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תמגוד תולודג , תוינוגראו  תוינוחטב  תוכרעמבו  "ל  הצב םג  םוחת , לכב  יניינק , דוק  לכ  רוחאל  קחוד  ןאכ , אוה  חותפה  דוקה  ידעלב :
. ךרדבש םיטקיורפהו  "ל  הצב םילעפומש  חותפ , דוקב  םיטקיורפה  תפישח  יאקירמאה . אבצהו  הנגהה  דרשמ 

22:30 , 12.1.14 סייו , יבא  תאמ :

ףלוחה עובשב  ופשחנ  דוהיב , בושקתהו  רשקה  ליח  לש  החצנהל  זכרמה  תרגסמב  ישילשב " היגולונכט   " שגפמב
םיידיתעהו םיינכדעה  םיחותיפה  םימושיי )" תומגמ , תויגולונכט , , Open Source חותפ -  דוק   " עוריא תרגסמב  )

"ל. הצב חותפה  דוקה  םוחתב 

.Open Source-הלחה ב םויה  לש   Crowd Sourcing תעפות ה : " ריוואה ליח  קפוא ,"  " תדיחי דקפמ  "ל מ.ע. , אס
שי חותפ . דוקב  םג  תופסונ , תובוט  תופולח  ונדיב  שי  םויכ , םלוא , . IBM ירצומ הנקש  "ר , מנמ ורטפי  אלש  ורמא , םעפ 

. חותפ דוקב  בוט  רתויו  רהמ  רתוי  םייעצבמ  םיטקיורפ  עצבל  ןתינ  הרורב : דואמ  הביסה  סקוניל . תססובמ  תויעצבמ  תוכרעמ  םויה  רבכ  ונל 
הנוכנ ." הניא  חטבואמ , אל  הזש  הבשחמה ,

ללוכ לארשיב , לדוג  רדס  לכמ  םינוגראל  חותפ  דוקב  תונורתפ  םיחתפמו  םיקפסמ   ונא  : " 2BOpen יקסע , חותיפ  "ל  כנמס רגניזלש , ימע 
בושח חותפ . דוק  לע  תכלל  ןמזמ , רבכ  טילחה , יאקירמאה  אבצה  ןומה . ונדמל  ונממ  יאקירמאה , אבצב  הרוק  המ  טרפל  לוכי  ינא  "ל . הצל

'. םניח  ' אל הז  ישפוח ' ו' חותפ ' ש' תעדל ,

המ אל  איה  םלועב  הלודגה  הנכותה  תרבח  םימוחתה . לכב  םלועב  םילודגה  םינוגראב  חותפ  דוק  לש  םיטקיורפ  ןוילימל  לעמ  םויכ  שי 
םג ןוחטיבה . תוכרעמבו  תוסרובב  םיקנבב , םוקמ , לכב  אצמנ  סקונילה  רתויב . הלודגה  הנכותה  תרבח  איה  סקונילה  םיבשוח . םתאש 

יאקירמאה . אבצב 
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רתאה לש  ןושאר  רטלזוינ 
 - רתאל םימשרנל  ץפוה 

. ןאכ הייפצל  ןתינ 

תואמ םיזרכמ ? שפחמ 
םיכחמ םישדח  םיזרכמ 

רתאב . ךל 

תואמ םירקחמ ? שפחמ 
םיינכדע םירקחמ 
הנורחאה הנשהמ 

ןאכ . םייוצמ 

? תוישפוח תונכות  שפחמ 

 

אלמה םיעוריאה  חול 
. ןאכ יוצמ  םישלוגל 

, םויכ דיחי . קפסל  לובכ  תויהל  רוסאש  ורשבו , ופסכ  לע  בטיה  דמל  אוה  יכ  היגולואידיאל , חותפה  דוקה  תא  ךפה  יאקירמאה  הנגהה  דרשמ 
טנרטניאל התלעה  קובסייפש  ינפמ , תאז  . Data Centers- הו תרושקתה  םלועב  הרמוחה  ינרציל  םלועב  רתויב  לודגה  ביואה  איה  קובסייפ 

אלו הרמוחה  םוחתב  םג  סופתל  ליחתמ  חותפה  דוקה  המצע . רובע  חותפ  דוק  לע  התנב  איהש  הרמוחה , יביכר  לכ  תא  תישפוח  הדרוהל 
. הנכותב קר 

םישענ יאקירמאה  אבצה  לש  םיחותיפ  ישפוח .'  ' לש ךרעה  תא  םויכ  םיניבמ  דיחי , קפס  לצא  תודכליהב  ווכנש  ריכמ , ינאש  גוס , לכמ  םינוגרא 
תשרב חותפ  דוקב  םיחתפמ  ףלא  רבכ כ-27  תגווסמה  תכרעמב  שי  . Forge.Mil-חתופמ ב גווסמש  המ  ירוביצ . ןנעב   - GitHub-םג ב

"ב . הרא אבצ  לש  חותיפה 

ףלא לעמ ל-350  רבכ  הב  שי  , MilSuite םשב קובסייפ  תייומד  תימינפ  תיתרבח  תשר  יאקירמאה  אבצה  הנב  תונולשכמ , חקלכ 
". תיאקירמאה ןוחטיבה  תכרעמב  תויתרבח  תותשרבו  חותפ  דוקב  תויהל  רבוע  לכה  םישמתשמ .

