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 הנשה רבייס תפקתמ התווח

2015-ב 15% תמועל ,2016-ב 21% :הפקתמל ןברוק ויהש תודומה תורבחה רפסמב היילע

 םידספה ווחי םינוגרא" :Grant Thornton Israel ,הרקב לוהינ הנק ןהאפ ,רזיוט ןנח ●

 וא םייזיפה םידרשמל ילאיצנטופ קזנו - ןיטינומ ןדבוא לשב םהיקסעל םילודג םייפסכ

"תויתשתל

הספדה -א / +א14:19 ,2016 רבמצדב 19 ינוטה יסוי תאמ

15% תמועל לודיג הווהמה ןותנ ,2016 תנשב רבייס תפקתמ ווח םלועב תורבחהמ 21%

2,500 ברקב ךרענש ,Grant Thornton לש רקחמ יפ לע ךכ .2015-ב ךכ לע וחווידש תורבחהמ

.תונידמ 36-ב םייקסע םיריכב

 םיטסיביטקהב וא תונידמב םיימלוע עשפ ילטרקב רבודמ םא ןיב – רבייס יעשופ יכ הלוע רקחמהמ

)hacktivists( רתוי תוינשדח תוטישב שומיש םישועו רתוי םימכחותמל םיכפוה – םידדוב.

 ןיינק לש וא םינותנ לש הבינג רשאמ רתוי הצופנ רבייס תפקתמל תכפוה הטיחס יכ הלוע דוע

 תיתשתל קזנ התיה הניוצש רתויב רתויב הצופנה רבייסה תפיקת ,ופקתוהש תורבחה ןיבמ .ינחור

 טקייבוא ויה תופקתומה תורבחהמ 17% .תופקתומה תורבחהמ 22% ופשחנ וילא ,תיקסעה

 וא )12%( םייפסכ םינותנ לש הבינג תמועל ,רתוי ץופנ עפומ – םיפסכ גישהל הרטמב הטיחסל

.)11%( ינחור ןיינק תבינג

 ,םייסנניפה םיתורישה רזגמ ,עיתפמ אל ןפואב – אוה ,הטיחסמ םירחאה לכמ רתוי עגפנש רזגמה

 תואנועמקה ,)23%( היגרנאה ,)24%( תואירבה ירזגמ םיגרודמ וירחא .תורבחהמ 46% הוויהש

 הידמ ,היגולונכט ,)16%( רוציי ,)18%( תואלקח ,)20%( יאנפו תוריית ,)דחא לכ 22%( ךוניחהו

.)5%( םייעוצקמ םיתורישו )6%( היינבו ן"לדנ ,)11%( הרובחת ,)13%( תרושקתו

ןיטינומ ןדבוא – רתויב ץופנה קזנה

 ןופצ לש תוחתופמה תולכלכב דח ןפואב לדג רבייס תופקתמ וגפסש םיקסעה רועיש ,רקחמה יפ לע

.2015 תנשב 18% תמועל ,24% לע הנשה דמע ןותנה ,ךכ .הקירמא

 .הנשה 32%-ל ,תפלוחה הנשב 19%-מ – תיתועמשמ היילע התייה יפוריאה דוחיאה תוצראב םג

.)13%-ל 9%-מ( טקשה סונייקואהו היסא רוזאבו )29%-ל 10%-מ( הקירפאב םג הלח היילע
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IoT Startups Roadshow 2017

2017 ראוניב 3 ,ישילש

Hitachi Data Systems

2017 ראוניב 4 ,יעיבר

IIA-2017

2017 ראוניב 5 ,ישימח

כב קובסייפ תא רוגסל :ריאי

.. םלועב תורואנה תונידמה

קר העיפומ היצפואה :םולש

 תירבעה תדלקמב .תילגנא
 ... יעב G ןומיסה
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 י/בהאת ילוא ףסונב

 ןכאש וניבה תורבחהמ )13%( תינימשכ ,הנשה רבייס תפקתמ ווחש תורבחה ןיבמ ,ימלוע עצוממב

 שדוחמ רתוי ךרא יוליגה ,תורבחהמ 4%-ב .עוריאה תורקמ עובשמ רתוי רחאל וזכ הפקתמ התיה

 רועיש ובש רזגמה ויה היגולונכטה ינוגרא אקווד ויפל ןותנ הלעה םירזגמ יפל חוליפ .עוריאהמ

 היה ,רבייס תפקתמל ןברוק ולפנ ןהש ןיבהל םישדוח השישל םיישדוח ןיב ןהל חקלש תורבחה

.7.2% – םירזגמה לכמ רתויב הובגה רועישה

29% ווח ותוא ,ןיטינומ ןדבוא היה רתויב ץופנה קזנה ,רבייסה תופקתמ לש םיקזנה גרדמב

.26% לע דמע ורועישו ינש היה הלהנהה ןמז זובזב לש קזנה ,וירחאל .תורבחהמ

 לש רישי ןדבוא ,)12%( םוקיש תויולע ,)16%( תוחוקל תשיטנ וא ןדבוא :םיקזנה גורידב םהירחאל

