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ייזמות וסטארטאפים

פבר’

אפר’

יוני

אוג’

ספט’

חסמים ביזמות| אסטרטגיה ותמחור 
scale up של סטארטאפ בשלבי

חשיבות של מחקר שוק בבניית 
אסטרטגיה של סטרטאפ

 ,(UX) כלי תכנון חווית משתמש
להגדלת סיכויי הצלחה לסטארטאפ 

מהו צוות נכון לחברת סטארט 
אפ בתחילת הדרך

יזמות מנצחת

על יזמות ופריצות דרךנוב’

מוביל המרכז – קובי קלדרון

מולטימדיה

ינו’

מרץ

יוני

יולי

ספט’

שולחן עגול/ סיור למידה

שילוט דיגיטאלי במרחב 
הציבורי

עולמות סאונד ובתים חכמים- 
לא מה שחשבת

שולחן עגול/ סיור למידה

הקרנה והמחשה בעולם 
מולטימדיה מתקדם

שולחן עגול / סיור למידהספט’

מוביל המרכז – גיל צוקרמן

תשתיות IT ומחשוב ענן

פבר’

מאי

יולי

נוב’

On the budget

Scalling up

 Cloud wars

 Containers

מוביל המרכז – דוד בן טולילה

ALM

ינו’

אפר’

יולי

ספט’

 Kubermetes as IT
Changer

 Deploying Servers & Application
as one Package /  lac

Your own private Cloud

 Lift & shift Moving your
Operations to your public cloud

מוביל המרכז – דורי כפרי

סייבר

ינו’

פבר’

מאי

דצמ’

עתיד הסייבר לאן?

 מודל הגנה בשכבות אתגרים ביישום 
Defense in Depth  ברשת ללא גבולות

עולמו של CISO ניהול אסטרטגיה ליישום 
אבטחת מידע והגנת סייבר בעידן האי וודאות

 VS המלחמה בין המאתגרים היצרתיים 
המאותגרים המקובעים

מוביל המרכז – הלל קוברובסקי 

Meetup באקדמיה

מרץ

יוני

אוג’

נוב’

עולם ללא מטבעות

תחבורה חכמה

פרטיות בעולם הציבורי

מידע שמשבש תהליכים 

מוביל המרכז –מוטי סדובסקי 

בלוקצ’יין

פבר’

אפר’

יוני

ספט’

 יישומי בלוקציין בכלכלה

מודלים כלכליים ואסטרטגיה

 מקרי בוחן

ארגונים אוטונומיים נבחרים

מובילת המרכז – ד“ר מילי פרי

DATA INNOVATION

מרץ

מאי

ספט’

דצמ’

ניהול וקיטלוג מידע בעידן 
החדש

סדנה למנהלים כיצד בונים תרבות 
של חדשנות מידע בארגון

 Agile מימוש IT לא רק
 בארגון רעב

"מקצים תקציב ובונים ציפיות" 
משולחנם של מנהלים בכירים

מוביל המרכז – ניר מקובר

חדשנות

פבר’

מאי

יולי

נוב’

מהו אקוסיסטם חדשנות ממוקד 
client oriented

אקוסיסטם חדשנות 
פנימי-חיצוני

אקוסיסטם חדשנות בגופים 
ממשלתיים

אקוסיסטם לוקלי-גלובלי 

מוביל המרכז – ד“ר אלון הסגל
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