
 

 
 

 סילבוס האקסלרטור
 TheHive Ashdod by Gvahim 

 2020אוגוסט -פברואר

 אודות התכנית:

 
של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד  MaofTechהאקסלרטור מוקם במסגרת תכנית 

הכלכלה, שמטרתה לקדם יזמות טכנולוגית בפריפריה החברתית והגאוגרפית בישראל, והוא אחד 

אקסלרטורים המוקמים ברחבי הארץ. התכנית מבוצעת בשיתוף גופי השטח של  20-מלמעלה מ

 מעוף, הרשויות המקומיות וגופים מקצועיים. 

עבור  מרכז הצעירים 'כיוונים' באשדוד ויהיה חלק ממתחם יזמות במרכז כיוונים האקסלרטור יופעל 

המהווה מקום מפגש לצעירים המקבלים מענה מקצועי לצרכיהם כחלק מקהילת יזמות מקומית 

פעילה ותוססת. האגף לפיתוח תעשייה בעיריית אשדוד ימשיך ללוות את היזמים שיסיימו את 

 בתעשייה המקומית.התכנית ולעודד את השתלבותם 

 התכנים המקצועיים של התכנית ותוצריהם יכללו:

 פברואר:

 תוצר )אם נדרש( מרצה סוג מפגש נושא

מפגש מקדים לפני 

 הכרות -תחילת התכנית

 עם המנטורים

הכרות עם כל  איזבלה מפגש סגור

המנטורים פוטנציאליים 

להתאמה טובה יותר 

 עם תחילת התכנית.

מפגש ראשון פעילות 

הכרות  -קבוצתית

מעמיקה בין משתתפי 

המאיץ והכרות עם דרכי 

 ההתנהלות של המאיץ

גיבוש המשתתפים  איזבלה פעילות קבוצתית

ותיאום ציפיות סופי, 

הצגת הסילבוס ומפת 

 הדרכים של המאיץ.

 Leanסדנת 

Startup/Canvas- 4 

 שעות

הרצאה תאורטית  רמי גזית סדנא

ועבודה פרקטית בליווי 

 לבניית הקנבס.המרצה 



 

 
 

-עבודה קבוצתית על ה

Lean Canvas 

 -פעילות פנימית

כשבועיים לאחר הסדנה 

 ששל רמי גזית.

שכלול הקנבס והרגלת  איזבלה והיזמים

 היזמים לעבודה עמו.

הכנת תכנית מקצועית  אורן גלנץ סדנה הגדרת מוצר,

לבדיקת השערות עליהן 

 מבוסס הסטארטאפ.

עבודה עצמאית לבדיקת 

היתכנות המוצר וטיב 

 ההשערות

ליווי ומעקב אחר ביצוע 

 המטלות

תחילת ביסוס  אורן גלנץ

 ההשערות

הסכם מייסדים ומבוא 

לתחום המשפטי 

 לסטארטאפים

הכנת טיוטה להסכם  עו"ד אמיר גרובר הרצאה וייעוץ אישי

 מייסדים

בניית צוות לסטארטאפ 

והסיפור מאחורי קהילת  

RavTech 

   ורד מור הרצאה

   איזבלה פיליפוב הרצאה One Pager-עקרונות ה

בניית פרופיל לינקדין 

 מקצועי ליזמים

   איזבלה פיליפוב הרצאה

פגישות אישיות לצורך 

בדיקת התקדמות של 

-היזמים עם הכנת ה

one pager 

אחד -על-פגישות אחד

 שבועיים לאחר ההרצאה

 oneהכנת טיוטה של  איזבלה והיזמים

pager   לצורך שכלולו

ככל שהיזמים יתקדמו 

 בתכנית.

פגישות אישיות לצורך 

בדיקת התקדמות של 

היזמים עם עדכון פרופיל 

 הלינקדאין שלהם.

אחד, -על-פגישות אחד

 שבועיים לאחר ההרצאה

עדכון הפרופילים  איזבלה והיזמים

האישיים והתאמתם 

 לסטטוס היזמים.

  

 



 

 
 

 מרץ:

 נדרש( תוצר )אם מרצה סוג מפגש נושא

 הבנת מושגים בסיסיים ליאור כהן הרצאה תכנית עסקית

פגישות אישיות לצורך 

בדיקת התקדמות של 

היזמים עם תחילת 

הבנייה של התכנית 

 העסקית

אחד, -על-פגישות אחד

שבועיים לאחר 

 ההרצאה

חידוד הצורך להתחיל  איזבלה והיזמים

לעבוד על תכנית עסקית 

שכן הכנתה אורכת זמן 

 רב.

אסטרטגיה עסקית 

 ליזמים

   רביב קולה הרצאה

המשך דיון בהכנת 

חומרים הדרושים 

 oneלסטארטאפ: 

pager, lean canvas, 

TAM, business plan, 

SWOT analysis  

חידוד התכנים ועבודה  רויטל ראוכורגר סדנא של יום שלם

קבוצתית על כל אחד 

 מהחומרים שהוזכרו.

