
 

  

טק בני ברק" ובשיתוף עיריית בני ברק שמחים -הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, באמצעות "מעוף - משרד הכלכלה והתעשייה

 ק. תוכנית האצה )אקסלרטור( טכנולוגי עסקי בניהולה המקצועי של עמותת קמא טתחילת להודיע על 

  טק-אקסלרטור מעוף קמא –סילבוס 

 (21:00עד  17:00)שעות המפגשים אם לא יהיו שינוים מ

  מיקום מרצים תיאור שם המפגש תאריך

 חובה אמפרסנד אברימי &מוישי הצגת התכנייה, תכניות עבודה לחודשים הקרובים -מנהלי המאיץ  מפגש פתיחה 8.9.19

 אמפרסנד אברימי &מוישי הסטארטאפים עצמם היכרות -מפגש פתיחה 
 

עקרונות פיננסיים  15.9.19
וחשבונאיים בחיי 

 סטארטאפ

תכנון מבנה פיננסי נכון של הסטארטאפ, מיקום ורישום מקום המס 
 שלו בהתאמה לצרכים, מבנים אטרקטיביים למס, ותכנון מס מושכל

אלעד 
 שטרנליכט

 חובה אמפרסנד

עקרונות פיננסיים 
וחשבונאיים בחיי 

 סטארטאפ

תכנון מבנה פיננסי נכון של הסטארטאפ, מיקום ורישום מקום המס 
 שלו בהתאמה לצרכים, מבנים אטרקטיביים למס, ותכנון מס מושכל

אלעד 
 שטרנליכט

 חובה אמפרסנד

וכלפי חוץ, השקעות היבטים משפטיים של הסטארטאפ כלפי פנים  חוקים ומשפטיזציה 22.9.19
 והסכמי עובדים

ישראל וגשל & 
 דיויד גלאט

משרדי 
 מיתר

 חובה

היבטים משפטיים של הסטארטאפ כלפי פנים וכלפי חוץ, השקעות  חוקים ומשפטיזציה
 והסכמי עובדים

ישראל וגשל & 
 דיויד גלאט

משרדי 
 מיתר

 חובה

כיצד כותבים תקציר מנהלים, מהם מרכיבי הליבה השיווקיים של  עריכת תקציר מנהלים 27.10.19

 םפוטנציאלייהמסר על מנת ליצור עניין אצל משקיעים ואצל לקוחות 

 ושותפים

אירית ישראלי 

 כהנא

 חובה אמפרסנד

, אנג'לים, קרנות, קרנות FFFהכרת תהליכי הגיוס בדרכים מקובלות,  גיוס משקיעים 27.10.19

 צמיחה וכו'.

 חובה אמפרסנד עזרילנט לירון

כיצד כותבים תקציר מנהלים, מהם מרכיבי הליבה השיווקיים של  עריכת תקציר מנהלים 3.11.19

 םפוטנציאלייהמסר על מנת ליצור עניין אצל משקיעים ואצל לקוחות 

 ושותפים

אירית ישראלי 

 כהנא

 חובה אמפרסנד

פריצה לשווקי ארה"ב  3.11.19

 ושווקים בינלאומיים

היכרות עם מרכז ההייטק בארה"ב, השווקים האמריקאים והאירופיים 

 ודרכי הכניסה והחדירה אליהם

 חובה אמפרסנד גיל בן ארצי

 חובה אמפרסנד אברימי טעויות בסיסיות של יזמים הדברות ליזם 10 10.11.19

היכרות עם תהליך בניית המוצר, תכנון המשאבים הארגוניים  מוצר 10.11.19

והאנושיים בארגון לשם בניית מוצר מושלם, חלוקת עבודה בין 

 אאוטסורסינג ובין עבודה פנימית

 חובה אמפרסנד דויד כץ

הכרת מערכת היחסים בין כתבי טכנולוגיה והייטק ובין הסטארטאפ,  יחסי ציבור מול עיתונאים 17.11.19

 המותר והאסור והדרך הנכונה לחשיפה איכותית

 חובה אמפרסנד מאיר אורבך

פוליטיקה של קרנות הון  17.11.19

 סיכון

 חובה אמפרסנד אברימי הבנת תהליכי צמיחה של סטארטאפ מול משקיעים

 



 

 

  

24.11.19 Product market fit  תהליך ההתאמה של המוצר הטכנולוגי לצרכי השוק. כולל תהליכי ניסוי

ותיקון ושיפור המוצר בהתאם וטעייה, מעגלי היזון של איסוף מידע מהשוק 

 למתודולוגיית לין סטארטאפ

 -חנן לביא 

לשעבר מייסד 

מיקרוסופט 

ונצ'רס וכיום 

מנהל קשרי 

 מפתחים של

 חובה אמפרסנד

כיצד מחפשים מתחרים, כיצד לומדים את מפת התחרות, כיצד משרטטים  הבנת התחרות 24.11.19

