
 1 

 

  

 יזמות רפואית שם הקורס בעברית

 Medical Entrepreneurship שם הקורס באנגלית

 קורס התנסותי תואר השלמה ל סמסטר קיץ 

  שם המרצה

 גיא טוביאסד"ר 

 טלפון לפרסום 

052-7052333 

 מייל

guytb@mta.ac.il 

 

  ת קבלהשע

 בתאום מראש 

 פרטי הקורס

 

 גש על יזמות רפואיתקורס בסיסי ביזמות בד תקציר בעברית
 מטרות הקורס:

 . הכרה והבנת מושגים ותפיסות בסיסיות הקשורים ביזמות 1
 המחקר והפיתוח  י . העשרת הידע בתחומ2
. הכרת כלים העומדים לרשות היזם בדגש על קניין רוחני, בניית 3

 תכנית עסקית, חוק, אתיקה והגנת פטנטים. 

 

  
 

 The course combines the study of the fundamentals of תקציר באנגלית

entrepreneurship related to medical innovations. 

  

Course aims: 

1. To understand the basic concepts in entrepreneurship 

2. To enrich the students with the knowledge of R&D 

3. To cover the main tools in the field of IP and 

commercialization of the innovation 

 

 

 דרישות קדם

 

 אין

 יעדי הקורס

 

 בסיומו של קורס זה, סטודנטים יהיו מסוגלים: 

 לשרטט את שלבי היזמות מרעיון למוצר. • 

 לבנות תכנית עסקית. • 
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 לזהות חולשות, חזקות ואתגרים העומדים בדרכו של היזם המתחיל.

 שיטת ההוראה

 

 גית.וולסדנאות, ביקור בחממה טכניות, ס ישלב הרצאות פרונטלהקור

 

דרישות 

 מטלות/הקורס

 

 .עבודת הגשה בסוף הקורסהשתתפות פעילה, הצגת פרויקט כיתתי ו

 

 הרכב הציון 

 

 השתתפות בסדנאות  20%

 הצגת פרויקט בכיתה 30%

 בסוף הקורס הגשת עבודה 50%

 נוכחות

 

 חובה

 

 

 

 שאי הלימוד לפי שבועותנו -כנית הקורס ת

 סמסטר א'

 שבוע

 )אופציונלי(

 נושא ההרצאה

 

 מרצה

 1שבוע 

9.7.19 

מה זו יזמות? ומה זו יזמות  ,(מבוא1

 רפואית? 

 ( בעלי תפקיד בחברה.2

 מרעיון למציאות. ( 3

 ד"ר גיא טוביאס

 2 שבוע

16.7.19 

1) Business Model CANVAS 

 סדנא במרכז פרס לחדשנות(2 

 "ר גיא טוביאסד
 
 

 סיור מרכז פרס

 3 שבוע

23.7.19 

 ( מהנעשה במנהל הסיעוד1
 חשיבה עיצובית חלק א' -סדנא( 2
 

 הצורף -ד"ר רבקה חן
 )שעתיים( מר חן שקדי

 4 שבוע

30.7.19 

 ( ישראל כמעצמה טכנולוגית1

 ביקור בחממה טכנולוגית( 2

 

 ד"ר גיא טוביאס
 

SANARA Ventures 
 

 5 שבוע

6.8.19 

 .שיבה עיצובית חלק ב'ח -סדנא( 1
 ( שיווק חברתי2
 

 )שעתיים(  מר חן שקדי
 ד"ר גיא טוביאס

 6 שבוע

13.8.19 

 חווית משתמש( 1
 YAMA( הסיפור של 2
 

 ד"ר גיא טוביאס
 צפריר בלוךר "ד
 

 7 שבוע

27.8.19 

 ( מצגת למשקיע1

2 )ONE PAGER תקציר מנהלים -ו 

 

 ד"ר גיא טוביאס



 3 

 8 שבוע

3.9.19 

 וקניין רוחני רישום פטנט(1

  יזמות חברתית  (2

 טוביאסד"ר גיא 
 

 ד"ר צפריר בלוך

S 

 9 שבוע

10.9.19 

 משתתפי הקורס הצגת מצגת למשקיע

 

 לשיקול דעתו של המרצה לימוד ישתנה בהתאםהיתכן כי סדר  -*הערה

 

 

 

 

 

 


