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תנאי קדם
הקורס "יסודות היזמות והניהול"

תיאור הקורס
בעולם בו קצב השינויים הולך וגדל ,יזמות היא אמצעי קריטי להצלחה ולקידום מיזמים חדשים וכן מיזמים תוך חברתיים .מציאות זו
תקפה לא רק לרוצים להתמחות בטכנולוגיה ,אלא לכל אחד ואחת המעוניינים לרכוש כלים ומיומנויות לניהול יזמות פנים ארגונית ,או
חברתית וכן כבסיס להקמת מיזם חדש.
מטרת הקורס הינה הקניית כלים ,ידע ושיטות פרקטיות לניהול והקמה של מיזמים; בדגש על גיוסי כספים ,ניהול צוות ,היבטים
משפטיים ,לימוד שפת היזמות ,רכישת כלים מקצועיים ,שיווק וקידום המיזם ,ניתוח עומק למיזמים ועוד.
במהלך הקורס ,נבחן את האתגרים והתהליכים הקשורים בהקמה מיזם חדש .נצא משלב האתגר ומיקוד הבעיה ,להנעת תהליכי צוות
ומעבר לחשיבה אסטרטגית סביב היבטי שיווק ,IP ,מימון ,גיוסי הון ועוד .נספק נקודת מבט הוליסטית על מסע היזמות באמצעות
פיתוח ,השקה וניהול מיזמים חדשים ,תוך שילוב תיאוריה ופרקטיקה ,דוגמאות ,כלים פרקטיים וידע אקדמי עדכני.
הלמידה תיעשה במסגרת עבודת צוות ,כאשר כל צוות יהווה צוות ייעוץ עסקי למיזמים בתחומים שונים .נעשה שימוש בכלים שילמדו
בכדי להוביל את המיזם בצורה אופטימלית משלב הרעיון ועד יציאה לשוק.

תפוקות למידה
עם סיום הקורס בהצלחה יוכל הסטודנט:
להבין וליישם כלים ושיטות בשלבים השונים של הקמת מיזם
.1
לנתח יזמות לעומק בהסתכלות רחבה וביקורתית הכוללת מגוון נושאים
.2

הערכת הסטודנט בקורס והרכב הציון
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מטלה
ניתוח השוק  +וולידציה
Go To Market
תקציב ואסטרטגיית מימון
הגשה סופית והצגה בכיתה

תאריך

גודל קבוצה /הערות
 4-3סטודנטים בקבוצה

הקורס מכיל נושאים שילמדו כסדנה ולמידה אינטראקטיבית .בחלקים אלו נדרשת מעורבות והשתתפות פעילה של
הסטודנטים/יות .במידה וההרצאה נערכת בזום )או כלי דומה( הסטודנטים/יות מתבקשים/ות להשתתף בחלקים אלו
עם מצלמה ומיקרופון פתוחים .נא להיערך בהתאם .נא שימו לב כי חלק מהציון הוא על השתתפות פעילה בזמן
ההרצאה.
קיימת אפשרות כי הקורס ילמד באופן היברידי תוך קיום חלק מההרצאות כמפגשים פיזיים וחלקם כהרצאות זום .אנא קחו
הדבר בחשבון בבואכם להירשם לקורס .עדכון מפורט בנושא יינתן לקראת פתיחת שנת הלימודים .אנא עקבו באתר מרכז
היזמות להודעות בנושא https://enter.tau.ac.il/homepage
עפ"י תקנון האוניברסיטה תלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים )סעיף .(5
תלמיד ,הנעדר משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתף באורח פעיל ,רשאי המורה להודיע למזכירות כי יש
למחוק את שמו מרשימת המשתתפים) .התלמיד יחויב בתשלום בגין קורס זה(