 התחרות להצלחה חוזקות וחולשות של המתחרים וכיצד ניתן למנף את

אהרן גודפריי 

 מי הריטג -

 חובה אמפרסנד

שותפים וגיוס  1.12.19

 עובדים

, גיוס עובדים לחברה, םהאולטימטיבייהסכמי מייסדים, הכרת השותפים 

הבנה של צרכים פנימיים וחלוקה נכונה של משאבים וכח אדם ומערכת 

 היחסים בין העובדים

 חובה אמפרסנד נעמי פרקש

הרצאה על קרנות  1.12.19

 ההון סיכון

 יעודכן בהמשך
 

 חובה אמפרסנד

(, ההבדלים בין צמיחת באיזון growthתהליך הצמיחה בסטארטאפ ) צמיחה 8.12

 )בוטסטארפינג( ובין צמיחה ללא איזון

 חובה ירושלים ירון בן שאול

הכרת הדרך בהם הסטארטאפ צריך להשתמש בחברות יחסי ציבור,  יחצ צד יחצ 8.12

 בלוגרים, ונותני שירותים בינלאומיים

 חובה ירושלים הלל פולד

יעודכן  

 בהמשך
היבטים הלכתיים בחברת הייטק, דיני ריבית בעסקאות, שרתים ופתרונות  סטארטאפ בהלכה

 לשבת וכו' )פתוח לקהל(

  
 חובה

יעודכן  

 בהמשך
 ווסטינג, נאמני אופציותהכרת עולם האופציות לעובדים, שלבי החלוקה,  אופציות לעובדים

   

יעודכן  

 בהמשך
 מנטורינג בהתאמה אישית לצרכי כל מיזם ליווי אישי

  
 חובה

יעודכן  

 בהמשך
וקבלת משוב מיידי בזמן אמת  -הצגת המיזם בפני משקיעי הון סיכון  קיר המוות

 )העצמה אישית(

  
 חובה

יעודכן  

 בהמשך
וקבלת משוב מיידי בזמן אמת )העצמה  -הצגת המיזם בפני עמיתים  ביקורת עמיתים

 אישית(

  
 חובה

יעודכן  

 בהמשך
-בוס, אוטובוס היזמים של קמא-משתתפי האקסלרטור יזכו למקום בקמא אוטובוס יזמים

 טק ללא סינון נוסף

  
 רשות

יעודכן  

 בהמשך
הישראלית וממציא הדיסקאונקי על  קההייטדב מורן מראשוני תעשיית  פשוט תחלמו

 חלומות והגשמה )פתוח לקהל(

  
 רשות

יעודכן  

 בהמשך
יזמים ממאדים 
 משיקעים מנוגה

יזהר שי, ממובילי תעשיית ההון סיכון בארץ ומנכ"ל קרן ההשקעות קיינן 
 פרטנרס בהרצאה על משקיעים והדרך לעבוד מולם )פתוח לקהל(

  
 רשות

 



 

 

יעודכן  

 בהמשך
לי עשה ואל תעשה בסיסיים ליזם להרצאה לכ -אין חכם כבעל הניסיון  עשרת הדברות ליזם

 המתחיל )פתוח לקהל( המשקיע ד"ר שלמה קליש
 רשות  

יעודכן  

 בהמשך
 רשות   הטעויות הצפויות של היזם המתחיל וכיצד להימנע מהן )פתוח לקהל( טעויות היזם המתחיל

יעודכן  

 בהמשך
כיצד מחדדים רעיון, ניתוח צורך בשוק, הבנת הצורך של הלקוחות  חידוד הרעיון

 הפוטנציאליים

  
 חובה

יעודכן  

 בהמשך
כיצד מחפשים מתחרים, כיצד לומדים את מפת התחרות, כיצד משרטטים  הבנת התחרות

 חוזקות וחולשות של המתחרים וכיצד ניתן למנף את התחרות להצלחה

  
 חובה

יעודכן  

 בהמשך
טכנולוגיות בחינת 

 ופלטפורמות
 ניתוח פלטפורמות וכלים טכנולוגיים שונים הנגישים ליזמים

  
 רשות

יעודכן  

 בהמשך
רישום פטנט, כן או 

 לא?
 על קניין רוחני והיתרונות והחסרונות שברישום פטנטים )פתוח לקהל(

  
 רשות

יעודכן  

 בהמשך
כיצד כותבים תקציר מנהלים, מהם מרכיבי הליבה השיווקיים של המסר  עריכת תקציר מנהלים

 ושותפים םפוטנציאלייעל מנת ליצור עניין אצל משקיעים ואצל לקוחות 

  
 חובה

יעודכן  

 בהמשך
היכרות עם תכניות 

 תקציבי מדינה
היכרות עם תכניות המדען הראשי )תנופה +חברות מתחילות+חממות( 

 תקציבי הרל"י ומשלות זרותתכניות בירד אירופה, 

  
 חובה

יעודכן  

 בהמשך
פוליטיקה של קרנות 

 הון סיכון
 אברימי התאמת המיזם לראש של הקרנות

 
 חובה

 

 כמובן שיתכנו שינויים, על כל שינוי נעדכן אתכם.

 

 טק-בהצלחה רבה לכולם צוות מעוף קמא

  


