
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2020אקסלרטור אילת  -סילבוס מעודכן  

  0682..2020עדכון: 

-16:00 ג' 4.2.20 1

19:00 

 1בוטקמפ מפגש 

פתיחת אקסלרטור פודטק: הצגת התכנית, הצגת 

 תעשיית ההייטק והסטרטאפ ניישן

 היכרות

 תעשיית ההייטק והסטרטאפ ניישן* הצגת התכנית, 

 * הצגת היזמים והמיזמים

 למידה

 * מצגות, מיקוד והמנעות מטעויות נפוצות 

 * דרך היזמות

אור חביב, מנהל 

 מקצועי מאיץ

-13:00 ג' 11.2.20 2

16:00 

 2בוטקמפ מפגש 

 SWOT -ניתוח שיווקי

 תמיר סמוראי

-19:30 ג' 11.2.20 

21:30 

שתתמוך בצמיחת איך לבנות תדמית  -מיטאפ

 הסטרטאפ שלך

 לירון גליקמן

-16:00 ג' 18.2.20 3

19:00 

 3בוטקמפ מפגש 

Lean Startups + MVP + Lean Canvas 

 זון-גבי קמינסקי, סיטי

-16:00 ב' 24.2.20 4

19:00 

בניית תכנית עבודה והבנה כללית של  -4בוטקמפ מפגש 

 איך מכינים מצגת למשקיעים -מצגת עסקית

מנהל אור חביב, 

 מקצועי מאיץ

רן ששון, מנהל המאיץ 

 מטעם מעוף

  -EYרון דקל  Product Market Fitגיוס מענקים, תהליך של  

  ועדת בחירת מיזמים לתכנית  ה' 27.2.20 5

-16:00 ה' 5.3.20 6

19:00 

 רונן כהן פילוח שוק ומתחרים -ניתוח שיווקי

-16:00 ב' 9.3.20 7

19:00 

קרינה שוקרון  מושגים ואפיון המותג והמוצר -UI/UXחוויית משתמש 

Verticaloop 

-16:00 ב' 16.3.20 8

19:00 

Pitch  &Presentaion 

 עמידה מול פאנל שופטים, איך מציגים נכון, שפת גוף

 דינה רוקסא
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-16:00 ב' 23.3.20

19:00 

כלים ומתודולוגיה לניהול משימות  -ניהול פרויקטלי

 ופרויקטים

שיפור של פרופיל לינקדאין אישי ודף עסקי הקמה/ 

 לסטרטאפ

 

 

 

 רותם גולדמן

 שרון גינדי, האב אילת

 

 יש לתאם סיור נוסף במקום יוטבתה שנדחה בעקבות משבר קורונה*

 ייתכנו שינויים בלו"ז ו/או בתכנים ו/או במנטורים*



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

-16:00 ב' 30.3.20 10
19:00 

 גינדי/ האב אילתשרון  תהליך אפיון והמוצר הטכנולוגי

-11:00 ד' 1.04.20 11
12:30 

 GitLabאיציק גן ברוך  שיטות וכלים מעשיים לעבודה מרחוק

-16:00 ב' 6.04.20 12
19:00 

 סי באזז, אילת -דודי בר דוד מיתוג ושפה עיצובית

-16:00 ב' 20.4.20 13
19:00 

כלים דיגטליים  -גיבוש אסטרטגיית שיווק
 ומסורתיים

 דוברות עיריית אילתגיל ממן, 

-18:00 א 3.5.20 14
19:30 

 מעצב תעשייתי -איתי טקומי מבט מבפנים -עיצוב ופיתוח מוצר -מיטאפ

-12:00 ב' 4.5.20 15
15:00 

 נדחה -אלעד טופל מחלקת ערים חכמות -סיור בעיריית אילת

-16:00 ב' 4.5.20 16
19:00 

ניהול תקציב'  -גיבוש אסטרטגיית שיווק
 שיווקית וניתוח השיווקתכנית 

 גל לוי פרס

-16:00 ה' 14.5.20 17
19:00 

חוזים: מייסדים,  -היבטים משפטיים
 NDAשותפים, 

 .Spero, Levi  &Coלירון לוי גבאי, 

-16:00 ב' 18.5.20 18
19:00 

 Rosetta IPעומרי רייסמן,  פטנטים ומשקיעים -היבטים משפטיים

-16:00 ב' 25.5.20 19
19:00 

 עודד לבנון תכנית עסקיתהכנת 

-16:00 ב' 1.6.20 20
19:00 

 Krypton VCמשה צרפתי,  מקורות -גיוס משאבים

-16:00 ב' 8.6.20 21
19:00 

 Dellאיתי גליק,  אסטרטגיה -גיוס משאבים

-16:00 ב' 15.6.20 22
 לירון גליקמן  יצירת נטוורקינג משמעותי וארוך טווח 19:00

-16:00 ב' 22.6.20 23
19:00 

 ,Founderעו"ד רועי ויינברג,  תהליך השקעות
Wienberger  &Co 

-16:00 ב' 29.6.20 24
19:00 

Global Network דירקטור  -שחר מטוריןStartup 
Grind  קהילות סטרטאפים, מנכ"ל

 סטראפ קראמביז

-16:00 ב' 6.7.20 25
 2.22הילה סידי מארגון   Story Tellingהעברת מסר ו  19:00

-16:00 ב' 13.7.20 26
 שרון גינדי סדנת לינקדאין  19:00

-16:00 ב' 20.7.20 27
19:00 

Pitch Strategy  עמיחי גרוס 

-10:00 ג' 21.07.20 
12:00 

 וובינר של רשות החדשנות  הגשת בקשה למסלול "תנופה"

-16:00 ב' 27.7.20 28
 עבודה עם בנלאומיים 19:00

 
 טק סטארס – הילה ברנר

-16:00 ב' 3.08.20 29
19:00 

 אור חביב הכנה לדמו דיי

-17:00 א' 09.08.20 
19:00 

 אור חביב + שרון גינדי חזרה גנרלית לדמו דיי

-17:00 ב' 10.08.20 30
20:00 

  דמו דיי

 10.08.20 - 
20.11.20 

 פגישות ליווי שבועיות למיזמים הבוגרים  
 אירועי מיטאפ קהילתיים בהאב אילת 2

 לקוחות ומשקיעים פוטנציאלייםפגישות עם 
 הזדמנויות חשיפה

 

 


