8/8/2019
התמחות ביזמות וחדשנות – במסגרת הפקולטה למינהל עסקים
סטודנטים יקרים שלום,
במאה ה 21-יזמות ויזמים ,מכל הגילאים ,המדינות והלאומים ,שינוי את חיינו מן היסוד .רעיונות בוסריים
שנולדו במוחם אפשרו לנו ,הודות לתעוזתם ולנחישותם בדרכם להפוך את הרעיון למוצר ,לנווט דרכנו
לעבודה במסלול הקצר ביותר האפשרי ,לתקשר מן הבית עם אנשים מכל רחבי העולם באמצעות רשתות
חברתיות ,להחזיק בכף ידנו מכשיר סלולרי שהוא משרד שלם ,למצוא דירה להתגורר בה במהלך טיול קצר
בחו"ל ,ואפילו לנסוע במכונית ללא נהג .לרבים מאתנו יש רעיונות טובים שאנו חולמים כי ישפרו את החיים
האנושיים ואולי אף יעשירו אותנו .אך למי יש גם את שדרוש כדי להפוך ליזם או יזמת מצליחים?
אנו שמחים להציע לכם ללמוד ,על חשבון מכסת קורסי הבחירה שאתם חייבים בה במסגרת לימודי התואר
הראשון במשפטים ,בתכנית ההתמחות ביזמות ובחדשנות המוצעת בפקולטה למינהל עסקים של המרכז
האקדמי.
התכנית מיועדת למתעניינים ביזמות ,ומטרתה להעניק כלים ומיומנויות שיאפשרו לבוגר התכנית להפוך
ליזם בעצמו ,או ללוות פעילות יזמית מתחילתה ,ובהקשרים אלו לפתח מוצר משלב הרעיון ועד לשלב מכירתו
בשוק .במסגרת התכנית תינתן לסטודנטים אפשרות להתנסות בעצמם בפיתוח מוצר פרי יוזמתם שלהם.
מילוי דרישות התכנית יקנה לבוגריה בנוסף לתואר ראשון במשפטים ,תעודת התמחות ביזמות וחדשנות.
אוכלוסיית היעד :התכנית פתוחה בפני מי שסיים את חובותיו בשנה א'.
היקף התכנית:
מעבר בהצלחה של קורסי החובה הבאים ועד ל  21נ"ז:
נ"ז

שם המרצה

#

שם הקורס

1

פיתוח מוצרים ושירותים
(קוד )8337

3

גב' רבקה קהת

2

פרויקט בפיתוח מוצרים
ושירותים
(קוד )8227

3

ד"ר ענר טל

3

חקר שווקים ושיתופי פעולה
לחברות סטארט אפ
(קוד )8332

3

מועדי הקורס

תוכן

סמסטר א'
תש"פ
בימי שישי בין
השעות 8:30-
11:00
סמסטר ב'
תש"פ
בימי שישי בין
השעות 8:30-
11:00
סמסטר ב'
תש"פ
בימי שישי בין
השעות 11:30-
14:00

הקורס נועד להקנות ידע מעשי בעיצוב ,פיתוח,
שיווק וניהול מוצרים חדשים .במסגרתו נכסה
נושאים החל מניתוח השוק וזיהוי הזדמנויות,
דרך תהליך פיתוח המוצר ורעיונות ,ועד השקת
המוצר וניהולו.
הקורס מתבסס על הקורס פיתוח מותרים
ושירותים וכחלק מפרויקט זה הסטודנטים
יפתחו מוצר או שרות משלהם כבסיס לפיתוח
הסטארט אפ שלהם בקבוצות שיהיה הפרויקט
הסופי בשנה ג.
הקורס יעניק כלים בתחום חקר השווקים
ובניית שיתופי פעולה עסקיים .המטרה היא
באמצעות פיתוח וחקר השווקים עבור חברות
סטארט אפ צעירות ללמוד כיצד לעשות זאת
עבור הסטארט-אפ של הסטודנטים.

נ"ז

שם המרצה

#

3

ד"ר ענבל
שטוקהיים

5

נושאים
וחדשנות
(קוד )8334

3

גב' רבקה קהת

6

פרויקט סופי
(קוד )8410

6

גב' רבקה קהת

4

שם הקורס
פיתוח תכניות עסקיות
לחברות סטרט-אפ
(קוד )8228
נבחרים

ביזמות

מועדי הקורס

תוכן

סמסטר א'
תשפ"א
בימי שישי
סמסטר ב'
תשפ"א
בימי שישי

בקורס זה יילמדו הסטודנטים כיצד לפתח
תכנית עסקית לסטארט אפ שלהם באמצעות
פיתוח תכנית עסקית לסטארטאפ קיים.
הקורס סוקר שיטות ואמצעים להשגת חדשנות
בארגונים דרך אנשים ,לקוחות ותהליכים.
במהלך הקורס יגיעו מרצים אורחים שהם
בכירים מהתעשיה בעלי ניסיון בחדשנות.
אורחים בעבר כללו את המשנה למנכ"ל בנק
הפועלים ,מנהלת משאבי אנוש בגוגל ,מנהל
התפעול בנטפים ,מנהל מוצר ביוניליבר ועוד.
הפרויקט הסופי מתבצע במהלך שנה ג ובו
הסטודנטים עובדים החממה על הסטארט אפ
שלהם .בסיום הפרויקט יערך ארוע גדול
בחממה במסגרתו סטודנטים יציגו את התכנית
העסקית לסטארט אפ שלהם למשקיעים ואנשי
עסקים שיגיעו במיוחד לארוע.

סמסטר ב'
תשפ"א
בימי שישי

בנוסף ,על הסטודנט ללמוד סמינר משפטי בהיקף של  6נ"ז מרשימת הסמינריונים המוצעת.
תנאי הקבלה לתכנית:
הקבלה לתכנית תהיה על בסיס תחרותי .סטודנטים המעוניינים להגיש מועמדות לתכנית יירשמו
דרך תחנת המידע בתקופת הרישום לחטיבות וישלחו במקביל לרכזת הרלוונטית:
( )1הצהרת כוונות קצרה המפרטת מדוע הם מתעניינים בתכנית;
( )2גיליון קורות חיים;
( )3גיליון ציונים מעודכן;
הודעה מפורטת בנושא תשלח ע"י רכזת מנהל הסטודנטים.
חלק מן המועמדים עשויים להיות מוזמנים לראיון קבלה.

בברכה,

פרופ' גל רז
דיקן הפקולטה למינהל עסקים

פרופ' גילה שטופלר
דיקן הפקולטה למשפטים

