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 חשיפה ליזמות

 פ"א' תשאסמסטר 

 18:40 –  17:50'  גיום 

 mshavit2006@gmail.comדוא"ל:        ד"ר משה שביט  מרצה: 

 . בימי גבתאום מראש,  יום/שעת קבלה: 

 )מצגות אורחים(   שיעור סוג הקורס: 

 לסטודנטים בתואר ראשון שבוחרים את האשכול לחדשנות וליזמות  דירוג: 

 ללא  דרישות קדם: 

 )שעת הרצאה אחת בשבוע( 1  נ"ז:  

 מטרות הלמידה 

בסיום הקרס הסטודנטים יבינו את המושגים הבסיסיים ביזמות )באופן כללי ובהקשר ליישומים שונים שנעשו  

 בפועל(.  

הסטודנטים יוכלו לנתח את הפעילות היזמית של יזמים שונים ביחס לתהליך היזמות ולבחון חלופות שונות שניתן  

 היה לקחת במצבים שונים של יזמות 

 . בוננות אישית ולבחון את רצונם להיות יזמיםהסטודנטים יוכלו לבצע הת

 

 תאור הקורס 

יזמים וחברות הזנק נמצאים בחוד החנית של ההתפתחות האנושית והם אחראים על פריצות הדרך הגדולות של  

. הקורס יכלול הרצאות של מספר מרצים  וגם בתחומים חברתיים חיינו בתחומי האנרגיה, הרפואה התקשורת 

בסיום הקורס הסטודנטים יבינו את המרכיבים הבסיסיים של התהליך היזמי ואת   . ות השוניםאורחים מתחומי היזמ

 המאפיינים של יזמים. כמו כן ישמעו הסטודנטים תיאורים על הקמת מיזמים שהצליחו ונכשלו. 

 במהלך הקורס נסקור את התהליך היזמי ממספר היבטים, כגון: 

 מאפייני היזם  •

 יקת היתכנות מהו רעיון טוב? כיצד לבצע בד •

 מודלים עסקיים למיזמי הזנק  •

 התהליך היזמי  •

 גיוס הון  •

 הגנה על קניין רוחני  •

 מיזמים חברתיים  •

 וברפואה  יזמות בתעשייה  •

 נציגי חממות ונציגי רשות החדשנות   •

 הצוות והסכם המייסדים  •
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 הציון יתבסס על: 

 כל סיכום(  30%הרצאות ) 3סיכום קצר, אישי, לגבי  •
o   הגשה עד שבוע לאחר ההרצאה לפי פורמט )חובה להשתמש בפורמט זה( שיועלה למודל 
o  הסיכומים יועברו גם למרצה כמשוב 

 10% – נוכחות אקטיבית בפורום הקורס    •

 מצלמות פתוחות  בהרצאות  80%נוכחות  •

תמונות הגלריה לא יוקלטו. אי   - הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים. במקרה שהשיעור יוקלט  •
 פתיחת המצלמה תיחשב כהיעדרות. 
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