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הלשכה לטכנולוגיות המידע מזמינים
אותך לקחת חלק במועדון היוקרתי
למנהלי תשתיות IMF - IT
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קהילה סגורה של מעל  150מנהלי תשתיות
מנהלי תשתיות  ITמובילים במשק.
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נפגשים יחד למפגשים איכותיים ,בדגש
על גיבוש קהילת חברי המועדון ,למידת
עמיתים ,התייעצויות בלתי אמצעיות,
העשרה ,networking ,העברת ידע,
השראה ופעילויות חווייתיות.

עושים
סדר אחרי
פסח

10

הדרך אל
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15

סיור עומק
בעיר דוד

לחברי המועדון קבוצת ווטסאפ סגורה,
המהווה נכס ידע עשיר ומשמשת ככלי
עבודה מרכזי להתייעצויות ושיתופי פעולה.
הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל פועלת לקידום
הכלכלה והחברה בישראל באמצעות יכולות טכנולוגיות
המידע והדיגיטל ומהווה את הבית המקצועי לקהילת
ההייטק בישראל.
הלשכה הינה עמותה ציבורית )מלכ"ר -ללא מטרת רווח(.
נשיאת המועדון :שרון בולר
יו"ר מרכז מצוינות תשתיות  ITוענן :דוד בן טולילה
חברי ועדת ההיגוי :דורון יצחקי ,שי נחמני,ארז גולדשטיין,
כפיר אפרים ,רונן נדלר ,אמיר לוי ,חנניה עטרי ושי אמיר
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ניהול תשתיות הארגון -
ההתפתחות האישית
ממנהל למנהיג

ספטמבר

מסלול התשתיות בועידת
ישראל ,בנושא
"טכנולוגיות עתידיות"
וטקס מנהלי תשתיות
מצטיינים

במועדון חברים מנהלי התשתיות של:
בנק הפועלים ,בנק דיסקונט ,בנק לאומי ,בנק מזרחי טפחות ,הבנק הבינלאומי ,בנק יהב ,בנק אגוד ,בנק ירושלים  ,בנק הדואר,
שב"א | ישראכרט ,ויזה כאל ,הפניקס ,הראל ,מגדל ,כלל ביטוח ,איילון ביטוח ,מנורה מבטחים ,AIG ,הפול חברה לביטוח ,ביטוח
ישיר ,ביטוח חקלאי ,אקסלנס ,אנליסט ,מיטב דש ,אלטשולר-שחם ,מור בית השקעות | קופ"ח כללית ,קופ"ח מכבי שרותי
בריאות ,קופ"ח מאוחדת ,קופ"ח לאומית ,בית חולים איכילוב ,הקריה הרפואית לבריאות האדם ביה"ח רמב"ם ,מרכז רפואי
שמיר ,אסותא ,פורייה ,המרכז הרפואי לגליל | משרד הפנים ,משרד הכלכלה ,משרד הבריאות ,משרד המשפטים ,המשרד
לביטחון פנים ,משרד מבקר המדינה ,משרד התעסוקה ,משרד הבינוי והשיכון ,בנק ישראל ,רשות המיסים בישראל ,רשות
מקרקעי ישראל ,רשות האכיפה והגבייה ,רשות שדות התעופה ,ממשל זמין ,הבורסה לניירות ערך ,דואר ישראל ,מפ"י  ,הלשכה
מרכזית לסטטיסטיקה | עיריית ירושלים ,עיריית תל -אביב ,עיריית רעננה | מכון וולקני ,שב"ס ,צה"ל ,צהל אמן ,רפאל ,משטרת
ישראל | צ'ק פוינט ,אמדוקס ,מובילאיי , Ituran ,קרנית , Maytronics LTD ,קוגנייט, Kaltura ,דיפלומט ,נובה ,אינטגרטי
תוכנה בע"מ , Zerto, Danel, CofaceBDi ,סמלת | skai, Energy Team ,האוניברסיטה העברית ,הטכניון ,אוניברסיטת
חיפה ,אוניברסיטת בר -אילן ,מכון ויצמן ,סמינר הקיבוצים ,אוניברסיטת אריאל ,מכללה אקדמית תל חי ,המכללה למנהל,
 | IUCCאורמת ,כיל ,צים ספנות בע"מ | חברת החשמל ,נתיבי ישראל ,קבוצת דרך ארץ ,נמל אשדוד ,פלאפון,יס , HOT ,סלקום,
בזק ,מוטורולה ,מפעל הפיס ,מד"א ,דלק ,איקאה ,פמי פרימיום | 888 ,רשת מלונות דן ,שיכון ובינוי ,תנובה ,כלמוביל ,אלקטרה,
קרמר אלקטרוניקה ,שטראוס גרופ ,תנובה ,קבוצת החברה המרכזית ,טמפו ,יפאורה תבורי ,תמה גרופUPS, Flying cargo ,
 , express Fcברינקס ,המשביר ,כיוונים החברה לתרבות הפנאי בע"מ ,מהדרין תנופורט יצוא

להצטרפות למועדון

טל'info@israel-it.org | 03-9040997 :

