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 *ייתכנו שינויים בהתאם לזמינות המרצים 

  נושא ההרצאה  תאור  מרצה  תאריך 

20,10,20 

 גיא בן צבי 

of R&D and Technology  rDirecto
Palram Plastics, EMBA from 

logg Northwestern, Director of Kel
R&D & Technology UC Laser, 

Director of R&D and Executive 
VP Pixer Technologies, Director 

of Technology Pixer Zeiss, 
Managing Director Carl Zeiss 

SMS Ltd. Karmiel CTO of 
3 Galilee.-gaeOm 

 
 דרכי כיזם

 

27.10.20 

 שרון שמש 

  –של חברת "פטנתיק ובעלים מייסדת 
ניהול תיקי קניין רוחני". בעלת למעלה  

שנות ניסיון בתחום ניהול תיקי   15-מ
קניין רוחני, הכנת והגשת בקשות  

לרישום פטנטים, מדגמים וסימני מסחר  
 בארץ ובעולם. 

 
 פטנטים ויזמות

 

3.11.20 

 אור לוסטיג 
מנכ"ל ומייסד סיטבק, מרצה ומהנדס  

 מכונות. 

 
, בניית  מוצריםפיתוח 

אבטיפוס, בנייה ותכנון  
-מכלולים אלקטרו 

מכאניים והעברה  
 מפיתוח לייצור. 

 

 

10.11.20 

פטריסיה להי  
 אנגל 

 

מ"מ ראש הזירה החברתית ציבורית  
ברשות החדשנות. הזירה מתמקדת  
ברתימת חדשנות טכנולוגית לטובת  

פתרון אתגרים מהותייים בחברה  
ח מענים  ובמגזר הציבורי בישראל ובפיתו

להגדלת כוח אדם מיומן בתעשייה  
עתירת הידע על ידי הגדלה וגיוון של  

 גל המועסקים בתעשייה זו. מע

תפקיד רשות החדשנות  
בקידום חדשנות מוכוונת  

אתגרים חברתיים  
 וציבוריים. 

 



17,11,20 

 עמית פלטי

כיום מנהל הפיתוח בעמותת מונא,  
ה  מפתח טכנולגיות ושיטות חינוך, מנח

ם סביב פיתוח אב  סטודנטי סדנאות 
טיפוסומנחה בוגרי אקדמיה בשילוב  

שנה   25מעל   בתעשיה, יזם חינוכי.
ניהל צוותי פיתוח בחברת אינטל,  

וחברות סטרטאפ. מהנדס מחשבים  
וסטודנט לתואר שני   בהשכלתה  

 בהוראת הטכנולוגיה והמדעים בטכניון 

 
ממכונת  יזמות חברתית. 

שערות סוכר במג'ד  
ר  ון למחסורום לפתראלכ

  –במסיכות רפואיות 
 מסע ביזמות חברתית. 

 

 

24.11.20 

 יזהר שי 

, היה יזהר שי  21-לפני כניסתו לכנסת ה 
אפ,  -יזם הייטק, מנהל חברות סטארט

חבר בדירקטוריונים, משקיע הון סיכון,  
 .מנטור ליזמים ופעיל חברתי 

  יזמות בהיבט של 
 המשקיע 

 

1.12.20 

 

ד"ר שריי  
 קאמפ 

החממה  וח עיסקי,מנהלת פית
 הטכנולוגית טרנדליינס 

יזמות דרך חממות  
 נולוגיות טכ

 

8.12.20 

 עמוס רדליך 

עמוס מרצה ומלווה יזמים רבים בשיטת  
Lean startup( 2020. לאחרונה   )

 Leanהעלה קורס מקוון בנושא 
canvas  באתרUdemy . 

עוסק שנים רבות במתודולוגיות לחשיבה  
"מנופי    תח את שיטתיצירתית ופי

 ההשראה" לפתרון בעיות 
 

מרעיון   -אברקדברה 
למודל עסקי בשיטת  

Lean Canvas 
 

 
 

15.12.20 

 סקולר  אליהי 

 Global  -מייסדת ומנכ״לית של גיטא  
Impact Tech Alliance 

  12עוסקת בתחום השקעות אימפקט 
עבדה עם משקיעים גלובליים    -שנה 

וקוס  פעם  -בארה״ב, אירופה וישראל 
שקעה וליווי פתרונות טכנולוגיים  על ה

 למשבר האקלים 

Impact Investing in 
VC - New Models for 

Financing Ventures 

 



בוגר הנדסת חשמל בבאר  ,  מיכאל גפן  פן ג  יכהמ 22.12.20
 בנושאי עבוד תמונהומחה מ שבע,
 KLAשל בצוות המקים   •
 את ם והקים יז •

• INSPECTECH 
 ק שנמכרה לקמט 

 הוש מערכות בקררב •
•  XWINSYS 
הסניף הישראלי של   •

HANS LASER  

 

 
 יזמות תוך ארגונית 

 

 

29.12.20 
 

 דן וילנסקי

דן וילנסקי יזם תעשיתי שהקים וניהל  
חברות בנות של חברות אמריקאיות  

KLA , Applied Material   שמחזור .....
  2019המכירות שלהם מישראל בשנת 

היה מעל מיליארד דולר. וכיום מעורב  
ל מספר חברות הזנק בישראל  בהקמה ש 

דום  ומספר תוכניות, בהתנדבות, לקי
 החינוך והתעשייה בישראל. 

האם כל אחד יכול להיות  
 ייזם 

 

5.1.21 
עמרי דה  

 גרסייה 

מנכ"ל אקולוגיה לקהילה מוגנת ממיזם  
 אקומיוניטי 

יזם ומקים חברות סטארטאפ מעולמות  
IOT 

ולוגייים  נסיון צבאי מהעולמות הטכנ
 והמבצעיים 

מנטל אקולוגי לנכס  
 חברתי 

 

 מוטי מאיר  12.1.21

מנהל החדשנות ופיתוח עסקי של  
החברה הכלכלית לחיפה, תאגיד יזמי  

 של עיריית חיפה. 
 ממובילי מהפכת האקוסיסטם בחיפה 

 מומחה בשיווק, מיתוג ופיתוח עסקי 
 ILFישראלי למנהיגות  חבר בפורום ה

FROM 
EGOSYSTEM 

TO ECOSYSTEM 
 

וניציפלית  כשהרשות המ
 מקדמת יזמות 

 

 מאיר אימבר  19.12.20

משנה מנכ"ל לתפעול,   -  מאיר אימבר
אסם נסטלה ישראל. מהנדס תעשייה  
וניהול, בוגר הטכניון ובעל תואר שני  

  Brunel  ת במנהל עסקים מאוניברסיט
   באנגליה. ממונה על מערך התפעול 

הכולל שמונה מפעלים המייצרים מגוון  
קולינרי, חטיפים,    –רחב של קטגוריות 

מאפה, מזון תינוקות, רטבים, מוצרים  
 קפואים ומצוננים, סירופים 

אחריות חברתית ויזמות  
קהילתית כפי שנראה  
 מצד החברות הגדולות 

 



 

 מילוי מקום 
ד"ר משה  

 שביט 
 מרצה לשיווק ויזמות יזם, 

לא מה    -יזמות  
שחשבתם.  דגשים על  
נקודות הכשל  ביזמות  

 Misconceptionsעל  ו

 