עקרונות הצגה מול 

ותרגול  קהל+ יישום

העקרונות בסיום 

 ההרצאה

יכולת להציג בפני קהל  יסמין פרץ סדנה

וחידוד המסרים 

שמועברים גם בפגישות 

 אישיות עם מנטורים.

מודלים עסקיים 

לסטארטאפים + יישום 

העקרונות שהוצגו 

והצגת מול משתתפי 

 המאיץ

הכרות עם המודלים  אלי רינגר סדנה

הקיימים והבנה איזה 

לכל אחד מודל מתאים 

 מהסטארטאפים.

הרצאה בנושא 

Customer 

Development  +

תרגול שיחות עם 

 לקוחות פוטנציאליים

הבנת הלקוח והמשתמש  איזבלה פיליפוב סדנה

 הראשוני של המוצר



 

 
 

מיפוי מתחרים והדגשת 

 החדשנות בסטארטאפ

קבלת כלים למיפוי נכון  תמר סרגה הרצאה

 של מתחרים

איך  –משיווק למוצר 

להשתמש בשיווק כדי 

 להגיע למוצר

הרצאה + פגישות 

 אישיות

   מני לביא

הצגת מודל לבחינת 

 -השערות ושיטות שיווק

Javelin Board 

הרצאה+ פגישות 

 אישיות

   ברברה אלשטיין

  

 אפריל:

 תוצר )אם נדרש( מרצה סוג מפגש נושא

ארגז כלים לסטארטאפ 

המצליח + הצגת 

 Agileמתודולוגיית 

בחינת אפשרות לעבודה  ג'קי חזן הרצאה

 Agileבמודל 

בניית ושימור הקניין 

 הרוחני

הרצאה + פגישות 

אישיות עם כל אחד 

 מהסטארטאפים

עורך פטנטים מייקל 

 מוריס

לכל  IPבניית תיק 

 סטארטאפ

מבוא להכרת הלקוח 

 ופרסונה

הרצאה + פגישות 

אישיות עם כל אחד 

 מהסטארטאפים

הפרסונה של בניית  אביתר שפריר

המשתמש עבור כל אחד 

 מהסטארטאפים

שיטות להצגת וכתיבת 

 תוכן שיווקי או טכני

הרצאה + פגישות 

 אישיות

   אריקה יאנוביץ'

Hacking Branding קטיה רוזנאור הרצאה   



 

 
 

הרצאת מבוא להכרת 

עולם המשקיעים ובניית 

 חומרים שיווקיים נחוצים

הרצאת מבוא להכרת  יעקב וינד הרצאה

עולם המשקיעים ובניית 

 חומרים שיווקיים נחוצים

עבודה עם מתכנתים 

 במיקור חוץ

הרצאה + פגישות 

 אישיות

   שמוליק קז

הרצאה בנושא פיננסים 

 עבור סטארטאפים

הכנת  החומרים  יאן לזרב סדנא

 ,P&Lהפיננסיים )

financial statement) 

המשך מעקב אחר 

הכנת החומרים 

 הפיננסיים

אונליין התכתבות 

ופגישות מחוץ לתכנית 

 במידת הצורך

   יאן לזרב

  

 מאי:

 תוצר )אם נדרש( מרצה סוג מפגש נושא

עקרונות פרקטיים 

להגשת בקשות 

 לפטנטים מיזם ליזמים

   פיליפ בוגראש הרצאה

איך להימנע מטעויות 

 בעבודה עם עורכי דין

הרצאה + פגישות 

 אישיות

   עו"ד יוסי אונטרמן

 due diligenceתהליך 

 עם משקיעים

הרצאה + פגישות 

 אישיות

עקרונות עבודה מול  דיויד פרנקפורטר

משקיעים מבחינת 

התנהלות השותפים 

 בסטארטאפ

פעילות הכנה 

 לסימולציית הפיצ'ים

   איזבלה והיזמים פעילות קבוצתית



 

 
 

 -פעילות אמצע תכנית

פאנל  -סימולציית פיצ'ים

יועצים עסקיים והערכת 

כל  -של היזמים הפיצ'ים

יזם יתנסה בהעברת 

 פיץ' מול היועצים

טל קלם, אסף הראל,  סדנה

 שלומית שוחט

  

אסטרטגיות התנהלות 

מול לקוחות ואפיון 

הלקוח/משקיע )מבחינת 

 שיווק ומכירות(

   אלון לאור הרצאה

 יוני:

 תוצר )אם נדרש( מרצה סוג מפגש נושא

איך  –שיווק ומכירות 

 לסגור את המכירה

הרצאה + פגישות 

 אישיות

   רוג'ר בוגראש

חשיבות הקיימות 

 בהתנהלות הסטארטאפ

הרצאה + פגישות 

 אישיות

   יאיר אנגל

לא לקבל "לא" כתשובה 

 בתהליך הגיוס

   ליליה שוורצמן סיפורה של יזמת

הכרות עם מענקי 

 הרשות לחדשנות

הכרות עם כל תכניות  אנגל-פטריסיה להי שולחן עגול

והמענקים הרשות 

 ושיתופי פעולה שזמינים

תהליך גיוס כספים 

 בסטארטאפ

   דב רייכמן הרצאה

הרצאה + פגישות  מימון המונים

 אישיות

   יניב שריון



 

