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רישום לקורס מתונה באישור החוג של הסטודנט

מטרות הקורס 

עלעבודהכדיתוךיזמות,שללהתחלהבסיסייםכליםומתןסוגמכלליזמותהסטודנטיםשלאישיתהתאמהבחינה
פרוייקט יזמי קבוצתי.

על החוויההסטודנט יחווה חשיבה ופעולה יזמית בצוות ויקיים רפלקציה●

וההיכרויות שלוהסטודנט ימפה את נכסי הידע, המיומנויות, תחומי העניין●

האישיים הנ"להסטודנט יתרגל פיתוח רעיון יזמי אישי המחובר לנכסים●

וערכים רלוונטיים ליזמות יש בוהסטודנט יאבחן מהן הנטיות היזמיות שלו, ואילו חוזקות●

כולל יזמות פנים ארגוניתהסטודנט יזהה דרכים לשלב יזמות בקריירה העתידית שלו,●

נטוורקינג, והצגת רעיוןהסטודנט יפתח וישפר מיומנויות יזמיות כגון פיתוח קונספט,●

יזמיותהסטודנט יזהה נראטיבים ותפיסות שפועלות כנגד חשיבה ופעולה●

בדרך להצלחה ביזמותהסטודנט יפתח דרכים להתגבר על חסמים פנימיים וחיצוניים●

וניתוח בעיותהסטודנט ירכוש כלים להבנת לקוחות – כולל הגדרת צרכים●

Leanה-תפישתעלבהתבססביותר,הראשונימהשלבמיזמיםפיתוחשלהקונספטאתיביןהסטודנט●

Startup.
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הסטודנט ירכוש כלים להגדרת המודל העסקי של המיזם●

הסטודנט יתרגל צעדים ראשוניים בולידציה של מודל המיזם.●

תיאור הקורס – להלן תוכנית המפגשים:

פרוטנושאתאריך#

1

13
אוקטובר

מה זה יזמות2021

הגדרות - יזמות, גישת מציאת הזדמנות
שוק, על הקורס - מה לומדים, אופן הלימוד,

אופן הערכה

2

20
אוקטובר

2021
היכרות של
הסטודנטים

גישת יצירת הזדמנות לעומת זיהוי
הזדמנות, נכסים אישיים, מקורות השראה

ומוטיבציה, על הקורס

3

27
אוקטובר

2021

כדור עגול ובעיות
לו רבות - זיהוי

רעיון יזמי
ובורסת רעיונות

מקורות לרעיונות - מקורות כלליים, להבין
את הבעיות שמעסיקות את העולם

4
נובמבר3

2021

איך להציג רעיון -
יזמים מגייסים

תמיכה ברעיונות
שלהם

אתוס פאתוס לוגוס
situation complication motivation

solution

5

10
נובמבר

2021
Innovator's
DNA + קייסים

מאפיינים של יזמים - יכולות נדרשות,
סיפור/ים יזמיים

6

17
נובמבר

2021

יצירת צוותים
הטרוגניים ומודל

אדיג'ס
יצירת צוותי מיזמים מסביב לרעיונות

הסטודנטים

7

24
נובמבר

2021

Leanל-מבוא
Startup:למה

סטארטאפים
נכשלים



8
דצמבר1

אין מפגש2021

8
דצמבר8

2021

שפת המיזמים -
פורמליזציה של
קונספטים דרך

הגדרות
ספציפיות

9
דצמבר15

2021
איך מייצרים

תרבות יזמית

9
דצמבר22

אין מפגש2021

10
דצמבר29

2021

אבחון התרבות
היזמית בצוות

ואיך יוצרים מגוון

11
ינואר5

2022

האקתון, מצגות
ביניים של

סטודנטים ומשוב

שימו לב! מפגש האקתון מרוכז בין
שניבמקום,16:00-22:00השעות

1/12,22/12-שבוטלומפגשים

12
סוף

סמסט
ר א

ינואר12
2022

הקריירה
העתידית שלי -
גישה מסורתית

וגישה יזמית,
תכנון לעומת

יצירת הזדמנויות
13

תחיל
ת

סמסט
ר ב

23
פברואר

2022
ניתוח הבעיה

ומפת אמפאתיה

14
מרץ2

2022

רכבת ההרים
היזמית, למה

לצפות

15
מרץ9

2022
Competitive
Analysis

16
מרץ16

יעוץ עמיתים2022

17
מרץ23

2022
קונספטים

עיקריים

הבנת תהליכים ומונחים מרכזיים כמו
Product-Market-Fit, MVP, Earyl

Adoptersועוד



18
מרץ30

ניהול עצמי רגשי2022

19
אפריל6

2022
קונספטים

המשךעיקריים

20
אפריל27

2022
המקום שלי

בצוות

21
מאי11

מודלים עסקיים2022

הגדרת מודל רלבנטי למיזם, כולל בין
השאר הצעת ערך, מקורות הכנסה ומבנה

הוצאות, אופן ההגעה ללקוחות ועוד

22
מאי18

2022

הגורמים
המניעים אותי,

עוגני קריירה

23
מאי25

2022
ולידציה של

המודל העסקי

24
יוני1

פרזנטציות סיום2022

25
יוני8

פרזנטציות סיום2022

דרישות הקורס

3עדשלבצוותוהשארעצמאיבאופןלפחותמהןאחתחובה,ציון,(ללאשנקבעובמועדיםמטלות3הגשת●

סטודנטים).

הבסיסייםהמונחיםהבנתבחינתשמטרתורב-ברירתיות)(שאלותסגורחומרעםב'בסמסטרחובהבוחן●

והתפישות הנלמדות.

נדבךגביעלנדבךנבניתהמצגתסטודנטים.3עדשלבצוותיזמות,פרוייקטמצגת–חובהמסכמתעבודההגשת●

במהלך הלימודים.

מצלמהפתיחתאיבשיעורים.מצלמותלפתוחנדרשיםהסטודנטיםלפחות.מהשיעורים %80 ב-נוכחות●

תיחשב כהיעדרות.  

אין מבחן סופי בקורס.●
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הרכב הציון הסופי●

ציון)(ללאלהגשהעבודותשלוש-15%●

בוחן-10%●

הלמידה.עלורפלקציההתהליךשלוהצגהביצועכולליזמותפרויקט-70%●

ובפורום.המקווניםבמפגשיםפעילההשתתפותהקורס,במפגשינוכחות-5%●


