

משרד הבריאות

אסתי שלי
מנהלת אגף בריאות 

דיגיטלית, משרד 
הבריאות 

גלי טאוב שריג
מנכ"לית GoTo ישראל

CAR2GO, אוטותל

אביחי דגני
IPGallery  מנכ"ל

 

רוברט ברון
מוביל AIOps בג'ראג' 

IBM של

ד"ר בועז תדמור
ראש רשות המחקר 

מרכז רפואי רבין 

חגית הנדל
 CIO, Rabin Medical

 Center

 

הילל קוברובסקי 
עתידן ומומחה טכנולוגי 

רב תחומי סייבר, 
חדשנות , פיתוח עסקי

יעקב הכט
מייסד ומנכ"ל ערי חינוך  

מייסד זרם החינוך 
הדמוקרטי

יהלי  אדמתי
הומוניסטית, חוקרת 

עתידים ,מובילת 
תהליכי חדשנות

לירן אבישר בן חורין
מנכ"לית משרד 

התקשורת

שי-לי שפיגלמן 
מנכ"לית משרד המדע 

והטכנולוגיה

אשר ביטון
מנכ"ל משרד הדיגיטל

שרון בולר
מנהלת תשתיות - 

בריאות כללית

ד"ר מילי פרי
יו"ר מרכז מצויינות 

בלוקצ'יין

גיל צוקרמן
מנהל יחידת מערכות 

טכנולוגיות,
יו"ר מרכז המצוינות 

מולטימדיה

ד"ר אלון הסגל
 יו"ר מרכז מציינות 

חדשנות

דורון יצחקי
חבר נשיאות בלשכה 
לטכנולוגיות המידע 

בישראל

 שי גרשון
יו"ר מרכז מצויינות 

חדשנות בטכנולגיות 
למידה

ניר מקובר
יו"ר מרכז מצויינות 

Data Innovation

אריה עמית
I-am IT יועץ 

אסטרטגי וניהולי וחבר 
נשיאות הלשכה

יניב ויינטראוב
סמנכ"ל פיתוח עסקי 

AXON Vision Defence

טל בר אור
מנכל, חברת אוקטופוס

אודי קאוף
סמנכ"ל ושותף 

ProVision C4I

גיא שבתאי
 Data, Digital & 

 customer
interactions, MAX

קרן מרציאנו
העורכת הכלכלית 

חדשות 12

אלון בן דוד
הפרשן הצבאי של 

ערוץ 13

מנחה:

צפרה כץ
מנכ"לית אורקל 

העולמית 

פרופ׳ ערן סגל
מכון ויצמן למדע

אלון בן צור
מנכ"ל בינת תקשורת 

מחשבים

רמי גראור
מנכ"ל שירות 

התעסוקה

רן עוז
מנכ"ל מגדל חברה 

לביטוח

דגנית קרמר
 yes משנה למנכ"ל פלאפון

ובזק בינלאומי

גיורא בר דעה 
נשיא ומנכ"ל קבוצת 

שטראוס

איתמר בן מאיר
מנכ"ל נתיבי איילון

יואש טרוקמן
יו"ר קבוצת אלעד

זיו מנדל
מנכ"ל ג'ון ברייס

דניאל מלכה
IBM מנכ"ל

עוזי נבון
מנכ"ל אורקל ישראל

נתי אברהמי
מנכ"ל קבוצת טלדור

ליאור פוני
 General Manager,
 Dell Technologies

Israel

ד"ר עלי מיטווך
מנכ"ל י.א מיטווך ובניו

גלעד רבינוביץ
SQLink מנכ"ל קבוצת

גיא דנציג
Ness משנה למנכ"ל

שחר ברכה
מ"מ ראש רשות 

התקשוב במשרד 
הדיגיטל הלאומי 

שלומי אביב
 VMware מנכ"ל

ישראל

תא"ל עומר דגן
מפקד לוט"ם ,

אגף התקשוב וההגנה 
בסב"ר

אלוף (במיל') רוני נומה
ממונה הקורונה במגזר 

החרדי

הילה חדד חמלניק
סמנכ"לית אסטרטגיה 

וחדשנות בחברת נתיבי 
ישראל

אל"ם (במיל') אבי כהן

אל"ם (במיל')
טליה גזית

מנכ"ל G-TOS מפקדת 
ממר"מ לשעבר

פרופ' בועז רונן
מנכ"ל ניהול ממוקד 

ופרופ' אמריטוס 
בפקולטה לניהול, 
אוניברסיטת ת"א 

לימור קסם 
יועצת בכירה בתחום 

 IBM הסייבר בחטיבת
Securiy

שמעון פס
יועץ בכיר, ניהול ממוקד

ד"ר גיתית גור -גרשגורן 
מומחית ויועצת לשוקי 

הון,  לשעבר הכלכלנית 
הראשית של רשות 

ניירות ערך

שמואל בן טובים
יו"ר קהילת הפינטק 

בישראל

אסתר לבנון
דירקטורית במלם תים, 
לשעבר מנכ"ל הבורסה 

לניירות ערך ודירקטורית 
בבנק לאומי.

