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יזמות היא כל פעילות המתחילה ביוזמה לפיתוח רעיון או פעילות ,במסגרת חדשה או קיימת .בניגוד להנחה
הרווחת כי יזמות הינה תכונה מולדת ,ידוע כיום כי ניתן ללמוד לפתח יזמות.
בקורס זה תלמדו כיצד ליזום ,לתכנן ,לממן ,לעצב ,לשווק ולנהל מיזם מצליח .נתמקד בעיקר ביזמות
טכנולוגית (סטארט-אפים) אך נדבר גם על יזמות חברתית .הקורס יעניק ידע וכלים להשתלבות בעולם היזמות
לכל סטודנט ,ללא שום דרישת קדם .הקורס יהיה בעל אופי יישומי וישלב מרצים אורחים בעלי ידע פרקטי
וניסיון רחב בעולם העסקים .
בקורס לא יהיו תרגילי בית או מטלות ביניים .הציון הסופי ייקבע על פי השתתפותכם בכיתה והצלחתכם במבחן
הסופי .בקורס חלה חובת נוכחות.

 הרכב הציון הסופי
 - 28%השתתפות בכיתה .על כל סטודנט להשתתף במפגשים בצורה פעילה ועניינית .החל מהמפגש השלישי
למשך  5מפגשים ייבחר סטודנט אחד (או שניים) בכל דיון שינחה אותו יחד עם המרצה .על הסטודנט יהיה
להכין חומר בנושא הדיון ולהעביר אותו בדרך רב שיח עם המרצה ועם כלל הסטודנטים הנוכחים בכיתה.
 - 72%מטלה מסכמת .במסגרתה יתבקשו הסטודנטים להתגבש בצוותים של שניים ,על כל צוות יהיה להציע
רעיון למיז ם מקורי (על פי הנחיות שתועברנה במהלך הקורס) ,להכין מצגת המתארת את הרעיון ולהציג אותה
במבחן הסופי .כל המצגות תועברנה בזמן המפגש האחרון ,בנוכחות המרצה בלבד (על מנת לשמור על זכויות
היוצרים של הצוות) .זמן מדויק
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 תכנית המפגשים
 - 19/12/2017מבוא לקורס היזמות .גיבוש רעיון לסטארט-אפ.
 - 26/12/2017מהרעיון לחברה .מרצה אורח.
 - 2/1/2018פיתוח טכנולוגיה בסטארט-אפ .פיתוח מוצר בסטארט-אפ.
 - 9/1/2018צמיחת הסטארט-אפ לחברה גדולה ומבוססת .יזמות בעלת השפעה חברתית.
 - 16/1/2017הסטארט-אפ והכסף ,ניהול הווה וההערכות לעתיד .הפן המשפטי של הסטארט-אפ .מרצה אורח.
 - 23/1/2018פיתוח עסקי בינלאומי .הסטארט-אפ והמדיה .
 - 30/1/2018שמירה על הקניין הרוחני של הסטארט-אפ .ה.Exit-
 - 6/2/2018מפגשי הערכת סטודנטים (המבחן הסופי).
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