 
 

ודילמות מתחום משאבי 

 אנוש

   ג'ף קופיצקי הרצאה

  

 יולי:

 תוצר )אם נדרש( מרצה סוג מפגש נושא

הרצאה + פגישות  אומנות ומדע התמחור

 אישיות

הבת מודלים לתמחור  שגיא גוליאנקה

עבור כל אחד 

מהסטארטאפים 

)חבילות, פרימיום, 

עמלות(. המפגש משלים 

את ההרצאה שהיזמים 

קיבלו על הדוחות 

 הפיננסיים

סטוריטלינג 

 לסטארטאפים

   טניה עמר הרצאה

Pitch practice מומחית  -נעה מרצ'יני אימון לכל סטארטאפ

בתחום ההצגה על במה 

ראיה עסקית והבנה עם 

 בעולם היזמות

חידוד העברת מסרים, 

 עמידה מול קהל

פאנל  -הכנה לדמו דיי

משקיעים מצומצם 

+סימולציית פיצ'ים מול 

 משקיעים

ליטוש הפיץ'. הפעילות  יותם עמיחי, אבישי מור פאנל משקיעים

מדמה כמה שיותר את 

ההצגה באירוע הסיום, 

 רק עם קהל מצומצם.

ליישום  פעילות קבוצתית

 העצות מפאנל משקיעים

חידוד המסרים ועדכון    פעילות קבוצתית

הפיץ' בהתאם לפידבק 

שהתקבל מהמשקיעים 

)במידה ורלוונטי ומוסכם 

 על ידי היזמים(



 

 
 

שולחן עגול עם עדכונים 

ם לקראת אירוע וטיפי

 הסיום

הכנה מיטבית לאירוע    פעילות קבוצתית

מניסיונם העשיר של 

 מנהלי התכנית.

  

 אוגוסט:

 תוצר )אם נדרש(   מרצה   סוג מפגש   נושא  

חזרה לקראת אירוע 

במקום שבו  -הסיום

 יתקיים האירוע

חזרה גנרלית. פידבקים    פעילות קבוצתית

 אחרונים לקראת האירוע.

Demo Day-  אירוע סיום

התכנית מול משקיעים 

 ושותפים פוטנציאלים

הסטארטאפים שבשלים  אירוע

 להציג על הבמה

  

סיכום תכנית וייעוץ לגבי 

 ההמשך

   איזבלה פיליפוב פגישות אישיות

 :שימת בעלי מקצוע בתכניתר

 

סוג תפקיד: מנטור  שם

 מקצועי/יועץ/מרצה

חתום על טופס  תחומי פעילות ורקע

 מנטורים כן/לא

תחום הטכני, תחום  , מנטורCTO in-residence רן מרגליות

 social-ה

 כן

 כן רקע פיננסי יועץ עסקי נחום לב

 כן רקע עסקי יועץ עסקי ליאור כהן



 

 
 

בעל חברת ייעוץ  יועץ עסקי יובל אלגביש

עסקי, מנטור של 

 מעוף

 כן

אגריטק, מערכות  יועץ עסקי ארווין לייבוביצ'י

 מים

 כן

עורך דין  עורך דין שלמה פרקש

 לסטארטאפים

  

חומרה, פרויקטים  יועץ עסקי דוד פרנקפורטר

 ארוכי טווח

 כן

חומרה, יועץ בכיר  יועץ עסקי ניל נמיר

 למשרד המדע

 כן

 כן   יועץ עסקי אלון לויטן

   משאבי אנוש יועץ עסקי אורי קינן

 כן חומרה יועץ עסקי אלי דורון

יועצת עסקי, בהתמחות בתחום  אופירה אליאב

 פינטק

   פינטק

רגולציה בתחום  יועץ עסקי ערן גראף

טלקום ועבודה מול 

 ממשלהמשרדי 

 כן

פודטק, ריטייל,  יועץ עסקי צבי מיטלנסקי

 סייבר, טלקום

 כן

הקים קבוצת אנג'לים  יועץ בתחום השקעות, אנג'ל איציק מרצ'נד

 בוגרי אמדוקס

  



 

 
 

 כן   יועץ טכנולוגי סער גינזבורסקי

     UX/UIייעוץ  דימה וישנבטסקי

עבודה עם חברות  ייעוץ השקעות מארק אלוש

 גדולות

  

ייעוץ עסקי בהתמחות על תחום  דניאל סינגר

 פודטק

מנהל חטיבה 

בשטראוס, חבר ועד 

מנהל של עמותת 

 גבהים

  

   early-stageיזמי  משקיע מעוז מטראסו

   early-stageיזמי  משקיעה שירלי בינדר

   early-stageיזמי  משקיעים גל צ'אט ואבי שכטר

     יועץ פיננסי גל אלרון

 נוספים בהתאם להתמחות של הסטארטאפים* משקיעים 

* מנטורים ויועצים נוספים בהתאם לצרכים של הסטארטאפים ותחומי הפעילות )ייקבע לאחר הרכבת 

 הנבחרת של היזמים למחזור הבא(

 

 

 


