שלום רב,

בתאריך  07.05.17יום א' ,שעה 17:30
יתקיים מפגש מידע לקורס יזמות עסקית פרקטית
עם המנהל האקדמי אבי קאופמן
המפגש יתקיים בקמפוס שרונה ,רח' דוד אלעזר  ,18תל אביב.
לידיעתך ,השתתפות במפגש המידע מותנית ברישום מראש (אינו כרוך בתשלום).
לנרשמים במפגש מידע תינתן הטבת מפגש מידע ע"ס .₪ 250

לאישור הגעה למפגש נא לשלוח מייל לרכז התכנית ,עמיר עוז

למיילamiroz@technion.ac.il :
בציון הפרטים הבאים :שם מלא  /טלפון נייד  /רקע אקדמי

לבירורים נוספים ,ניתן לפנות בטל ,03-6966662 .שלוחה .1

מק"ט 532014

קורס יזמות עסקית פרקטית
תכנית ייחודית ליזמים המעוניינים בהקמת עסק משלב הרעיון
מנהל אקדמי אבי קאופמן  -יזם ומנהל השקעות

תכנית לימוד ייחודית כחלק משיתוף הפעולה של הטכניון לימודי המשך ופירמת -BDOזיו האפט הפותחת
בפניך צוהר לעולם חדש ,ומאפשרת הכרות מרתקת עם עולם היזמות העסקי.
ישנה נטייה לחשוב כי יזם ניחן בתכונות מיוחדות .הינו בעל דמיון מפותח ,יצירתי בצורה יוצאת דופן ,בעל
מוטיבציה פנימית בלתי רגילה ,בעל מאפיינים פסיכולוגיים ייחודים וכיוצא באלה .דומה כי התכונות שלעיל
יכולות לסייע בתהליך היזמי ,אולם הן אינן תנאי הכרחי…
הקורס מקנה בסיס ליזמות :ידע פרקטי בכל מה שקשור להקמת מיזם.
המשתתפים בקורס יקבלו בסיס שיוביל אותם להבנה טובה של העולם היזמי ,וכלים מעשיים להקמת וניהול
מיזמים עסקיים.


יצירת מיזם :הקמת פרויקט מעשי במהלך הקורס ,תוך שימוש באסטרטגיות היזמיות שנלמדות
במסגרת הקורס.



תכנון יזמי :במהלך הקורס ילמדו המשתתפים את פונקציית מודל איתור אשר תאפשר להם לזהות
עסקות/השקעות נכונות ,ארוכות טווח המתאימות להעדפות שלהם.



גישה לכסף :המשתתפים מפתחים במהלך הקורס גישה פתוחה ופרקטית בכל מה שקשור לכסף
וליצירת מקורות הכנסה נוספים.

בהחלט אפשר ללמוד להיות יזם מצליח!
הקורס יקנה לך את דפוסי העבודה הפרקטיים ,ויהפוך את חלומך היזמי למציאות .זהו קורס הכרחי ,חיוני
ונחוץ ,המספק "ארגז כלים" חכם ,מעשי ליזם .הקורס מתמקד בהענקת ידע פרקטי.
בונוס מיוחד למשתתפי הקורס!
פגישת ייעוץ אישית עם אבי קאופמן לקידום המיזם האישי שלך.

מטרות התוכנית


הקמת עסק משלב הרעיון ועד לעסק פעיל.



הקניית כלים פרקטיים לבניית עסק מצליח.



הקניית ידע פיננסי ומשפטי לניהול נכון של העסק.

תכנית הקורס


בניית מודל יזמות  -פסיכולוגיה יזמית.



ח.צ.ב  -מודל איתור  -אופן יצירת מיזם פרקטי.



כישלונות יזמים  -זיהוי דגלים אדומים.



המפתחות להצלחה בעולם המכירות.



רעיונות עסקיים  -ניתוח רעיונות עסקיים.



ידע פיננסי ומשפטי בניהול חברה.



ניתוח הצלחות יזמיות  -של יזמים מוכרים.



גישה מנצחת  -תבנית להצלחה יזמית.



יזמות בנדל"ן  -מודלים ליזמות בנדל"ן.



גיוס הון  -שותפים עסקיים ,בנקאות להשקעות.



הסודות של היזמים הגדולים.



גיוס הון למיזם.



איתור וגיוס משקיע אסטרטגי.



הצגת רעיון עסקי.



