הזמנה במסגרת אירועי בינת אקספו 2018
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TECHEXPO
2018

15.05.2018
ועידת הממשל

מיקום גני התערוכה ,ת״א
ביתן  - 2אולם K
שעה 11:00
מנחה סיון קלינגבייל

החדשנות הישראלית מגיעה לכל התחומים הנוגעים לחיי היומיום שלנו ,ואת חיינו
כתושבים מנהלים מוסדות הממשל והרשויות המקומיות.
נדון ונרחיב על טכנולוגיות שנוגעות לשיפור והנגשת השירות ,ערים חכמות,
תחבורה חדשה וחדשנות עירונית על כל גווניה – בעזרת מומחים טכנולוגים ובכירים מהממשלה ,הכנסת והעיריות.

נושאי המסלול:
Smart City - Smart Country

Data is the New Municipal Asset

Innovation in 4 Generations of Influencers

IOT Connected Cities

70 Years of Israeli

Study Case

The E-Local Cloud Solution

?How to Improve the Services in S/M Local Authorities

11:00-11:20

פתיחה :כשמידע ותקשורת מייצרים חוויה

11:20-11:35

 70שנה של חדשנות בישראל

11:35-12:05

פאנל דורות חדשנות

E-Estonia - the Most Advanced Digital Society in the World

אמיר פורקוש סמנכ"ל טכנולוגיות מתקדמות בבינת

איך החדשנות בישראל הופכת את הממשל וחיי היומיום
שלנו לאיכותיים ונגישים יותר.
שי לי שפיגלמן ,ראש מטה ישראל דיגיטלית

אמיר פורקוש

יאיר פרנק

בינת

ר׳ רשות התקשוב הממשלתי

RAVI KOULAGI
Cisco

מנחם לייבה
עיריית ת״א

 70שנות חדשנות 70 ,שנות עצמאות

משתתפים

יאיר פרנק ,ראש הרשות התקשוב הממשלתי
ד"ר נחמן אורון ,יועץ אסטרטגי בכיר למשרדי
ממשלה ויו"ר פורום המנמרים בממשלה
נועה הילזרנטCo-Founder – TecTum ,
ראובן אגסי ,יזם הייטק
זאביק ברגמן ,משקיע ויזם

12:05-12:20

CISCO - SMART CITIES

12:20-12:45

פאנל מוניציפאלי

ליאורה שכטר
עיריית ת״א

ארי שטיינברג

מרכז השלטון המקומי

סיון קלינגבייל
מנחה

יניב בלמס

Check Point

Ravi Koulagi
Director Product & Solutions Market

מהפכת השירות בעיריות :הקץ לבירוקרטיה?

שי לי שפיגלמן

ר׳ מטה ישראל דיגיטלית

ד״ר נחמן אורון

משרדי הממשלה

נועה הילזרנט

מנהלת קהילת יזמים צעירים

אהרון אטיאס

מנכ"ל עיריית לוד

משתתפים

מנחם לייבה ,מנכ״ל עיריית ת״א
ליאורה שכטר ,מנמ״רית עיריית ת״א וראש פורום המנמ״רים
ארי שטיינברג ,המשנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי
אהרון אטיאס ,מנכ"ל עיריית לוד
מיכל דביר ,מנהלת אגף מחשוב ומערכות מידע ,עיריית חיפה

12:45-13:00

CHECK POINT BEHIND THE SCENES
Yaniv Balmas, Head of Security
Research,Check Point

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

ראובן אגסי

יזם הייטק

זאביק ברגמן

משקיע ויזם

מיכל דביר

מנהלת אגף מחשוב
ומ .מידע ,עיריית חיפה

לאג'נדה המלאה ורישום:

WWW.BYNET-ISRAELTECH-EXPO.COM

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

