
דברי פתיחה: סא"ל )מיל'( אודי קאוף - שותף ב - ProVision C4I וחבר 09:00
הועד המנהל של העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

רגע של היסטוריה: מתי התחילה המהפכה הדיגיטלית?09:03
I-amIT אל״מ )מיל׳( אריה עמית, יועץ אסטרטגי

טרנספורמציה דיגיטלית בממשלה - בין מיקוד לביזור09:10
אשר ביטון, מנכ"ל, משרד הדיגיטל הלאומי

החופש במחשוב ענן09:25
Nutanix ,System Engineer ,אורי טובול

ענן בטחוני תועלות ותובנות  09:35
NetApp ,SE Manager Defense District ,ארז גל חן

09:45Bridge the Clouds you have to the Experience you need 
Cisco Israel ,CTO ,חיים פינטו

 טרנספורמציה דיגיטלית במשק הגז והדלק - 09:55
״ממחשוב תהליך לתהליך ממוחשב"

ניר צנטנר, ראש אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע, משרד האנרגיה
טרנספורמציה דיגיטלית בערים חכמות בישראל ובעולם10:05

AlterNet ,אילן אלתר, מנכ"ל
טרנספורמציה דיגיטלית ברשויות המקומיות בישראל10:15

מוטי סרודי, מנמ"ר עיריית כפר סבא ואשכול רשויות השרון
נראות רשתית של חברת גיגמון כמימד הגנתי לאיומי סייבר10:25

Gigamon ,יוסי עטיה, מנהל הנדסה אזורי, דרום אירופה
10:35 Eran Feigenbaum, VP product of regulated market 

אורקל ישראל ובעולם 
10:45 Be Ready for Data transformation

Commvault ,איציק סקוברוניק, מנהל לקוחות טכני מגזר הביטחון
איזי אשנב - מיומנו של שליש בעולם רובוטי 10:55

ez-Rol ,אל"מ )מיל'( שלומי קוט, בעלים ומנכ"ל
 11:05
מנחה:

פאנל - רפואה נכונה בעולם הדיגיטלי
יחיאל גפנר, יועץ למערכת הבריאות, לשעבר מנמ"ר, שירותי בריאות כללית

משתתפים:
פרופ' שי בן שחר, מנהל המחלקה לרפואית מותאמת אישית גנומית

מכון כללית למחקר - מערך החדשנות, שירותי בריאות כללית 
מוריס קסנר, סמנכ"ל מערכות מידע, לאומית שירותי בריאות

קתי בר שלום, CIO, קופת חולים מאוחדת 
שימי ארנסט, CIO, המרכז הרפואי שיבא

הרצאת סיום - השתנות תרבותית דיגיטלית - מסע בין עננים11:35
אל״מ י׳, מפקדת ממר״ם, צה״ל

טקס הענקת מלגות למצטייני פרויקט ״עתידים״ ו - ״פעמי עתידים״ לשנת 11:55
2020 ע״ש סא״ל גד אהרן ז״ל

אל״מ )מיל׳( אילן חורש, העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב
דברי סיום: סא"ל )מיל'( אודי קאוף - שותף ב - ProVision C4I וחבר הועד 12:10

המנהל של העמותה להנצחת חללי חיל הקשר והתקשוב

כנס טכנולוגיות קשר ותקשוב

)מבית "טכנולוגיה בשלישי"(
"טכנולוגיה בשני" וירטואלי

 הטרנספורמציה 
הדיגיטלית בארגונים
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VIRTUAL EVENT

 סא"ל )מיל'( 
אודי קאוף

ProVision C4I - שותף ב
יו״ר תוכנית הכנס

אל״מ י׳  
צה״ל, מפקדת 

ממר״ם 

מוטי סרודי
 מנמ"ר עיריית 

כפר סבא ואשכול 
רשויות השרון

יוסי עטיה
מנהל הנדסה אזורי, 

דרום אירופה, 
Gigamon

 אל"מ )מיל'( 
אילן חורש

העמותה להנצחת חללי 
חיל הקשר והתקשוב

 אל"מ )מיל'( 
אריה עמית

יועץ אסטרטגי 
I-amIT

ניר צנטנר
ראש אגף טכנולוגיות 

דיגיטליות ומידע
משרד האנרגיה

אשר ביטון
מנכ"ל משרד 

הדיגיטל הלאומי

אורי טובול
System Engineer

Nutanix

אל"מ )מיל'( 
שלומי קוט

בעלים ומנכ"ל
ez-Rol

מוריס קסנר
 סמנכ"ל מערכות 

מידע, 
לאומית שירותי בריאות

איציק סקוברוניק
מנהל לקוחות טכני 

מגזר הביטחון, 
Commvault

ארז גל חן
 SE Manager

 Defense District,
NetApp

קתי בר שלום
CIO 

קופת חולים מאוחדת 

חיים פינטו
CTO

Cisco Israel

שימי ארנסט
 CIO 

המרכז הרפואי שיבא

אילן אלתר
מנכ"ל  
AlterNet

פרופ' שי בן שחר
 מנהל המחלקה 

לרפואית מותאמת 
אישית גנומית

שירותי בריאות כללית 

Eran Feigenbaum
 VP product of

 regulated market
אורקל ישראל ובעולם 

יחיאל גפנר
יועץ למערכת הבריאות
לשעבר מנמ"ר שירותי 

בריאות כללית

לרישום לכנס הקלק!


