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https://thepeople.smugmug.com/LIT-792017 לתמונות מהפיסגה הדיגיטלית         

 פיסגה הדיגיטליתבסקירת הרצאות המליאה  .1
 

המנכ"ל החדש של  - יורם אלדר. אריה עמיתיו"ר הלשכה  בברכות פתח פיסגה הדיגיטליתאת ה
דוד בן ת שלה. הפעילות המגוונו תכניותהלשכה הציג את חידושי הלשכה לטכנולוגיות המידע ואת 

הנבנה כתקן ישראלי בתחום  I4סגן יו"ר הלשכה בתחום התשתיות הציג את מודל ה  – טולילה

  /http://www.pc.co.il/news/248953ראה לסיקור התשתיות.   

https://thepeople.smugmug.com/LIT-792017
http://www.pc.co.il/news/248953/
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 שאמר בין היתר כי  ופר שלחח"כ ענפתחה בהרצאתו של  זיו מנדלבהנחיית הבוקר  ישיבת מליאת
היא שתאפשר פריחה טכנולוגית וקידמה  -רק חברה דמוקרטית ופתוחה, בעלת מנהיגות ישרה "

 .תרון הטכנולוגי והבסיס לביטחון"נאבד את הישלי המנהיגות הנוכחית, אנו בסכנה נוכח כש. מדעית
  /http://www.pc.co.il/news/248974לסיקור דבריו בכתב ובסרטון וידאו ראה 

 
 IOT-"ה שציינה כי נס בחברת , ראש תחום האינטרנט של הדבריםד''ר יעל דובינסקי האחריו הציג

המטרה היא לזהות את ההחלטות הטובות . לאזרחים ונותן תובנות לארגונים משפר את השירות
  .ה מתמדת של הנתונים"יו, תוך למידביותר לארגון וללקוחות

 /news/248979-http://www.pc.co.il/itלסיקור ראה 

מנמר"ית משרד הבריאות על המהפכה  – שירה לב עמימליאת הבוקר ננעלה בהרצאתה של 
 הדיגיטלית בעולם הרפואה: זיהוי מוקדם וטיפול מהבית.

 /http://www.pc.co.il/featured/247790ם לחץ למאמר המקדי

העורך  יהודה קונפורטסאותו ראיין  אבי גבאימליאת הצהרים ארחה את יו"ר מפלגת העבודה מר 
ל "הממשלה רחוקה מאוד מהמקום של להבין את הפוטנציא ולדבריהראשי של אנשים ומחשבים. 

אם 'נהפוך את המסך', נגלה כי את רוב הפעולות שהפקיד  .על בסיס טכנולוגיה' 'של 'האזרח במרכז
  .האזרח יכול לעשות לבד" -עושה 

 .  /http://www.pc.co.il/news/248983סיקור הריאיון וצפייה בסרטון הווידאו ראה  ל

 /http://www.pc.co.il/featured/249191ראה  פוליטיקה וטכנולוגיהת על לכתבה המסכמ

הפיתוחים הדיגיטליים מאיימים על השליטה של ש"באמירה   מוטי סדובסקיהמושב נמשך בהנחיית 
מירב  של",  דול ביותר על הבנקיםענקיות הטכנולוגיה מהוות האיום הגו הבנקים בשוק הפיננסים

בכתבה  "שיבוש" בתחום הטכנולוגיה הפיננסית, והסבירה כיצד-, מומחית להראל

http://www.pc.co.il/news/249353/  

משתמש , סיפר בכנס איך יוצרים חוויית אלעד מערכותמבית  נטקראפטמ UX, מומחה אסף באר

-בדרך הכי נכונה ואפקטיבית. "הנושא של הדטה הפך לנפוץ גם בתחום חוויית המשתמש. בחמש
שש השנים האחרונות המידע מאפשר שיפור חוויית המשתמש. הדבר זולג גם לארגונים ולמערכות 

 /news/249441-http://www.pc.co.il/itראה הסיקור ב  שלהם, שחלקן מאוד מיושנות".

