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ועידת ישראל

כשהטכנולוגיה והעסקים נפגשים
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ועידת 2019 תעמוד בסימן המפגש של העסקים והטכנולוגיה, 
וביכולתם ביחד ליצור סינרגיה לארגונים. הועידה תפגיש קהל משולב 

של מנהלים ואנשי מקצוע מתחומי טכנולוגיות המידע ומהיחידות העסקיות
 של ארגונים, מנהלים ואנשי מקצוע מחברות IT , יזמי ומקצועני הייטק, סטארטאפיסטים.

על הבמה יהיו בכירי המשק והכלכלה, הממשלה, 
האקדמיה והטכנולוגיה, ובמסגרת סדרה מרתקת 

של הרצאות ופאנלים בהנחיית עיתונאים מובילים, 
שישוחחו על:

בנוסף להרצאות ולפאנלים במליאה, 
יתקיימו מסלולים מקצועיים:

דוברים

להרשמה

בועידה יהיה מתחם EXPO  גדול עם תצוגות של 
מיטב הפתרונות, מתחם VIP  לאירוח בכירי המשק, 

מקומות מפגש, וכמובן כיבוד, ארוחות ועוד הפתעות. 

! בישראל נה  לראשו

IT
The Israeli Chamber of Information Technology

לרישום מחלקת אירועים:
www.sysnan.co | 03-7330777

לחסויות/תצוגות: 
natali@pc.co.il ,052-3275387 | נטלי גבאי 

מארגנים

נתי כהן
מנכ“ל

משרד התקשורת

גיל טופז
מנכ“ל

בנק ירושלים

רוני שדה
מנכ“ל

MedOne

עוזי נבון
מנכ“ל
אורקל

ערן יעקב
מנהל רשות המיסים

דניאל מלכה
מנכ“ל
IBM

עופר דורון
מנהל מפעל

החלל לשעבר
תעשיה אווירית

שי-לי שפיגלמן
ראש מטה

ישראל דיגיטלית 

רפאל פרנקו
ראש מכלול עמידות

מערך הסייבר הלאומי

תמי אוחנה-קול
משנה למנכ"ל,

 מנהלת חטיבת טכנולוגיות
מגדל

שחר ברכה
מ“מ ר‘

רשות התקשוב הממשלתי

דורון הרצליך
יזם

דניאל ציטר
מנכ"ל משותף 

ויועץ בתחום ניהול פרויקטים
PMzOne

רז הייפרמן
יועץ בכיר לטרנספורמציה 

דיגיטלית ודירקטור
BDO Digital 

Eyal Farkash
Technology Director

Accenture Israel

שמעון אלקבץ 
 Country Managing

Director
Accenture Israel

ד"ר ורד הולצמן
ראש הרשות למחקר, 

פיתוח וחדשנות 
המכללה האקדמית 

ת"א-יפו

גיא צ'רני
מומחה למערכות 

מולטימדיה מתקדמות

עידו ליפשיץ
סמנכ"ל ערוצי שיווק

CGS Tower Networks

ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר
ראש התוכנית לדמוקרטיה 

בעידן המידע במכון 
הישראלי לדמוקרטיה, 

מומחית למשפט וטכנולוגיה

עמרי ספקטור
CTO

Develeap

אלון רייטר
סמנכ"ל משאבי אנוש 

ומיקור חוץ 
קבוצת אמן

קובי קלדרון
מוביל מרכז 

מצוינות וסטרטאפים

דוד בן טולילה
ס' יו"ר הלשכה 

energy team ויו"ר

יורם אלדר
מנכ“ל

הלשכה לטכנולוגיות 
המידע

אלי פרנק
יו“ר

הלשכה לטכנולוגיות 
המידע

דגן הלוי
מנכ“ל

אלעד מערכות

לימור קרת גנות
סמנכ"ל כספים
Smart Finding

איתן כספי
מנכ“ל

Smart Finding

גילי צוקרמן
מנהל יחידת מערכות

 טכנולוגיות, עיריית ת“א  
ומוביל מרכז מצוינות 
וחדשנות מולטימדיה

ד“ר מילי פרי
מייסדת

DAO4DAOs Institute

גלעד רבינוביץ
מנכ“ל

SQLINK קבוצת

שחר מרקוביץ‘
סמנכל דיגיטל ומחשוב

אל על

רועי פולניקוויאט
מנכ"ל 

אנרג'י טים

חיים כהן
מנהל הנדסת תשתיות

בנק לאומי

Dana Arditi
Digital and AI Leader

IBM Israel

ישראל אייבי
סמנכ“ל חטיבה עסקית 

YESפלאפון, בזק בינלאומי ו

ד“ר תומר סימון
סמנכ“ל טכנולוגיות לאומיות

