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לוח אירועים 2021

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

ייזמות וסטארטאפים

היזם מונחה הלקוח26.1

מודיעין עסקי למייסד5.4

Buyer Persona   - מסע להכרת 5.7
הלקוח ואיפיון לקוח החלומות

תשוקה ויזמות: בניית סטארט-אפ 4.10
מבוסס שליחות ותשוקה

מוביל המרכז – קובי קלדרון

טכנולוגיות חדשניות בלמידה

22.2
מפגש למידה קהילתי - מפצחים את 

האתגר: היום שאחרי הקורונה בעולם 
הלמידה והעבודה

מפגש למידה קהילתי -  מחשבים 26.4
מסלול למידה ועבודה  אישי  - כניסתה 

של AI  לעולם הלמידה 

מפגש קהילתי - מפצחים אתגר – 21.6
מרחבי למידה ועבודה חדשים

מפגש למידה קהילתי - 16.8

מובילת המרכז – שי גרשון

בלוקצ’יין

27.1

10.3

14.6

דגל אדום-דגל לבן" רגולציה 
ובלוקצ'יין ומה שביניהם

זהות דיגיטלית מבוזרת 
-עקרונות

מהפכת הבלוקצ'יין - חדשנות 
משבשת בכלכלה העולמית ובתעשיות

אסטרטגיות לאומיות ברחבי העולם 18.10
ובסטארטאפ ניישן.

מובילת המרכז – ד“ר מילי פרי

תשתיות IT ומחשוב ענן

יישום אבטחת מידע בשירותי ענן – 10.2
אתגרים, נסיון קיים וקווים מנחים

21.4 data השפעת ההקמת– Cloud
centers של ענקיות הענן בישראל

תשתיות , פיתוח ומה שביניהם8.6

13.9  - software  de�ned networks
רשתות התקשורת העתידיות

CMDB – האם זה אפשרי  , למי זה מתאים 8.11
, כלים, מתודות וסיפורי פרויקטים

מוביל המרכז – דוד בן טולילה

 "Free The Data" – מודלים ושיטות 15.2
Self Service BI לניהול נכון של

סדנה לימודית24.5

21.7 AGILE מתודולוגיית – Agile BI 
BI בניהול צוותי

12.10
"להרגיש בעננים" – להכיר את סביבות 

העבודה וכלי ה Data של ספקיות 
הענן הגדולות

DATA INNOVATION

מוביל המרכז – ניר מקובר

חדשנות בתעשייה - ייצור חכם כתנאי 9.3
הכרחי לעתיד התעשייה המקומית

מדדי תעשייה29.6

 Lesson Learned - עשה ואל תעשה 19.10
במהלך מימוש תעשייה 4.0 במפעל

7.12Cyber Security השפעת
על תעשייה חכמה - הילכו ביחד

 תעשיה חכמה

מוביל המרכז אילן אלתר

ALM

9.2 AWS Reinvent latest buzz and
new features

11.5 Intro to ISTIO - under the hood
of Kubernetes networks

10.8Kubernetes from the trenches

16.11GKE vs EKS the Kubernetes 
Battle of the giants

מוביל המרכז – דורי כפרי

קורסים

מולטימדיה

נגישות מהלב4.1

הדמיה לעולם ההנדסה- תלת 19.4
נמימד , סימלקס

תצורת עבודה - מולטימדיה בעידן 12.7
חדש של הווה ועתיד כתוצאה ממשבר 

הקורונה

"שולחן עגול מובילי מערכות 13.9
מולטימדיה כולל ביקור חוויתי 

בתים ומשרדים חכמים –13.12
עידן חדש 

מוביל המרכז – גיל צוקרמן

סייבר

אירוע סיכום סוף שנה , ענף 31.1
הסייבר לאן

נשים מובילות בסייבר15.3

"הגנת הפרטיות - השפעת הרגולציה 19.7
של טרנדים ומגמות בענף הסייבר"

"מסכמים שנה שניה לקורונה - טרנדים 17.11
ומגמות לתחום הסייבר 2022״

מוביל המרכז – הלל קוברובסקי

 האם ניתן להטמיע חדשנות בארגון6.1

ניתוח אירוע חדשנות : לקוח - 17.3
מנטורים

 השפעת עולמות תוכן:יצירה, אומנים, 24.4
תרבות, חלל ומוזיקה על עולם 

החדשנות.

ניתוח אירוע חדשנות: לקוח - 1.6
מנטורים

חדשנות כגורם לאקסלרציה 14.9
ארגוניות, מרכזי חדשנות,

ניתוח אירוע חדשנות: לקוח - 9.11
מנטורים

Ideation , עיצוב ותיכון - מרעיון 28.12
לפתרון במיוקד צרכי השוק

חדשנות

מוביל המרכז – ד“ר אלון הסגל

מפגשי 
הפורומים/ המועדונים

3.315.620.1029.12פורום נשים בטכנולוגיה

19.111.422.630.11פורום המנמ”רים ממשלתי/ ציבורי 26-28.10

מועדון המנהלים הבכירים –
exclusivIT 

19.113.75.10 25.5 16.3

IT מועדון מנהלי תשתיות - IMF28.47.7 18.111.10

אסטרטגיות צמיחה בשוק משבש פבר׳

קורס מנהלי קהילות אירגוניות פבר׳
ניהול אפקטיבי של מו"מ מרץ

טרנספורמציה דיגיטלית יוני


