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 רעיון עסקישל והתכנות השוק כיצד לבחון את פוטנציאל 

 

בהיבטים  רעיון עסקיהעסקית של  ההתכנותלאפשר למשתתף לנתח ולהעריך את  -  מטרת הסדנא

 של פוטנציאל שוק, פוטנציאל כלכלי של המיזם ודרישות החוק. 

  ש"א 8חד יומית בסך  היקף הסדנא:

 : יזמים אשר בוחנים הזדמנויות עסקיות להקמת עסקקהל היעד

 MatiCoursim@startup.org.ilדוא"ל או /ו 2שלוחה  09-7602716טלפון  לפרטים נוספים ורישום:

 
 

 סילבוס הסדנא:
 

ניתוח 
 התכנות

 

 התכנות מהו ניתוח 

 היבטים פיננסים 

  היבטים חוקיים ורגולטורים 

 השוק ופוטנציאל החדירה 

 מתחרים ומבנה התחרות 
 נלמד מהו ניתוח כדאיות ומהם הנושאים אותם נבחן בחלק זה

 

 איסוף המידע
 

 : הקיימים העסקי המידע וסוגי מקורות

 באינטרנט עסקי למידע( ובתשלום חינמיים) נוספים  ומקורות מידע מאגרי  

 לשאילתת כללית משאלה מעבר)  – מידע לאיתור חיפוש במנועי מתקדם שימוש 
 (חיפוש

 מידע לאיסוף ופורומים חברתיות ברשתות שימוש 

 ומקצועיים כלכליים ואתרים בעיתונים מאמרים וניתוח איתור 

 שטח ותצפיות בחינות 

 (וכד ומוסדות רשויות, עיריות) משפיעים גורמי עם ראיונות' 
 שונים מידע ממקורות השוק לבחינת רלוונטי מידע עצמאית  לאסוף למדנ בחלק זה

 בעלות נמוכה 

ארגון המידע 
   על השוק 

 

 ניתוח סגמנטים של השוק והגדרת קהלי יעד 

 ניתוח התחרות והמתחרים 

 זיהוי וניתוח מגמות 
 העסקי לרעיוןאודות השוק אשר רלוונטי  המידע את בחלק זה נלמד לנתח

 הפסקה

הפקת 
 תובנות

 

 המתחרים מניתוח להפיק ניתן מה – תחרותי צמרק'בנ 

 כניסה חסמי זיהוי  

 תחרותית מיצוב מפת  

 המכירות משפך" על אומדן חישוב " 
משמעויות  והוצאת עיבוד לכדי אותו ולארגן המידע את לזקק בחלק זה נלמד

 רלוונטיות 

 ניתוח
 התכנות
 כלכלית

 מבנה בחינת)
, הוצאות
 החזר

 '(וכד השקעה
 

 תפעולית איזון נקודת ניתוח 

 למיזם נדרש ומימון השקעה החזר תקופת ניתוח 

 עמם התמודדות ואופן סיכונים ניתוח 
 

 אותו העסקי המיזם לגבי ראשונית הערכה לבצע למשתתף לאפשר חלק זה מטרת
 להקים מתכנן הוא
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 תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות

 רישום והסדרת תשלום לסדנא/קורס מהווה האישור והסכמה על האמור בתקנון

 נהלי הרשמה וביטול השתתפות: .1

 ההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה. .א

ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי  7תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד  .ב

 מלא ללא דמי ביטול.

 יום ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7 -מ החל לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ג

 דמי רישום. ₪  300זכאי להחזר כספי בניכוי  הקורס לפני תחילת

הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות עקב  תחילת יום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ד

 שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י( לא יהיה זכאי להחזר כספי. 

כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על  .ה

 ידי המ.ט.י.

 לא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס. .ו

ת תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שהתלמיד מסר למ.ט.י כל החזר כספי בהתאם להוראו .ז

 את הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.

 למ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר לתלמיד לעבוד מקורס אחד לאחר. .ח

מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום  .ט

תלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל לקורס, וזאת גם במקרים בהם ה

 השיעורים, מכל סיבה שהיא.

המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י תהיה  .י

לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי  חודשים ממועד חתימת התלמיד על תקנון זה. 6

 לתלמיד, מכל סיבה.

 התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. התלמיד לא יוכל לבטל את .יא

 

 תכני הקורס: .2

 המ.ט.י מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים.  .א

במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה  .ב

 שהיא מבלי להודיע על כך לתלמידים. 

בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה,  יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא .ג

או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט.י  רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים

 ידאג להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.

המ.ט.י. יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם  .ד

 לשיקול דעתו.

 

 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

תלמיד אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן  .א

שפוז מילואים או א להשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למעט מסיבות של שירות

 מפגשים.  3-בבי"ח, בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ

למיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים המט.י. אינו מחויב כלפי הת .ב

 רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.

 המ.ט.י אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. .ג

 מידים.כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המרצים וכלפי שאר התל .ד
 
 


