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צבא וביטחון

איך תיראה המלחמה הבאה ומה יהיו המערכות והטכנולוגיות שיובילו את המדינה בזמני רגיעה ובעימותים?
רובוטיקה ,רחפנים ,טילים ורקטות ,חלל ולווייניות ,תקשורת ,ניווט ,מודיעין -הטכנולוגיות נוגעות לכל תחום במערך הצבאי ומירב
המאמצים מושקעים בפיתוח טכנולוגיות שצפויות לשפר באופן חסר תקדים את ניהול המערכות הצבאיות.
ישראל היא מעצמה של פיתוח טכנולוגיות צבא ו 70 -שנה אחרי שהוקם ,צה"ל פועל יותר מתמיד בגזרה הטכנולוגית.

נושאי המסלול:

מיקום גני התערוכה ,ת״א
ביתן  - 2אולם E
שעה 11:00
מנחה עידו סולמון

AI and Deep Learning

Infrastructures

Emergency Call Centers

Big Data

Big Data / AR+VR in the Battlefield

Hybrid Cloud and Servers in the Defense World

11:00-11:20

דברי פתיחה

11:20-11:40

בינה מלאכותית בשירות הצבא

11:40-12:00

Data Center Modernization for MOD
,Alon Haimovich
,MOD Regional Sales Manager
 CISCOישראל
מסע הענן לשדה הקרב

12:20-12:40

אתגרי הסייבר בלוחמה מבוססת רשת
רוני דוקט ,מהנדס מערכותPalo Alto Networks ,

12:40-13:00

העתיד כבר כאן

13:00-13:20

ראיון מיוחד עם אלוף במילואים
ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי,
עמוס ידלין

12:00-12:20

יורם אהרון ,ראש חטיבת מכירות צבא וביטחון,
בינת תקשורת מחשבים

סא"ל נורית כהן אינגר ,רע''ן סיגמא בלוטם

נורית כהן אינגר

יורם אהרון

רע״ן סיגמא בלוטם

בינת

אלון חיימוביץ׳
RSM

אל"מ טליה גזית ,מפקדת ממר"ם

אל"מ טל אהרון ,מפקד נס"א

לאג'נדה המלאה ורישום:

WWW.BYNET-ISRAELTECH-EXPO.COM

NIGHT
EXPO
*כניסה ל NIGHT EXPO -הינה זוגית
ותתאפשר בהצגת כרטיס  /תג משתתף.

אל״מ טליה גזית
מפקדת ממר״ם

רוני דוקט

אל״מ טל אהרון
מפקד נס"א

Palo Alto Networks

עידו סולומון
מנחה הועידה

עמוס ידלין

אלוף במילואים,
ראש המכון למחקרי ביטחון לאומי

חוגגים עצמאות עם קהילת ה TECH -בישראל.
הזמנה זוגית לכל באי הכנס החל מהשעה 20:00
באי האירוע מוזמנים יחד עם בני/בנות זוגם ל  ,NIGHT EXPOתערוכת האקספו
בסגנון לילה ומסיבת  HI-TECH PARTYבה נארח את הזמר והיוצר ,זוכה פרס אקו"ם
עברי לידר ויחד איתו את הדי ג'יי המצליח בארץ תומר מייזנר

לרישום היכנסו לאתר WWW.BYNET-ISRAELTECH-EXPO.COM

