
מדד הצלחהבעל אחריות במחלקה(פעילות)משימה לביצוע יעד אופרטיבימטרה
סטטוס ביצוע בסוף 

חודש

קיום מעבדה ליזמות .1
במבנה של )חברתית 

במהלך השנה (קורס
גיוס מנחה וסטודנטים לתכנית

מנהלת יחידת 
יחד עם )היזמות 
ברק + (הדקנאט

ממד הצלחת המעבדה 
 סטודנטים 12-15הינו 

פעילים מידי שנה 
  פרויקטים4-5שמייצרים 

(שאינם חד פעמיים)

במהלך השנה (במבנה של קורס)קיום מעבדה ליזמות חברתית .1

במהלך השנה (במבנה של קורס)קיום מעבדה ליזמות עסקית .2

מועדוני יזמות בקמפוס. 3

LEADתוכנית מנהיגות בשיתוף . 1

2019טאו אינוביישן . 1

יצירת שיתופי פעולה פנים קמפוסיים. 2

קידום נושא היזמות 
הסטודנטיאלית בקמפוס

יחידת היזמות

המחלקה תקדם את תחום , בנוסף. תוך מתן דגש על יזמות עסקית וחברתית כאחד,  יחידת היזמות מהווה את הכלי לפיתוח נושא היזמות הסטודנטיאלית בקמפוס
.פיתוח המנהיגות בקמפוס

בעלי תפקידים

רכז קורסים, מנהלת היחידה

מטרות המחלקה

קידום נושא היזמות הסטודנטיאלית בקמפוס

קידום נושא פיתוח המנהיגות בקמפוס

החדשנות והטכנולוגיה, העלאת המודעות לתחום היזמות

יעדים אופרטיבים



קיום מעבדה ליזמות .2
במבנה של )עסקית 

במהלך השנה (קורס
גיוס מנחה וסטודנטים לתכנית

מנהלת יחידת 
ברק+היזמות 

ממד הצלחת המעבדה 
 סטודנטים 12-15הינו 

פעילים מידי שנה 
  פרויקטים4-5שמייצרים 

(שאינם חד פעמיים)

מועדוני יזמות . 3
בקמפוס

גיוס סטודנטים למעדונים 
וסטודנטים שיובילו את מועדון 

היזמות בחוג שלהם
מנהלת יחידת היזמות

5מעדוני יזמות ב 5  
 פקולטות שנפגשים פעם

 בשבועיים לעבוד על
challenges

תוכנית מנהיגות . 1
LEADבשיתוף 

כתיבת התכנית ברמת התוכן 
אנחנו .. ליד עושים- וגיוס מנחה 

נגייס סטודנטים ונדאג 
לאדמנסטרציה

מנהלת יחידת 
lead+ היזמות 

יקבע בתוכנית עבודה 
שליד כותבים

יצירת שיתופי פעולה . 2
פנים קמפוסיים

איתור שיתופי פעולה רלוונטים 
-כדוגמת בית הספר למדעי המוח 

ד״ר דנה בר און -
מנהלת יחידת היזמות

תרגום שיתופי הפעולה 
לערך עבור היחידה

העלאת המודעות לתחום 
החדשנות , היזמות

והטכנולוגיה
2019טאו אינוביישן . 1

שילוב הסטודנטים הפעילים 
תחת היחידה בכנס ויצירת 

שתופי פעולה עם השת״פים של 
הכנס ומינוף הכנס כאירוע הדגל 
השנתי של אגודת הסטודנטים 

בתחום היזמות

מנהלת יחידת 
ברק+ היזמות 

יצירת שיתופי פעולה 
אפקטיבים ושיפור תדמית 

הכנס בקרב סטודנטים

קידום נושא היזמות 
הסטודנטיאלית בקמפוס

קידום נושא פיתוח המנהיגות 
בקמפוס


