
 

מספר 
 מפגש

 נושא ההרצאה חברה \תפקיד  מרצה שעה יום תאריך

 מנהלת אקסלרטור עו"ד  אורנית שנער 10:55-31:55 שלישי 3512 בנובמבר 50 1

CitiBank NY 

חשיבה יזמית וחשיבות הרעיון בהקמת סטארט 
 אפ

 יזם ומנטור מר אמיר רווה 10:55-31:55 שלישי 3512 בנובמבר 13 3

MG Equity Partners (UK) 
 Elevator Pitchהצגה אפקטיבית בפני משקיעים 

 מנהל קרן השקעות ויזם מר רוברט פינקס 10:55-31:55 שלישי 3512 בנובמבר 11 2

MG Investment Capital 

 בחינת הרעיון בתהליך בניית מיזם 

 10:55-10:25 שלישי 3512 בנובמבר 32 4
 

 מר מיכי וויס
 

 בנק לאומי –מנהל צוות לקוחות הייטק 
 

 מפגש בין הבנקאות לסטארטאפ 

 ויזם השקעות קרן מנהל פינקס מר רוברט 10:25-31:55

MG Investment Capital 

הערכת שווי לחברה וניהול  –התנהלות פיננסית 
 תקציב

יזם ומרצה בפקולטה למנהל עסקים  דר' דן גנג 10:55-31:55 שלישי 3512 בדצמבר 52 0
 באוניברסיטה העברית

MusicGenome.com Inc 

בעידן הרשתות החברתיות הכנת תוכנית שיווק 
 והמדיה הדיגיטאלית

 המונים מימון: בנושא עיון יום על פי תוכנית יום העיון   12:55-11:40  שלישי 3512בדצמבר  15 2

Crowd Funding 

 10:55-11:55 שלישי 3512בדצמבר  34 7
 

 מנהל האקסלרטור של מיקרוסופט מר חנן לביא

Microsoft Ventures Accelerator 

סיור הכרות והרצאה על תוכנית האקסלרציה של 
 מיקרוסופט בהרצליה

-עו"ד אביטל זר 11:55-31:55
 שינקאי

שותפה ואחראית תחום טכנולוגיה וקניין רוחני 
 קונפורטי שביט ושות'במשרד שנהב 

 היבטים משפטיים בחוזי השקעה בחברות הזנק

 רוחני היבט פרקטי של דיני קניין PEREL - Intellectual Property Law Office עו"ד ליאת גלילי פרל 10:55-31:55 שלישי 3514בינואר  57 0

 יזם ומנהל קרן הון סיכון מר גדעון בן צבי 10:55-11:25 שלישי 3514 בינואר 31 1
enVerid ,BriefCam Ltd, Aviv Venture Capital 

 פגישה עם משקיע

 ויזם השקעות קרן מנהל פינקס מר רוברט 11:25-31:55

MG Investment Capital 

 ניהול משא ומתן

 ומנטור יזם מר אמיר רווה 10:55-31:55 שלישי 3514 בינואר 30 15

MG Equity Partners (UK) 
 והכנה לפגישה Rock Shockמצגת 

 ויזם השקעות קרן מנהל פינקס מר רוברט 10:55-31:55 שלישי 3514בפברואר  54 11

MG Investment Capital 

המודל העסקי, ייתכנות פיננסית, ניתוח ובדיקת 
 השוק



 

 

 יועץ הדרכות מר גלעד נוימן 10:55-31:55 שלישי 3514 בפברואר 11 13
Dale Carnegie 

 31-כלים להתמצאות בעולם העסקי במאה ה

 10:55-31:55 שלישי 3514בפברואר  10 12
 

 מנהלת אקסלרטור עו"ד אורנית שנער

CitiBank NY 

 הכנה לשיחת מכירה

 ויזם השקעות קרן מנהל פינקס מר רוברט 10:55-31:55 שלישי 3514בפברואר  30 14

MG Investment Capital 

 מקורות לגיוס הון

מכללה  –מנהל האקסלרטור של עזריאלי  מיכאל מזרחי 17:55-35:55 ראשון 3514 במרץ 50 10
 אקדמית להנדסה

 Demo Day לקראת הצגה ראשונית סדנת


