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 פרטי הקורס 

הינו מסע המתפרש על זמן ממושך. שלביו הראשונים של תהליך היזמי ה תקציר בעברית 

או   Mock-upהתהליך כוללים זיהוי הזדמנות, גיבוש רעיון, והצגתו באמצעות 

השלבים הראשונים של התהליך היזמי דורשים  טיפוס ראשוני של מוצר. -אב

כתוצאה לעיתים  יםנכשל יצירתיות וחדשנות, שלעיתים כרוכים בסיכון. יזמים 

פיתוח    בתכנון . לפיכך, מומחיותשל הרעיון ודרך הצגתו פיתוח לא יעיל מתהליך 

.  היא מיומנות קריטית לכל יזםטיפוס ראשוני, -אבועיצוב  של מוצרים חדשים 

מוצר, כחלק  ותכנון בלמידה והתנסות מעשית בעיצוב אנו נתמקד  בקורס זה,

  מהתהליך היזמי הראשוני.

תקציר  

 באנגלית 

Entrepreneurship is a process that takes place over time. Its first 

steps include opportunity discovery, ideation, and mock-up of 

prototype design. The first stages of the entrepreneurship process 

involve creativity and innovation, and often includes risks.  New 

entrepreneurs often fail during these early stages.  Therefore, 

expertise in planning the design of new products, and practicing 
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mockup prototype design, is a critical skill for every entrepreneur. 

In this course, we will focus experimental learning of this process.  

 )לסטודנטים לניהול וכלכלה(  יזמותיסודות ה דרישות קדם 

מטרות/יעדי  

 הקורס 

 

שלבים הראשונים  לopportunity-centered process ל דלמידה התנסותית לפי מו

 בתהליך היזמי. 

לפי     - , בתהליך היזמיפיתוח מוצר החדשעיצוב ותהליך מיקומו וחשיבותו של הבנת .1

 Design Thinkingמודל 

 MAKERS סדנת   -מימד -במדפסות תלתטיפוס -. התנסות בפיתוח אב2

 בסביבה חדשנית –פיזית ואונליין   –תרבותית -ורבדיסציפלינרית -עבודת צוות מולטי. 3

 . למידה מתוך התנסות ורפלקציה4

תמציתי  תיאור

 של הקורס 

הראשוני של מוצר,  התכנון י לשלבמטרת הקורס היא לחשוף את הסטודנטים 

 באמצעות למידה התנסותית מעשיתויצירת אב טיפוס, 

 שיטת ההוראה 

 

  Opportunity-centered process   (Rae, 2013)  הלמידה תיעשה לפי מודל

 : תהליך ההתנסות יכלול  .למידה התנסותית יזמיתל

   –Divergent / Convergentתהליך רעיונאות  •

o  באמצעות תוכנת  -מפגש זוםMURAL .גיבוש צוות . 

o   בצוותים עם סטודנטים מאנגליה וצרפת.   –האקתון רעיונאות אונליין 

:  גילאיים-ורב  דיסציפלינריים  -בצוותים מולטי  -  Design Thinkingסדנת  •

   חטיבה ותיכון., סטודנטים למערכות מידע, ותלמידי כלכלה וניהולסטודנטים ל

מימד  -למידת תוכנת תלת – טיפוס למוצר-להכנת אב MAKERSסדנת  •

Tinkercad מימד-בתלת ת אב טיפוסוהדפס 

 forms-Googleבשאלוני  / בשטחמול לקוחות  מוצר תיקוף תהליך  •

 בכיתה סיוםמצגות  –הערכת צוות  יומשוב רפלקציהשופטים,  פידבק •

דרישות 

 הקורס/מטלות 

 

,  Design Thinkingסדנת  :בקורסהמעשית  הלמידה כל תהליךבהשתתפות חובה  •

בתוכנת  קונספט מוצר, קידוד  –הכנת אבטיפוס , מימד -סדנת הדפסה בתלת

Tinkercad  , השתתפות חובה בהאקתון אונליין.   .מימד-והדפסה מפלסטיק בתלת 

  מצגות סיום, מטלת תיקוף לקוחותטיפוס, -עמידה בכל מטלות הקורס: הכנת אב •

   רפלקציה ומשוב עמיתים. 

