
באקדמיהוחדשנותיזמות

2019אפריל טכניון, בנטואיץצחון, אדם שורץ



?יזמות לשם מה: יעדים

:  יעדי האקדמיה

(מחקר)יצירת ידע •

(פרסום, הכשרה)הקנית ידע •

(יישום הידע)השפעה על החברה •

ידעבהקנית: מטרות פעילות היזמות

כארגז כלים לשרות הבוגרים•

הלמידהליעולככלי •

ולציבורלתעשיהכנושא שיופץ •



?יזמות לשם מה: יעדים

:  יעדי האקדמיה

(מחקר)יצירת ידע •

(פרסום, הכשרה)הקנית ידע •

(יישום הידע)השפעה על החברה •

ביצירת ידע: מטרות פעילות היזמות

כארגז כלים לשרות החוקרים במחקר•

כתחום מחקר•



?יזמות לשם מה: יעדים

:  יעדי האקדמיה

(מחקר)יצירת ידע •

(פרסום, הכשרה)הקנית ידע •

(יישום הידע)השפעה על החברה •

בהשפעה על החברה: מטרות פעילות היזמות

יישום הידעליעולככלי •

למעורבות  ( והציבור)ככלי למשוך את הנוער •

באקדמיה



יזמיתפעילותשלבשנהאחדליוםלפחותהסטודנטיםחשיפת :חשיפה1.

ביזמותאחדקורסלפחותויקחהראשוןבתוארסטודנטים:  אקדמייםקורסים2.

(במובן האקדמי)"םמתחילימיזמים", והתנסויותפרויקטים3.

(GEMמדדפ”ע)הסטודנטיםשלהיזמיתהמסוגלותבתחושתמשמעותיתעליה:מסוגלותתחושת4.

.בקמפוסהיזמותבפעילויותסגלחבריבמעורבותהגדלה:סגלחברימעורבות5.

 .בינלאומייםאלמנטיםיכללוהיזמותפעילויות:בינלאומיות6.

חברות הזנק מבוססות  , טק ומסורתית-היי: בשיתוף התעשיההיזמייםהפרויקטיםבמספר: תעשייה7.

ובין לאומיות

בעולםהמוביליםהמוסדות10וביןטכנולוגיתביזמותהמובילהאקדמיכמוסדייתפשהטכניון:מיתוג8.

העולמיתהאקדמיתברמהלחיקוימודליהווה t-hubהיזמותמרכז. זהבתחום

מספרי חברות הזנק: לא כלול ברשימת היעדים

יעדים מדידים



תרבות  –עמוקה /טכנולוגיתביזמותותמוביל

המצוינות

טכנולוגיההעברת

חברותהקמת

ארגוניתפניםיזמות

וקהילהסגל, בוגרים

יזמיתיכולתעם

שינוישלתרבות

והשתנות

מתמידים

שינוי

עמוקתרבותי



האקדמיהייחודיות

מנהיגות

טכנולוגית/מדעית

ניסיון

בחינוך

קשרים

םגלובלי

השפעה

טווחארוכת

מחקר יזמות



העתידומדעני למהנדסייזמיתלחשיבהכלים



?מה:  ליזמותחינוך•

תוכן תלוי דיסציפלינה•

תכנים משתנים לעולם משתנה•

מרכיבים: חינוך ליזמות•

תחושת מסוגלות ורצון להצליח, ומוטיבציהתרבותישינוי•

ישימות, טכנולוגיתהתכנות, צורך: ממדיםבשלושהמקצועיות•

עיסקית

כישורים רכים והתנסות•

מגזר ציבורי  , תעשיה–שדרוג הקשר עם העולם •

בינלאומיות•

מינוף

הניסיון

,  והיכולת

שיתופי פעולה

(שלנו ושל אחריםמנסיון)לקחים

רזהמודל

וגמיש



ניהול מול תאום



של מרכז יזמות אקדמיהקווים המנחים 

מדעית, טכנולוגית": עמוקה"יזמות •

הארוךטווחלחינוך•

גלובליהכשרה לעולם•

למדינה ולאנושות, לאוכלוסיות מחולשות, תרומה לקהילה•

יזמות כחלק מתרבות הקמפוס•

תחומיות-רב•

התנסויות מעשיות ומחקר, הוראה: פורמטיםמגוון•

גמישות לשינוי•

ליזוםהקמפוסהעצמת•

הורדת חסמים והעלאת מוטיבציה•

משפך מיזמות למסחור•

חיבור לשטחצוות ניהולי מקצועי ו•

מחקר כחלק בלתי נפרד ממעשה היזמות•



דוגמה ליזמות של

:מוסד אקדמי

New York Tech Campus



JACOBS TECHNION-CORNELL INSTITUTE

BRIEF HISTORY

2010: 

NYC seeks to create a high-tech startup ecosystem

December 2011: 

Cornell (lead) and Technion (partner) win NYC competition

April 2013: 

Joan and Irwin Jacobs Technion-Cornell Institute       established 
as a not-for-profit corporation



14

Spearhead of change, innovation and engagement 

at Cornell Tech, enabling bold experiments. 

As a sandbox, the Institute creates new methods to 

fulfill the broader vision of education and 

research in the information age that permeates 

Cornell Tech.

The Institute creates, promotes and leverages 

a global synergy between its parent institutions. 

