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 קול קורא

 התוכנית למיזמים טכנולוגים

 

עם  יייחודלקחת חלק בשיתוף פעולה להיות יזם ואותך  יםמזמינ יחד עם המחלקה לניהולמשאבי אנוש אגף 

 המתמחים בניהול מערכות מידע. ,לניהולראשון מהמחלקה  טודנטים לתוארס

 

, וממשאבי אנוש מערך המחשוב, מלניהול מהמחלקהלווה ע"י צוות מומחים ת תוכנית למיזמים טכנולוגיםה

 .םלממש רעיון זה ולהביאו ליישושיעזרו לך 

 

טכנולוגיים לתהליכים קיימים וחדשים בסיועם של לתת לחברי הסגל הזדמנות לפתח פתרונות : תוכניתמטרת ה

 סטודנטים המתמחים בניהול מערכות מידע.

 

  םהמתמקצעיסטודנט או קבוצה של סטודנטים  יצוותוועדה, על ידי  לכול אחד מהמיזמים שיבחרו : איך זה עובד

ם במסגרת התואר להגיש . סטודנטים אלו מחויבימהמחלקה לניהול  שנה שלישיתבתחום ניהול מערכות מידע, 

  .טיפוס למערכת מידע -אב בדמותפרויקט גמר, 

 

  :מהו מיזם טכנולוגי

 יים ביחידתך וברצונך למחשב אותוכול תהליך הק

 פים למספר גורמים וניתנים למחשובתהליכים משות

 

 .מנהלי והטכני: התוכנית מיועדת לחברי הסגל הקהל היעד

 

גי יזכו לקבל הדרכות העשרה אשר תורמות לידע ולהכשרה היזמית, מועמדים שיגישו הצעה למיזם טכנולו

 מפגשים בהם ילמדו על יזמות, יצירתיות, שיווק, מימון, ניהול הפרויקט ועוד.

 

 

 : התהליך

  הגשת הפרויקט 

 .חברי הועדה יכללו: רמ"ח לניהול, מרצה האחראי על קורס  סינון ראשוני של פרויקטים ע"י וועדה

הקמת אב טיפוס" של המחלקה לניהול, סמנכ"ל אגף מחשוב, סמנכ"ל אגף משאבי אנוש,  –"פרויקט גמר 

 ממ"ח סגל מנהלי וטכני.

  ועדה לבחירת הפרויקטים המשותפיםהבפני הנבחרים הצגת הפרויקט . 

 ובחירת סטודנטים מהמחלקה. מהמחלקה לניהול שיווק הפרויקט בפני הסטודנטים   



 

 

 
 14/05/2018, שני כ"ט אייר תשע"ח יום

 

 מנהלי וטכניאגף משאבי אנוש, מחלקת סגל 

 מדור גיוס ופיתוח עובדים

 

 ועבודה על הפרויקט. איפיון הפרויקט  עם הסטודנטים 

 שעות אקדמיות בנושאים  10המשתתפים בפרויקט יזכו להשתתף בהכשרה בת  –בנושא יזמות  הדרכות

 הקשורים ליזמות והובלת פרויקטים )ההדרכות יתקיימו במהלך השנה(. שונים

  בחירת הפרויקטים המצטיינים. ללתהליך  ייוגשו באופן אוטומטשייושמו הפרויקטים 

 

 שנת הלימודים תשע"ט   :רויקטמשך זמן הפ

 

 :אז מה עלי לעשות

 למחשב ארצהצורך אותו תהליך/לחשוב על  .1

 ללא צוות( עבודה )ניתן להגיש גם פרויקט באופן עצמאי לגבש צוות .2

 השאלון המצורף למלא את .3

 לחכות לזימון לוועדה .4

 

 15/6/18:מועד אחרון להגשה ההצעה

 

 :לשאלות ניתן לפנות ל
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mailto:alazer@bgu.ac.il
mailto:–%20hhoresh@bgu.ac.il

