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במודלים ש שונים מאלו מומחיותניסיון ו עלמבוססת  21-המאה השל  העסקיההצלחה במגזר 

, המשקים הגלובליים ובעיקר הרגלי הכלכלה, התעשייה. שהכרנו עד כה העסקיים המסורתיים

עם הטמעת החדשנות והטכנולוגיה אנשים שונים ברחבי העולם השתנו מקצה לקצה יכה של רהצ

 הפרופיל המייצג את המנהל המצליח!בהתאם גם השתנה  בחיינו.

עליו  ,ל כלשהואמובי בהצטרפותו לשדרה ניהולית של תאגיד מסתכם ואינהפרופיל של מנהל כיום, 

 יישם, אותה יש לחדשנות ויזמותמע ונהמ שוטףלפיתוח עסקי  לדחוףי, לדעת לחשוב באופן יצירת

 בכלל היחידות העסקיות.

 

משק הם של ההעיקריים הצמיחה  ימנועאחד מ ,Startup Nation -וייהכינב גם בישראל, הידועה 

ל עסק המשלב כגבי . הנ"ל תקף גם לכים בצמיחה זומוגופים העסקיים שתה שארו מיזמיםה

  עסקיים שהכרנו עד כה.ים המודלמה הסטהבה מחוץ לקופסא וחשי, בתוכו ראייה חדשנית

ניהול השוטף הן בוחשיבה חדשנית ן ביזמות להפגין ידע וניסיו ,משק הישראלי כיוםבמנהלים על 

 .פיתוח העסקי פעילות הובעיקר ב

 

-עולם הסטארטשל העשיר  eco system -להרחיב את הלמידה המסורתית וללמוד מהיש  כךלשם 

צת הדרך החדשנות פורק את באופן מובהשר לראות אפבהם  ,ליםביועל התחומים המו אפים

, ו נבחןרב אנחנל .לאומינגובה בשלל דוגמאות מהשוק הביורס ישיילמד בקכל נושא  .והשפעתה

הכלכלה קווי היסוד של את הצמיחה וכתיבו את קומיים שהתייחס למיזמים גלובליים ומנו נעמיק

 אלו.המודרנית המונעת על ידי מיזמים פורצי דרך 

 

 

 :נושאי הקורס

 ישראליה ecosystem-והבעולם היזמות מושגי יסוד  .1

בניית בסיס הלקוחות, גידול בהכנסות , דרך חל מהקמתוה :אפ-החיים של סטארט שלבי .2

 דמיםבשלבים המתקפות השונות עד לחלוחים ויצירת רוו

הצעת הערך של המוצר והגדרת קהלי  בידולמקורות ליצירת רעיונות, גיבוש הרעיון היזמי:  .3

 המטרה הרלוונטיים

 בחינת פוטנציאל השוק והיתכנות עסקית .4

 ויזמות חדשנותשל עולם בהמודלים העסקיים  .5

 בוססי חדשנות שיתופי פעולה בשווקים מתחרות ו .6

 גיוס הון סבבי  .7

 מצגות משקיעים .8

 למה? ואיך? מתי? -21-במאה ה פיתוח עסקי .9

 וארגונים נבחריםמיזמים , של חברות Case Studiesניתוח  .10

 להלפעוודה והנעה כנית עביבוש תג .11

 



 :שיטת ההוראה

 מאמרים כלליים בנושאי הקורס.ו , כיתהב הרצאות

 

 :קביעת הציון הסופי

 בחינה סופית  100%
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