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SPORT-IN 
 עלון המרכז לחדשנות ויזמות בספורט

 

 חינוך הגופנימיזמים וחידושים טכנולוגיים של תלמידי תכנית התואר השני במדעי ה
 של המכללה האקדמית בוינגייט

התקבצו תשפ"א בספורט  בקורס חדשנות ויזמותשהשתתפו  התואר השניתלמידי עשרות מכמה 

מיזמים חדשניים שמציעים  קידוםבלקבוצות יזמות ובמהלך סמסטר החורף השקיעו חשיבה רבה 

ברוח התקופה, מרבית על ידי המשתתפים. עצמאי שזוהו שנבחרו מרשימה, או פתרונות לאתגרים 

ת רשתות חברתיויישומונים לניהול ו גהפתרונות עסקו בהיבטים שונים של אימון מתוקשב. כמו כן הוצ

מרחבית עבור שחקני התמצאות  יםחדשניים כגון עזר , וגם אביזריםבדגשים שונים יביתלפעילות ספורט

. (בתוך מגרש מוקטן ומדופן שחקני שדה עיוורים ושוער רואה 4 עם יש משחק כזה ,כן)עיוורים כדורגל 

המיזמים  .ניתן לחשוף אותם כאןעדיין לא שמיועדים לפיתוח נוסף ולכן  בזריםאמהפתרונות עסקו בחלק 

לוו, נבדקו והוערכו על ידי מנטורים מקצועיים בתחום הפיתוח של מיזמי תנועה וניהול עסקי של מיזמים. 

 שמאלקלקה על התמונה מצד על ידי ה .(מצגת למשקיעים) של מצגי הפיץ'נבחרות להלן מספר דוגמאות 

 ניתן להגיע להצגה.מימין  בכחוללקישורים או 

 

 נבחרות של מצגות הפיץ'דוגמאות 

 

 מעלות 360-אימון ב

  אביב אמדורסקי, אופיר דר לולו, מתן חתוכה

מצלמות המאפשרת מספר זוויות צילום  4ערכה בת 

במהלך אימון אישי על מנת להגדיל את הבטיחות 

 ואת אפשרות מתן המשוב במהלך אימון מתוקשב
 

Train & Connect 

לזר  פז, מתן נסטל, ליאור פרידמן, אמילה-תומר דה

 ושובל לוי 

כמערכת עזר לניהול ובקרה של תכניות  יישומון

אימון אישי תוך התמקדות בבני נוער עם לקויות 

 רגשיות

 

https://drive.google.com/file/d/1DlYLrQUS4Gt3fe11IKoB5O2Cv2eh7Q6c/view?usp=sharing
https://youtu.be/lzoi9_n64YA
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SPORT-IN 
 עלון המרכז לחדשנות ויזמות בספורט

My Stability 

 שמוליק קופר, ליאב דהן, שירי זיגלר פילוסוף, -דהאבי 

באמצעות מצלמת ניטור מרחוק  שמאפשר יישומון

מבדקי יציבות של הוידאו של המחשב/טלפון 

ילדים ובני נוער עם לקויות עבור  סטטית ודינמית

תכנית אימון תרגילים ל בחירתו בקואורדינציה

  מותאמת עבורם
 

SeeU 

אנטון בלוק,מראם חראנבה, ערין מחמיד, מור שלו, ניר 

 ראובני

לשחקני כדורגל  וזרועשני ראש יחי אבזר עם

של עיוורים שמסייעים להם לנטר את מיקומם 

התריע על לובמגרש השחקנים העמיתים והיריבים 

 התקרבותם באמצעות הרעדה
 

 שיתופאופן

שירי מיטלברג תאיר חטיב ולאא ח'אלדי עומרי שחאדה 

 סלאם עורבי  

שיתופי לבחירת שותפים לרכיבה ודיווחי  מוןיישו

התראות על אירועים במסלולי רכיבה כמו סגירה, 

יתימסכנות למיניהן ומצב מזג האוויר בזמן א  

 

 

שנמשך לאורך כל הקורס בתהליך מובנה הוגשו כפרויקטים קבוצתיים  , ואחריםמיזמיםאלה של דוגמאות 

          :כללהתהליך רלוונטיים להכנת המיזמים. היכרות עם מקורות מידע לימוד השיטות ובד בבד עם 

הגשת  (ג)המתעניינים בנושא, סיעור מוחות בקבוצת   (ב), מתוך מגוון אפשרויות בחירת נושא (א)

  .(לעיל ראו)מצגת משקיעים  (ו)-ו ,תכנית עסקית מפורטת כולל תקציב (ה) ,סקר שוק (ד) ,ר הרעיוןתקצי

 !!מהנה צפייה 

https://drive.google.com/file/d/1T8k9MQql-duLqptoEL0bNDtLoV4nCk4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8k9MQql-duLqptoEL0bNDtLoV4nCk4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T8k9MQql-duLqptoEL0bNDtLoV4nCk4F/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwWgfA6xkMBDVShZHr4LkdCiyF4NCqKe/view
https://drive.google.com/file/d/1XwWgfA6xkMBDVShZHr4LkdCiyF4NCqKe/view
https://drive.google.com/file/d/1XwWgfA6xkMBDVShZHr4LkdCiyF4NCqKe/view
https://www.figma.com/proto/nLvSKGWtjYjushJdiaR4ii/My-Stability?node-id=27:16&scaling=scale-down
https://youtu.be/dtNnJXrexu4
https://youtu.be/op4aR3x9TbQ

