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 כללי

 

אימפקט מאופיינת ה. יזמות לעולם יזמות האימפקט הטכנולוגיאת הסטודנטים  לחשוף" בא לוגי למיזם עסקימרעיון טכנו" קורסה

תשואה חברתית לצד תשואה פיננסית. תחום זה צובר תאוצה בשנים האחרונות הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית,  בהנבת

 ם וערוצי רווח. שילוב ערכים חברתיים וסביבתיים בפיתוח של מודלים עסקיי תוך

 

בכך, במידה והן משלבות תשואה  .מקדמות כיווני פעולה חדשניים בעלי פוטנציאל גידול משמעותיאפים(, -חברות הזנק )סטארט

לא  רעיונות חדשניים ופיתוחים טכנולוגיים ,חברתית או סביבתית, האימפקט שהן מייצרות יכול להיות משמעותי במיוחד. עם זאת

וכלים , הבנה עסקית חוסר בידעהדבר נובע מ רבים. במקרים הפוטנציאל המסחרי שלהםמש את מלוא מצליחים למבהכרח 

רעיון עסקי של וניהול התפתחות בהקשורים הקשורים למגוון ההיבטים  יישומיים וכליםמידע , סטודנטים ידעל יספק קורסהניהוליים. 

 . בתחומי האימפקט טכנולוגי

 

הסטודנטים בגיבוש ופיתוח פטרונות טכנולוגיים לבעיות  יתנסו הקורסהלך . במתוך כדי עשיהלמידה בגישה של מתנהל  הקורס

יכלול הרצאות פרונטאליות ושיעורים בהם תינתן  הקורס .ויקדמואותו יגבשו  מיזםרעיון ללתכנית עסקית להכין  יידרשוחברתיות ו

 הנחייה אינדיבידואלית. 

 

 קורסהמטרות 

 

 יש, זה בתהליך. אפ-סטארט תוכנית פעולה לקידום – ממשיהתנסות מעשית כמו גם יצירה של תוצר לסטודנטים  יאפשר קורסה

 :הבאות המטרות את להשיג ניסיון

 )חברתי או סביבתי(הכשרת, הלכה למעשה, בקידום יזמות וחדשנות בעלת אימפקט  •

 יםהבנת העקרונות לביצוע חקר בעיות ואתגרים חברתי •

  יזמית חשיבהפיתוח  •

 

  קורסמרכזיים שיוצגו ועליהם יתקיים דיון במהלך ה יםנושא

 

 של יזמות וחדשנות  סיסטם-אקו •

 (. Startup-Nation) אפ-הסטארטאומת  •

 ושורת רווח משולשת.  SDGsאימפקט,  יזמות •

  אפ-חברת סטארטשל  התפתחותתהליך  •

 אפ-סיכונים בחברת סטארט •

 וניתוח סביבה  היתכנות שוק, היתכנות טכנולוגית •

 ן רוחני קניי •



 אפ-ותוכניות תמיכה לחברות סטארט מקורות מימון •

 לשוק ועוד.  ת חדירהי, אסטרטגיMVPמודלים עסקיים,  –עסקית לחברות הזנק  אסטרטגיה •

 

 

 והרכב הציון קורסרישות הד

 

  חובה  מטלת       פרטני"ח דו הגשת .1

  The Challengeבאמצעות אתר  תוגש המטלה

challenge-https://www.thechallengecompetition.com/current  

 

  חובה מטלת     קבוצתי ופתרון אתגר חברתי נושא"ח דו .2

  The Challengeבאמצעות אתר  תוגש המטלה

 

 20%    שופטים פורום בפני שיא ביום הפעילות הצגת .3

 ביחס לתוצרי פעילותם. משוב יקבלו  . במהלך אירוע זה הםיציגו את תוצרי פעילותם במסגרת אירוע שיא קורסה משתתפי

 

   50%       סרטון בשילוב מסכם"ח דו .4

 

    30%         בחינה .5

 

 

 קורסהדרישות 

 

 רלבנטייםשימוש במאגרי מידע ו קריאת ספרות מקצועית •

 הכנת תוכנית עסקית •

 בכיתה משקיעיםהצגת מצגת ביניים ומצגת  •

 משוב לצוותים האחריםו מעורבות אקטיבית •

 

  דגשים

 

 4 של לצוותים יתחלקו בקורס הסטודנטים בשלב הבאבתחילת הקורס כל סטודנט יגבש רעיון למיזם אימפקט טכנולוגי.  •

רס על ידי רעיון אחד לקידום במהלך הקוקבוצתי במהלכו יבחר היוצגו בפורום שגיבש כל סטודנט הרעיונות . סטודנטים

 המרצה. כל קבוצה. בחירת הרעיון תתבצע על פי עקרונות שיגדיר 

סטודנטים  4-סטודנטים באופן אקראי לצוותים קיימים שבהם יש פחות מהלאחר המועד האחרון לחלוקה לקבוצות יצוותו  •

 ובמקרה שאין כאלה יצוותו יחדיו לקבוצות חדשות. 

 התמודדות עם מגבלות ואתגרים הנוגעים למצב  •

o  הקורס מתנהל בגישת למידה תוך כדי עשיה במסגרתה הסטודנטים נדרשים לעבוד בצוותים במהלך המפגשים

וגם לאחריהם. המצב האופטימלי הינו שכלל הסטודנטים נמצאים פיזית בקרבה זה לזה, עם זאת ועל פי 

ם ידרשו לפתוח מפעם לפעם מתחמי עבודה מקוונים לעבודה משותפת ההגדרות שיוצגו בפניינו, יתכן והצוותי

 . ההרצאהתוך שיתוף מסכים ודיון פעיל במהלך המפגשים ולאחר מכן לחזור לחדר המקוון המרכזי בו מתבצעת 

o  ,תתכן התאמה בנהלי דירוג והגשת העבודות תוך התחשבות במצב. במקרה בו לא יתאפשר קיום של יום שיא

שיא ודירוג השופטים ישולב במרכיב הגשת הדו"ח המסכם שיהווה במקרה זה הפעילות ביום מרכיב הצגת ה

 .)במקרה זה בכל מקרה יהיה על הסטודנטים להגיש סרטון בו הם מציגים את הפרויקט שלהם( 70%

 / מטלות הקורס ציון •

o קורסכל מרכיב בציון הינו חובה ואי עמידה בו משמעותה אי קבלת ציון ב 

o ם בהם יציג המרצה שאלות במהלך המפגשים והסטודנטים שיענו עליהם נכונה ראשונים יזכו לבונוס יתכנו מצבי

 נקודות לציון הסופי לסטודנט.  2 סה"כ בהיקף שלא יעלה על

o  נקודות סה"כ. ההפחתה  10נקודות ביחס לכל יום ועד  2איחור בהגשת כל אחת מהעבודות יוביל להפחתה של

 בו יתבצע איחור.  תתבצע ביחס למרכיב הציון

https://www.thechallengecompetition.com/current-challenge


את העדכון בהקדם  העבירו אנא .התאמות ולקבל המרצה עם קשר ליצור מוזמנים הקורס במהלך במילואים ות/המשרתים •

 . מיטבי באופן לכם לסייעכך שניתן יהיה 

ודות נק 2 . אי הגעה למפגשים אלו תוביל להורדה שלהביניים והסיום קיימת חובת נוכחות חובה בהרצאות אורח ובמצגות •

מהציון הסופי לסטודנט )לא תהיה השפעה על הציון הקבוצתי(. מועדי הרצאות האורח יפורסמו בשיעור הראשון של 

 הסמסטר.

מצגת משקיעים, הסרטון יוקלט מראש, יוצג במהלך אירוע הסיום וביחס  סרטוןגיש לה הסטודנטים ידרשו, הקורס בסוף •

הסרטון יועלה לאתרים ומדיות מקוונות לשימוש עתידי של הפקולטה, הקורס, סיום אליו ישאלו שאלות. בהמשך ולאחר 

 מרכז היזמות וסטודנטים מהאוניברסיטה. 

 (The Challenge)ליזמות וחדשנות  כלל הסטודנטים בקורס משולבים בתחרות בינלאומית המובלת על ידי מרכז בנג'יס •

במקרה בו צוותים  עת באמצעות אתר התחרות.. חלק מההגשות במסגרת הקורס מתבציזמות האימפקט עוסקת בתחוםו

או לחשוף את הרעיון שלהם יוכלו לעדכן את בתחרות סטודנטים שלא יהיו מעוניינים לקחת חלק  מהקורס יעלו לגמר,

 מרצה הקורס. 
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