
 םילכהו ,תודותמה ,םירושיכה תא ולבקת ״םילהנמ POLY״ תינכותב
 .םלועב תוליבומה תורבחב ומכ להנל םכל ורשפאיש םייטקרפה
 תוססובמ תוטלחה לבקל ,תיתרוקיב הבישח חתפל ,תווצ להנל ודמלת
 רצייל ךיאו ,היגטרטסא חתפל ,םכלש םידבועה תא םיצעהל ,םינותנ
.םיבאשמו ןמז תוחפ םע ךרע רתוי

- ״םילהנמ POLY״
  םירושיכה תא דומלל
 יפ רצייל םכל ורזעיש
 יצחב ךרע םיינש
םיבאשמהו ןמזהמ

 ״םילהנמ POLY״ תינכות
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שדחה םלועב להנמ תויהל

םיליבומה םיפאטראטסב ומכ להנל

 יהוז .פאטראטס הזל םיארוק .םלועב תיביטקפא יכה תיקסעה הטישה תא האיצמה תושונאה
 םע לודג ךרע רצייל תרשפאמש ,םיילטיגיד םילכו ,תוברת ,תויוגהנתה ,תויקסע תויגולודותמ תכרעמ
 דדמב תוללכנה( םלועב תוליבומה היגולונכטה תורבח תשמח .םדא-חכו ןמז ,םיבאשמ טעמ

FAANG*( תינכות ונינב - אבה םילהנמה רוד תא רצייל ידכ .ךכ תולהונמו םיפאטראטסכ ודלונ 
.תוחילצמ פאטראטס תורבחב תוגוהנה תודותמהו ,תושרדנה תויונמוימה לע תססובמה םידומיל

 תורבח לוהינב תונורחאה םינשב וחתופש Best Practices-ה לע התנבנ ״םילהנמ POLY״
 ןיבהל ותרטמש רושע ךשמב Google לש רקחמ תואצות ב״ע ונבנ םינכתה .קטייהו פאטראטס
 Harvard Business-ב ומסרופש םירקחמ תורשע ב״ע ;םיניוצמ םילהנמל שי תויונמוימ הזיא

Review קטייה תורבחב לוהינ תויציזופל םישקובמה םירושיכה לע חטש רקחמ ב״עו.

 תינכות תונבל התיה הרטמה .םיכורא םישדוח ךרא םילהנמה תינכות ירוחאמ הבישחה ךילהת
  .םיכירצ םיניוצמ םילהנמש תויונמוימה תא תללוכש תינכות .יחכונה ןדיעל המיאתמש וזכ - תינכדע
 עגונה ,יטקרפו יטרואית רקחמ םיבלשמה תורוקמ השולש לש הקומע הריקס ךותמ הנבנ סובליסה
 .םיפאטראטסהו קטייהה םוחתמ תונטקו ,תוינוניב ,תולודג תורבח לש תונבותל

 100-ב םגדמ ונכרע - שדחה רודהמ להנמל רתויב םיבושחה םילכהו םירושיכה תריחב רחאל
 םאה ןוחבל ידכ ;םינרכנוסמ תואיצמהו םירקחמהש אדוול ידכ ,Linkedin-ו Glassdoor-מ תורשמ
 המ ןניסש המ אוה תואיצמה םע הירואיתה לש ךותיחה .קושב שורדש המ ןכא םה ולאה םירושיכה
.םידומילה תינכותל סנכיי

 ״םילהנמ POLY״ תינכות

Poly לגוג יפ לע םיניוצמ םילהנמ םינייפאמש םירושיכה תא תללוכ םילהנמ

Poly ירמאמ יפ לע םיניוצמ םילהנמ םינייפאמש םירושיכה תא תללוכ םילהנמ Harvard 
Business Review

Poly יפ לע םילהנמל הדובע תושירדב םייוצמה םירושיכה תא תללוכ םילהנמ Glassdoor 
Linkedin-ו

FAANG ב״הראב הסרובב רתויב תוחילצמהו תוירלופופה תורבחה שמח לש תוביתה ישאר אוה - 
 תויהל וחמצו םיפאטראטסכ וליחתהש היגולונכט תורבח ןלוכ .לגוגו ,סקילפטנ ,לפא ,ןוזאמא ,קובסייפ
.קושב תוליבומה תורבחה

