
 

 

 

   2020אפריל  16עדכני 

  2020טק דימונה -תכנית אקסלרטור מעוף

 חזון:

קידום חדשנות, יזמות וטיפוח דור היזמים הבא של הנגב זאת באמצעות חינוך ליזמות, 
מידע, חיבור לגורמי מפתח בתעשייה, פיתוח קהילה טכנולוגית מגובשת במטרה  הנגשת

טיפוח ואימון יזמים למימוש הפרויקטים שלהם בתחום העסקי  להעצים את יצר היזמות.
  והטכנולוגי תוך תמיכה מקצועית ואישית.

    

    התוכנית:

, מובילים מהתעשייה  מנטוריםשבועות שיכללו: ליווי צמוד של  24התוכנית תימשך 
הרצאות/סדנאות מקצועיות במגוון תחומים הרלוונטיים לעולמות ההייטק וחשיפה להזדמנויות 

במסגרתו ערב חשיפה האקסלרטור יתקיים  לאחר סיוםבכניסה לתחום הסטרטאפים. 
משקיעים, חברות, יזמים.  תינתן לכל אחד מהיזמים הזדמנות להציג את המיזם שלו מול

נית היזמים יעברו הכשרה אשר בה ירכשו מיומנויות מעולם היזמות ויתנסו במסגרת התכ
בתהליך הקמת מיזם עסקי על כלל היבטיו ובפרט פיתוח רעיון למוצר, בניית תכנית עסקית, 

הקמת חברה, גיוס הון והצגה למשקיעים. התכנית תעניק למשתתפים ארגז כלים שימושי 
  ראשונים בעולם היזמות.ופרקטי שיאפשר להם לעשות את צעדיהם ה

  כלים לפיתוח חשיבה רעיונית של יזם:

    שיפור מיומנויות התקשרות, ההצגה והעמידה מול קהל תוך שימוש נכון בשפת גוף וקול.

 -עקרונות השיווק ילמדו דרך העברת מסרים ביצירתיות ועניין בהתאמה לקהלי יעד שונים 
  משקיעים, שותפים ועוד.·לקוחות, 

כתיבת תוכנית עסקית, הגדרת מודל עסקי,  -יות להקמת מיזם עסקי הכוללים פיתוח מיומנו
  שוק, מחקר שוק, בניית תמהיל שיווקי ועוד.·ביצוע סקרי 

  בניית תכנית עסקית, ניהול תזרים מזומנים ואסטרטגיות לגיוס הון. -כלים פיננסיים ליזמים 

במסגרת התכנית היזמים יעברו הכשרה אשר בה ירכשו מיומנויות מעולם היזמות ויתנסו 
בתהליך הקמת מיזם עסקי על כלל היבטיו ובפרט פיתוח רעיון למוצר, בניית תכנית עסקית, 

 הקמת חברה, גיוס הון והצגה למשקיעים. 

 את צעדיהםהתכנית תעניק למשתתפים ארגז כלים שימושי ופרקטי שיאפשר להם לעשות 
  הראשונים בעולם היזמות.

    

 
 



 

  

  

  מפגשים: סילבוס

Session 
# 

Session Subject  Conducted By  Homework  

1.                
Opening Session: 

- Ground Rules 

- Project & Selfie 
Presentation 

Tal Catran Improving 
Presentations  

2.                
Project Plan: 

- Building the 
project plan 

- Mentors speed 
dating 

Tal Catran Preparing project 
plan by # 4  

3.                
Lean Startup: 

- lecture 

- Exercise 

Idan katz Submitting 20 
customers feedback 

by # 5  

4.                
Innovation 
Session: 

- 10 Types of 
Innovation 

- Exercise 

Idan Adler Submitting 
startup’s   focused 

idea by # 6  

5.                
Business Plan: 

- Business plan 
basics and chapters 

- 
Executive  summary 

Itai Buchan Submitting BP  by   #
18  Submitting 
BP  by   #11  



 

  
   

6.                
Business Model 
Canvas 

- business models 
for startups 

- Workshop 

Racheli Varsano 
Rosenberg 

Submitting BP  by   #
9    

7.                
Products 
development SW + 
HW: 
-  Methodologies 

and practical tips 
on products 
development 

Yotam Gonen, Eli 
Swed 

    

8.                
Legal Overview: 

- Co-Founder 
agreement 

- IP Issues & rights 

Ronen Hausirer, Gadi 
Benet 

Submitting Co-
Founders 

Agreement   by   #19   

9.                
Investment basics: 

- Term Sheet 
Agreement 

- Valuation 

- Exercise 

Omer Berkman Exercise conducted 
during session  

10 .
  

    

Business pitch 
workshop: 

- Storytelling 

- Presentation skills 

   
Liat Livnat, Shahar 

Lari, Itai Buchan  

Submitting 
improved 

presentation by 
#  11  

  
 

   



 

  
 

   

11 .
  

    

Presentation 
event: 

- Startups pitch to 
stake holders 

Tal Catran     

12 .
  

    

Hi-Tech tour: 

- Visiting a leading 
Hi-Tech company in 
the area 

- Photo shoot 

Tal Catran + 
Municipality + Maof 

    

13 .
  

    

Fund Raising 
Option: 

- Angle Investors 

- VC 

- Innovation 
Authority 

- Crowd 
Funding ] 1[עד
]2[ארש   

Ido Gur , Linoy 
Cohen, Tal Tochner, 
Itai Bek, Or Bennun 

    

14 .        
Customer 
development: 

- Go to Market 

- Competitive 
positioning 

- Pricing 

   
Eti Finkelstein, Liat 

Hadar Shavit, 
Meirav Har-Noy  

Submitting go to 
market strategy #  17  

15 .
  

    

MARCOM: 
·  Branding 
·  Pitch Deck + 

marketing aids 
·  Social networks 

(LinkedIn, 
Facebook) 

Timor Gordon, Netta 
Doron, Josh Porat 

Preparing a personal 
LinkedIn page by # 

19  



 

  
   

16 .
  

    

International 
Marketing: 
·  Know your Global 

potential market 
·  Expert global 

marketing panel 

Ronen Engler, 
Omer Hevlin, 

Avishai Maderer, 

    

17 .
  

    

Deployment with 
1st adaptors: 

- Deploying startup 
in first adaptors 

Alon Schwartz, 
Nurit Aniv-Bar, 
Roni Shoham 

Preparing a 
deployment  strategy 

by # 19  

18 .
  

    
Demo Day 
preparations: 

Presentations 
rehearsal 

Tal Catran     

19 .
  

    

Learning from 
Others: 

- Participation in a 
Demo Day event of 
another accelerator 

Tal Catran     

20 .
  

    
Demo Day 

- Final event of the 
program 

Tal Catran + Maof 
+ 

Municipality3[ארש[  

    

 

 

   


