
                                            

 

 "ה\קורס "יזמות מנקודת המבט של המשקיע

 מועבר ע"י קרן ההון סיכון
 

  :פרטים כלליים
 

     ה\יזמות מנקודת המבט של המשקיע    שם הקורס: 
 

 17:45-16:15 - , ימי רביעינ"ז, סמסטר א'   2,  193.1302  : מספר ופרטי הקורס
 

  :שם המרצה
 fresh.fund קרן הון סיכון, שותפויותמנהלת  -דוד  -מיכל נר 

 אוניברסיטת חיפה, התכנית לחדשנות ויזמות - נורית קנטרוביץ' 
 

 ללא דרישות קדם   דרישות קדם: 
 

 *הקורס יתקיים כקורס מקוון, למעט מספר מפגשים. המפגשים הפרונטליים יתקיימו בכפוף לתקנות משרד הבריאות

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

 
 :הקורס תיאור 

 
משקיע פוגש צוות יזמים צעיר והוא צריך לקבל החלטה לגבי השקעה במיזם. צוות היזמים חולמים לשנות את העולם, אבל  

 .שהחלום שלהם באמת יכול להפוך למציאותלא בטוחים  
קורס זה מיועד עבורכם. בואו ללמוד   - האם אתם מעוניינים להיכנס לעולם היזמות וההשקעות? אם תשובתכם חיובית 

כיצד מתנהל תהליך ההשקעה במיזמים. הסטודנטיות והסטודנטים שיתקבלו לקורס יזכו להכשרה ייחודית בתחום הון  
  .בשיתוף צוות התכנית לחדשנות יזמות באוניברסיטה  , fresh.fund צוות קרן הון הסיכון  הסיכון וההשקעות ע"י 

סיסטם היזמי  -במסגרת הקורס יפגשו הסטודנטיות והסטודנטים עם בכירים מהתעשייה במטרה להכיר מקרוב את האקו 
שונות ביניהן: מחקר שוק, עבודה  כחלק מהקורס, סטודנטים יתנסו במטלות  .  הקורס הינו סדנאי ואינטראקטיבי.בצפון הארץ

 , כתיבת מסמך השקעות ועוד.  והצגה בקבוצות 
 שהוקמה על ידי האוניברסיטה  HIL Fundית בקרן \למצטיינים, תתאפשר הגשת מועמדות לתפקיד אנליסט 

 .במסגרת הקורס תידרש בקיאות בסיסית בשפה האנגלית**
 

 :מטרת הקורס
 

 .להקנות לסטודנטים הבנה של תהליך השקעות במיזם סטארטאפ ועולם היזמות העסקי והטכנולוגי  •

לאפשר לסטודנטים להכיר לעומק את השיקולים של משקיעים בכל השקעה ואילו דרישות נדרשות מיזמים   •
  .שמגייסים הון 

 
 

 :תוצרי הלמידה בקורס
 

 .ובתחום ההשקעות בסטרטאפים  הבנה והפנמה של מושגי יסוד ותהליכים בתחום היזמות •

 .יכולת לנתח השקעות בסטארטאפים והחלטה על כדאיות עסקית למיזם •

 .שימוש בכללים ובמודלים לצורך ניתוח שוק •

  .הצגה והבנת התנאים להשקעות •

 היכרות עמוקה עם עולם הון הסיכון.  •
 



                                            

 בקרנות הון סיכון וחברות מובילות: בוגרי הקורס השתלבו  

 

 

 המפגשים :נושאי 

● INTRO & OVERVIEW OF THE VC WORLD  
  

○ Introduction & VC Investments 101 
■ What is fresh.ed all about 
■ Classmates introductions 
■ Introduction to the VC investment world - Who are the players? How do we 

define a startup? Why invest in startups and what is the difference between 
investing in a startup and investing in a ‘regular’ business?  