VISION:    The Joan and Irwin Jacobs

Technion-Cornell Institute



CORNELL

TECHNION
CORNELL 

TECH

JACOBS 

INSTITUTE

2011: NYC COMPETITION – TECH CAMPUS
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JACOBS

PROGRAM OFFERINGS
Dual Master Degrees:

Connective Media

Health Tech

Urban Tech (Aka smart city)

Ph.D.

Runway Startup Postdoc

Unique 

Multidisciplinary

- Depth

- Domain Knowledge

- Entrepreneurship

Unique PhD to startup

- Incubator

- Education
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Governance

Management: Board of Directors - 4 Cornell, 4 Technion

Academic: 

Faculty: The academic home of faculty is Technion, or Cornell.

All hiring and promotion require approval of Technion and Cornell.

The Jacobs Institute committees include Technion-Haifa and Cornell-Ithaca faculty

Ph.D. students – Cornell, possibly Technion

M.S. dual degree programs: Technion and Cornell

Connective Media, Health Tech (Urban tech?)

Recruitment, graduation verified by each university



צחון בבקשה:וכעת לחלק המעניין



?דמות היזם



היזם האולטימטיבי

״אני ראש ממשלה

ממשלות״-ראשימליוןשל שלושה 



!בוודאי? האם ניתן לטפח יזמות

“…Because its there!”
Sir Edmond Hillary

Conqueror of the Everest



:המטרה

להנגיש ולהקנות ארגז כלים של יזמות  

-ובעלתדיסרפטיביתוחדשנות שהינה 

.אימפקט



תעוזה

קבוצתיות

צורך

תחרות

בניית
שווי

IP

ארגז כלים של יזמות וחדשנות



?ייזמותאיך לומדים 

.משפים, בישול לומדים במטבח

.מייזמים, יזמות לומדים בשטח



?באקדמיה? יזמות

.  יזמות היא אנרכיסטית בטבעה. האקדמיה היא מעוז השמרנות

אנרכיהקונפורמיות

יזמות



פרדיגמה ישנה

ידע
אקדמיה

כסף
תעשיה



מודל ישן

יישוםטכנולוגיה



לתעשיהסינרגיה בין אקדמיה 

צורךטכנולוגיה
שוק



ארבעה תחומי פעילות: מרכז יזמות בטכניון



ייזמיתהכשרה : מרכז יזמות בטכניון



98% of Genome
Mistakenly Dismissed as 
‘Junk’ DNA

mRNA Protein FunctionDNAOld Dogma: 

"It's a revolution in how we understand the genome and how the 
cell functions. There's a whole new frontier there.“  Phillip Sharp, Nobel laureate.

“Treasures in the Trash”, Dec 2005

Paradigm Shift: ‘Junk’ DNA isn’t 

Junk



“Smart scientists that we are, we managed 
to miss this entire class of incredibly 

important regulatory molecules until the 
21st century.” Aric Lander, Director, Broad 

Institute
Science, June 2007

2001 2002 2003 2004 2005 2006

368

198

96
374

958

631

2007

The number of MicroRNA publications continues to double every 18 months!

MicroRNAs: A New Dimension of 

Biology



“We missed this entire class of incredibly important genes until the 21st century” 

Goldman, 2007

MicroRNA: The Body’s Tiny Masters



Beyond Genomics:

For half a century science and medicine have focused exclusively on protein 
coding genes. We are now discovering a vast ‘New World’ of RNA.

Beyond Genomics:

The ‘New World’ of RNA



Rosetta’s informatic and biologic technology enabled the discovery
of hundreds of novel microRNAs.

Cover Page, Nature Genetics (July 
2005)

World’s #1 Genetics Journal

‘Nature Genetics’:

Doubling the Number of Human MicroRNAs



Rosetta’s Validated
~350

JHU-Rosetta 
Licensed Exclusively 

by Rosetta
~90

Other*
~215

Number of Human MicroRNA Genes Discovered to Date

Rosetta’s Validated
~350

JHU-Rosetta 
Licensed Exclusively 

to Rosetta
~90

Other*
~95

Licensed to Rosetta 
for Diagnostics 

(Rockefeller & Max Plank)
~130

Rosetta has discovered and/or licensed rights to what appears to be the majority of 
all human and viral microRNAs discovered to date.

* Other: Harvard, MIT,  
U. Penn, and others

Rosetta Discovered the Majority of Human

and Viral MicroRNAs



Rosetta (NASDAQ: ROSG) is the world leader in microRNA discovery, and in 
development of technology, and diagnostic products based on microRNA. 

Rosetta Genomics (NASDAQ: 

ROSG)

Leading the MicroRNA Revolution



Rosetta will be launching three cancer diagnostic products in 2008, expected to 
generate over $30M in 3 years. Five additional products in 2009. 

nature
biotechnology

‘Nature Biotechnology’:

First MicroRNA Diagnostic Product



הריצה-האריה ונעלי



!תודה



נספחים



משפך מחינוך למסחור

6' נספחים עמ



הקייםהנגשת•

הקמפוסבלבחדשיםר"מ 3,750•

מתחמי ,עיצובמתחמי ,עבודהחללי ,ייעוץ ,מפגש•

תכן

43

משנים את פני הקמפוס

7' נספחים עמ