"הטכנולוגיות עדיין לא בשלות להחליף רופאים, אך הן כן ייכנסו כמערכות שיעזרו להם לקבל 
ממעבדת המחקר של  ד"ר גיא עמיתהחלטות יותר מוצלחות ולעשות רפואה יעילה יותר", כך אמר 

 /news/249441-http://www.pc.co.il/it. ראה סיקור יבמ בחיפה

ראש  - ד"ר אלון הסגלנפתחה בהרצאתו של  מוטי סדובסקיבהנחיית מליאת אחר הצהרים 
 - טק במרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה-התוכנית לניהול תשתיות מידע בפקולטה ללימודי היי

האם ניתן ללמד בינה מלאכותית הלכות וציאות מדומה ומה זו בכלל מ AIעל היבטים מוסריים של 

 /news/249182-http://www.pc.co.il/itראה סיקור ונימוסים?, 

, מנסה , חוקרת במרכז הבינתחומי בהרצליה ונשיאת איגוד האינטרנט הישראליפרופ' קרין נהון
האם חלה הסלמה בהתבטאויות שלנו ברשתות ופעילים כוח ברשת? למה אנשים מלהשיב 

 החברתיות? מי מפעילים את הכוח? ולמי יש אינטרס לשמר את המצב? 

 /http://www.pc.co.il/featured/249102  ראה סיקור

הציג את ספרו העוסק בדפוסים של העולם ק יזרעאל ממכללת עמ, למערכות מידע פרופ' יוני מזרחי

  /news/249182-http://www.pc.co.il/it. ראה סיקור הטכנולוגי החדש, שהופיעו כבר בעידן הקדום

 צ'טבוטים, סלולר, ענן ואנליטיקה על במה אחת  .2
 

במתחם של ספרינטים טכנולוגיים שהוקם דיברו על תחומים אלה אפים -ארבעה נציגים של סטארט
 יהודה קונפורטסבהנחיית שלהם והציגו את פתרונות החברות  פיסגה הדיגיטליתבלובי של ה

http://www.pc.co.il/news/248974/
http://www.pc.co.il/it-news/248979/
http://www.pc.co.il/featured/247790/
http://www.pc.co.il/news/248983/
http://www.pc.co.il/featured/249191/
http://www.pc.co.il/news/249353/
http://www.pc.co.il/it-news/249441/
http://www.pc.co.il/it-news/249441/
http://www.pc.co.il/it-news/249182/
http://www.pc.co.il/featured/249102/
http://www.pc.co.il/it-news/249182/
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 /http://www.pc.co.il/featured/249040לסקירה הספרינטים הטכנולוגיים ראה 

 לד"ר נחמן אורון  –רס מפעל חיים של הלשכה לטכנולוגיות המידע פ .3

 

ד"ר אורון קיבל את הפרס בהוקרה ובהערכה על קריירה עשירה, בת עשרות שנים, של עשייה 

  .חלוצית בתעשיית המחשוב ומערכות המידע בישראל

נמשכת שנים המעורבות והפעילות של ד"ר נחמן אורון בחיי לשכת מנתחי מערכות המידע בישראל 
מעורב באופן פעיל בהתחדשות הלשכה ומיצובה כלשכה הוא גם היום  רבות, מיום הקמתה.

 נר לרגלינו. –ניסיונו וחוכמתו  .לטכנולוגיות המידע בישראל

 
 /49095http://www.pc.co.il/news/2 ראה סקירה

 

http://www.pc.co.il/featured/249040/
http://www.pc.co.il/news/249095/
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 חולקו פרסי הלשכה למנמ"רים מצטיינים .4

 
מר לודוויג , חולק גם השנה הפרס למנמ"ר המצטיין על שם נהש עשריםלמעלה מכבכל שנה מזה 

ד"ר דדי מיטווך ו ד"ר עלי מיטווך בניו ע"י וענקהשנתרם ע"י בניו ומשפחתו. הפרס, מיטווך ז"ל 
 ו ביישום האסטרטגיה הדיגיטלית בארגונם:לשני מנמ"רים מצטיינים שבלט

 

 חברת הטכנולוגיה של קבוצת הבינלאומי -מנכ"ל מת"ף  - למר אמנון בק . 
כהונה, להן קדמו שנים רבות בהן כיהן כמשנה  שנות 11אמנון פרש לאחרונה מתפקידו לאחר 