פרופ' ניר וולקן
בית הספר למנהל 

עסקים, אוניברסיטת 
אוקספורד

שחף ארליך
מנכ"ל טריא

צבי זיו
 Silver Castle יו"ר
לשעבר מנכ"ל בנק 

הפועלים

ד"ר ארי אחיעז
 מנהל מרכז חוגג  

למחקר ביישומי 
טכנולוגיות בלוקצ'יין. 
אוניברסיטת תל אביב

נדב פופלבסקי
מנכ"ל, שותף ומייסד, 

יוניקאי מערכות

לירן זליכה
 Co Founde & 

CTO,Lili

רז הייפרמן
יועץ בכיר 

לטרנספורמציה 
דיגיטלית, דירקטור 

BDO Digital

אל״מ (מיל׳) דודי רוקח
 SOSA מנהל שותף

HLSTECH

יורם אלדר
 מנכ“ל הלשכה 

לטכנולוגיות המידע

 דוד בן טולילה
Energy Team יו"ר

וס' יו"ר הלשכה

רונן הללי
 CTO Enterprise,

Nokia Israel

ד"ר נאווה שקד
חברת גיליז מערכות 
מידע, ומכון טכנולוגי 

חולון

 אלי פרנק
 יו“ר הלשכה 

לטכנולוגיות המידע

אבי ויזל
 Development

 Advocate Startups
 & Developers

,Ecosystem
IBM Israel

אופיר קדוש
סמנכ"ל מערכות מידע, 

מכבי

עידו רוזנבלט
מנמ"ר מד“א

טפסר משנה 
דוד פוניס

רמ"ח תיקשוב,  כבאות 
והצלה ישראל

גדי גילון
 ,CIO & CDO 

לובינסקי

שי גוטמן
סמנכ"ל טכנולוגיות, 

UPS ישראל

צביקה פישהיימר
CIO ,שופרסל

דניאל קראפט
 Faculty Chair for 

 Medicine, Singularity
 University - Founder

 and Chair, Exponential
Medicine

שלום נמני
סמנכ"ל מערכות מידע 

איתוראן

מארק גרנות
 Applause מנכ״ל

ישראל

אלון אונגר
יו"ר ומייסד

UVID DRONTECH 

יניב גואטה
סמנכ״ל תשתיות 

טכנולוגיות
מנורה מבטחים

יניב אביחצירא
מנהל תשתיות
חברת חשמל

אמיר שי
מנהל תשתיות

דואר ישראל

איגור קרסיק
מנהל תשתיות

רשות מקרקעי ישראל

משה מורגנשטרן
משנה למנכ''ל ומנהל 

אגף מערכות מידע 
וטכנולוגיה, מנורה 

מבטחים 

מיקי לומניץ
סגן מנמ"ר, סגן מנהל 

ITC– מרכז טכנולוגיות 
מידע, תעשיה אווירית

ד"ר שאול לוי
מנהל יחידת מערכת 

מבצעית בחטיבת 
טכנולוגיות, חברת מקורות

אייל בן עמרם 
CIO,  צים

שימי ארנסט
CIO

מרכז רפואי שיבא

יגאל שניידר
מנכ"ל אלכסנדר 

שניידר

חיים כהן
מנכ״ל היטאצ׳י ונטרה 

ישראל

איתי דרורי
מומחה פתרונות בכיר, 
היטאצ׳י ונטרה ישראל

דניאל ילין
סגן נשיא עולמי,  מנהל 

מעבדת הפיתוח של 
IBM בישראל

עודד כהן
סגן נשיא עולמי,  מנהל 

מעבדת המחקר של 
IBM בישראל

 | Containers – סדנה להבנת הבסיס בעולם ה :Kubernetes 101
Developer Advocate, IBM ,טל נאמן

Increase developer productivity with VMware Tanzu |  קובי שממה, 
Senior Account Manager, VMware Tanzu

 VP Devops&Cloud Professional ‘עמי קאלק | scaling your application in K8S
Services, develeap

 | Intro to terraform and auto deployment of K8S cluster in AWS
 Senior Devops Pro�esional, develeap,גלעד נייגר


