עמותת המקור גאה להציג:

08:30-9:15

התכנסות וקפה

לובי

9:15-9:30

דברי פתיחה

אולם מרתה

אולם מרתה

אולם אקדמיה

9:30-9:55

בג׳אווהסקריפט-
איך לתרום לקוד פתוח בג׳אווהסקריפט
בנימין גרינבאום

Keep calm and Open edXAnna Lifshits Agmon

9:55-10:30

Open Source Is Not Just About
Code: Effective Strategies To
CollaborateBen Greenberg

איך העבודה בקוד פתוח הפכה אותי למתכנת
יותר-
קוד סגור טוב יותר
אלון מוריניק

10:30-11:00

Naughty & Nice Bash FeaturesNati Cohen

A new multi-repo Code Review toolOfer Bartal

בלקוני

Don't Be Afraid To
CommitWORKSHOP
PART 1

11:00-11:20

הפסקה  +כיבוד קל

לובי

11:20-11:30

צילום קבוצתי

לובי

אולם מרתה

אולם אקדמיה

11:30-11:55

Diversity in Free SoftwareKristi Progri

Cmake frameworksנז'ינסקי
ינסקי
אלכסנדר נז

11:55-12:30

OpenAPIYaacov Zamir

T week - feature management for the
people
Yshay Yaacobi

12:30-12:45

פתוח-
תכנות למען הקהילה בקוד פתוח
זיו בירר

מרקט-פלייס
פלייס
קהילת קוד פתוח  | UP20מרקט
לשיתוף תכניות חברתיות בהתאם ליעדי
הקיימות-
הקיימות
רועי ליאון

בלקוני

Don't Be Afraid To
CommitWORKSHOP
PART 2

12:50-13:00

דברי סיום

מרתה

13:00-14:00

אסיפה כללית

מרתה

** אנו עושים מאמץ לאפשר לכל המעוניין לקחת חלק בכנס .במידה וקיים צורך בהנגשה או סיוע אחר ,אנא ציינו זאת באמצעות טופס
ההרשמה או במייל לפחות שבוע לפני הכנס august@hamakor.org.il

חסות זהב
 SuSEהינה חברת פתרונות מהמובילות בעולם
ללינוקס – פתרונות שמגדילים גמישות ,מורידות
עלויות ,וניהול סביבות טכנולוגיות מורכבות
בסביבות דינמיות .עם מספר פתרונות המרוכז סביב  SuSEלינוקס
אנטרפרייז לינוקס ,המערכת הכי פתוחה ושניתנת להטמעה בסביבות
שונות.
 SuSEמאפשרת לארגונים פתרונות מחשוב מתקדמים עם בטחון
מלא בסביבות פיזיות ,וירטואליות ,ופתרונות ענן.
רד האט היא חברת התוכנה המובילה בעולם
בפתרונות קוד פתוח ,שהצליחה להגיע למכירות
של מעל  2Bדולר ,במודל עסקי ייחודי המתבסס על
מוצרים המפותחים במודל הקוד הפתוח .כיום רד
האט שולטת לא רק על שוק הלינוקס העולמי
בעזרת  Red Hat Enterprise Linuxאלא גם מרחיבה את סל המוצרים שלה לפתרונות ענן,
 Middleware, IoT, DevOpsועוד .בספטמבר  2008רכשה רד האט סטארט-אפ ישראלי בשם
קומראנט ) , (Qumranetהפכה אותו למרכז הפיתוח שלה בישראל ,העובד כולו במודל הקוד
הפתוח .מרכז הפיתוח של רד האט ברעננה מהווה עמוד תווך מרכזי בפיתוח פתרונות הענן של
החברה ,ומתרכז בעיקר בפיתוח המוצרים  OpenStack PlatformוRed Hat Virtualization -
 ,ו  Red Hat OpenShift Platformהמבוסס על הטכנולוגיה החמה בשוק  .Kubernetes -כמו
שאר החברה ,גם המרכז בארץ גדל ומתרחב בהתמדה בתחומים/פרויקטים חדשים כמו למשל
 Foremanעליו מבוסס המוצר  Red Hat Satelliteוכן פרויקטים נוספים בנושאים חמים כמו -
.Containers
המודל של הקוד הפתוח מוטבע ברד האט וכמובן גם במרכז ברעננה לא רק כמודל פיתוח אלא
כתרבות אירגונית )זהו ה DNA-שלנו(.

חסות ארד
קפלן ייעוץ קוד פתוח" .המקום בו עסקים וקהילה נפגשים" .אנחנו עוזרים
לעסקים להיכנס לעולם הקוד הפתוח ע"י מציאת המודל העסקי המתאים ,גיבוש
מדיניות שימוש בקוד פתוח ,אימוץ תרבות ושיטות עבודה ודרכים לייצר קהילת קוד
פתוח סביב הפעילות העסקית שלהם .בנוסף ,אנחנו נותנים שירותים טכנולוגיים
בנושאי  GISבקוד פתוח כדוגמת  ,QGISמסד הנתונים ) PostgreSQLכולל
 (PostGISותשתיות בשפת  Pythonכדוגמת .Django

חברת " Postgresמקצוענים" שמה לעצמה כמטרה להוביל קהילת
 PostgreSQLבישראל ולייצר מרכז מומחיות רשמי אשר מספק לארגונים
וחברות שירותי ייעוץ ,אפיון והטמעה של פתרונות למערכות תעשייתיות,
מיגרציה ממערכות אחרות ,תמיכה מקיפה הכוללת כוננות תפעולית ,הדרכות
בתחומי  PostgreSQL, PostGISועוד .החברה היא הנציג הבלעדי של חברת
 Postgres Professionalבישראל.

 -COMMAGAINהינו ארגון תשתית לקהילות המספק שירותים שונים לארגונים,
מוסדות ויזמים עצמאים .בנוסף CommAgain ,היינו פורום למידת עמיתים למובילי
קהילות המעוניינים ליצור שינוי ופועלים לשם יצירת שיח קהילתי בישראל  -אנו הפורום
הוותיק ,המקצועי והגדול בארץ.

