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סילבוס תוכנית ההאצה
מטרות תוכנית:

יזם מהו?●
הקניית הכלים הדרושים להתמודדות עם משברים כיזם●
Leanבשימוש● Startup Methodהמיזםאתלפתחמנתעל
ניתוח האתגרים המרכזיים בהקמה וניהול סטארט-אפ●
תוכנית פעולה להנעת המיזם לפי התהליך הטבעי של התפתחות סטארט-אפ●
כרטיס כניסה לקהילה סגורה לשאלות ותשובות עם המנטורים במשך שנה ללא עלות●
הכוונה וסיוע בגיוס הון●

ש"א24סה"כ

תכניםנושא הרצאהשבוע

מפגש עם כל המרצים והמשתתפים והצגה עצמיתאירוע חשיפה0

מה זה סטארט-אפ ומהי1
יזמות?

פתיחה: היכרות, מטרות התוכנית, נהלים ומעבר על הסילבוס●
מהי יזמות?●
מה הוא סטארט-אפ? סוגי הסטארטאפים הקיימים●
מה דרוש כדי להיות יזם?●
מיהו יזם מצליח? תכונות ומיומנויות של יזם מצליח●
חשיבות הנטוורק●
סיבות להקמת סטארט אפ●
פיץ' משקיעים ראשון●

2The Lean Startup Cycle
התאמת המוצר לשוק

מהי מתודת הסטארט-אפ הרזה●
מהו מחזור ה"הסטארט אפ הרזה", היתרונות והחשיבות לעתיד המיזם●
חשיבות התאמת המוצר לשוק●

פעולהודרכיעקרונותמאפיינים,–MVP●MVPומוצר3
MVPמקרהניתוח●
MVP–והדגמהתכנון●
MVP–ותרגולתכנון●
Mockupלבנייתכליםעםהיכרות●
ראיון משתמשים ולקוחות●

התמודדות עם ביקורת שלילית וסירובים ושיטות פנייה מגוונות.●ולידציה להיפותזה ופיווט4
הצלחהמדדי-KPI’sהגדרת●

)Key Performance Indicators(
עיצוב מוצר●
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הגדרת משאבים ואתגרים בגיוס משאבים●
מיפוי בשלב הוולידציה●

חשיבות התהליך להגדרת הבעיה, הפתרון והערך●הגדרת הבעיה, פתרון והערך5
שיטות לבחינה והגדרת הבעיה●
שיטות לבחינת הפתרונות הקיימים●
הצגת הפתרון בדגש על הערך המוסף●
תרגול ניתוח הגדרות בעיה, פתרון וערך●

מבוא להקמת חברה●תוכנית עסקית ופיננסית6
מבוא פיננסי - עקרונות פיננסיים חשובים בניהול סטארט-אפ (תמחור, התנהלות●

נכונה, הניהול תקציב וכו')
עקרונות חשובים בניית תוכנית עסקית ופיננסית אפקטיבית●

חשיבות היכרות עם המתחרים בשוק●ניתוח מתחרים ותחרות7
הבנת הפתרונות והערך אותו הם מציעים●
שיטות לבחינת מתחרים●

לקוחות מטרה, גודל השוק8
שיטות למחקרי שוק

Buyerהשלמדויקאפיוןחשיבות● Personaהמוצרמיזם,אסטרטגייתכללתכנון
והשיווק

שיטות לבחינת גודל השוק●
שיטות למחקרי שוק וחשיבותן להצלחת המיזם●
תרגול- ניתוח מיזם●

הכנת תוכנית שיווקית●שיווק ופרסום9
●Branding
תקשורת ברשתות חברתיות●
אסטרטגיית גו-טו מארקט●

הסבר על תהליך הגיוס - באיזה שלב, מה הסיבות לגיוס ואיך מתבצע●גיוס הון10
סוגי משקיעים- קרנות הון סיכון ומשקיעים פרטיים, גיוס המונים●
ניהול תקציב, הערכת שווי●
ניהול וגיוס אקוויטי●

סדנת עבודה- פיץ' משקיעים11
והכנה לדמו דיי

סטוריטלינג●
הקניית כישורי פרזנטציה●

12DEMO DAY●אירוע חגיגי המפורסם בכל המדיות
פיץ' משקיעים בפני פאנל המורכב ממשקיעים פרטיים, קרנות הון סיכון ויזמים●
מענה על שאלות העולות ממצוות השופטים●
נטוורקינג●

info@tomerashkenazy.com


