
שרה מלכיעודד חוברה טלי עירוני

ממשיכים לחבר אתכם
CityZone VIP Lounge-ב 

אז מה הקשר בין מערכות ביטחון, סייבר, 
שליטה ובקרה, לבין ערים חכמות?

TSG תשאלו את חברת

שיתוף פעולה בין פארק עתידים תל אביב וקבוצת 
הצרכנות המובילה יוניליוור, דואג לכם גם בבית.

מאיתנו אליכם:

בואו לבקר בתערוכת קוורטט!

חזרה לשגרה
בפארק עתידים תל אביב!

ממשיכים לקדם אתכם 
לקראת חזרה לשגרה

 דרושים אנשים?
עוזרים לכם למצוא 

את המתאימים! דרושים

פארק עתידים תל אביב
ALWAYS ON!
פארק עתידים תל אביב
ALWAYS ON!

מנהלים ושותפים יקרים של פארק עתידים תל אביב, 
אין כמו לחזור לשגרה שקטה, בטוחה ושמחה בפארק. 
קיץ אופטימי לפנינו, ואנו שמחים לעדכן אתכם בשלל 

הפעילויות המצפות לנו בפארק, לחוויית עבודה 
מחברת ולשהות נעימה. 

בתחילת החודש נשיק את מתחם הלייף סטייל החדש 
"לה שוקה", ליד הדואר. במקביל, אתם מוזמנים לבקר 

ברוכים הבאים
מי אביבים!

למי שפספס את הכנס המפואר שהתקיים 
לרגל הצטרפותם הרשמית של מי אביבים 
למשפחת פארק עתידים תל אביב - הכנס 

היה יריית הפתיחה שלנו לחזרה לשגרה 
בפארק ומנה כ-200 משתתפים.

 CityZone VIP-לאחר שכבר התארחתם ב
Lounge, צוות פארק עתידים מברך אתכם 
על כניסתכם הרשמית – אנו מאחלים לכם 
ולנו עשייה פורייה ונטוורקינג עשיר, וצופים 

לנו עתיד מזהיר ביחד! ):

השקה חגיגית לתערוכת "קוורטט" 
תתקיים בבניין 6 

התערוכה פעילה החל מה-27.5.21

התערוכה מסכמת את השנה 
האחרונה, מעיניהם של שלושה 
אמנים ישראלים - עודד חוברה, 

טלי עירוני ושרה מלכי.

כמה ששמחנו לחזור לשגרה ביחד ולמציאות הבריאה, 
כך אנו שמחים לחזור גם עכשיו, מחוזקים יותר, אחרי 

שישראל ניצחה את האתגרים הביטחוניים.
אין כמו האווירה התוססת והאנושית שלנו בפארק. 

אתם מוזמנים לשוב ולהיפגש בבתי הקפה, 
המסעדות ומועדוני הכושר בפארק.

אנחנו כאן בשבילכם, מכל הלב!
לחצו כאן או בטלפון: 03-7690800

שלכם תמיד, 
ATIDIM TEAM

צוות פארק עתידים תל אביב

התרגשנו לארח ב-CityZone VIP Lounge יחד עם 
שגיא ניב מנכ"ל פארק עתידים תל אביב, את לינוי 

בר-גפן, בעלים ומייסדת חמ"ל בר-גפן - המלווה את 
לקוחותיו ובני משפחותיהם בעיצומו של משבר, 

כתוצאה מתאונה או מחלה, ומסייע להם בהליכים מול 
המערכות הבירוקרטיות, במיצוי זכויות, בהליך השיקום 

הרפואי ובסיוע רגשי.
בדומה ללינוי בר-גפן עצמה, רבים מן היזמים אצלנו 

בסיטיזון, הקימו חברות ובנו פתרונות למצוקות שהם 
חוו במישור האישי, שהפגיש אותם עם הפער והצורך 

במוצר או בשירות שבסופו של דבר הקימו.
♥ טל זוהר סיפר על הרצון לשמור על בנותיו, ושיתף 