פרזנטציה מנצחת.



שיווק ומכירות במיזם מודרני.



הגנה על פטנטים.



מודיעין תחרותי.



ניתוח שוק אפקטיבי.



עריכת הסכם מייסדים.



מבנה השותפות המוגבלת.



זיהוי מוקשים בבניית חוזה/הסכם.



בונוס מיוחד למשתתפי הקורס  -פגישת ייעוץ אישית עם אבי קאופמן לקידום המיזם האישי שלך.

סגל המרצים
סגל המרצים מורכב מיזמים בכירים ,מנכ"לי חברות ,מומחי אסטרטגיה עסקית ,עורכי דין ,רו"ח ומומחי שיווק.
סגל המרצים הבכיר גויס לטובת הקורס על מנת שיוכל להקנות ראייה רחבה ,נכונה ומעשית בהקמת יזמות עסקית
בשלבים שונים.
בין המרצים המובילים:
אבי קאופמן -יזם ומנהל השקעות .מתמחה ביזמות עסקית לחברות.
מנכ"ל האקדמיה לפיננסים מבית  .BDOמנהל השקעות מטעם הרשות
לניירות ערך ,אשר כיהן בתפקידים בכירים בשוק ההון הישראלי.
מוסמך הפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון.

ניר דובדבני -יזם ,איש עסקים ומנטור למקסום מכירות והצלחה עסקית.
מייעץ לארגונים הגדולים במשק (כדוגמת בנק דיסקונט ,מגדל ביטוח,
רימקס ישראל) ומוביל אלפי יזמים לייעול עסקי וביצועי שיא במכירות.
בעל תואר שני מאוניברסיטת חיפה.

לילך דרור -יזמית ישראלית מובילה .בעלת ניסיון של  20שנה בייזום,
הקמה וניהול עסקים בנדל"ן ,ניהול פרויקטים ותיירות .מלווה עסקים
להצלחה עסקית.
בוגרת הטכניון ,בעלת תואר ראשון בהנדסה אזרחית . Bsc
בעלת תואר שני ביזמות עסקית  – MEIבוגרת אייסמי ,אונ' סווימבורן,
אוסטרליה.
רו"ח יואל טולדנו  -שותף בכיר ב BDOזיו האפט .ראש אשכול האחראי
על סניפי חיפה ,מודיעין ובני ברק של  .BDOבעל ניסיון עשיר במתן
שירותי ביקורת ,ייעוץ וליווי לעסקים קטנים ובינוניים .מומחה בבקרה
ארגונית וליווי ארגונים בתהליכי רה ארגון ושינוי מבני.
בעל תואר ראשון  B.Aבכלכלה וחשבונאות מהאוניברסיטה העברית.

קהל היעד
קורס יזמות עסקית פרקטית מיועד ליזמים המעוניינים להקים עסק חדש ,כאלו שיש להם רעיון לעסק וגם אלו שעדיין
ללא רעיון (בקורס לומדים מודל מרתק לאיתור רעיונות לעסקים מוצלחים) .הקורס מתאים גם ליזמים שנמצאים בשלב
ההקמה הראשוני של העסק ורוצים לפתח את העסק שלהם ולהזניק אותו קדימה.

מתכונת הלימודים
תאריך פתיחה15.05.2017 :
היקף התוכנית 50 :שעות אקדמיות  10 -מפגשים.
הלימודים יתקיימו בימי שני ,בין השעות .17:30-21:30

מקום הלימודים
קמפוס הטכניון החדש בת"א ,מתחם שרונה .רחוב דוד אלעזר  18ת"א.

עלות התוכנית
שכ"ל₪ 5,100 -
דמי רישום₪ 250 -

זכאות לתעודה
לעומדים בדרישות התוכנית תוענק תעודת סיום מטעם הטכניון – היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ.

הערות


פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים.



דמי ההרשמה אינם מוחזרים ,אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה.



דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד.

היחידה מביאה לידיעת הנרשמים התלמידים כי ייתכנו שינויים במערך התכנית ,במועדי הלימודים או בכל נושא אחר.
הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים .כפוף לנהלי היחידה ללימודי המשך במוסד הטכניון למחקר ופיתוח.

לפרטים והרשמה נא לפנות ליחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ:
עמיר עוז ,רכז התוכנית
 03-6966662שלוחה  ,1פקס 03-6918799
Bamiroz@technion.ac.il

