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  ליזמות  ZELLתכנית 
  (התמחות)  

הודות לתרומתו של  מתקיימתתכנית ליזמות מיועדת לסטודנטים מצטיינים בעלי שאיפה ויכולת להקים עסק. ה Zellתכנית 

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

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

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

  

  התכנית מורכבת משלושה יסודות:

בחינת רעיונות פוטנציאליים, ניתוח הסביבה  :יקום מעשי ביצירת מיזם חדש, כוללליבה של התכנית, פראקט-לב –הקמת מיזם 

. במהלך חופשת העסקית, הכנת תכנית עסקית ושיווקית, בניית מודל עסקי והקמת המיזמים בפועל, בהתאם למסגרת הזמן

ֶחֶבר יועצים ומנחה עסקי  עבודתם. את הקבוצות ילוו סגל התכנית, הקיץ יצוותו הסטודנטים לקבוצות, יבחרו רעיון למיזם ויחלו ב

  מנוסה.  

  

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

וגיה ארגונית, פרזנטציה המותאמים במיוחד ליזמים ויצירת מיזמים חדשים: מימון, אסטרטגית שיווק, היבטים משפטיים, פסיכול

  עסקית, מנהיגות, חדשנות, יזמות באינטרנט וניהול משא ומתן. 

  

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

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

ימים, במהלכה יעברו  12-באספקטים השונים בהקמה ובפיתוח של מיזם. כמו כן, כוללת הסדנא נסיעת לימודים לחו"ל בת כ

במינהל עסקים, יבקרו בחברות מובילות ויפגשו  מן המובילות בארה"ב לתואר שני  Kellogg-בהסטודנטים סדנת ניהול ויזמות 

  התכנית, סם ֶזל . את היזם ומייסד 

  

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

מוזמנים להגיש את מועמדותם לתכנית. לאחר עיון מעמיק בבקשות המועמדות ובמכתבי המלצה ייערכו ראיונות אישיים עם 

  סטודנטים לתכנית. 24-סטודנטים להשתתף בתוכנית קיץ. לאחר מיון סופי יבחרו כהמועמדים, מתוכם ייבחרו מספר 

  מורן ניר

  ליזמות Zellכנית תמנהלת 

  

  

  

  zep@idc.ac.il-או להפנות אלינו שאלות אלינו לכתובת המייל  www.idc.ac.il/Zell כנית ניתן לפנות לכתובת התלמידע נוסף אודות 
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  התמחות ראשית -ליזמות  Zellתכנית 

  
מספר 

  קורס

שעות   מקצוע הלימוד

  שיעור

סה"כ 

  נק' זכות

  הערות

          

  סדנאות קדם סמסטר והעשרה

  

          

  משא ומתן  5016

  , עו"דמיכאל צור מר' 

  

  0    

   סדנת פרזנטציה עסקית  5014

  גב' אביגיל טנמבאום 

 מיקל וייטסמר' ו

  0    

  

5341 
  

  

              

  מנהיגות וניהול צוות

  ד"ר אמיר כפיר

  

  

  0  

  

  

  

  

  

          

  קורסי יסוד

  

          

5004 
  

  הקמת מיזם א' 

  מורן נירגב' 

  מפגשים; מפגשי צוות 12  3  *3

  עבודה

          

5009  

  

 פיתוח מוצרים חדשים
  ד"ר אייל מעוז

  מפגשים; מפגשי צוות 6  2  *2

  עבודה

  

          

 אסטרטגיה שיווקית לחברות יזמיות  5017

  ד"ר אייל מעוז
  

  מפגשים; מפגשי צוות 6  2  *2
  עבודה

5339  

  

  נושאים אקטואלים בכלכלה

  ד"ר יוסי בכר

  

  מפגשים 3  0  *2

  מוצרוניהול וגיות עיסקיות בפיתוח ס  5024

  דן שוחט אמר 

  מר יובל סמט

  מפגשים 12  2  *2
  עבודה

  

  