שונים הישגים מקצועיים מרשימים במחשוב של הבנקים השנים של עשייה מקצועית ו, למנכ"ל
בבנין החדש של  חדיש Data Center הקמתו במעבר לדיגיטל ,ים בקבוצת הבינלאומיהחבר

 .הותקנו טכנולוגיות שמאפשרות לו להיות ירוק, חסכוני, כמעט אוטומטי ומאובטחבו  ,ף"מת

 

  רשות האוכלוסין וההגירה –מנמ"ר בכיר  -למר יוגב שמני . 
רשות האוכלוסין. על הובלת מהפכת שירות לאזרח בעל תרומה והישגים, כמנהל אגף המחשוב 

 . לטובת האזרח ברשות האוכלוסין ודחיפה לפיתוח כמה שיותר שירותים ותהליכים מקוונים
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 הלשכה לפרויקטים ארגונייםפרסי  .5

בהתאם למסורת של הלשכה, גם השנה התקיימה תחרות לבחירת הפרויקט הארגוני המצטיין. 
הוגשו עשרות פרויקטים של הארגונים המובילים בארץ. הרמה המקצועית הייתה מאד גבוהה וצוות 

ם מבניהם. צוות עמל ימים ולילות כדי לבחור את המצטייני נעמי אברמסוןהשופטים בראשות הגב' 
ומר יהודה  שי קוקוי, מר אילן לויןגב' אירית חצרנוב, פרופ' מיכה חנני, מר השופטים כלל את 

במסלול מיוחד לפרויקטים  פיסגה הדיגיטליתהפרויקטים הוצגו ב ויבואו כולם על הברכה. כתיב
 בשלושת המקומות הראשונים זכו:     .מצטיינים

 פנים לביטחון של המשרד "אופיר" מערכתבמקום הראשון  .1

 

 :ביניהם שני פרויקטים חולקיםמקום השני את ה .2

 ישראל למיפוי הממשלתי של המרכז ן"הנדל אתר 
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  משרדשל  (טאבו) מקרקעין והסדר לרישום לאגף ליבה מערכת –" רימון"פרויקט 
 המשפטים

 

 

 חולקים ביניהם שני פרויקטים:מקום השלישי גם את ה .3

 התחבורה משרד מערכות וגספרות ושדר שמונה של זיהוי ללוחית מעבר 
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 כללית בריאות שירותיב ממוחשבת רפואית לרשומה רפואיות טכנולוגיות חיבור 

 

 בפרסים מיוחדים זכו שתי עבודות נוספות:

 קפיצת – אלקטרוניות החברתיים על השמות והשירותים והרווחה העבודה משרד 
 .מוחלשות לשיפור לאוכלוסיות מדרגה

 

 הבילינג' מע להחלפת פרויקט מגה -"ל"שוב"על מערכת  החשמל חברת 
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 פרסי הלשכה לפרויקטים של סטודנטים באקדמיה .6

סטודנטים השל  המצטיינים יםשהלשכה מקיימת  תחרות לבחירת הפרויקט השלישיתזו השנה 
 להצבעת הדיגיטלית הפיסגה של בלובי פרויקטים בשדרת הוצגו הפרויקטים כלבאקדמיה. 

העבודות שהוגשו היו ברמה מאד גבוהה ולאחר התלבטויות . בהמוניו והצביע התרשםש הקהל
 ים כדלקמן:בשלושת המקומות הראשונועדת הפרסים רבות בחרה 

 המקום הראשון מתחלק בין שתי עבודות: .1

 יליפרויקט רי – Relay א"בת להנדסה האקדמית המכללה – אפקהמ 

 

   אפקהמבילינסון  ח"בביה נמרץ טיפול במחלקת חוזר אשפוז פרויקט חיזוי – 
 א"בת להנדסה האקדמית המכללה
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המכללה מהלילה  חיי של Waze -ה"  Where 2 " זכה פרויקט השנימקום ב .2

  יפו אביב תל האקדמית

 

 במקום השלישי מתחלקות שלוש עבודות .3

 "תעשיה להנדסת החוג – לב האקדמי המרכזמ "אוטונומיות אבחון מערכות 
 וניהול
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 המכללה מנעורים  בסוכרת הלוקים לילדים סוכר למדידת בקרה מערכת
 יפו אביב תל האקדמית

 