הכנה למצגת הגשה סופית _ -רשות_
לצורך הכנה למצגת הסופית ,משתתפי הקורס מוזמנים להצטרף לסדנה בנושא "בניה ועיצוב מצגת והצגת פיצ' משקיעים" שתועבר
על ידי חברת קוואטרו המתמחים בהכנת חברות למצגות משקיעים .הסדנה תערך ביום ראשון ה 9-למאי בין השעות .18:15-17:00
יש להירשם לסדנה באתר מרכז היזמות https://enter.tau.ac.il/events

פירוט המטלות בקורס
במסגרת הקורס נדרשת נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים ,קריאת חומר רקע לשיעורים ,הכנת עבודה קבוצתית ומעבר מבחן
מסכם) .הנחיות להכנת העבודה הקבוצתית ימסרו בנפרד(.
מטרת העבודה הקבוצתית היא לתרגל את יסודות היזמות ,החל ממציאת רעיון למיזם ועד לתוכנית העסקית .חלק מהעבודה יבוצע
במהלך השיעור וחלק בבית.
כל אי עמידה באי אלו ממטלות הקורס מחיבת הודעה מראש )במייל( למרצה הקורס

הערכת הקורס ע"י הסטודנטים
במהלך הקורס ובסיומו הסטודנטים ישתתפו בסקר הוראה על מנת להסיק מסקנות לטובת צרכי הסטודנטים
והאוניברסיטה.

אתר הקורס
אתר הקורס יהווה המקום המרכזי בו ימסרו הודעות לסטודנטים ,לפיכך מומלץ להתעדכן בו מדי שבוע ,לפני השיעור,
ובכלל – גם בתום הסמסטר) .לצורך תיאום ענייני הבחינה למשל(.
שקפי הקורס יהיו באתר הקורס באתר .לתשומת לבכם  -בכיתה ידונו גם נושאים )ובפרט דוגמאות( שאינם מופיעים
בשקפים או מופיעים בכותרת בלבד .כל אלו הינם חלק בלתי נפרד מחומר הקורס.
השתתפות בקורס הינה באמצעות מחשב נייד ו/או טאבלט ו/או סמארטפון המאפשר גלישה.
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תכנית הקורס )*(
מספר

נושא

תאור

1

מבוא

הצגת הקורס ,חלוקה לצוותים
ובחירת סטרטאפים לליווי

2

שיטות וולידציה

כיצד מנסחים היפותזות? כיצד
בוחנים אותן? איך מראיינים
לקוחות? איך מאוששים או
מפריכים היפותזה?
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גודל השוק ופוטנציאל המיזם

TAM-SAM-SOM

4

השוק ,מיצוב והתחרות

5

 – Go To Marketחלק א'

6

 – Go To Marketחלק ב'
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התכנון התקציבי

לסטארטאפ בתחילת דרכו,
הדבר הכי חשוב תזרים
המזומנים .נלמד מה הוא ואיך
בונים אותו.
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מימון מיזמים

מקורות מימון וסוגי השקעה
למיזמים עסקיים ולמיזמים
חברתיים
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היבטים משפטיים – הסכמי
השקעה

הרצאתו של עו"ד יובל לזי
בנושא הסכמי השקעה עם
משקיעים פרטיים ,משקעי הון
סיכון ועוד

10

ניתוח מקרה של מיזם אמיתי

יזם/ת של סטרטאפ יספר את
ה Case Study-של המיזם
שלהם

11

תרגיל סיכום Lean Canvas
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מצגות סטודנטים – חלק I

13

מצגות סטודנטים – חלק II

חומרי קריאה והערות

“Backward” Market
Research, by Alan R.
Andreasen

Bottom Up and Top
Down Analysis
Unit economics – CAC
and LTV

*התכנית נתונה לשינויים.
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הסביבה התחרותית ,בידול,
Red/Blue Ocean

הרצאה על ידי עו"ד יובל לזי
ממשרד ברנע ושות'

Ash Maurya, Running
Lean: Iterate from Plan A
to a Plan That Works
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