*
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״אל״ה לש תונמואה - תולובג תבצה

תושיגפ לוהינ

הספוקל ץוחמ הבישח

ךלש תונויערה תא גיצהל

 םיתווצ תיינב ירוחאמ היגולוכיספה

םיסרוק-ינימ 4

ךלש תווצה תא םסקמל ךיא

יביטקפא ןמז לוהינ

Data סיסב לע תוטלחה לבקל ךיא

םירגתא חצנל ךיא

 ״םילהנמ POLY״ תינכות

תווצב היצביטומ תלדגהל תוטושפ םיכרד

קבדיפ לבקלו תתל

ךלש תווצל תורטמ תבצה

תרושקת יכרד תמאתהו הנוסרפ יוהיז

 םיטנלאט חותיפ

םיבושח םילכו הבישח יסופד :תונשדח

םירזובמ םיתווצ לומ הדובע

תיקסיע הבישח



תואנדס 6

םישק םיבצמ להנל

?לקו ליעי דובעל ךיא

תומולחה תווצ תא קיסעהל ךיא

םישנא לע עיפשהלו םירבח חיוורהל ךיא

 ״םילהנמ POLY״ תינכות

תויקסע תיונמדזה יוהיזל תונוכנה תולאשה תא לואשל

תוגלוק םע הנוכנ תולהנתה



?המיאתמ תינכותה ימל

דעי ילהק

םיריעצ םילהנמ

ילוהינ דיקפתל םודיק לבקל םידיתעה םידבוע

הריירקה ךשמהב להנל םיניינועמה םיריכש

םהלש לוהינה ירושיכ תא ביחרהל םיצורש םיסונמ םילהנמ

 ״םילהנמ POLY״ תינכות

המולפיד
,םינכתה לכ תמלשה רחאל
 המותח המולפיד ולבקי תינכותה ירגוב
.טלו׳ג ל״כנמ ,שטיוד יעור י״ע



ןכות ירועיש

תואנדס

םישק םיבצמ להנל

 ונא ,וזה הנדסב .תוחפ אל רגתאמ הז דחא להנל לבא ,השק הז שדח קסע ליחתהל
 םילולע םתאש רתויב םישקה םירגתאב טווינל םיישעמ םילכו תוינויח תוצע םיעיצמ
.םילהנמכ םתיא דדומתהל

?לקו ליעי דובעל ךיא

 הככ םג םיסומעה הדובעה ימי ךותל תומישמ-ינימ ונייחל וסינכה םימכחה םינופלטה
 ונילא תוחלשנש תועדוהו ףדוע עדימ לש תומירעב ימוימוי ןפואב םיעבוט ונלוכ .ונלש
.ירשפא ןוויכ לכמ

 ינשב םג ןודנ .עדימה סמוע תאו ונלש הדובעה לכ תא להנל ורזעיש תוטיש שולש דמלנ
 ןמזב רתוי םיליעי תויהל ידכ שמתשהל םילוכי ונא םהב המצוע יבר טנרטניא ילכ
.ונלש הדובעה

תומולחה תווצ תא קיסעהל ךיא

 דייצנ ,וזה הנדסב .םינוילימב הרבחל תולעל לוכי תמייוסמ הרשמל ןוכנ אלה דבועה סויג
.םכלש אבה סויגב תויועטל םוקמ הברה וריאשי אלש תורדוסמ סויג תודותמב םכתא

 ״םילהנמ POLY״ תינכות

תויקסע תיונמדזה יוהיזל תונוכנה תולאשה תא לואשל

 תא לואשל םיעדויו ,םירבדמ םהש הממ רתוי םיבישקמ רתויב םיחילצמה םימזיה
.וספסיפ םירחאש תויקסע תויונמדזה ףושחלו תוהזל ידכ תונוכנה תולאשה

 םישיחרתה בורב ״תחצנמה די״ה תא םכל ונתיש רקחמ תוקינכט דמלנ ,וזה אנדסב
.חילצהל ידכ םיכירצ םתאש יקסעה ןיעידומה תפישח י״ע ולקתית םהב םייקסעה

