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  :דרישות קדם

 1ניתוח מערכות מידע  -סטודנטים להנדסת תעשיה וניהול 
 תכנות מובייל –סטודנטים להנדסת תוכנה 

 סטודנטים במסלול לפיתוח משחקים דיגיטליים. 

 

 :מטרות הקורס

חדשנות ויזמות הינם הכלים המרכזיים המאפשרים שיפור כושר התחרות והביצועים הפיננסיים של עסקים. 

תחומי, המשלב את תחומי הנדסת תעשייה וניהול, הנדסת תוכנה ומשחקי מחשב, נתמקד מידי -בקורס הרב

יעשה בשיתוף ש, Well Being -ושנה בתחום עסקי מסוים, והשנה נתמקד בתחום הרפואה מקדמת בריאות 

הכשרת הסטודנטים לחקר ויזמות,  מטרתנו בקורס היא פרויקט אירופאי באוניברסיטת חיפה.פעולה עם 

 תחומית המשלבת הבנה אנושית וטכנולוגית. -מציאת פתרונות לבעיות מורכבות הדורשות חשיבה רב

 

 :תקציר הקורס

 
תחומיים בטרה ליזום שרות חדשני בתחום הרפואה -במסגרת הקורס יעבדו הסטודנטים בצוותים רב

ובתהליך פיתוח  Game Thinking -ו  Design Thinkingהמונעת.  העבודה בקבוצות תסתמך על שיטות האפיון של 

Agile .המתבסס על איטרציות מהירות של פיתוח ובדיקות משתמש  
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יה והאקדמיה יתארחו בקורס בנושאי: מגמות חדשנות ברפואה כיום, אתגרי מרצים אורחים מהתעשי

 NUDGEחדשנות רפואית, שימוש בכלכלה התנהגותית בקידום בריאות ויזמות טכנולוגית בנושאי בריאות )

 לפרויקט האירופאיאג"ח חברתי( ויזמות טכנולוגית בנושאי קידום בריאות. בסיום הקורס יוצגו הפרויקטים 

 משו"ב ובדיקת היתכנות. לקבלת 

 
 
 :חלוקה שבועית –כנית הלימודים ת

 )התוכנית כפופה לשינויים( 
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  :חובות הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופי

 :נוכחות לפחות( 80%) יש חובת נוכחות  

 .פרויקט גמר  

 הרכב הציון:

 נוכחות והשתתפות בכיתה.  30%

 פרויקט גמר.  70%

 

 :קריאה נוספים מקורות

 

Mobile health in Google Scholar: 
https://scholar.google.co.il/scholar?as_ylo=2014&q=mobile+health+applications&hl=en&as_sdt=0,5 
 
Links to Behavioral Economics: 
https://www.calcalist.co.il/local/articles/0,7340,L-3683598,00.html 
https://www.youtube.com/watch?v=-kf98RYsh9M 
https://www.youtube.com/watch?v=BAujvYmvfyU&t=3s 

kf98RYsh9M&feature=youtu.be-https://www.youtube.com/watch?v= 
https://www.youtube.com/watch?v=BAujvYmvfyU&feature=youtu.be 

 

http://www.springer.com/series/10028
http://www.springer.com/series/10028
https://www.youtube.com/watch?v=BAujvYmvfyU&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=-kf98RYsh9M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BAujvYmvfyU&feature=youtu.be

