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** יתכנו שינויים בתוכנית
*** תאריכים מדויקים ואג‘נדה לכל מפגש 

         יפורסמו בנפרד  

ייזמות וסטארטאפים

פבר’

מאי

אוג’

ספט’

אסטרטגיית צמיחה ותמחור 
עבור מיזמים

עצמת מעברים 10X של 
סטרטאפים בתקופת הקורונה

איך להכין פגישה עם משקיעים
איך לבנות נוכחות לינקדאין משכנעת

שימוש בטכנולוגיות חדשניות 
POC לפיתוח יעיל וחסכוני של

מוביל המרכז – קובי קלדרון

בלוקצ’יין

מרץ’

מאי

אוק’

חוזים חכמים

המחר - (פוסט קורונה) 
ובלוקצ'יין

 ארגונים אוטונומיים מבוזרים  
DAO-מ

מובילת המרכז – ד“ר מילי פרי

DATA INNOVATION

להישאר רלוונטי בעידן החדש ספט’
של המידע

מוביל המרכז – ניר מקובר

ALM

פבר’

יוני

 ALM- Dokers&Kubernetes
for enterpise

בדיקות תוכנה בעידן הקורונה

מוביל המרכז – דורי כפרי

מולטימדיה

פבר’

מאי

אוק’

חדשנות וחידושים בעולם
המולטימדיה - צופים את פני העתיד

מולטימדיה בעידן רפואה 
אינטראקטיבית

נגישות טכנולוגית 
בימי הקורונה

מוביל המרכז – גיל צוקרמן

סייבר

ינו’

אפריל

נוב'

דצמ’

עתיד הסייבר לאן?

מובילות בסייבר

נשים בסייבר

מסכמים שנה 2020 – הדבר 
היחיד שקבוע הוא השינוי 

מוביל המרכז – הלל קוברובסקי 

טגנולוגיות חדשניות בלמידה

מאי

יוני

אוג'

אוג'

כנס השקה - 
מתבוננים מקרוב על למידה מרחוק

מפגש השקה לערוץ הפודקסט 
של המרכז 

מפגש קהילה –
ייחודיות קהילת חי"ל

העולם ככיתה – 
הצעד הבא

אוג'

ספט’

ספט’

אוק'

תעסוקה הברידית– איך לייצר  
e-learning -הכנסה נוספת ב

ניהול קהילות מבוססות דאטא

טכנולוגיות למידה 
במבט אל העתיד

ללמוד איך ללמוד בארגון 
בעידן הדיגטלי

איך בונים סטארטאפ - נוב'
E-learning

טיפוח חדשנות באמצעות  נוב'
self_disruption#

מובילת המרכז – שי גרשון

Meetup באקדמיה

עתיד הסייבר לאן ?ינו’

מוביל המרכז –מוטי סדובסקי 
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- חלק מהמפגשים ייערכו כוובינר -

חדשנות

חדשנות-אקוסיסטם לפיתוח מרץ
חדשנות בארגונים

עסקים גלובליים מהבית אפריל
מעקרונות להלכה למעשה

אסטרטגיה וחדשנות בעידן הקורונה מאי
קפיצות קוונטיות ונפילות מפוארות

עסקים (קטנים )מקווניםמאי

חוכמת הרעיון החדשנייולי

חדשנות ממשלתית פורום מנטוריםספט'

 גלובלי - לוקאלי - גלוקאלי נוב'
פורום מנטורים

מוביל המרכז – ד“ר אלון הסגל

תשתיות IT ומחשוב ענן

אפריל

מאי

יוני

יוני

תשתיות IT בעידן 
הקורונה

התחברות מרחוק - 
טיפים של אלופים

  IT התייעלות בתקציבי תשתיות ה
בעידן הקורונה

פיצפוצים יוני

ספט’

פיצ'פוצ'ים

containers פיצפוציםיוני יולי

ספט’

עמדות עבודה וירטואליות עכשיו או 
לעולם לא

containers

מוביל המרכז – דוד בן טולילה


