
 

 סטודנטים יקרים ! 

המשלב  רפואית-להנדסה ביו טק ויזמות" הינו פרויקט ראשון מסוגו במחלקה-פרויקט" ביומד

הרצאות של אנשי תעשייה בכל הרמות יחד עם סדנאות יזמות אשר מעניקות הצצה לעולם העסקים 

 גש עם סיום הלימודים באקדמיה. והתעשייה שאיתו אנו עתידים להיפ

Dear Students! 

The "Biomed-Tech & Entrepreneurship" Project is the first of its kind in the Department of Biomedical 

Engineering. The project combines lectures given by industry representatives and entrepreneurship 

workshops taught by "Bengis Center for Entrepreneurship & Innovation" at BGU. The project will 

allow the students to encounter the BiomedTech business world. 

 

 

המפגשים  –התוכנית מותאמת לשנת הלימודים כך שניתן לשלבה עם שאר הקורסים בסמסטר 

תרגולים \)שעות בהם אין הרצאות 19:00עד  17:00יתקיימו אחת לשבועיים בימי רביעי בין השעות 

לכלל השנתונים( והמפגש האחרון בכל סמסטר יבוצע כחודש לפני סיום הסמסטר , וזאת על מנת 

 בשפה העברית. וההרצאות יינתנברגל ימין לתקופת המבחנים.  שנוכל להיכנס

The meetings will be held on Wednesdays every 2 weeks, from 5 p.m. – 7 p.m.  

The Project accommodates the academic schedule to allow students to integrate the program with 

their courses and does not interfere with their studies. Therefore, the last meeting in each semester 

will take place a month before the end of the semester. Lectures will be given in Hebrew. 

 

BiomedTechBGU@gmail.com :usmail -For more information you can E 

The full schedule is attached to this E-mail.  

mailto:BiomedTechBGU@gmail.com


 

מספר  סמסטר
 פגישה

מס' שבוע  תאריכים כותרת
 בסמסטר

 הערות

 א

"גיבוש רעיון והפיכתו למיזם  1
 פורץ דרך"

 מר יוסי שבטי

 מרכז בנגי'ז ליזמות

1.11 2  

 הרצאת תעשייה 2

 אורי גרינימר 

 מחברת

Change Healthcare" "  

15.11 4  

"מאפייני הסטרטאפ ושלבים  3
 לקידומו"

 מר יוסי שביט

 מרכז בנגי'ז ליזמות

22.11 5  

  8 13.12 הקטאון קונספטואלי 4

 הרצאת תעשייה 5

 ניסן אלימלך מר

 " Augmedics "מחברת 

27.12 10  

 

 ב

 הרצאת תעשייה 6

 מר תומר פוקס

 "Sealantis"מחברת 

14.3 2  

 הרצאת תעשייה 7

 מר רועי טלמן

 מחברת 

"ContinUse Biometrics 
Ltd" 

 תחילת חופש פסחשבוע  4 21.3

אתגרים ביו  –הקאטון פתוח  8
 רפואיים

 שבוע לאחר יום העצמאות 7 25.4

 סיכום שנתי תוכנית היזמות 9

 מר יוסי שביט

 מרכז בנגי'ז ליזמות

9.5 9  

 הרצאת תעשייה 10

 מר עומרי צור

 "Breathevison"מחברת 

16.5 10  



 

 

semester Event 
number 

  Title date Week 
number on 

the 
semester 

notes 

A 

1 "Formulating an idea at 
turning it into a revolutionary 

Start-up" 

Yosef Shavit 

Bengis Center 

1.11 2  

2 industry representative 

 Ori Garini 

Change Healthcare"  "
company 

15.11 4  

3  "Start-up development & 
promotion" 

Yosef Shavit 

Bengis Center 

22.11 5  

4 Conceptual Hackaton 13.12 8  

5 industry representative 

Nissan Elimelech 

company " Augmedics " 

27.12 10  

 

B 

6 industry representative 

 Tomer Fux 

 company "Sealantis" 

14.3 2  

7 industry representative 

Roi Telman 

"ContinUse Biometrics 
Ltd" company 

21.3 4 Week after Passover 
break 

8 Biomedical  –Hackaton 
Challenges 

25.4 7 Week after 
independence day 

9 Final Lactude  

Yosef Shavit 

Bengis Center 

9.5 9  

10 industry representative 

Omri Tzur 

company "Breathevison" 

16.5 10  


