
מרכז המצוינות בלוקצ‘יין הכין לכם  תכנית 
עשירה ומגוונת הכוללת מפגשי מיטאפ 

והרצאות מומחים מהשורה הראשונה

אנו מזמינים אתכם להירשם לתכנית 
ולהיות שותפים למרכז המצוינות.

בלוקצ'יין- 
המרכז יעסוק בטכנולוגיות הבלוקצ'יין "האינטרנט העתידי" 

חדשנות משבשת בכלכלה העולמית, המשנות את הפרדיגמה 
ואת הכלים שנשתמש בהם בעתיד בעולם העסקי במגוון 

תעשיות ותחומים, באופן כזה, שאפילו קשה לנו לדמיין את 
עומקו ומהותו.

יולי
2019

עקרונות פעולה

היכרות עם מושגים מרכזיים בטכנולוגית 
הבלוקצ'יין: P2P , ביזור, שקיפות, בטיחות, 
הצפנה, זהות, Double spending, אמון. 

עקרונות ושיטות פעולה מרכזיות בבלוקצ'יין.

  " פרוטוקול האלוהים " – הרצאת סקירה על  
האקוסיסטם של הבלוקצ'יין.

תכנים עיקריים:

ספטמבר
2019

מובילי הבלוקצ‘יין

אסטרטגיה, מדיניות וממשל בקידום ושילוב 
טכנולוגיות בלוקצ'יין בעולם. ארגונים 
בינלאומיים, הבדלי תפיסה ורגולציה 

,מערב-מזרח. טכניקת "ארגז החול". פרוייקטים 
לאומיים מובילים (אוסטרליה, שוויץ, אנגליה, 

קנדה), קונצורזיומים עסקיים מובילים.

תכנים עיקריים:

פברואר
2020

יישומי בלוקצ‘יין 
בכלכלה העולמית

יישומי בלוקצ'יין בתעשיות שונות, הפוטנציאל 
הרבולוציוני של הבלוקצ‘יין בכלכלה העולמית. 
מקרי בוחן: שרשרת אספקה, מסחר בינלאומי, 

ערים חכמות, רפואה, חקלאות.

תכנים עיקריים:

יוני
2020

מקרי בוחן

חוזים חכמים, יישומי DAO אוטומציית אמון 
ומוצריה. אספקטים משפטיים ומסחריים.

ניהול נכסים, הון אינטלקטואלי, ניהול בעלות 
ופרוטוקולים לניהול בעלות מרובה.

Use case נדל“ן, תעשיית היהלומים ושוק 
האמנות. טוקניזציה ומטבעות משלימים.

תכנים עיקריים:

דצמבר
2019

ארכיטקטורה וטכנולוגיה

דור ראשון ושני של בלוקצ'יין, טכנולוגיות 
  ,IoT, AI, 3D מפציעות וטכנולוגיות נושקות

ארכיטקטורות מובילות: בלוקצ'יין פתוח, 
מורשה, אחוד (Federated) סטנדרטיזציה, 

אינטראופרביליות, קונקטיביטיות וסקיילביליות.

תכנים עיקריים:

אפריל
2020

מודלים כלכליים ואסטרטגיה

”האם אני צריך בלוקצ'יין? – לא ! "  בחינה 
והערכת הצורך, אסטרטגיית יישום בלקצ'יין 

בתאגידים, חסמים ואתגרים בשוק הבלוקצ'יין. 
מודלים עיסקיים מבוססי אמון.

הצעות ערך חדשות בכלכלה המתוכנתת וב- 
.API Economy

תכנים עיקריים:

לפרטים נוספים:

orly@sysnan.co.il | טלפון: 03-9040997

הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל
ע”ש שלמה טירן

IT
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