מיקרוסופט

נתי אברהמי
מנכ“ל
טלדור

ארז טאצ‘ר
מנכ“ל ובעלים
אג‘יילספארקס

מייקל לואיס
יזם, איש עסקים 

ושחקן

יובל קרמר
דירקטור, 

מנהל חטיבת האודיו
חברת קרמר

Lior Haklay
Hybrid Cloud Leader

IBM Cloud Israel

יאיר עשהאל
מנכ“ל

UPS ישראל

עמית אורון
סמנכ“ל, מנהל מערך
 תפעול חסכון ארוך 

טווח ובריאות
מגדל

ד"ר הראל מנשרי
מרכז חדשנות סייבר
המכון הטכנולוגי חולון

ד"ר אלון הסגל
מרצה וחוקר 

בכיר באקדמיה

ניר מקובר
CDO, מוביל מרכז המצוינות 

Data Innovation

גיל כוכבי
מנכ“ל

גיל כוכבי ייעוץ עסקי

ספי מימון
מנהל BI גלובלי

כיל

אביב ליכטינשטיין
מנכ“ל 

Blockchains 101

נטע גרנות
מומחית בחדשנות ארגונית, 

מנהלת חדשנות
ומצויינות עסקית

באסם-נסטלה

הילל קוברובסקי
מומחה לחדשנות טכנולוגית

בתחומי הסייבר, אבטחת מידע 
ותקשורת נתונים, מוביל

מרכז מצוינות 

פרופ' אזי לב-און
לשעבר ראש 

המחלקה לתקשורת 
אוניברסיטת אריאל

ד"ר שאול לוי
 מקורות, מרצה באקדמיה

IT בעבר: מומחה לאסטרטגיות 
 במערכת הבטחון

קרן מרציאנו
עורכת כלכלית
חברת החדשות

יהודה בן אסאייג
מנכ“ל

מנורה מבטחים ביטוח

תכנית הכנס

חסות פלטינום

חסות פרימיום

חסויות נוספות

חסות כסף

חסות זהב

הופעת סיום:
פבלו רוזנברג

חדשנות טכנולוגית כמפתח להצלחה עסקית

ALM (Application Lifecycle management)
IT Infrastructure & Cloud
Data Innovation & Blockchain
Multimedia
Entrepreneurship & Startups
InnovaTED

הטכנולוגיה החדשנית בישראל "כקטר" של עולם 
העסקים הלאומי

האנשים מאחורי החדשנות הטכנולוגית הישראלית
המסע הדיגיטלי – טכנולוגיה ועסקים שיוצרים 

שינוי מהיר
התמודדות משולבת בעולם תחרותי הדורש

פתרונות כאן ועכשיו

גשו לביתן SQLInkבואו לזכות במכונת קפה
והירשמו להגרלה N e s p r e s s o
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08:00
IBM   VIP VIP

09:00

NCR

Jason Rees | Head of Solution Engineering for UK & Israel, Oracle  The Hidden Data Economy 09:30

 09:50

 
UPS MedOne

10:25

Accenture Israel ,Technology Director |  ,Country managing  Director |  Technology Vision 2020 11:00

11:20

11:50

13:20

   14:10

IT 
 ,YES 14:40

15:20

16:00

Entrepreneurship & Startups 
6

 11:50

CGS Tower Networks  12:20

 12:50

SmartFunding SmartFunding  13:20

Data Innovation & Blockchain
5

 ,DAO4DAOs Institute   
   Data Innovation

11:50

Dana Arditi | Digital and AI Leader, IBM Israel Blockchain Data 11:55

DAO4DAOs Institute  Decentralized Autonomous Organization DAO 12:10

12:30

BI 12:50

Blockchains 101 13:05

InnovaTED 
3

11:50

BDO Digital 12:05

12:20

IT 12:35

12:50

 13:05

IT Infrastructure & Cloud
1

Lior Haklay | Hybrid Cloud Leader, IBM Cloud Israel Accelerate your Journey to Cloud through Container Development 11:50

 Cloud Native 12:10

 Enterprise 12:30

 Service mesh - Chaos in the cloud 12:50

Multimedia 
4

 11:50

12:10

12:35

ALM
2

 11:50

 ,PMzOne 12:20

12:40

CTO, Develeap DevOps & Risk Management 13:00
    


