
 

 

 

 

  26-28/04/2018 מתי  

 ים-המרכז הימי קיסריה, שדות איפה: 

 ?GEEKCON GREEN מה זה 

 של בתחומיםקיימא -ברי פרויקטיםחשוב מחדש על קיימות וליצור ל ממגוון תחומיםלרתום אנשים יצירתיים היא שמטרתו רי פליניציד-מולטיקיימות וטכנולוגיה אירוע  

  הכולל מומחי מזון. מורחב במיוחדהשנה יתקיים מסלול מזון  .ותקשורת מים, מזון, אנרגיה ,מחסה

 קונספטיםקטים ולפתח פרוי יצורלעל מנת מדע, טכנולוגיה, אמנות, עיצוב, חינוך וחקלאות, צפויים לשלב את כשרונם ומשאביהם  שונות כגון דיסציפלינותמ המשתתפים 100

 .חייםבמגוון תחומי ה לסביבה יםידידותי יםחדשני

 

  GEEKCON   ע"י מתנדבים/ות מקהילת המייקרים/יותהוא אירוע ללא מטרות רווח, שנהגה ומופק כולו 

  

https://www.google.co.il/maps/place/Caesarea+Sea+Center/@32.4882224,34.8882246,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x151d0d6ec9742adf:0x2237cb1853a9e22e!8m2!3d32.4882179!4d34.8904133
http://www.geekcon.org/


 

 

 

 ? את זהמדוע אנו עושים 

 לכל אחד/ת ובשימוש יומיומי. יםקיימא ופתרונות אקולוגיים הנגיש-אנו חשים שלא קיימים מספיק יישומים ברי 
 .מנסיוננו מפגש בפורמט של מייקאתון מעודד עשייה, יצירתיות ושיתוף פעולה 
  ממגוון תחומי עיסוק וידע, אשר מתכנסים מחוץ לאזור הנוחות הרגיל בו הם פועלים התמהיל של אנשים

 .בשגרה, מעודד חדשנות
 אפים -אירועי עבר כאלו אותם יזמנו, הובילו לעשרות רעיונות חדשים ואף ליצירת כמה וכמה סטארט 

 

Geekcon Green  והסביבה וגם  של כשרונות בתחום הקיימות לעושרהזדמנות ייחודית להחשף מהווה

 .לרעיונות חדשניים טרם הגעתם אל השוק
 

, יםמסחרי -שונים  מיםחס בשלמספקת  חדירהשאינם משיגים  בשוק ופתרונות טכנולוגיות של שפע קיים כי האמונה הוא Geekcon Green מאחורי החזון
 .אותם לפתור ולנסות, תחומית-רב קהילה בקרב אלה נושאים לעורר היא שלנו המטרה. ים וכו'רגולטורי, מוצרכאלו הנוגעים ל, יםטכנולוגי
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GEEKCON GREEN 

 

 

 ונהלים כללי מידע   

 אפשרית אינה חלקית השתתפותהאירוע   משךב מלאה השתתפות נדרשת  

 אירועה הגדרותהתאים לל הפרויקט על שהוגש הפרויקט באישור השתתפות  

 יאושרו לא בלבד תיאורטיים פרויקטים / הרצאות סדנאות או מעשיים פרויקטים להגיש ניתן  

 בברכה יתקבלו דיסציפלינריים מולטי צוותים  

  האירוע לאורך מסובסדות וכלכלהמשותפים(  )בחדריםלינה 

  המחיר עולה ככל שמתקרב תאריך האירוע()  ₪ 450 -₪ 350 השתתפות עלות 

 ומעלה 18 מגיל ההשתתפות 

 מחמד וחיות ילדים של כניסה תותר לא האירוע במהלך 

 ואורחים מוזמנים  לקהל הפתוחה פרזנטציהקיים תת צ"אחה שבתב 

 

 כאן לחצו פרויקט להגשת

 

 ?לסייע תוכלו כיצד

 יות/יצירתיים נשים/א ,ות/יזמים ,וקהילות קבוצות ,ואקדמיה השכלה מוסדות ,ועסקים ארגונים – וסביבה קיימות מייקרים/ות ואנשי/נשות שתפו  

 צגלה גילי עם קשר צרולאירוע  חסות העניקו -  תמכו     gilli@novawind.com 

 

 ?שאלות  /נוסף מידע

  באתרבקרו  

  האירוע בפייסבוקעקבו אחר ההודעות בעמוד  

  צרו קשרaya.kaya@gmail.com  

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBJUKV8QTELkhru3dlgxY8o-reG7zcmkpmgRHFQXB_mFnWPA/viewform
http://www.geekcon.org/green2018/geekcon-green-2018-projects/
https://www.facebook.com/events/226901581185561/