. תויגולונכטה ירחא  םיררגנ  םה  םויכ  תויגולונכטב . םיליבומה  תויהל  וקיספה   IT-ילהנמ ה : " STKI ריכב , טסילנאו  "ל  כנמס ןהכ , יניפ 
, חותפ דוק  וזכרמבשכ   Big-Data לש ןוויכל  ךלוה  םלועה  חותפ . דוק  תונורקע  לע  תויונבה  תורבח  ןה  םויכ  םלועב  רתויב  תולודגה  תורבחה 

םינותנ ." יסיסבל   No-SQL סיסב לע  , Hadoop רקיעב

םילודגה םיטקיורפה  חותפ . דוקב  שומישה  ביבס  תונשדח  הברה  םויה  שי  : " סקירטמ חותפ , דוקו  הנכות  תונורתפ  ףגא  להנמ  סדה , יטומ 
ףלא עגרכ כ-100  שי  טה  - דרל הטושפ . רתוי  הקוזחתהו  הקזח  רתוי  החטבאה  ריהמ , אוה  חותיפה  ןמזש  םושמ  חותפ , דוקב  םישענ  םלועב 
לע לארשיב  תוחוקל  לעמ ל-700  םויכ  שי  ונל  םילודגה . םינוגראה  רובע  רקיעב  חותיפה  יאשונ  יפל  םיחתפמה  תליהקב  םיצרש  םיטקיורפ ,

תולודג ." תורבח  ןלוכ  חותפ , דוק  סיסב 

םע םידבוע  ונא  מ-2003  חותפ . דוקב  דובעל  ריוואה  ליחב  ונלחתה  םייפלאה  תונשמ  : " ריוואה ליח  קפוא ,"  " תדיחי , CTO "ן ע.ב. , סר
לכל רדח   NSA- הש ךכ , לע  וחוויד  "ב , הראב  NSA-לש ה תונזאהה  לע  ויהש  םימוסרפה , טקיורפ . לכב  טעמכ  בלושמ  הז  םויכ  סקונילה .

הנוכנ . הניא  תוחטבואמ   רתוי  תויניינקה  תונכותהש  הנעטהש , ךכ , תויניינקה . תונכותה 

הסינכ שי  דועו . חותיפ  ילכ  תויצקילפאל , תויתשת  תויצקילפא , יתרש  הלעפה , תוכרעממ  הנכותה : תומלוע  לכב  חותפ  דוקב  תוכרעמ  םויכ  שי 
. ןוגראל חותפ  דוק  תסנכה  לש  רדוסמ  דואמ  ךילהת  ונלצא  שי  דועו . םילטרופ  רוטינ , סיפוא , , ERP ללוכ : םיתורישהו  םימושייה  ימוחתל 

םיאצמנ ונא  . Hadoop סיסב לע   Big-Data-ילכ ה תקידבל  ליבקמב  , Cloud Stack- הו  Open Stack-תוכרעמ ה תא  תעכ  םינחוב  ונא 
. PhoeGap-ו Senda תמגוד תומרופטלפ  לש  הניחב  ונלצא  שי  חותפ . דוק  םע  לייבומל  הסינכ  יבלשב 

". יתחטבאה םוחתל   SafeCode-ב ו" הראמ  Mil.OSS ץומיא ךות  אבצה , לכל  יל , " הצ  GitHub תיינב יבלשב  םיאצמנ  ונא 

תיללכ תכרעמ  היהתש  תכרעמ , וז  ןנחוי .'  ' םשה תחת  "ל  הצב דוק  ףותישל  ןורתפ  םיגיצמ  ונא  : " בושקתה ףגא  "ם , טול רבניע , רב  "ן  סר
ןנעל בורקב  רובעיש  "ם , רממ לש   WiKi ללוכש "ל , הצ לש  ימינפ  ךא  , GitHub תונורקע לע  תססובמ  איה  יל .' " הצ חותפ  דוק   ' ףותישל
תועורז לכל  הז  תא  חתפל  םינווכתמ  ונא  םישמתשמ . תואמ  םע  םיליעפ  םיטקיורפ  רבכ 124  וזה  תרגסמב  םיליעפמ  ונא  עגרכ  יל . " הצה