 חובה לקרוא את תקנון הלימודים המופיע באתר המכללה  *

 הרכב הציון 

 

 עם סטודנטים מאנגליה וצרפת   – רעיונאות אונליין האקתון  %20



 משוב - , אב טיפוס ראשוניTinkercad, קונספט מוצר –  אבטיפוסמטלת  %02

  מנטורים + משוב עמיתים.  

   מנטורים + משוב עמיתים. משוב  - תיקוף לקוחות מטלת  %02

  מנטורים ושופטים משוב פה, -הצגה בעלתוצר סופי,  - מצגות סיום  0%4

 . חיצוניים

 לפחות בכל המטלות. 60 של משוקלל  ציון דורשת בקורס הצלחה

 נוכחות

 

   , ובהאקתון אונליין. בכל שלבי ההתנסות המעשית נוכחות חובה

 ". חובותיו השלים לא"  ציון  קבלת תגרור  -  עמידה בחובת הנוכחות אי

 

 נושאי הלימוד לפי שבועות  - תכנית הקורס 

 LMSהקורס יועבר בזום, על גבי פלטפורמת  קיים אחת לשבועיים כשיעור כפול, או משולש )סדנאות(.הקורס ית

GE .19לשינויים בעקבות יהיו כפופים תאריכים  , ובמרכז החדשנות "אתחלא" בחולון-Covid 

 הערות פרקי קריאה /   נושא ההרצאה שבוע 

 1מפגש  

19.10 

   -  תהליך רעיונאות וסיעור מוחות

 MURALשימוש בתוכנת 

 גיבוש צוות חלוקה לצוותים ו

בשיתוף תלמידים ומנטורים ממרכז החדשנות   בזום. 

- דיסציפלינריים ורב -בחולון. עובדה בצוותים מולטי 

 גילאיים. 

 קונספט מוצר   –אב טיפוס חלק א משימת  

 1-2פרקי קריאה 

 האקתון אונליין 

9.11-25.11 

 של אוניברסיטת מונפלייה.  MOODLEפלטפורמת  )באנגלית( GEהאקתון רעיונאות אונליין  

 עבודה בצוותים עם סטודנטים מאנגליה וצרפת. 

 2 מפגש

23.11 

 Design Thinkingסדנת 

- להדפסת אב  Tinkercadתוכנת  למידת 

.  הכנת קובץ  מימד -יפוס במדפסות תלת ט

STL .ושליחה להדפסה   

במרכז החדשנות בחולון   - מפגש פנים אל פנים 
 לפי צוותיםבקפסולות 

 
 

 1ואב טיפוס  STL קובץ   –אב טיפוס חלק ב משימת  
 

 3פרק קריאה 

 3מפגש 

7.12 

 PIVOTו  אב טיפוס   תיקוף לקוחותהנחיות ל

 GEמצגות ופידבק האקתון אונליין 

 משותף תלמידים וסטודנטים  – ראשונה בזום. שעה 
 

   רק סטודנטים.  – שעה וחצי נוספות  

 4מפגש 

21.12 

   – בצוותים עבודה 

 הדפסה חוזרת אב טיפוס במידת הצורך.  

במרכז החדשנות בחולון   - מפגש פנים אל פנים 
 בקפסולות לפי צוותים

עבודה בצוותים בזום ובמרכז החדשנות בחולון בליווי  
 מנחה מקצועי ואקדמי.  

 
 משימת תיקוף לקוחות 

 5 מפגש

11.1 

   מצגות סיום ורפלקציה

מנהל מחברת מדפסות תלת   –  הרצאת אורח
 Stratysysהמימד 

 שעות(.  3) כפול  במכללה. - מפגש פנים אל פנים 
 

מצגת פרונטלית לשיפוט שופטים   –מטלת סיום 
מצגת תכיל עבודה  ה  . 2, כולל אב טיפוס ומנטורים 

   מעשית ותיאורטית.
 הזמנים. -ייתכנו שינויים בלוח .המפגשים יתקיימו במרכז החדשנות "אתחלא" בחולון חלק מקורס למידה מעשית,  זהוהיות ו*
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