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   2020אקסלרטור מעוףטק אילת  סילבוס

 or@eilathub.co.il  0544731042, ע"י אור חביב  פעלתומ 2020תכנית מעוףטק אילת 

העברת אופן   מנטור  תוכן  שעה  יום  תאריך מס'

  המפגש

  תוצרים  מיקום

         תחילת קמפיין שיווק לתכנית   א' 15.12.19  

-20:00 ב' 16.1.20  
22:00 

טק -ערב חשיפת תכנית פוד
במסגרת ערב פתיחת שנה של 

האב אילת. הצגת התכנית 
השותפים והמשקיעים בתכנית., 

יספר על  2019בוגר תכנית 
התהליך שעבר, מתן הסברים 

 והרשמת מיזמים במקום. 

האב     אור חביב
 אילת

  

         ועדת בחירת מיזמים לבוטקמפ   ה' 23.1.20  

-16:00 ב' 3.2.20 1
19:00 

  1בוטקמפ מפגש 
פתיחת אקסלרטור פודטק: הצגת 
התכנית, הצגת תעשיית ההייטק 

  והסטרטאפ ניישן
  היכרות

* הצגת התכנית, תעשיית 
  ההייטק והסטרטאפ ניישן
  * הצגת היזמים והמיזמים

  למידה
* מצגות, מיקוד והמנעות 

  מטעויות נפוצות 
 * דרך היזמות

אור חביב, 
מנהל מקצועי 

  מאיץ

  צאה פרונטליתהר
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים

האב 
  אילת

  

-16:00 ב' 10.2.20 2
19:00 

  2בוטקמפ מפגש 
Lean Startups + MVP + 

Lean Canvas 

גבי קמינסקי, 
  זון-סיטי

  הרצאה פרונטלית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים

האב 
  אילת

  קנבס ראשוני מלא

-16:00 ב' 17.2.20 3
19:00 

  3בוטקמפ מפגש 
 SWOT -ניתוח שיווקי

  הרצאה פרונטלית  תמיר סמוראי
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

מצגת פיטש 
ראשונית הכוללת 

בין היתר את 
הפרטים הבאים: פן 

טכנולוגי, הרכב 
החדשנות, הצוות 

  והשלב
         ועדת בחירת מיזמים לתכנית   ד' 19.2.20 4

-16:00 ד' 24.2.20 5
19:00 

בניית תכנית עבודה והבנה 
יך א - כללית של מצגת עסקית
 מכינים מצגת למשקיעים

אור חביב, 
מנהל מקצועי 

  מאיץ
רן ששון, 

מנהל המאיץ 
  מטעם מעוף

  הרצאה פרונטלית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
תוכנית לגבי  מצגת

, מצגת עבודה 
   שירותי מעוף 

האב 
  אילת

  תכנית עבודה

-16:00 ב' 2.3.20 6
19:00 

ילוח שוק פ -ניתוח שיווקי
 ומתחרים

  הרצאה פרונטלית  רונן כהן
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

מפרט לקוחות 
פוטנציאליים 

ומסמך ניתוח 
  מתחרים

-16:00 ב' 11.3.20 7
19:00 

  הרצאה פרונטלית  דבורה מינדל מיתוג ושפה עיצובית
לקידום סדנא מעשית 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

החלטה על שפה 
עיצובית למיזם 

ועיצוב לוגו, תקציר 
)one pager (

  ומצגת
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-16:00 ב' 16.3.20 8
19:00 

Pitch & Presentation 
עמידה מול פאנל שופטים, איך 
 מציגים נכון, שפת גוף

  הרצאה פרונטלית דינה רוקסא
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

  

-12:00 ב' 16.3.20 9
15:00 

אורי שמש,  סיור במפעל יטבתה
  יטבתה

סיור והדרכה במפעל 
  יטבתה

    יטבתה

-16:00 ב' 23.3.20 10
19:00 

כלים  -ניהול פרויקטלי
ומתודולוגיה לניהול משימות 

  ופרויקטים
הקמה/ שיפור של פרופיל 
לינקדאין אישי ודף עסקי 

 לסטרטאפ

  רותם גולדמן
שרון גינדי, 
  האב אילת

  הרצאה פרונטלית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

הקמה/ שיפור של 
  פרופיל לינקדאין

-16:00 ב' 30.3.20 11
19:00 

ושגים מ -UI/UXחוויית משתמש 
 ואפיון המותג והמוצר

בועז עדתו, 
סקיילר 

HoneyBook  

  פרונטליתהרצאה 
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

Product 
definition and 
flow 

-16:00 ב' 6.4.20 12
19:00 

שירה זלצר,  תהליך אפיון והמוצר הטכנולוגי
  קמביום

  הרצאה פרונטלית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

  מיטאפ

-16:00 ב' 20.4.20 13
19:00 

כלים  -גיבוש אסטרטגיית שיווק
 דיגטליים ומסורתיים

גיל ממן, 
דוברות 

  עיריית אילת

  הרצאה פרונטלית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

  

14 

 

-16:00 ב' 4.5.20
19:00 

יהול נ  -גיבוש אסטרטגיית שיווק
תכנית שיווקית וניתוח , תקציב
 השיווק

  הרצאה פרונטלית  גל לוי פרס
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

תכנית שיווקית 
ואסטרטגיית חדירה 
 לשוק

-12:00 ב' 4.5.20 15
15:00 

מחלקת  -סיור בעיריית אילת

 ערים חכמות
סיור והדרכה   אלעד טופל

במחלקת ערים 
  חכמות בעיריית אילת

עיריית 
  אילת

   

-16:00 ה' 14.5.20 16
19:00 

חוזים:  -היבטים משפטיים
 NDAמייסדים, שותפים, 

לירון לוי גבאי, 
Spero, Levi 

 &Co.  

  הרצאה פרונטלית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

  

-16:00 ב' 18.5.20 17
19:00 

טנטים פ -היבטים משפטיים
 ומשקיעים

עומרי רייסמן, 
Rosetta IP  

הרצאה 
סדנא פרונטלית

מעשית לקידום 
ביקורת התוצרים

  תוצרים פרטנית

האב 
  אילת

  

-16:00 ב' 25.5.20 18
19:00 

  הרצאה פרונטלית  איל איס הכנת תכנית עסקית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

תכנית עסקית/ 
 קנבס מלא

-16:00 ב' 1.6.20 19
19:00 

משה צרפתי,  תמקורו -משאביםגיוס 
Krypton VC  

  הרצאה פרונטלית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

   



 

 

 

       15.12.2019גרסה 

 

  

   

-16:00 ב' 8.6.20 20
19:00 

איתי גליק,  סטרטגיהא -גיוס משאבים
Dell  

  הרצאה פרונטלית
סדנא מעשית לקידום 

  התוצרים
ביקורת תוצרים 

  פרטנית

האב 
  אילת

Data Room- 
חומרים לקראת 
 גיוס הון

            דמו דיי טנטטיבי ב' 22.6.20 21

  23.6.20 

- 

23.9.20 

פגישות ליווי שבועיות למיזמים      
  הבוגרים

אירועי מיטאפ קהילתיים  3
  בהאב אילת

פגישות עם לקוחות ומשקיעים 
  פוטנציאליים

  הזדמנויות חשיפה

 פגישות ליווי פרטניות  
 מפגשי מיטאפ

לקוחות פגישות עם 
ומשקיעים 
 פוטנציאליים

דוכן או הצגת המיזם 
בהזדמנויות חשיפה 
 שונות

האב 
 אילת

 תיק משקיעים