  חשיבה אסטרטגית  5338
  פרופ' יאיר טאומן

  מפגשים 12  2  *2

  עבודה

  

5000  
  
  
  

 היבטים משפטיים ומיסויים 
 ביזמות

  ד"ר אייל שנהב, עו"ד

  גב' ליאת אהרנסון, עו"ד

  

  מפגשים; מפגשי צוות 12  2  **2

  בחינה

          

  הקמת מיזם ב'  5005

  מורן נירגב' 

  מפגשים; מפגשי צוות 12  3  **3

  דהעבו
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  מודלים עסקיים  5343
 מר' יוני חפץ

  

  מפגשים 6  2  **2
  

  מיזמים ויזמות פיננסית  5021
 בכירים מהתעשייה

  

  מפגשים 12  2  **2
  עבודה

  

 סדנת יזמות   5011
 גב' מורן ניר

  

  סדנת הרצאות אורח ונסיעה לארה"ב   4  ***4

  ב' סמסטר ימים בסוף 14 -כבת 

  עבודה

    24  סה"כ שעות סמסטריאליות  

        

      מקצוע הנלמד בסמסטר  א'.  *

      מקצוע הנלמד בסמסטר ב'.  **

      מקצוע הנלמד לאורך כל השנה (א+ב)  ***
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  התאמות לתכניות הלימודים

  יזמות, לפי הפירוט הבא:ל Zellתכנית הלימודים של הסטודנטים מותאמת לפי בתי הספר, לצד לימוד כל קורסי תכנית 

  

  בית ספר רדזינר למשפטים

 ש"ס מקורסי בחירה כלליים. 4הסטודנטים יקבלו פטור של  •

ש"ס קורסי בחירה משפטיים  4 -ש"ס מקורסי הבחירה המשפטיים בשפה האנגלית ב 4סטודנטים יוכלו להמיר  •

  .בשפה העברית

  

   בית ספר אריסון למנהל עסקים

ש"ס  120כלל קורסי שנה ג' בבית הספר אריסון למנהל עסקים עד להשלמת הסטודנטים ילמדו קורסים מ •

 הנדרשים לזכאות לתואר.  

  

 בית ספר לאודר לממשל 

  ש"ס הנדרשים לזכאות לתואר.  124הסטודנטים ילמדו שני סמינריונים עד להשלמת  •

  

   בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב

'גרפיקה   ,שפות פורמליות', 'רשתות תקשורת מחשבים'"הסטודנטים ילמדו את קורסי החובה 'אוטומטים ו •

    .''חישוביות וסיבוכיות-ו  ממוחשבת'

קורסי בחירה כלליים ומהקורסים 'יסודות ניהול  2 -קורסי בחירה התמחותיים, מ 2 -הסטודנטים יקבלו פטור מ •

 'מיומנויות תקשורת באנגלית'. -השיווק ו

  

   בית ספר סמי עופר לתקשורת

ש"ס בכפוף  4פרויקט שנה ג' בסך בלו פטור מקורסי הבחירה כלליים והבינתחומיים ופטור מהסטודנטים יק •

יהיה בתחום התקשורת וליווי המיזם יעשה על ידי מרצה מסגל  Zellלתנאים הבאים: המיזם במסגרת תוכנית 

 בית הספר לתקשורת.

  

  לפסיכולוגיה ברוך איבצ'רבית הספר 

ש"ס) בכפוף לכך שהם עושים חטיבה  12בה משלימה של שנה ג' (סה"כ הסטודנטים יקבלו פטור מקורסי חטי •

 משלימה במנהל עסקים

  

  לכלכלהטיומקין בית הספר 

 ש"ס)  24הסטודנטים יקבלו פטור מקורסי חטיבה משלימה של שנה ג' (סה"כ  •

יתן ש"ס חטיבה בקורסי בחירה בכלכלה בלבד. במידה ויהיו בעיות בהתאמת שעות נ 4הסטודנטים ישלימו  •

 לאשר קורסים במנהל עסקים מתוך החטיבה המשלימה. יהיה

  