 מ"בע הובלה שרותי סעדיה סיקסל" לארגון תדמיתי ואתר מידע מערכת" 
 רופין  האקדמי המרכזמ

 פיסגה הדיגיטליתקהל המשתתפים ב ע"י נבחרה במקום הראשון המערכת
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 ברשתות החברתיות ובאמצעי התקשורת "הדיגיטליתהפיסגה "אירוע כיסוי  .7

 :וברשתות החברתיות אמצעי התקשורתבלוותה בכתבות מעודכנות  "הדיגיטליתהפיסגה "

   DefenseIsrael  - חץ לעיון בכתבהל 

  לחץ לעיון בכתבה  - למנהלים סטטוס גזיןמ 

 

  ortalIT P –  לעיון בכתבהלחץ 

   לעיון בכתבהלחץ  –מנהלי רכש ולוגיסטיקה ארגון 
  יסבוקיבפ 
  בלינקדאין 

 !!רגט תקשורת טלאדל וקרן מחברת ודה ת     

http://www.israeldefense.co.il/he/node/31037
http://status.co.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-2017-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95/
http://status.co.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-2017-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95/
http://status.co.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-2017-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95/
http://status.co.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-2017-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95/
http://itportal.co.il/%D7%9B%D7%A0%D7%A1-%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%92%D7%94-%D7%94%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA-2017-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%9C%D7%A9%D7%9B%D7%94-%D7%9C%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95/
http://status.co.il/%d7%9b%d7%a0%d7%a1-%d7%94%d7%a4%d7%a1%d7%92%d7%94-%d7%94%d7%93%d7%99%d7%92%d7%99%d7%98%d7%9c%d7%99%d7%aa-2017-%d7%a9%d7%9c-%d7%94%d7%9c%d7%a9%d7%9b%d7%94-%d7%9c%d7%98%d7%9b%d7%a0%d7%95%d7%9c%d7%95/
https://www.facebook.com/groups/124184554269902/
https://www.linkedin.com/groups/99879
https://www.linkedin.com/groups/99879
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 מה עוד חדש בלשכה?

 "בירה ונסבירה" -  Digital Edge Meet-Upמפגש שלישי של תוכנית ה  .8

המשותפת ללשכה לטכנולוגיות המידע  Digital Edge Meet-Upה  בתוכנית  יהשליש המפגש

 אביב תל האקדמית במכללה 2017 בספטמבר 11 ב תקייםהולמכללה האקדמית תל אביב יפו, 
 .   "המחשב או האדם מוביל מי" – הקוגניטיבי מחשובל הוקדשו יפו

 מוטי סדובסקילהלן תקצירי ההרצאות בעריכתו של 

בדיאלוגים: כיצד תפקידים ויחסים בין אישיים באים לידי ביטוי דינמיקה  .1
 האוניברסיטה הפתוחה.מ ורוד -ד"ר ורד זילבר - באינטראקציה קולית

 בדיאלוג בין אנשים הווקאליות משתנה בהתאם לסוג השיח, הקשר בין האנשים, וכו'.
ובר, מה תפקידו, למי הסמכות, ניתן להקשיב לניואנסים שבאים לידי ביטוי קולי ולזהות מיהו הד

 עוצמת הרגש שמאחורי קולו )כעס, עצב, שמחה, בדידות, וכו'(.

, ולזהות Machine Learningניתן לחלץ פרמטרים אקוסטיים )קוליים( באמצעות כלים מבוססי 

 את הדינמיקה של הדיאלוג, זיהוי התחלה, אמצע וסיום, הבדלי רגשות בין הצדדים, וכו'.

 (.71%( מאשר של נשים )76%י יש אפשרות זיהוי גבוהה יותר של גברים )המחקר מראה כ

המחקר מראה כי ניתן לזהות את מהות הקשר בין אנשי הדיאלוג, ולזהות רמזים, יחסי כח וכו' 
 מהעין והאוזן האנושית. נסתריםשהם 

 ד"ר נאוה שקד  - בין אדם למחשב םמולטי מודלייהאתגרים ביישום ממשקים  .2
 HIT –נולוגי בחולון המכון הטכמ

)מספר רב של ממשקים שונים הפועלים יחדיו(.   הינה ממשק רב ממשקי תמולטי מודליו
מדובר בפיוז'ן )היתוך( של כל הממשקים הקיימים לממשק  לדוגמא: דיבור, הקשה, נגיעה, וכו'.

