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 ליזמות  ZELLתכנית 

ליזמות מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי שאיפה ויכולת להקים עסק. התכנית מתקיימת הודות לתרומתו של  Zellתכנית 

משיקגו. תכנית היזמות, בת שנה אקדמית אחת, נועדה לספק פלטפורמה מעשית  (Sam Zell)היזם בעל השם העולמי, סם ֶזל 

חדש של הסטודנטים המשתתפים בה. תכנית הלימודים, המתקיימת בשפה האנגלית, מקנה כלים מעשיים ויידע להקמת מיזם 

 מהרעיון ועד לחברה היוצרת שווי לבעליה. -תיאורטי בהקמה וניהול של חברות יזמיות, החיוניים לפיתוח ולהגשמת חזון 

 

 התכנית מורכבת מארבעה יסודות:

בחינת רעיונות פוטנציאליים, ניתוח הסביבה  :ית, פראקטיקום מעשי ביצירת מיזם חדש, כוללליבה של התכנ-לב –הקמת מיזם 

העסקית, הכנת תכנית עסקית ושיווקית, בניית מודל עסקי והקמת המיזמים בפועל. במהלך חופשת הקיץ יצוותו הסטודנטים 

 ֶחֶבר יועצים ומנחה עסקי מנוסה.   , לקבוצות, יבחרו רעיון למיזם ויחלו בעבודתם. את הקבוצות ילוו סגל התכנית

 

לצד הפראקטיקום בהקמת מיזם ילמדו הסטודנטים קורסים וסדנאות בתחומים שונים,  – קורסים מתקדמים ביזמות

המותאמים במיוחד ליזמים ויצירת מיזמים חדשים: מימון, אסטרטגית שיווק, היבטים משפטיים, תקצוב חברות הזנק ומודלים 

 עסקיים. 

 

מטרת הסדנא לחשוף את הסטודנטים לשלבים ולאספקטים שונים בהקמת מיזם על ידי היכרות עם יזמים ועם  –יזמות סדנת 

סיפורי ההצלחה והכישלון שלהם. הסדנא מורכבת מהרצאות ומפגשים עם יזמים, משקיעים ואנשי מקצוע המתמחים 

יעת לימודים לחו"ל, במהלכהיבקרו בחברות מובילות באספקטים השונים בהקמה ובפיתוח של מיזם. כמו כן, כוללת הסדנא נס

 ויפגשו את היזם ומייסד התכנית, סם ֶזל . 

 

מטרת הסדנא להקנות לסטודנטים את הכלים שבעזרתם יוכלו לנהל, ללמוד, ליצור, להפיק ולעצב  –פיתוח מיומנויות אישיות 

הבין מהם יכולותיו וכיצד על ידי תקשורת נכונה ניתן את חייהם כיזמים ושותפים לניהול מיזם. הסדנא מאפשרת לכל משתתף ל

לבנות צוות עבודה חזק. הסטודנטים ילמדו להגדיר חזון אישי וצוותי, לנתח מצבים וקונפליקטים. דרך תרגול נשפר מיומנויות 

 אישית, מימוש יכולות אישיות כחלק מצוות, משא ומתן ועבודת.  -אישיות כגון: ניהול זמן, תקשורת בין

 

סטודנטים מצטיינים בעלי כישורי מנהיגות, הנמצאים בתואר ראשון ולקראת שנת לימודיהם האחרונה במרכז הבינתחומי, 

מוזמנים להגיש את מועמדותם לתכנית. לאחר בחינת הבקשות ומכתבי המלצה, יתקיימו ראיונות אישיים. סטודנטים אשר 

 משתתפים.  24עד  ימצאו מתאימים ישתתפו בתוכנית קיץ אשר מתוכה יתקבלו

 
 zep@idc.ac.il-או להפנות אלינו שאלות אלינו לכתובת המייל  www.idc.ac.il/Zell למידע נוסף אודות התכנית ניתן לפנות לכתובת 

 
 
 
 
 

 

http://www.idc.ac.il/Zell
http://www.idc.ac.il/Zell
mailto:zep@idc.ac.il
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 ליזמות  Zellתכנית 

 
ר מספ

 קורס

שעות  מקצוע הלימוד

 שיעור

סה"כ 

 נק' זכות

 הערות

     

     

3433 

 

Concept Testing for Products 

and Service 
 ד"ר אייל מעוז

 מפגשים; מפגשי צוות 6 2 *2

 עבודה

 

     

3434 Marketing Strategy 

 ד"ר אייל מעוז
 

 מפגשים; מפגשי צוות 6 2 *2

 עבודה

3386 

 

Venture Creation A 

 ליאת אהרנסון,  עו"ד

 קארין לוי' גב

 

 עבודה 3 *4

3385 Financial Thinking for 

Startups 

 מר' אדן שוחט

 

 עבודה 1 *2

 

 

3387 Venture Creation Field Study - 
B 

 ליאת אהרנסון,  עו"ד

 גב' קארין לוי
 

 עבודה 3 **4

 

3435 
 
 
 

Legal and Finance Aspects of 

Entrepreneu 

 אייל שנהב, עו"דד"ר 

 גב' ליאת אהרנסון, עו"ד

 

 מפגשים; מפגשי צוות 12 2 **2

 עבודה

     

3388 Business Modeling 
 מר' יוני חפץ

 

 מפגשים 6 1 **2

 

3389 Startup Economics 
 אריאל ענתי 'מר

 עבודה 2 **2

 

3390 Entrepreneurial  Toolbox 

 גב לירז שהרבני
 

 עבודה 4 ***2

 

 סדנת יזמות  5011

 גב' ליאת אהרנסון, עו"ד
 

 עבודהסדנת הרצאות אורח  4 ***4

  24 סה"כ שעות סמסטריאליות 

    

   מקצוע הנלמד בסמסטר  א'. *

   מקצוע הנלמד בסמסטר ב'. **

   מקצוע הנלמד לאורך כל השנה )א+ב( ***

 

 

 התאמות לתכניות הלימודים

 .אמת לפי בתי הספרתכנית הלימודים של הסטודנטים מות

 על מנת לבדוק התאמה לתוכנית, יש לפנות למנהל הסטודנטים, לאחר הקבלה לתוכנית.
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