את סיפורה האישי של נטע, שותפתו להקמת 
חברת SafeUp, המייצרת קהילה של נשים השומרות 

האחת על השנייה במרחב הציבורי.
♥ אמיר נרדימון הסביר כיצד סיפור העיוורון של אבי 

 Seamless Vision סבו הוביל אותו להקים את חברת
ולפתח רובוט נחייה לעיוורים, אשר צפוי לשמש גם 

כמעין כיסא גלגלים אוטונומי.
♥ מירי ברגר ואריה כ״ץ שיתפו כיצד התאהבו סביב 
פציעתו של אריה במהלך השירות הצבאי, וכיצד 

ההבנה העמוקה של המגבלה שיצרה פציעה 

מסתבר שלעולמות אלו יש ממשקים משותפים רבים! 
הרי גם הערים צריכות לספק ביטחון שוטף לתושבים 

ולמבקרים בהן. אך מעבר לכך, גם צבאות וכוחות 
השיטור והביטחון יכולים להסתייע במידע הנאסף 

באמצעות חיישנים על הסביבה, והעיריות יכולות לאסוף 
מידע לגבי תחבורה או מפגעים שונים.

לכן מיכאל זינדרמן, מנכ״ל חברת TSG וגלעד שרוני, 
קצין הטכנולוגיות הראשי בחברה, נענו להזמנתנו 
להתארח ב-CityZone VIP Lounge - הרי ידענו 

שכמעט כל סטארט-אפ שיוצג להם יוכל להיות רלוונטי 
ולהוביל ליצירתה של הזדמנות אמיתית לשיתוף פעולה 

חדשני בין החברות.
במפגש ברוך גואטה, מנכ״ל חברת RoadSense, הציג 
את חיישני הרדאר שמפתחת החברה, אשר ביכולתם 

לאסוף מידע מגוון )ללא תלות במזג אוויר או תנאי 
חשיכה!(, ושלומי ארבל, מנכ״ל חברת Telicomm, הראה 

כיצד הטכנולוגיה שמפתחת החברה מאפשרת לפרוס 
מצלמות המשדרות באיכות גבוהה ובזמן אמת - ללא 

תלות בתשתיות תקשורת פיזית.

כמו תמיד, אנו חושבים איך להכניס את חוויית העובד 
שלכם בפארק לשגרת היום יום שלכם - וכן, גם בבית ):
השגנו לכם הרשאה + שובר הנחה לאתר יונישופ מבית 

יוניליוור – חנות המבצעים וההטבות לעובדים!
באתר, שנפתח גם עבור העובדים שלכם, תמצאו מגוון 
עצום של מותגי יוניליוור, דאב, ליפטון, קנור ועוד, שגם 

ככה צריך בבית, במבצעים בלעדיים רק לעובדי ארגונים!
השובר מקנה לכם חוויית קנייה בטריפל:

גם מבצעים והטבות לכל המוצרים שאתם גם ככה 
חייבים בבית, גם שובר בסך 50 שקלים בקנייה מעל 

200 שקלים וגם משלוח חינם עד פתח הבית, על מגוון 
עצום של מותגי יוניליוור האהובים והנחוצים לכם ביום 

יום! שימו לב, ההטבה מוגבלת בזמן!!!

סטארט-אפים ומנהלי חברות הרוצים להיפגש אצלנו
ב-CityZone VIP Lounge מוזמנים לפנות לגבי קמינסקי, מנהל סיטיזון, 

להתאמה מדויקת ולמפגש אינטימי בין אנשים ורעיונות.
Gaby@city-zone.co | 054-6811662 :טלפון

גם החודש שמחנו לפרסם בזירות הפרסום השונות שלנו 
את חברות הפארק, שזכו לאלפי חשיפות ברשת ובכלל.

מערך התקשורת של הפארק משווק ומפרסם את 
החברות שלכם, ואתם מוזמנים לשתף אותנו בחדשות, 

במוצרים ובשירותים שלכם, כדי שנתמוך בפעילות 
העסקית שלכם וניתן לכם במה באתר, בפייסבוק, 

בלינקדאין, בפרסומים שוטפים ובמסכים אלקטרוניים 
ברחבי הפארק שלנו!