ר או נוצר קשר בין המשולש של דיבור, מידע וסנסורים שונים )לכל סנסו משולב ומורכב אחד.
Device .)יכולות ממשקיות שונות 

 הממשקים בעת נהיגה שונים מהרגיל, וכך גם ממשקי צעירים שונים מאלו של מבוגרים.
המטרה הינה ליצור שיפור ואופטימיזציה של קבלת ההחלטות הנובעת מהבנת הממשקים 

 .Near Real Time -ומהקונטקסט שהם יוצרים, והכל ב

 Avatar . ליהווירטואלשהינו רובוט המייצג ישות בעולם  Avatarד"ר שקד הרחיבה בדבריה על 

ממשקים רבים עם האדם ויש לו תכונות אנושיות והוא דומה לאדם במראהו, אבל עדיין מזכיר 
 מכונה, ובעל תכונות ויכולות שאינן מתקרבות לאדם האנושי )כמו אבל עוד לא(.

  רם לבנון ד"ר יו - פלטפורמת הקול כמערכת בתחום הרפואה המונעת .3
 Beyond Verbalמדען ראשי בחברת ה

לכל סוג מחלה  שניות מחלות או מצבים רפואיים. 90 -ניתוח קול האדם מאפשר לזהות בתוך כ
ניתוח הקול מאפשר גילוי מחלות כגון דיסלקציה,  ישנו "חור בתחום תדרים" המזהה אותה.

 אוטיזם, פרקינסון, סרטן לסוגיו, וכו'.

 ם לזהות מצבים רגשיים של הנבדק כגון בדידות, שמחה וכו'.ניתוח הקול מאפשר ג
כיום אנו יודעים כי בדידות יכולה לגרום או לקדם מחלות כגון אלצהיימר ומאידך התלהבות 

  ומוטיבציה שומרת על הבריאות של האדם.
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בכלים מיחשוביים  רלהיעז שיידרלרופא מוכפלת בכל שנתיים, ורופא טוב  הנדרשכמות הידע 
ניתוח הקול יאפשר  שינגישו לו את המידע הרב הרלוונטי לכל מקרה בו הוא מטפל. חדישים

 בעתיד זיהוי מוקדם יותר של מחלות, מניעת התפתחותן או אף שיפור והבראה. 

 ד"ר גיא פייגנבלט  - ניתוח קוגניטיבי אנליטי לשיפור התוצאות העסקיות .4
 מעבדות המחקר של יבמ בחיפהמ

ים ויכולות של ניתוח קוגניטיבי שישפרו את תהליך קבלת ההחלטות המטרה הינה לפתח שירות
האתגר הינו לבנות יישומים לומדים  ויביאו לקבלת החלטות נכונות תוך הבדלה בין עיקר לטפל.

ומשתפרים שינתחו מידע מפורמט או בעל מבנה חופשי )כגון טקסט(, ינהלו את המידע בחוכמה 
ולות אחזור מתקדמות, ויסייעו בניתוח מצבים וקבלת כך שיהיה נגיש מאוד לשימוש ועם יכ

 החלטות איכותיות.

 המחקר בנושא מתחלק לתחומים ובהם:

 איסוף וניתוח מידע בתחום הרפואי אונקולוגי 

 סיוע ב- Debates .ובמתן תשובות מורכבות שיכללו טיעונים בעד או נגד 

  חותיו. לדוגמא: מאפשר מסייע בלימוד הארגון את לקו –ניתוח להבנת תובנות אנושיות
לפי פרמטרים רבים, ומתן עצה אם ומתי  Classificationהבנת טעמים של לקוחות, יצירת 

 למכור ואיזה שירות או מוצר.

  ניתוח טקסט קולי וניתוח רגשות של הדובר. זיהוי רגשות כגון כעס,  –ניתוח טון דיבור
 שמחה וכו'. 

 ב לאנושי. לדוגמא: הלקוח כועס הקוגניטיבי מאפשר לתת מענה המתקר המחשוב
 והמחשב מתנצל.

