
התכנסות ורישום08:00   
דברי פתיחה: פלי הנמר, יזם ומנהיג, אנשים ומחשבים09:00   
 הרצאת פתיחה והצגת נושאי הוועידה09:10 

אילן אלתר, מנכ"ל אלתרנט
תקינת IoT - סטטוס והזדמנויות09:30 

הלן עטרות, מנהלת אגף התקינה, מכון התקנים הישראלי
 09:50Currently the people that are going to attend the 

exhibition is Andrey Muzyka 
Danny Hadar and Michal friedman, IQP

 10:10Smart Buildings IoT – Enabling Future Smart Workspace 
HPE ,IoT Senior Expert ,גיא בהירי 

IoT עוד מעט כאן, האם גם אנחנו''?10:30
הצגת מחקר על השפעות חברתיות ואתיות על תהליכי 

 ההטמעה והקבלה של טכנולוגיות חכמות..  
ד"ר אלון הסגל,  המרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה

 10:50Cognitive IoT: from smart products to connected 
manufacturing
Eran Gery, IBM Distinguished Engineer,  
IBM Watson IoT Solutions

 11:10 IoT = device + cloud. How to architect an IoT Solution 
Guy Vinograd, Co-Founder, CEO, Softimize

 יישומי IoT בקמפוסים ומבנים חכמים11:30
TripleT ,עופר עוז, מנכ"ל

11:50Hacking & IOT Security ?
AppSec ארז מטולה, מומחה אבטחת אפליקציות, מייסד

12:10 CLEARSKY  ,בועז דולב,  מנכ"ל  | IoT-היבטי סייבר ב
הפסקה12:30   
 האח הגדול בשירות החבילות – חדשנות בדואר ישראל 12:50

עידית חן, מנמ"רית דואר ישראל
יזמות עסקית וטכנולוגית בעולם האינטרנט של הדברים 13:10

חנן מרקוביץ, יועץ בתחומי האינטרנט של הדברים ויזמות 
 הפוטנציאל הצה"לי במהפכת האינטרנט של הדברים13:30 

 רע"ן סיגמא במצפ"ן
סא"ל נורית כהן-אינגר ורש"צ IoT, סגן קובי מזרחי

יישומי  IoT בתחבורה ציבורית13:50
אסף סבן, מנהל טכנולוגיות תחבורה ציבורית, חברת "דן"

ארוחת צהריים14:10  
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לחסויות ותצוגות: נטלי גבאי, 
סמנכ"לית שיווק, כנסים ואירועים, 

natali@pc.co.il 03-7330770

להצעות להרצאות: יהודה קונפורטס, עורך 
ראשי ומנהל התכנים, אנשים ומחשבים 

 yehudak@pc.co.il  0523275381

בכל יום בשנת 2016 מחוברים 
לאינטרנט 5.5 מיליון דברים חדשים 

לחלוטין. כל המוצרים שסביבנו הופכים 
להיות חכמים מיום ליום - מערכת 

השקייה חכמה, חיישני לחץ דם חכמים, 
ארגזי כלים חכמים, בובות משחק 

חכמות, פתרונות המאפשרים הפיכת כל 
דבר לדבר חכם, מדי מים וחשמל חכמים 

וכמובן ערים חכמות ומכוניות חכמות.

 IoT Startups Roadshow 2017-כנס ה
הינו הכנס הגדול בישראל שיחבר 

על במה אחת חברות סטרטאפ, ספקי 
מערכות ענן, יצרני חיישנים, יצרני 

אבטחת מידע ל-IoT, יצרני מערכות 
ניהול חיישנים ועוד.

הכנס מיועד לחברות סטרטאפ, לספקי מוצרים 
ושירותים לענן, למנהלי חדשנות בארגונים, 
למנהלים טכנולוגיים, למנהלי פיתוח עסקי

יום ג' 03.01.2017
LAGO, ראשון לציון

 בועז דולב
 מנכ"ל

 CLEARSKY 

 גיא בהירי
IoT Senior Expert 

HPE

אילן אלתר 
AlterNet מנכ"ל

יו"ר ועדת תכני הכנס

 ד"ר אלון הסגל
המרכז ללימודים 

אקדמיים, אור יהודה

עופר עוז
מנכ"ל

TripleT

ארז מטולה
מומחה אבטחת 

אפליקציות, מייסד 
AppSec

חנן מרקוביץ
יועץ בתחומי האינטרנט 

של הדברים ויזמות

גיא וינוגרד 
 מנכ"ל 

 Softimize

עידית חן
מנמ"רית דואר 

ישראל

אסף סבן
מנהל טכנולוגיות 
תחבורה ציבורית 

בחברת דן

Eran Gery 
Distinguished Engineer, 

IBM Watson IoT Solutions

הלן עטרות
מנהלת אגף התקינה, 
מכון התקנים הישראלי

 סא"ל נורית אינגר 
 רע"נ סיגמא 

במצפ"ן 