העבירו אלינו מידע ותמונות ליואב:
Yoav@atidim.co.il

שמחנו לסייע לחברות רבות בקידום מודעות הדרושים 
שלהם בנכסים הדיגיטליים שלנו.

במידה שאתם מחפשים עובדים, אנחנו נשמח לקדם 
את מודעות הדרושים שלכם בכל ערוצי הפרסום שלנו 
גם החודש, ולסייע לכם למצוא את הטאלנטים הבאים! 

שלחו גם את זה ליואב:
Yoav@atidim.co.il 

מאי 2021

יש לכם חדשות 
מעניינות?

הטבות שוות
שתרצו שנפרסם? 

שלחו ליואב:
Yoav@atidim.co.il

ברחבת בניין 6, ליהנות מתערוכת "קוורטט" של ארבע 
אמנים מובילים, בניצוחו של עודד חוברה, ולהצטרף 

לכנסים ולפעילויות המתוכננות.

צוות השירות שלנו עומד לרשותכם לכל שאלה ועניין כרגיל 
בטלפון: 03-7690800

שלכם מכל הלב, צוות פארק עתידים תל אביב

 ,6Degrees זו, הובילה אותם להקים את חברת
המאפשרת לבעלי מוגבלויות לעשות שימוש 

במחשבים וטאבלטים למטרות משחק, תקשורת או 
עבודה, ומנוסה בימים אלו בבית החולים תל השומר, 

כמערכת המלווה תהליכי שיקום.
כמו במקרה של לינוי, גם אצל היזמים שלנו, הסיפורים 

האישיים הם הכוח המניע שמאחורי ההתמדה 
הנדרשת, לעיתים כנגד כל הסיכויים, כדי לייצר

את סיפורי ההצלחה.

גאים להיות חלק ממשפחת הנטוורקינג והבית 
לשיתופי פעולה פוריים וחדשניים - סיטיזון פארק 

עתידים תל אביב!

מה צריך לעשות? 
דאגנו לאשר מראש את 

פארק עתידים תל אביב - כל שצריך 
זה ללחוץ

 http://lp6.me/cPb7Z 
ולהירשם בקלות באתר, עם כתובת מייל 

השייכת לארגון או עם כתובת ג'ימייל.
התחילו לקנות חכם! האתר קל 

לשימוש, ידידותי ומאובטח כמו אתר 
קניות רגיל של סופר-מרקט - הקנייה 

באמצעות כרטיס אשראי.

מבצעי החודש, במיוחד 
לעובדי פארק עתידים תל אביב

אבי שושה הספר שלכם, במבצע מיוחד - תספורת לגבר
במחיר 50 ₪ בלבד!

למה אתם מחכים? לפרטים וקביעת תור:
*בכפוף לתנאי העסקטלפון: 077-336-6317

מרימים כוסית? חוגגים את החזרה לשגרה בכנסים, 
Lounge ישיבות חגיגיות ואירועים? שריינו לכם

תפסו מקום באחד מ-Lounge, חדרי הישיבות ואולמות 
הכנסים של פארק עתידים תל אביב, שהותאמו במיוחד 
לתו סגול - להרמת כוסית, ישיבה חשובה, כנס, הרצאה 

או לכל מטרה אחרת שתרצו!
חדרי הישיבות המפוארים והמאובזרים שלנו זמינים 

למטרות שונות ומגוונות. תוכלו ליהנות ממגוון שירותים 
ב-Lounge שלנו:

ZOOM/ציוד חדשני ומצלמה פנורמית לישיבות וידאו 
 חניון מקורה צמוד וחנייה בשפע

 מיקום מצוין וגישה נוחה
 שירותי הסעדה, קפה וקייטרינג

 מחיר השכרה אטרקטיבי
 סיוע בהתאמת סידור הישיבה לפי הצורך

שריינו עוד היום חדר ישיבות! 
www.atidim.co.il/conference-rooms :פרטים נוספים באתר

meeting@atidim.co.il :בטלפון: 03-7690828 או בדוא"ל