.)3%( תוחוקלה תוגהנתה לש הערל יונישו )4%( תויתורחתב העיגפ ,)7%( תוסנכה

םלוה ןפואב םינגומ

 ,רבייסה תפקתמ תובקעב םייעוצקמ םירקוחב שומיש ושע ןהש ונייצ תורבחהמ 53% ,תאז דצל

 שומיש השענ ללכב םא םיעדוי םניא םהש ורמא םירתונה 4%-ו הזכ שומיש ושע אלש ונייצ 42%

 רבייס חוטיב תסילופב תוקיזחמ אל ןה יכ וחוויד תורבחהמ 52% ,ןכ ומכ .םייעוצקמ םירקוחב

.תידועיי

 ,Grant Thornton Israel הרקב לוהינ הנק ןהאפב IT םוחת להנמו רוטקריד ,רזיוט ןנח ירבדל

 הרישי הבינגל ופשחנש הלאל סחיב הטיחסל ופשחנ םיקסע רתויש ךכמ םיעתפומ תויהל רשפא"

 תונוכנה רסוח תא תפקשמ הניא וז הדבוע םאה – הלאשה תלאשנ ,לבא .טנרטניאב םיעשופ דצמ

 םיאור ונחנאש המ תא ששאמ רקחמה .רבייסב הטיחסל ןברוק םתויה תא םסרפל תונברוקה לש

."ינחור ןיינק וא םינותנ תבינג רשאמ רתוי הצופנ רבייס תפקתמל תכפוה הטיחס ויפל ,חטשב

 הובג אל עצוממ יפסכ קזנ םעו םילודג םיפקיהב עיגהל םיטונ הלא םינווקמ הטיחס תונויסינ"

 ןדבוא לשב – םהיקסעל רתוי םילודג םייפסכ םידספה ווחי םינוגרא ,תאז םע" .רמא ,"דחוימב

."תויתשתל וא םייזיפה םידרשמל ילאיצנטופ קזנו ינחור ןיינק תבינג ,תוחוקל יטרפ תבינג ,ןיטינומ

 תוכרעיהב יביטקאורפ ןפואבו תופיחדב לועפל תובייח םינוגרא תולהנה" יכ ורמואב םייס רזיוט

 ןפואב םינגומ רתויב םיבושחהש אדוולו םהידיבש םינותנה ךרע תא ןיבהל שי .רבייס תופקתמל

."םלוה

תוימואתפב רטפנ – רוקנא יוומ 35 ןב ,הכלמ רעס :הידגרט

והאי תשיכרב הפתוש תויהל הנכומ טפוסורקימ

"שדח םלוע םיליחתמו IT-ה לש םירואזונידה תא םיגרוה םינוגרא"

ייהב םיפוקשו םירדומ ,םיחפוקמ לע

Recommended by

רזיוט ןנחGrant Thornton :םיגת

ינוטה יסוי תודוא

תומוד תובתכ

םיבורק םורופ ישגפמ

קובסייפ

ואידיו

ל"אודןיאדקנילטסרטניפ+לגוגרטיווטקובסייפ

» ינוטה יסוי תאמ תופסונ תובתכ

 אוה .הצובקב ריכב בתכו םיבשחמו םישנא לש ישארה ךרועה ןגס אוה ינוטה יסוי

 ,"ץראה" ןותיעב ילילפ בתככ םיעשתה תונש תליחתב תיאנותיעה וכרד תא לחה

 .חצורה לש וטפשמ תאו ,ןיבר קחצי ,הלשממה שאר חצר תא רקיס רתיה ןיב םש

 אוה .היזיוולטב ןושארה ץורעב םייאנותיע םידיקפת ןווגמב ינוטה דבע ןכמ רחאל

 החמתמ ינוטה .ישארה ךרועה ןגסכ הנומשכ ןכותמ ,םינש 14 הז םיבשחמו םישנאב דבוע

 .ינוחטיבהו ירוביצה רזגמב ינוגרא בושחימ םג םיללוכ ולש רוקיסה ימוחתו ,רבייסו עדימ תחטבאב

IT יריכבמ םיבר ןייארמו םיבשחמו םישנא לש םיעוריאהו םיסנכה רוקיס לע ןומא אוה ,ןכ ומכ

 .ץראב רוקיבל םיעיגמה םלועהמ

IT 2017 ילאפיצינומ

2017 ראוניב 10 ,ישילש

SMART CITY - BEST 

STARTUP 2017

2017 ראוניב 10 ,ישילש

 ינקתמל הכמסהו הלבק תוקידב

COMMISSIONING בשחמ

2017 ראוניב 3 ,ישילש

עדי לוהינל תויראלולס תויצקילפא

2017 ראוניב 23 ,ינש

תויתשתה םלועב תונשדח

2017 ראוניב 26 ,ישימח

 תנגהל תומדקתמ תויגולונכט

רבייס

2017 ראוניב 30 ,ינש

רטנס הטדה םלועב תלוביק ןונכת

2017 ראוניב 30 ,ינש

ש לש תוקד 5 ירחא :והשימ

וי בוציע .swiftkey ל יתרזח

 ... אנויצקנופ ,םיענו

J: שו םירבודה לש הקיזומה

180 -ב הנתשת םינשקשקה
 ... ושארה ל"כנמהש םויב
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 וביגה

 תורבחהמ 56% :רקס

 היצמוטוא תועצבמ םלועב

תויקסעה תויוליעפה לש
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