
 iHLS INNOTECH BROADCAST
המהדורה המשודרת לחדשנות וטכנולוגיות HLS וסייבר 

לנוכח האתגרים המתעצמים בתחום ה-HLS, התקפות טרור, איומים על הביטחון הציבורי, לצד 

פעילויות פשע ואסונות טבע, מדינות מחפשות פתרונות טכנולוגיים חדשניים ופורצי-דרך. מגיפת 

הקורונה רק הדגישה את חשיבות החדשנות הטכנולוגית בפיתוח מענה מהיר לכל משבר.

iHLS גאה להציג את שידור המהדורה המוביל בישראל 

 iHLS InnoTech :וסייבר HLS-לטכנולוגיות וחדשנות ב

.Broadcsat

פלטפורמת השידור החדשנית מאפשרת זירה עסקית אפקטיבית 

ומפגשי B2B, תוכן מקצועי מרתק של מיטב המומחים, פאנלים 

מרתקים במגוון אזורי תוכן, תחרות סטארטאפים ומפגן הדגמות 

של מוצרים פורצי דרך באוויר וביבשה.

בשידור המהדורה יקחו חלק גורמים בכירים מהעולם, בכירים 

בממשל, מערכת הביטחון, המשטרה, גופי ביטחון ומודיעין, 

בכירים בתעשיות הביטחוניות בישראל ובעולם, חברות טכנולוגיה 

ומאות סטארט-אפים.

הארוע הגדול בישראל לחדשנות
וטכנולוגיות HLS וסייבר

אתגרים גלובליים

בין המשתתפים: מקבלי ההחלטות הבכירים בכל ארגון, מנכ"לים, סמנכ"לי טכנולוגיה, מנהלי 

חדשנות, מנהלי פיתוח עסקי, לצד בכירים מכל הארגונים האמונים על פיתוח טכנולוגיות 

ללוחמה בטרור, נגד סמים, מגיבים ראשונים בחירום, הגנה על מתקנים חיוניים כמו שדות 

תעופה, מתקני גז ונפט וכו', ממוני ביטחון בארגונים מוניציפליים ומלכ"רים, אינטגרטורים, 

יצרנים, סוכנים, מפיצים ועוד.

המשתתפים

שידור המהדורה iHLS InnoTech מספק את הבמה המושלמת להצגת החידושים          

האחרונים בתחום, עונה על הצרכים של המגזר ומציג פתרונות לאיומים עכשוויים.

אלפי הגולשים, מאות החברות והסטארטאפים החדשניים, ייחשפו לאקוסיסטם הישראלי 

בתחום טכנולוגיות HLS וסייבר בתחומים האזרחיים, הצבאיים והשימושים הדואליים. 

ב-iHLS InnoTech Broadcast תוכלו לחשוף את הטכנולוגיות המתקדמות שלכם בתחום, 

לפגוש את הסטארטאפים הפועלים בזירה, את הטכנולוגיות החדשניות שבפיתוח, להיפגש עם 

הזירה העסקית שלכם: קברניטי ומקבלי החלטות, מומחים, יזמים, לקוחות ושותפים.

למה להשתתף?

iHLS מתמחה בקידום חדשנות ונטוורקינג עסקי בתחום 

 iHLS ומפעילה את האקסלרטור הביטחוני ,HLS-ה

וכן את מרכז החדשנות INNOFENSE, הפועל בשיתוף 

עם משרד הביטחון. 

IHLS אודות

יואב ברנר
052-4881113

yoav@i-hls.com

אופיר רפאל אתגר
054-6742036

ofir@i-hls.com

iHLS משרדי
972-74-7451370
info@i-hls.com

לחסויות, ביתני תצוגה והרשמה פנו אלינו 

אזורי תוכן

אליחי אמיר
Carbyne ,מנכ"ל ומייסד

פרופ' אשכנזי יצחק
מומחה בינ"ל לניהול אסונות 
ומנהיגות בשעת חירום, חוסן 
קהילתי ואירועים רבי נפגעים

