
הפקה: בחסות:

מנחה: גולן פרידנפלד, סגן עורכת כלכליסט  

התכנסות  8:00

הצעה לסדר היום  9:00
יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט  

 
דברי פתיחה  

אילן בוגנים, CTO, בנק לאומי   

Keynote Address  9:30
ג'וליה ווייט, סגנית נשיא בכירה, מיקרוסופט  

ביג דאטה בשירות הביטחון המודיעין והסייבר  9:50
 The Road to Digital - IDF  

תא"ל רמי מלאכי, מפקד לוט"ם, היחידה     
הטכנולוגית הגדולה בצה"ל  

פיתרון "אבן החכמים" - טכנולוגיה ייחודית     
בתחום ניהול ופענוח ביג דאטה  

אריאל קארו, סמנכ"ל וראש מנהלת מודיעין וסייבר     
ברפאל  

  Cybersecurity and Big Data - it might be  
 harder than you think!  

פרופ' יחזקאל ישורון, ביה"ס למדעי המחשב      
באוניברסיטת תל־אביב וממייסדי פורסקאוט   

 
ביג דאטה VS דאטה איכותי  

האיכות כן קובעת  10:25
בני שניידר, מייסד Ravello וסגן נשיא לפיתוח     

Oracle ,תוכנה  

מאגם מידע לשלולית המידע   10:40
  ,Data & Analytics מורן בן גיגי, שותף וראש תחום  

KPMG סומך חייקין  

Insights: מה עושים עם כל המידע הזה?  10:50
רפואה: פרופ' גבי ברבש, מכון וייצמן & פרופ' רן    

בליצר, מנהל מכון כללית למחקר  
רכב: עדי אופק, מנהלת מרכז הפיתוח של מרצדס     

בישראל  
AI in Banking: אייל ברזילי, ראש ענף בכיר     

ביג דאטה, ניהול סיכונים ומודלים, בנק לאומי  
 Zap Group צרכנות: אילן צחי, מנכ"ל  

Datorama פרסום: אפי כהן, מייסד משותף  
Credifi נדלן: אלי רזין, מייסד ומנכ"ל  

החיים בעידן הדיגיטלי – דו"ח האינטרנט של     12:00
בזק ל־2017  

גיל רוזן, סמנכ"ל שיווק וחדשנות, בזק   

12:10  הפסקה

טכנולוגיות ביג דאטה  12:30
שירותי ענן הדור הבא: ניתוח ביג דאטה    

בזמן אמת  
מנחה: הגר רבט, כתבת הייטק, כלכליסט  

אורן שגיא, מנכ"ל סיסקו ישראל  
 Stratoscale אריאל מייסלוס, מייסד ומנכ"ל  

   Building the Virtual Workforce of the  
 Future  

Kryon Systems הראל טייב, מנכ"ל  

ביג דאטה בשירות הפינטק   13:00
אתגרי אבטחת מידע וסייבר בעולם של    

ביג דאטה   
מנחה: אור הירשאוגה, עורך CTech, כלכליסט  
משה פירסט, ראש ענף אבטחת מידע, בנק לאומי  

AIG ,אבירם גביש, סמנכ"ל משפטי וביטוח מסחרי  
 

כיצד בינה מלאכותית תשפיע על עתיד שוק ההון  13:20
מנחה: רחלי בינדמן, כתבת שוק ההון, כלכליסט  

פרופ' רונן פלדמן, מייסד ומנכ"ל אמניטי     
אנליטיקס   

SOMV ,יובל בהרב, שותף־מייסד  

איך הביג דאטה משנה את חיינו?  13:40
 Rootclaim ,פוליטיקה: סער וילף, מייסד משותף  

גניאולוגיה: פרופ' יניב ארליך, המדען הראשי,     
MyHeritage  

Zap Group ,שיווק: עמית שגיא, סמנכ"ל שיווק  
אינטליגנציה מלאכותית: קארינה אודינייב,     

Cortica ,מייסדת משותפת  
כלכלה: ד"ר רועי ששון, אוניברסיטת תל־אביב  

טקס ההכרזה – תחרות הסטארט־אפים בתחום   14:30 
הביג דאטה  

ארוחת צהריים  14:45
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Calcalist.co.il/data2017 :לפרטים ולהרשמה 

A אולם
10:00-13:00

גמר תחרות הסטארט־אפים
מנחה: מאיר אורבך, עורך הייטק, כלכליסט

שופטים:
 שלי לנצמן, מנכ"לית מיקרוסופט ישראל

 דוד גוסרסקי, שותף, קרן לייטספיד 
 ליאת אהרנסון, קרן מרקר

 ארז שחר, מייסד ושותף מנהל, קומרה קפיטל 
 אריק קליינשטיין, מייסד ושותף־מנהל, גלילות קפיטל

Accel ניר בלומברגר, שותף, קרן
,Data & Analytics מורן בן גיגי, שותף וראש תחום 

KPMG סומך חייקין

חסות זהב:

בשיתוף:


