
מפגש חשיפה



חגי חורש ודנה גביש–דברי פתיחה 

מנהל התוכנית מרכז יזמות, גדי בהט–הצגת התוכנית 

ענת לצר–דרישות מהמשתתפים 

ז להמשך"הצגת לו

?אז מה מחכה לנו
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2022פברואר 
גדי בהט
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תאום ציפיות

Mr. Bean’s Family  
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..…העולם שלנו משתנה 
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..…העולם שלנו משתנה 
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..…העולם שלנו משתנה 
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הפכו להיות חלק
...מחיינו 

וכללי המשחק השתנו
יזמות היא מיומנות נרכשת

יזמות וחדשנות
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:יזמים הם

צעירים✓
.. או שנולדו ככה או ש✓
לא גמרו אוניברסיטה  ✓
"  סוליסטים"✓

מיתוסים על יזמות
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ארתור פריי
3M

:יזמים הם

לא יכולים לעבוד ✓
....בארגונים גדולים

מיתוסים על יזמות
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?אז מה לומדים בקורס יזמות 

?  האם נוכל להפוך אתכם ליזמים מצליחים

? האם אנחנו יכולים להבטיח שתקימו סטרטאפ

?האם מצאנו את אבן החכמים שמייצרת זהב

.....כנראה לא
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Yes we 
can

:אנחנו כן יכולים 
להעצים

יכולות קימות  

לצייד
בידע וכלים מודרניים

לחוות 
בעשיה יזמית" ללכלך את הידיים"

לחזק
אני יכול –כן 
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למידה תוך עשיה 
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? אז מה נלמד 
?"טובים"מאיפה מגיעים רעיונות •

?  ואיך להעריך אותם

?"טובים"איך מפתחים  רעיונות •
?  ואילו כלים יכולים לעזור לנו

?איך לשווק את  הרעיונות שלנו•

?ואיך עושים את זה בארגון גדול



כלים להערכת רעיונות והבנת הפוטנציאל שלהם
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נלמד לפתח את הרעיונות שלנו  

נתחלק לקבוצות ➢

נעלה רעיונות מעולמינו  ➢

ננסה לפתח את הרעיונות בקבוצה  ➢
בעזרת הכלים שלמדנו
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נלמד לשווק את הרעיונות שלנו  

נגדיר מה חשוב ומה המסר שלנו ➢

נבנה מצגת מנצחת ונלמד להתגבר ➢
על התנגדויות  

נציג בפני פאנל עם נציגי ההנהלה➢
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?מתי ואיפה הקורס שלנו

כל יום רביעי

15:30-ל13:00בין 

"360יזמות "במרכז 
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...יש לנו דרך ארוכה ביחד
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הכנה ושליחת סרטון

המלצת ממונה

נוכחות חובה בכל השיעורים

עמידה בכל מטלות הקורס

הקורס ייבחרו לאחר תהליך מיוןות.ומשתתפימספר המקומות מוגבל *

:דרישות הקורס
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הוראות להכנת הסרטון

מדוע י.ותסביראת עצמך י.תציגסרטון בו ( דקה1עד )להקליט סרטון קצר ת.מתבקשהנך 

להעריך את , מטרת הסרטון להכירך באופן בלתי אמצעי.להשתתף בתוכניתה.מתאיםה .את

.יכולת השכנוע שלך ולהעשיר את המידע עליך
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הוראות להכנת הסרטון

:(לא חובה להתייחס לכולם)לדבר י.תוכלמספר רעיונות לתכנים שעליהם 

.ה רוצה להירשם לתוכנית היזמות.את עצמך ולמה אתי.הצג1.

.היומיומיתאיך לדעתך תוכנית זו תוכל לסייע לך ליזום דברים בעבודתך, י.ספר2.

.הניסיון והכישורים שלך יסייעו בהצלחתך בתוכנית, איך הרקע האישיי.ציין3.

.תחביבים והתנסויות, תחומי עניין–אותנו בהיבטים הייחודיים שלך י.שתף4.

.לפתח במסגרת התוכנית או לספר על ניסיון כלשהו שהיה לך ת.מעונייןה .ניתן להציג רעיון שאת5.
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הוראות להכנת הסרטון

:הנחיות הקלטה

alazer@bgu.ac.il-ניתן להקליט הווידאו באמצעות הטלפון הנייד ולשלוח את הקובץ ל1.

.ושהתמונה והצליל ברורים, חשוב לוודא שצילמת בתאורה טובה2.

.דקה1עד זמן הקלטה 3.

.את הסרטון בקולךי.הקלט4.

.ממוקד ומוצג באופן מעורר עניין ויצירתי, יש לוודא שהמסר ברור
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לוחות זמנים 

פעילותתאריך

מפגש חשיפה להרשמה הראשונית23.2

שליחת מועמדות כולל טופס מילוי פרטים וסרטון אישי23.2-8.3

ועדת מיונים  15.3

שליחת הודעות למועמדים16-17.3

פתיחת הקורס  30.3
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!בהצלחה
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