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 מטרה

 
 
 בעולם ההיי טק.  – Ecosystemחשיפה  והכרה של הלימוד והכרת מושגים בסייסים ביזמות וטכנולוגיה.  •
הקניית שפה, כלים ושיטות לימוד להכרה והבנה של חברות בתעשייה בכלל וחברות הזנק בפרט, לקראת  •

 השתלבות בעולם ההיי טק כשכירים ו/או כיזמים. 
 הקניית כלים לניתוח הפוטנציאל המסחרי של פרויקט הגמר כולל כתיבת נספח עסקי.  •
סדנא ליזמות לסטודנטים המעוניינים בליווי שנתי הכנה והכוונה לקראת שילוב מיזם/פרויקט גמר במסגרת  ה •

 בהקמת מיזם. 
 

 
 
 

 
 

 
  



 
 

 
  

 תפוקות למידה
 

 
 :יםמסוגל ויהי יםהסטודנטעם סיום מוצלח של הקורס, 

 להבין את ההיבטים הכלכליים, המשפטיים והמעשיים של יזמות פנים/חוץ אירגונית.  .1
 הישראלית הטכנולוגיה בעולם ותמורות המרכזיים השחקנים, הרקעהסטודנט יכיר את הטרמינולוגיה הרלוונטית,  .2

 והעולמית
ע"מ להיות מסוגל לנתח את הסביבה  והטכנולוגיולנתח תכנים מתוך מאמרים וכתבות בתחום העסקי הבין ל .3

 העסקית/טכנולוגית בה הוא פועל. 
 לנתח באופן בסיסי את הפוטנציאל המסחרי של פרויקט הגמר (או מיזם אחר) כולל כתיבת נספח עסקי.  .4

 
 

 תוכן הקורס
 

 
מקורות  נושא שבוע

 רלוונטיים
[מספרי פרקים/  סוגי יזמות, יזמות פנים אירגונית, דמות היזם.יזמות, חדשנות,  1

עמודים מספר 
הקורס ו/או 

המקורות 
 הנוספים]

  .אפ: מסלול חיים, צמתים מרכזיים, אחוזי הצלחה וסיבות לכישלון-סטארט 2
  כנולוגים ועולמות ההייטק השונים, תעשיה ישנה מול חדשה. טרנדים ט 3

 From startup nation to -האקוסיסטם בישראל
innovation nation . 

 

שוק, פיתוח ק, ניתוח מגמות הגדרת צרכים, חלון הזדמנויות, סקר והערכת השו 4
 רעיון.

 

גיבוש הקריטריונים לבחינת הרעיון (בדיקת התכנות עסקית וטכנולוגית, ניתוח פנימי  5
 .)swotחיצוני ( –

 

  .הצוותבניית יכולות ליבה ויכולות משלימות,  6
אסטרטגיה עסקית: הגדרת ההזדמנות העסקית, בחירת אסטרטגיה מתאימה   7

 ושיווק.למיזמים שונים, פיתוח עסקי 
 

  Lean startup + bLue ocean אסטרטגיות 8
9 Jit, Lean proDuction, tQm, mbo,    ,בעלי תפקידים ניהול צוות

מושגים הכרת  –ועבודה בסביבה מולטי דיציפלינארית, ניהול פרויקטים, ניהול זמן 
 ושיטות בניהול המודרני.

 roaD map – Gannt תכנית פיננסית ותוכנית פיתוח טכנולוגית
cHart  שלבים בפיתוח טכנולוגי - trL . 

 

הכרת  –ניהול סיכונים, הקמת החברה: שלבים, גיוס משאבים ומשקיעים, מימון  10
מקורות, הבנה בסיסית בקריאת דוחות פיננסיים, היבטים כלכליים, משפטיים 

 ומעשיים.  

 

  עריכה, משמעויות ועלויות.הגנה על קניין רוחני, פטנטים ומדגמים: רישום, שלבים,  11
  והכנת מצגת משקיעים.  one paGer , תקציר מנהלים,כתיבת התכנית העסקית 12

 
 

 
 
 

 יםומומלצ יםנדרש מקורות ספרות
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 פעילויות למידה מתוכננות ושיטות הוראה
 

 
הרצאות פרונטליות מלוות בהרצאות אורח של מומחים מתחומים שונים כגון תוכנה וחומרה, מערכת מידע  •

 רובוטיקה,  מכשור רפואי וביוטכנולוגיה.וסייבר, ננו טכנולוגיה, 
 רלוונטיים והצגתם ע"י הסטודנטים.   Case studiesתרגול מעמיק במספר נושאים ע"י ניתוח  •
 פתיח לכל הרצאה.  –הכרת השפה שלהם  –חשיפה לאישים ויזמים מהעולם  –סרטוני העשרה והשראה  •
 אפ וכו'-בפארק תעשייה , מרכז פיתוח, סטארט –סיור חד יומי  •

 
 
 

 שיטות הערכה וקריטריונים
 

 
  40% בחינה סופית:

 
  40% פרויקט:
  20% נוכחות:

 

 
 

   
 