 Medical Sieve –  ניתוח צילום רדיולוגי המסייע בזיהוי של גידולים. מבוסס על ניתוח

 מקרים הסטורים רבים.
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לטכנולוגיות המידע המשותפת ללשכה  Meet-ups  Digital Edgeבסדרת ה  הרביעיהמפגש 

ויתקיים  וידע במרכז חיינומידע  – Data Scienceיוקדש ל  ,יפו – יבבלמכללה האקדמית תל או

 !!ביומנכםהמועד שריינו  .יפו –במכללה האקדמית תל אביב  2017לנובמבר  2ב 

 

 לטכנולוגיית המידע ללשכהחדש אינטרנט אתר  .9

 

 ם למובייל המותאם גש יהמידע חנכה אתר אינטרנט חדש, אתר מודרני וחד לטכנולוגיותהלשכה 
 מידע עדכני אודות הלשכה, פעילויותיה, זכויות חבריה ועדכונים מקצועייםלחברים מספק ו

 בתחומי הידע בהן היא עוסקת.

 !!!והצטרפו ללשכה /https://www.sysnan.co.il בואו לבקר בכתובת 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sysnan.co.il/
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 על הטרנספורמציה הדיגיטלית מאמרים ודעות

 אריה עמית – דיגיטלית התבגרות של שנים שרע .10

 ארגונים של האסטרטגית ההערכות את עשור מזה חוקרת  PWC הבינלאומית הייעוץ חברת

 בעולם לפעילותו הקשור בכל ארגון של הרמה את המציג שנתי מחקר ומפרסמת הדיגיטל לעולם
 את ליישם וליכולתו יתהדיגיטל הטרנספורמציה בנושא המוספים הערכים את להבנתו, הדיגיטלי

 . בהצלחה הדיגיטלית האסטרטגיה

 ל"המנכ של המחויבות רמת על המבוסס דיגיטלי IQ של מדד  PWC פיתחה כך לצורך

 ובמיוחד האחרים ההנהלה וחברי ר"המנמ שבין היחסים מערכת רמת, הדיגיטלית לאסטרטגיה
 הדיגיטלי ביישום להשקעות הנכונות רמת, דיגיטלית לחדשנות הארגון גישת, השיווק ל"סמנכ

 .בחברה הדיגטלית הטכנולוגיה של ארגוני העסקי הערך והבנת

 עומד A decade of digital Keeping pace with transformation 2017 לשנת האחרון המחקר

 מעניינות תובנות למספר הזרקורים אור את ומפנה העשור" חגיגות" בסימן

 קרא עוד...     

 אריה עמית – התובנות המשך – הדיגיטלית להתבגרות עשור .11

 למרות כך נשאר הוא. לצרכים וקשוב מקושר, אסטרטגי ליותר הופך ר"המנמ, העשור במהלך

 העסקי והפיתוח השיווק, המדיה מעולמות לעבור אמורים היו CDOs ה. הפוך שניבאו התחזיות

 רק, ההנהלה בשולחן החדש המתחרה של  התהילה למרות, זאת עם. הרחב יגיטליהד לעולם

 מתכוון לא הארגונים של המכריע הרוב.  אצלם CDO תפקיד קיום על מדווחים מהארגונים 7%

 .CIO ה על נופל עדיין הדיגיטלית המנהיגות תפקיד, קרובות ולעתים. כזו משרה להוסיף

 קרא עוד...

 אריה עמית – 'א חלק – הדיגיטלית הטרנספורמציה על ומיתוסים סטטוסים .12

  אנשי של התכנסות בכל היום ביותר הנשמעים  הביטויים אחד הוא" דיגיטלית טרנספורמציה"ה
 Google Trends. -ב שמוצג כפי, ועולה 2014 בתחילת תאוצה לצבור התחיל הביטוי. טכנולוגיה

 תגובות נקבל, דיגיטלית טרנספורמציה מהי להגדיר שונים מאנשים נבקש אם, היום גם אבל
 בו להשתמש רוצות הסוגים מכל שחברות, גג למונח הפך שהוא משום, משמעותי באופן שונות

, שנים מספר במשך הדיגיטלית הטרנספורמציה אודות שונים מומחים עם משיחות .לתועלתן
 .תובנות כמה עולות ועסקיים ציבוריים בארגונים רים"ומנמ יועצים, IT שירותי קיספ עם שיחות

 קרא עוד..

