
תכנית הסדנה :

יום ג'  29.10.19
10:30-11:00 -  הגעה למלון ווסט לגון-נתניה, קבלת פנים 

11:00-11:30 -  פתיחת הסדנה:  דר' נחמן אורון – יו"ר הפורום 
                                                                 שחר ברכה – מ“מ ראש התקשוב הממשלתי 

11:30-12:10 -  מכרז תפוקות – טכנולוגיות דיגיטליות 
אביתר פרץ- מנהל תחום בכיר חדשנות ודיגיטל מינהל 

הרכש הממשלתי     
מוריה זיסוביץ'- מנהלת ארכיטקטורת הנתונים הממשלתית 

רשות התקשוב הממשלתי

12:10-13:10 -  בגרות המידע הממשלתי – מהי בגרות ה - DATA בממשלה
מוריה זיסוביץ' ורון צור מנכ"ל חברת פארטו

13:10-13:30 -  דגשים לתוכניות עבודה 2020
יהודה אופיר-  מנהל אגף בכיר משילות בקרה ושקיפות, 

רשות התקשוב הממשלתי

13:30-14:30 -  ארוחת צהרים 

14:30-16:30 -  התארגנות בחדרים

Open Source   - 16:30-17:00 ? תלוי את מי אתם שואלים  
SUSE – אהוד ברץ – מנהל אזור ישראל

17:00-17:30 -  ”ניהול חכם של טכנולוגיות חכמות“, 
                                ד“ר אלון הסגל - מרצה וחוקר בכיר באקדמיה

17:30-18:00 -   זה כבר לא CRM - האבולוציה של מערכות CRM בעידן 
הדיגיטלי, שי עינת - CTO - אלעד מערכות

18:00-19:00 -   סיפורו של אלוף - נועם גרשוני - הרצאת השראה

19:00-20:00 -  ארוחת ערב

21:00-23:00 -  "ערב על הבר" – החדשות הטובות – 
אודי סגל – עיתונאי ופרשן מדיני - חברת רשת

יום ד'  30.10.19

07:30-09:00 -  ארוחת בוקר

09:00-13:30 -  מניהול קונפילקטים לניהול מצוינות - 
איך עושים זאת נכון?  

סדנה מקצועית:  הקניית ידע וכלים פרקטיים, התנסות מעשית

13:30-14:30 - ארוחת צהרים

ITGaas  -  16:00-16:30 – הצגת עיקרי המערכת ותהליך הגשת תוכניות 
העבודה:  יהודה אופיר - רשות התקשוב הממשלתי

16:30-17:00 -   הענן הפרטי כפלטפורמה  למחשוב אישי 
חיים אינגר – CTO כלל ביטוח 

17:00-17:30 -   אזור עסקי - שיפור השירות לעסקים, שירות דיגיטלי
ממשלתי עם הפנים לעסק, יוגב שמני - מנהל ממשל זמין

17:30-18:30 -    הקשר בין יעדים לערכים ב”מנהיגות משרתת” 
רוני אלשיך - רנ”צ (בדימוס), מפכ”ל משטרת ישראל וסגן ראש 

השב”כ לשעבר

19:00-20:00 -    ארוחת ערב

20:30-22:00 -   סדנת צחוק והתלהבות - הדרך לחיים משודרגים בזוגיות, 
הורות ובעבודה, ערן שחר, מדען התלהבות, חוקר ומרצה משוגע 

הלשכה לטכנולוגיות 
המידע בישראל
ע”ש שלמה טירן

IT
The Israeli Chamber 
of Information Technology

פורום מנמ"רים ובכירי התקשוב הממשלתי/ציבורי

הנכם מוזמנים 

לסדנה המקצועית של פורום המנמ"רים 
מנהיגות, ניהול, טכנולוגיה ומה שבינהם...

יום ה'  31.10.19

07:30-09:00  - ארוחת בוקר

Do what u Love - ל  Do what u do Best - 09:00-09:30 -  מ
איך עולם טכנולוגיות המידע עבר מתפעול מערכות מידע 

לניהול חדשנות וטכנולוגיה.  
Ness רוני טברסקי - סמנכ"ל קבוצת מיקור החוץ ב

09:30-10:00  - הרצאה העשרה מקצועית

10:00-11:30  - שולחנות עגולים – agile בתפוקות – איך עובדים עם
ספקים באג'ייל, מה מנגנון התמחור, איך מוודאים עמידה 

בלו"ז ובתכולה?  

11:30-12:30  - "משחקים של החיים" – תובנות לשיפור ”כימיה” עם אנשים 
וכיצד לתקשר ו”לגעת” באנשים, התגליות המדעיות שמשפרות 

את היחסים שלנו עם אנשים ועם עצמנו. 
צבי יוגב - חוקר הטיות קוגנטיביות במוחנו באוניברסיטת בר אילן.

12:30-13:00  - סיכום הסדנה ולקחים לעתיד : 
שחר ברכה- מ“מ ראש התקשוב הממשלתי, דר' נחמן אורון

13:00-14:00 -  ארוחת צהרים 

סיום הסדנה

הסדנה תיערך  במלון

ווסט לגון-נתניה
ב – 29-31/10/19

3 ימים (2 לילות) 
בתנאי אירוח מלאים.  

*החניה בחניון המלון ללא עלות

כניסה לבריכה, חדר כושר ומתקני הספא ללא עלות.
טיפולים בהנחה.

* ההשתתפות בסדנה השנתית מחייבת  
    הסדרת התשלום לחברות בפורום