 
 Guest lecture: ‘both sides of the table’ - hosting an investor and a  
 founder together to share their perspectives and experiences on raising their first 
funding round.  
 

○ Discover the Ecosystem 
■ A special event (online or physical) in partnership with HIL, where we will meet 

different stakeholders from the Israeli innovation community: governmental 
bodies, startup community organizations, investors and entrepreneurs. The 
idea behind this event is to expose the students to key players from the 
ecosystem and the different activities each one is doing to promote innovation 
and help entrepreneurs.  

 
 

● WHAT’S A VC AND HOW VCS WORK?  
 

○ The VC Landscape 
■ Types of VCs (Early-stage, growth, corporate, domain-specific, etc.) 
■ VC structures and life cycles 
■ VC trends - past, present and future (we’ll also explore special trends such as 

‘marine tech-oriented’ funds, student-focused funds, crowdfunding etc) 
 

 Guest lecture: Assistant or analyst  
 

○ How VCs Make Money 
■ The VC business model and the economics of VCs 

Guest Speaker: CFO  



                                            

 
○ The Deal  

■ The term sheet (what are the three key pillars of a term sheet, what are the key 
debates surrounding term sheets?) 

■ The cap table 
■ Company’s valuation and dilution 
■ Basic legal tools and terms every investor needs to know 
■ Intellectual property models and policy 

 
 Guest lecture: Lawyer  

 
○ Types of Investments 

■ Overview of seed investment models 
■ CLA Vs. SAFE comparison  

  
  Guest lecture: Zaki Djemal  
   
 

● TO INVEST OR NOT TO INVEST   
 

○ The Market Perspective  
■ How to assess an opportunity through market potential 
■ Different innovation verticals to know. 
■ Identifying a market trend (focusing specifically on the ‘creative economy’ 

trend)  
 

○ The Product Perspective 
■ Different types of products and different markets. 
■ Technological aspects of ventures 
■ How to evaluate a product as a VC? 

Guest lecture: product mentor 
 

○ Decisions Making  
■ How VCs make investment decisions? 
■ Key elements of evaluating a startup 
■ Case studies & investment assessments 
■ Group project - working in teams to analyze and make an investment decision 

on a company  
■ Group project presentations 

 
  Guest lecture: Zaki Djemal 

 
● THE VC LIFE  

 
○ Analyzing a VC pipeline and process 
○ Dealflow generation methods 
○ The investment memo - case study and guidance for the final exercise 

 
 How are we going to find new startups on campus? 
 

Final Exercise   



                                            

○ An analyst simulation which the students will write up an investment memo on a 
company. 

 
 
  



                                            

 
POSSIBLE GUEST SPEAKERS** 

 
● Zaki Djemal - Co-Founder and Partner at fresh.fund 

 
● Emil Fisher - Co-Founder & CTO of Breezometer 

 
● Shai Wininger - Co-Founder at Fiverr, Co-Founder at Lemonade  

 
● Simon Legziel - Angel investor 

 
● Lia Cormwell - Principal at Upwest Labs  

 
● Guy Katsovich - Founder of LA Fusion  

 
● Elie Wurtman - Co-Founder and Partner at PICO Partners 

 
● Nir Gartzman - Co-Founder and Partner at the DOCK VC 

 
● Yonatan Machado - Partner at Samsung Next 

 
● Alona Stern - Product Strategist  

 
● Liat Aaronson - Chief Strategy Officer at Horizen Labs, Executive Chairman at Zell 

Entrepreneurship Program 
 

● Baat Enosh - Director of Transformation at EY, Former R&D Site Manager at Intuit 
 

● Raissa Hacohen - Partner at ARC Impact 
 

● Nofar Amikam - Partner at Glilot Capital 
 

● Ariel Sterngold - President at Blix, Former VP of Bevyz (Acquired by Keurig), Angel Investor  
 

● Adv. Itai Gura - Barnea Law Firm 
 
 
**The list of speakers may change according to their availability.  
 