 אריה עמית – 'ב חלק – הדיגיטלית הטרנספורמציה על ומיתוסים סטטוסים .13

 חשש ויש בו משתמשות התעשיות כל, להישחק מתחיל" דיגיטלית טרנספורמציה" הביטוי
 אינטליגנציה: "משלימות מגמות מציעה דיגיטלית טרנספורמציה .שלו מהמשמעות שיאבד

 ביג" ו" אחסון ביג" עם משתלבים אמת בזמן היסטוריים נתונים של תובנות שבה", מקושרת

 עצומה יכולת מאפשרים אחרים מתקדמים ואלמנטים אנליטיקה, blockchain שבו" מחשוב

 .בחווייתו שינויים ולאפשר לקוחב להתמקד

 קרא עוד..

http://www.pc.co.il/featured/247867/
http://www.pc.co.il/featured/247867/
http://www.pc.co.il/featured/248393/
http://www.pc.co.il/featured/248886/
http://www.pc.co.il/featured/249420/
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 חידושים וחדשנות

 אותך רואים כשהם מחייכים אנשים אם יודעת חדשה חברתית רשת .14

 של לקלוט רגשות כדי פנים זיהוי טכנולוגיית טרייה שמפעילה חברתית רשת, Polygram הכירו

 לפרוץ החברה הצעירה מקווה, הטכנולוגיה בעזרת. אמת י בזמן'לאמוג אותם ולהפוך יםמשתמש
 .פייסבוק וסנאפ בידי שנשלטת לזירה

 קרא עוד...      
 

 סכיזופרניה יחזה חדש מכונה למידת אלגוריתם .15

 דיוק לרמת מגיע, בקנדה אלברטה ואוניברסיטת יבמ של המלאכותית הבינה של האלגוריתמים
 ובלמידת מלאכותית בבינה השימוש: "יבמ המחקר מעבדת, צבי רוזן מיכל ר"ד 74% של בחיזוי
 ."בארץ וגם - בעולם תאוצה וצובר הולך הבריאות בתחום מכונה

 קרא עוד...
 

 שלהן התושבים את מעצבן מה העיריות את שמלמד אפ-הסטארט .16

? העיר תושבי את מעצבן מה — משוטטים כלבים או חוקית בלתי חניה, הכביש על פסולת
 העירוני למוקד מתחברת שפיתח המערכת. התשובה את יודע זנסיטי הישראלי אפ-הסטארט

 ציון ומעניקה העירוני במרחב הבוערים הנושאים את זההמ, החברתיות ברשתות ציבורי ולמידע
 .העירייה של השונים האחריות מתחומי התושבים של הרצון .שביעות למידת

 קרא עוד...

 הביטחוני הייצור יזניקו מדומה מציאות כנולוגיותט .17

. גיימינג ותוכנת CAD תוכנת של DNA ה של שילוב מהווה האימרסיבית ממד-התלת טכנולוגיית

 פעולה בשיתוף מדובר כאשר תכניות בהדמיית משמעותיים יתרונות מספקת המדומה המציאות
 .ייצור/הבניה ומתהליך המוצר של ההבשלה בתהליך סיכונים ומצמצמת ,םמרובי משתתפים בין

 קרא עוד...
 

 מסוכנים מבנים בתוך ניצולים לגילוי זעיר רחפן .18

 יצוות, הוריקן סופות או אדמה רעידות, גדולות שריפות על מדובר אם בין – אסון מוכי באזורים
 ממשי מחשש, התמוטטות בסכנת למבנים מכניסה להימנע פעם לא נאלצים הראשונים המגיבים

 את שיהפוך חיים מציל פתרון פיתחה Eyeron חברת .ניצולים לאתר העז הרצון אף-על, לחייהם

 של חייהם בסיכון דרסטית הפחתה תוך, יותר ובטוחות ליעילות וההצלה החילוץ, האיתור פעולות
 .אשוניםהר המגיבים

 קרא עוד...

https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3719907,00.html
https://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3719907,00.html
http://www.pc.co.il/news/246943/
https://www.themarker.com/technation/1.4408095?utm_campaign=daily&utm_medium=email&utm_source=smartfocus&utm_content=/technation/1.4408095
https://i-hls.com/he/archives/78426
https://i-hls.com/he/archives/78565

