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התחדשנו !
אנחנו שמחים לבשר על פתיחת החללית! חלל ליזמות אורבנית אשר ממוקם בפארק דהאן,
הפנינה הירוקה של הקמפוס.
בחללית נארח יזמים מתחום הערים החכמות וה) IOTהאינטרנט של הדברים( ,סטודנטים
שרוצים להכיר את עולם היזמות בדגש על יזמות עירונית ,אירועים שונים ומפגשים מעניינים
בנושאי יזמות וטכנולוגיה.

יזמים? סטודנטים שמתעניינים בתחום? רוצים להצטרף לחללית?
הירשמו כאן!

המרכז לערים חכמות  אוניברסיטת בר אילן
בשנה האחרונה ביה"ס למנהל עסקים יזם את פרויקט המרכז לערים חכמות
באוניברסיטת בר אילן ,מטרתו של הפרויקט הינה לקדם את החדשנות האורבנית
במטרופולין בר אילן ובמדינת ישראל בכלל.
הפרויקט שם תחת קורת גג אחת שלושה גורמים :ערים  מחקר  ספקי שירותים.
כיום משתתפות בפרויקט שבע הערים הסמוכות לאוניברסיטה )רמת גן ,פתח תקווה,
קרית אונו ,גבעתיים ,גבעת שמואל ,בני ברק וגני תקווה(.
כ 50חוקרים מתחומי מחקר שונים לוקחים חלק בפרויקט ,חוקרים מחינוך ,הנדסה,
גאוגרפיה ,משפטים ,איכות הסביבה ועוד .בנוסף ,עשרות ספקי שירותים ,החל
מסטארטפים קטנים של שני יזמים ועד חברות ענק בתחום הערים החכמות ייקחו חלק
בפעילות המרכז.
באמצעות החיבור בין שלושת הגורמים אנו בטוחים שנוכל לייצר ערים חכמות יותר
ותושבים מאושרים יותר.

מהי עיר חכמה?
למושג "עיר חכמה" הגדרות רבות ,אנחנו ניצמד לזאת שמגדירה עיר חכמה כעיר
שמשתמשת באמצעים טכנולוגיים על מנת להביא לשיפור איכות החיים של התושבים.
כדיי להדגים יישום של עיר חכמה ניקח לדוגמה עירייה שהתקינה חיישני נפח על פחי
האשפה כדי לזהות שהפחים מלאים ולדעת מתי לשלוח את המשאית לפנות את
האשפה .התוצאה – פחות זיהום אויר ורעש לתושבים וחיסכון כספי לעירייה.

מועדון היזמות מציג  מודל הקוביה
קורס מדהים ליזמים ,עצמאיים ואנשי שיווק .בואו לשמוע עוד!
מפגש חשיפה יתקיים ב.30.7.17
לפרטים נוספים והרשמה ליחצו על התמונה

מסחר ב eBayאיך זה
עובד?
הצטרפו לערב בנושא מסחר בeBay
 ,בואו ללמוד איך ישראלים רבים
עושים כסף מהבית .במהלך הערב
תשמעו ממומחים בתחום הסחר
האלקטרוני על הדרכים הקיימות
למסחר ואיך ניתן ללמוד לסחור ב
 eBayמהבית !
את המפגש יעביר ברק פינקלשטיין,
יזם ומומחה בתחום הסחר
האלקטרוני.
המפגש יתקיים ב 12.7בשעה
 18:30בחדר הישיבות שבאמפי
דהאן )מתחם החללית(
להרשמה

תמונות מאירועים אחרונים

מציאות מדומה  העתיד
כבר כאן

פגוש את היזם  חמי
פרס

ב 14.6אירחנו שני מומחים מתחום
המציאות המדומה והרבודה לאירוע
מרתק על הטכנולוגיות שמדהימות את
העולם

ב 22.5אירחנו במועדון היזמות את מר
חמי פרס לשיחה מרתקת על יזמות,
השקעות וכיצד ממשיכים את חזונו של
אביו המנוח ,לשמור על ישראל
כמעצמה טכנולוגית וליצור את דור
העתיד של אומת הסטארטאפ .היה
מרתק!

לצפייה בתמונות נוספות

יזמים? חולמים על סטארטאפ
משלכם? מתעניינים בתחום
היזמות?
הצטרפו למועדון היזמות ILANOVATION
וקחו חלק בסצינת היזמות הישראלית.
המועדון מציע אירועים כמו מפגשים עם
יזמים ,האקתונים ,אירועי נטוורקינג,
סדנאות ועוד .המועדון משמש כחממה
ליזמים ומתעניינים בתחום ומספק שירותים
כמו מנטורינג ,ייעוץ וחלל עבודה.

הצטרפו למועדון היזמות

הישארו מעודכנים!
רוצים לדעת עוד על יזמות בבר אילן?
רוצים להכיר את חברי המועדון?
יש לכם רעיונות חדשים בשבילנו?
לחצו כאן כדי להיות חברים שלנו בפייסבוק!
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