. ויתודיחי לכ  לע  אבצה 

יאמצע תונותיע  רתא  ךירצ  המל 
? קט - ייהה םוחתב  ישפוחו 

רתאל םימשרנל  ןושאר  רטלזוינ  חלשנ 

םכח תיב  שדח : םורופ  חתפנ 

םיסנכו םיעוריא  חול 

הסנכנ תנווקמה  תונמזהה  תכרעמ 
ץרמב 2013 הלועפל 

? ונחנא ימ 

רתאה יבגל  תובושתו  תולאש 

רתאב תיבטימ  היפצל 
שולג םדקתמה   TelecomNews

. םיאתמ ןפדפדב 
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םיפצינ  יכה 

"ל הצב חותפ  דוק 
םילודג םינוגראבו 

החלצה רופיס  לארשיב - 
ןאכ - 

םירוטפ יפלא  תותיחש :
, םילודג םיפוגל  םיזרכממ 

וא ןטק  קסעל  רוטפ  ףא 
ןאכ  ינוניב - 

" םינומה ןומימ   " תצרפ
תוליעפב רגסיהל  תדמוע 
הקיקחו הסנכה  סמ  לש 
ןאכ תסנכב - 

לארשיב היהי  אל   LTE
ןאכ תובורקה -  םינשב 

רצי תרושקתה  דרשמ 
לש 58 רוביצל  קזנ 

ןאכ דראילימ ש"ח - 

יד טבמו  םוכיס 2013 
ןאכ  - 2014 ימיטפוא ל -

םיעיקשמה תשר 
םלועב הלודגה  םייטרפה 

תונמדזה ךרדל , תאצוי 
ןאכ לארשיב -  תומזיל 

 

 

 

 

. ןאכ יוצמ  םישלוגל 

Go Mobile  - 27/1/14

Future  - 10-13/2/14
of HPC Comput ing

MATI -  -  11/2/14
Market ing & Ad:Tech

Israel

Entering  - 27/2/14
the Chinese market

 - 24-25/3/14
NanoIsrael 2014 

Telco2014  - 26/3/14
םידקומ תכורעת  + 

םיינופלט

לביטספ  - 7-10/5/14
ןירקס 2014 טנירפ 

הכורעתה  - 27-28/5/14
קט - ייהל תימואלניבה 

הקינורטקלאו

ECIS  - 9-11/6/14
2014

. חותפ דוקב  םיתנכתמ  תויהל  רפסה  יתבב  םיריעצ  רישכהל  גואדל  ליבקמבו  ונלש  רסמה  תא  "ל  הצ תודיחי  לכב  ץיפהל  םויכ : ונלש  הרטמה 
". "ל הצ לש  חותפה  דוקב  תולקב  ובלתשיש  ךכ ,

ריוואה ליח  לש  תויזכרמהו  תודבכ  יכה  תוכרעמה   3 םויכ , . Unix2Linux טקיורפ תא  להנמ  ינא  : " ריוואה ליח  קפוא ,"  " תדיחי ןרס א.פ. ,
ינקת דויצ   ) COTS-ונכלה ל לטניא . לש  םידבעמל   RISC ידבעמ יססובמ  בושחמ  יכרעממ  ונרבע  סקונילל . סקינוימ  תעכ , שממ  תורבוע ,

. VMware לע םיססובמה  םיתרשהו , ןוסחאה  םלועב  לוזו )

חתפ סקונילהש  םלוכל , ונארה  תואיצמב , םלוא , ונלש . ומכ  ינויחו  לודג  ןוגראל  סקונילה  תמאתהב  םיבר  םידקפמ  וקפקפ  ךרדה  תליחתב 
םיעוציבה תמרב  הרידא  הכפהמ  שממ  םיעוציבב , רופיש  שי  קנע . החלצה  רופיסב  רבודמ  הכ  דע  םלועמ . םדוקמ  ונל  ויה  אלש  תולוכי , ונל 

". ונלש תובסומה  תוכרעמה  לש 
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הבוגת הבוגתףסוה  ףסוה 

( הז דומעב  תובוגת   

13/01/2014

. תדדועמ תוחתפתה  טלחהב 

13/01/2014

הז ןוויכה , הז  וישכע  תוחפל  םא  לבא  ןאכ , םירייצמש  הדורוה  הנומתה  אלו  דואמ  תיטיא  התייה  חותפ  דוק  תונכותו  סקוניל  לש  הסינכה  אבצה  תא  ריכמ  ינאש  הממ 

תובוט תוכרעמ  ולבקי  םגו  ןהילא , סנכהל  תלוכיה  תא  ףסכב  הנק  וא  ןתוא  חציפ   NSA-הארנכ ה אליממש  תויניינק  תונכות  לע  םיסמה  םלשמ  יפסכ  תא  וזבזבי  אל  םג 
. רתוי םירצק  חותיפ  ינמזב  רתוי  תושימגו  רתוי 

. ךוניחה תכרעמ  יבגל  "ל  נכ
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