בלסר דוד
מנהל חדשנות והשקעות, 

מקורות

תא"ל (מיל.)
בן מאיר אלי

סמנכ"ל סייבר, רפאל

חבלין דרור
מנהל הגנת הסייבר ואבטחת 

SolarEdge ,מידע

חסון אופיר
Cybergym ,מנכ"ל ובעלים

כהן נתי
מנכ"ל, משרד התקשורת

לבנון אריאל
 Mellanox ,סמנכ"ל סייבר

Technologies

לופה ישראל
CTO, אלתא, התעשיה האווירית

לופסקו חן
סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי, 

iHLS

אל"מ (מיל.)
בר זכאי יוחאי

,Rayzone Group נשיא
לשעבר סגן מפקד 8200

דולב בועז
 ClearSky Cyber ,מנכ"ל

Security

הכהן עופר
AT&T Foundry ,מנכ"ל

זינדרמן מיכאל  
 TSG IT Advanced ,מנכ"ל

Systems

חברי הוועדות

יושבי ראש הוועדה

דר' סופר שי
המדען הראשי, משרד התחבורה

צור אהרון
מנמ"ר משרד התחבורה

קוטלר אביבית
מנהלת ענף הגנת הסייבר 

והמשכיות עסקית, כלל ביטוח 
ופיננסים

קפלן יאיר
סמנכ"ל בכיר ומנהל ההשקעות 
הראשי, הכשרה חברה לביטוח

אלוף (מיל.)
רון-טל יפתח

יו"ר הדירקטוריון, חברת החשמל

תא"ל (מיל.) רייס איתי
סמנכ"ל פיתוח עסקי ותפעול, 

Lockheed Martin Israel

שיף פיני
מנכ"ל, האיגוד הארצי של חברות 

השמירה והאבטחה

שלמה אמיר
לשעבר סמנכ"ל תוכניות, 

Rayzone Group. יזם

ליסר ניר
סמנכ"ל טכנולוגיות, אינקוביט 
(חברה-בת של אלביט מערכות)

מאור עופר
שותף מייסד וסמנכ"ל
Migita ,טכנולוגיות

פלג ניר
 ,Toka ,סמנכ"ל טכנולוגיות

לשעבר ראש אגף טכנולוגיות 
במטה הסייבר הלאומי

פשין אסתי
מנהלת מפעל הסייבר, אלתא

ד"ר קוזלובסקי נמרוד
ראש מחלקת טכנולוגיה            

ורגולציה, הרצוג פוקס נאמן

תא"ל (מיל.) רוזן ירון
Toka ,מייסד ומנכ"ל

סרבר רון
Cellebrite ,מנכ"ל

תא"ל שרון ניר
HLS יו"ר ועדת

מפקדת בית הספר לתקשוב וסייבר 
(2015-16 ) יועצת הרמטכ"ל 

לענייני מגדר (2016-19)

גיא מזרחי
יו"ר ועדת הסייבר

סמנכ"ל סייבר,
RayZone Group

נתנזון רן
יו"ר ועדת החדשנות
מנהל ענף החדשנות,

משרד החוץ

אבי יריב
יו"ר ועדה ראשית

 ,HLS-מומחה סייבר, מודיעין ו
iHLS ממייסדי

אלוף (מיל.) שפרן עמי
לשעבר ראש אגף התקשוב 

בצה"ל, נשיא המרכז לחדשנות 
בסייבר באוניברסיטת אריאל

שקד גיורא 
ראש מחלקת סייבר ומודיעין 

Verint

שרון דרור  
 Magal Security ,מנכ"ל

Systems

לגו רונן  
CYE ,ומייסד שותף CTO

לב-עמי שירה  
מנהלת חדשנות דיגיטלית 

ודאטה, ג'וינט ישראל
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CYBER
Cyber Training and Education 

Cyber Security Products

IOT, OT and SCADA

Cyber Intelligence

SOC and Monitoring

IR and Forensics

Security Management

HLS
Smart and Safe City

5G as Security Enabler

The unified HQ - SOC, NOC

Smart Transportation

Ports

Airports

 Anti-Money Laundering and

Counter-Terror Financing

 Border Security and

Sovereignty in a Borderless Era

Emerging Technologies

in the Security World

INNOVATION
Future Infrastructure

New Economy

Quantum Supremacy

Space – the New Domain

Innovation of Innovation

The Financial War

The COVID-19 Pandemic Roadmap

THE GENERAL CONTEXT
 National Crisis Management -

Lessons Learned

 Worldwide Crime in an Era of

Uncertainty

 Asymmetric warfare

Dimensions in the Modern Era

91,204
עוקבים

רשתות חברתיות iHLS אתר

200
מדינות

iHLS אתר

125,000
מבקרים כל חודש

150,000
מנויים מישראל והעולם

NEWSLETTER

Total viewers on event 
date  (with & without 

login registration)

5,733
Of the traffic - from 

around the globe

53%
 Pages per visit at the

event website

5.28
 Average time on site

during the event

26.52 min

PANELSSPEAKERS

32 4
CONTENT ZONES

8
SPONSORSHIPS

35

87

Israel, USA, India, Singapore, European Union 
countries, Brazil, China, UAE, South Korea, Mexico. 

TOTAL NUMBER OF COUNTRIES

10
LEADING COUNTRIES

ראו נתונים ממהדורת
AUS&R BROADCAST SEP 2020


