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הכירו את ה- ILANNOVATION-
מועדון היזמות של בית הספר למנהל
עסקים באוניברסיטת בר אילן
יצירתיות ,חדשנות ויזמות נפגשים במועדון  ILANNOVATIONשל בית הספר למנהל
עסקים בבר אילן | דניאל דותן

ע

בור יזם מתחיל ,ההבדל בין הצל־
חת המיזם ובין כישלונו טמון בדרך
כלל בסיוע ,בכלים ובמידע הרא־
שוני אותו הוא מקבל בתחילת הדרך.
יזמים צעירים שבכוונתם להקים עסק
או מיזם ,זקוקים לאותה הכוונה ,ייעוץ
וליווי ,שיאפשרו להם להתקדם עם הרעיון
היזמי ולפתח אותו עד לכדי מימושו .לצורך
כך ,הוקם מועדון היזמות ILANNOVATION
של בית ספר למנהל עסקים באוניברסיטת
בר אילן ,שמזה כשנה וחצי תומך בפרויקטי
יזמות של הסטודנטים וכן של יזמים
צעירים מהסביבה.

לשיפור ועידוד יזמות באינטרנט .במיזם
פיתחנו סוגים שונים של מתודולוגיות
ומנגנונים שמסייעים ליזמים צעירים להיכנס
לתחום היזמות באינטרנט ,בין השאר
מערכת למיפוי האקו-סיסטם של היזמות
שמקשרת בין יזמים צעירים ובין בעלי עניין
נוספים ,כגון משקיעים או ספקי פתרונות.
המערכת כוללת מפה דינמית ,באמצעותה
יזמים יכולים לנווט את דרכם בסביבת
היזמות באזורים הגיאוגרפים שלהם .המיזם
זכה במענק מטעם האיחוד האירופאי,
ובעקבות הזכייה נוצרו קשרים עם מספר
גופים אירופאים וכך הצטרף המועדון שלנו

המועדון הוקם ביוזמתו של ד"ר אייל
יניב ,ראש בית הספר למנהל עסקים
בבר אילן ,שזכה בעצמו במענק מטעם
הנציבות האירופאית עבור פרויקט יזמות
אינטרנט ,ובכך התאפשר קידום המועדון
ושילובו ברשת מועדוני היזמות האירופאית
.Startup Europe

לרשת .כחלק מהתכנית האירופאית התקיים
אצלנו השבוע כנס ,אשר נערך בו זמנית
ב 38 -אוניברסיטאות באירופה .הכנס עסק
בקשר בין אקדמיה ויזמות".

רעיונות יזמיים ,סיוע אשר ניתן באמצעות
מפגשים קבועים של חברי המועדון עם
יזמים שהצליחו ,עם גורמים מקרנות הון
סיכון ,וכן עם מומחים מתחומים שונים.
בנוסף ,נערכים ימי עיון והשתלמויות,
חיוניים ליזמים ,כגון יום עיון בנושא
מדיה דיגיטלית שנערך לאחרונה וסדנאות
וכתיבת תוכנית עסקית ועוד.
החל מהשנה ,המועדון מקיים תכנית
מנטורינג ,הנמשכת שנה שלמה .זוהי
תכנית תחרותית ,בה  7צוותים של יזמים
מקבלים ליווי של מנטורים לאורך השנה
במטרה להקים סטארט-אפ".

מה מספקת מעבדת החדשנות של
המועדון?

מהו המיזם שפיתחת וכיצד
הוא השפיע על הצלחת מועדון
?ILANNOVATION
"המיזם נקרא " ,"My wayפרויקט

כיצד פועל המועדון?

"המועדון הוקם עבור סטודנטים
שמתעניינים ביזמות ומשמש כרשת
חברתית המסייעת להם לקדם את הרעיון
העסקי שלהם 16,000 .הסטודנטים
שלומדים בבר אילן מוזמנים להצטרף
למועדון על מנת לקבל סיוע בפיתוח

"במסגרת המחקר שלי הקמתי מעבדת
חדשנות אשר מסייעת לעסקים קטנים
לייצר רעיונות יצירתיים ,מחוץ לקופסה.
המעבדה מפעילה שיטות חדשניות
לפיתוח יצירתיות  ,כאשר במסגרת פרויקט
ייחודי היא מפגישה בין עסקים ובין אמנים
ויוצרים (״רעיונאים״) ,אשר בתהליך
מובנה של סיעור מוחות מציעים רעיונות
מקוריים ,בעלי ערך ומפתיעים.
בדרך זו אנו מעודדים חשיבה
מסתעפת ,אשר מאופיינת ב״יציאה
מהקופסא״ וחיפוש פתרונות יצירתיים
לא שגרתיים .במעבדה אנו לא מחפשים
את "הרעיון הנכון" ,אלא תרים אחר
מגוון רחב של רעיונות שיכולים להוביל
לפתרון יצירתי .האמנים אשר משתתפים
בתהליך הרעיונאות ,מורגלים בחשיבה
יצירתית פורצת גבולות ומאחר ואינם
מתמצאים בבעיות עסקיות ,מתאפשרת
חשיבה מסתעפת וחילול רעיונות רבים
אפקטיביים .הפעילות הזו של המעבדה
הצליחה לסייע למספר לא מבוטל
של עסקים להגיע לרעיונות יצירתיים
ומפתיעים ,אשר במקרים מסוימים סללו
את דרכם החוצה מאזור הנוחות שבו
התנהלו במשך זמן רב ולפרוץ קדימה".

