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כל מה שצריך
 לדעת על טכנולוגיה

בוועידה אחת

מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט  

התכנסות  8:30

פתיחה    9:15
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט  

BAnkIng  
שי בסון, ראש חטיבת לאומי טכנולוגיות, בנק לאומי  

Keynote Address  9:30
Jeremi Gorman, Chief Business Officer, Snap  

סייבר וביטחון: רחפנים, רובוטים והדור הבא של הטכנולוגיות  9:50
NSO הסיפור האמיתי  

 NSO ,שירי דולב, נשיאה  
שדה הקרב הדיגיטלי    

בועז לוי, סמנכ"ל התעשייה האווירית ומנהל חטיבת מערכות,    
טילים וחלל  

אדם־מכונה: סינרגיה המאפשרת שעתוק מציאות בעזרת רחפנים    
Xtend ,אביב ומתאו שפירא, מייסדים  

מודיעין גלוי כמפתח לחקירות הלבנת הון ומימון טרור    
Cobwebs ,אודי לוי, מנכ"ל  

החברות פורצות הדרך  10:30
מנחה: מאיר אורבך, כלכליסט  

ד"ר זאב פרבמן, מנכ"ל לייטריקס  
אורן קניאל, מנכ"ל אפספלייר  

יוסי נער, מייסד משותף, סייבריזן  

The Rise of Humans – איך להתמודד עם הצרכים     11:00
האנושיים בבינה מלאכותית?  

רוני מיכאל , שותפה, ראש מערך הייעוץ הטכנולוגי,     
KPMG סומך חייקין  

)I( הטכנולוגיות שיעצבו את העתיד  11:10
חדשנות ברגולציה: שגיא דגן, ראש זירת צמיחה    

ברשות החדשנות  
מזון: אייל דרור, מנכ"ל שטראוס ישראל  

בריאות: עופר לוי סמנכ"ל שיווק וסחר, סופר־פארם  

האם אתה מוכן לפגוש את התאום הדיגיטלי שלך?   11:30
 Kryon Systems ,טייב, מנכ"ל  

אחד על אחד  
אסי שמלצר, יו"ר קבוצת שלמה אחזקות,    

בשיחה עם אליחי וידל, עורך CTech, כלכליסט  

האם בעידן של בינה מלאכותית וטכנולוגיות מתקדמות   11:50 
רובוט יכול לקרוא מחשבות?  

   robotemi יוסי וולף וליאור סושרד, מנכ״ל ומייסד  
מארח את אמן החושים וסמנכ״ל המותג  

הפסקה  12:00

הסופר אגרגטור משנה את חוקי המשחק  12:15
איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר  

העולם ב־2030: עתיד ורוד - מראה שחורה  12:25
 Recreating Faces Through Voice  

Prof. Rita Singh, Carnegie Mellon University  

בינה מלאכותית וחיים דיגיטליים 2030   
פרופ' עירד בן גל, ראש המעבדה ליישומי בינה מלאכותית     

ולמידת מכונה, אוניברסיטת תל־אביב   

כך נוכל לסמוך על המכונות: הדרכים להפוך בינה מלאכותית    
להוגנת, שקופה ובטוחה    

 IBM ,VP AI Tech ,ד"ר איה סופר  

מאחורי המראה האלגוריטמית - כיצד מחשבים מדרגים בני אדם  
ד"ר נמרוד קוזלובסקי, HFN, אונ' תל אביב  

)II( הטכנולוגיות שיעצבו את העתיד  13:15
מהפכת החדשנות הדיגיטלית: עלית כספי, משנה למנכ"ל,    

ראש חטיבת ביטוח כללי, כלל ביטוח  
מסחר מקוון: דני גולדשטיין, מנכ"ל דואר ישראל  

העולם מעביר לאוטומט: עידו רון, דירקטור, ראש תחום דיגיטל    
ויישומי בינה מלאכותית KPMG סומך חייקין  

 

מלחמת הסטרימינג – מרוב עצים לא רואים את היער  13:50
יעל פאינרו, מנכלית Synamedia בישראל וסמנכ"לית    

בכירה עולמית  

What VCs Want – שלושה משקיעים מספרים מה    14:00 
הם מחפשים  

Aleph ,מייקל אייזנברג, שותף־מנהל  
NFX ,גיגי לוי וייס, שותף־מנהל  

Viola Ventures ,דני כהן, שותף־מנהל  

)III( הטכנולוגיות שייעצבו את העתיד  14:30
מכטב"מ למודיעין מנצח: אלעד אהרונסון, מנכ"ל חטיבת האויר    

והמודיעין, אלביט  
שוק העבודה: עינת גז, מנכ"לית ומייסדת משותפת, פפאיה גלובל  

אחד על אחד  
דרור טופף, מנהל אסטרטגיה, בנק לאומי,    

בשיחה עם רחלי בינדמן, כלכליסט  

שיחה בשניים  15:00
מנחה: הגר רבט, כלכליסט  

NVIDIA ,פרופ' גל צ'צ'יק, מנהל מרכז המחקר  
WekaIO ד"ר עומרי פלמון, מייסד  

ארוחת צהריים  15:30

15:15 
הופעת אורח

ערן זרחוביץ'