םישנא לע עיפשהלו םירבח חיוורהל ךיא

 ״?העפשהו םידידי שוכרת דציכ״ יגנרק לייד לש רכמה ברמ תונבות לע תססובמה הנדס



 ״םילהנמ POLY״ תינכות

תוגלוק םע הנוכנ תולהנתה

 .הדובעב תוגלוק םע ןתמו אשמ לוהינל תיגטרטסא תשגל ךיא ןודנ ,הז םדקתמ טלו׳גב
 ןיבל תחנב תמייקתמש החיש ןיב לדבהה .םידיאורטס לע החיש אוה ןתמו-אשמ ,השעמל
 !ץחל - תחא הלימב אטבתמ םידיאורטס לע איהש החיש

 ךרדה ,ןכל .תמיוסמ הרטמ גישהל ץחלב םיאצמנ םידדצה ינש ,ןתמו-אשמ ךלהמב
 שמתשנ .ץחל ןמזב ינשה םדאל בושק תויהל הרקיעב איה ,ןתמו-אשמ לוהינב תונייטצהל
 תולבחמש תעדומ אל המרב םישוע ונחנאש תוברה תוריחבה תא ןיבהל ידכ תויצלומיסב
.ונלש החלצהה ייוכיסב

 םכתא דייצי םג לבא ,וגא לע תוססובמש תוטלחה תוהזל םכל רוזעיש קר אל הזה טלו׳גה
 .ידיימ ןפואב תואצות תוארהל וליחתיש ,תויטקרפ תויגטרטסא םע



?םירגתא חצנל ךיא

 ינימב .ונלש תימויה הדובעב יזכרמ קלח ןה תויעב ןורתפ ,תידימת הנתשמ םלועב
 לנסראל ופיסות םגו ,היעב לש ןורתפב םייסיסבה םידעצה לע ודמלת הזה סרוק
.םכלש הדובעה םויב עיפותש היעב לכב לפטל םכל ורזעיש םיקזח םילכ םכלש

 ״םילהנמ POLY״ תינכות

Data תוססובמ תוטלחה תלבק

 םמצעל לגסל םילוכי םיגולונכט אל םישנא םג ,םויכ ,תיגולונכטה תומדקתהה דצל
 תוכיא תא ךירעהל ךיא דומלל ואוב .םינותנו עדימ תוססובמ תוטלחה תלבק לש השיג
 הרוצב םינותנה תא חתנלו תונוכנה תולאשה תא לואשל ,םתפסאש עדימה לש םינותנה
.רתוי םיהובג החלצה ייוכיס םע תוססובמ תוטלחה לבקל הרטמב תיביטקפא

ךלש תווצה תא םסקמל ךיא

 הלועפה ףותישב רפתשהל הצור וא ,בורקב תויהל ןנכתמ,לוהינ תדמעב התא םא ןיב
 תינוגרא תוברת תריציו דקפתמ תווצ תיינבל תודוס שיש בל םיש ,םירחא םע ךלש
 ,םכלש תורטמה ביבס םישנא דחאל ךיא ודמלת ,הזה סרוק-ינימב .תוירחאו ןומא לש
 תא תפנממש הרוצב םיסחיה תוכרעמ תא קימעמש הלועפ ףותישב דובעל ךיאו
.חילצמ תווצכו םידיחיכ םכלש תוקזוחה

יביטקפא ןמז לוהינ

 ךופהל ,ותוא חותמל ךרד ונאצמ אל הכ דע - ןמזה אוה ונלוכ ייחב רתויב רקיה ךרצמה
 .םירמגנ ונחנאשכ וב תואלמ תופסונ תויקש תונקל וא ,ותוא

 ודמלתו ,םכלש ןמזה לוהינל תוליעיו תויביטקפא םיכרד ודמלת הזה סרוק-ינימב
.יטנוולר אלל בושחה ןיב דירפהל

םיסרוק-ינימ



םילטיגיד םילכ םע הדובע יכילהת לועיי

 היצקארטניא תריציל יזכרמה טנמלאה .ולש תרושקתה ןונגס תא שי םדא לכל
 .ךמצע תא ןיבהל אוה הביבס לכב תיבויח

 ונחנא ותיא םדא לכל תישיא תמאתומ תויהל הכירצ םירשקתמ ונחנא הב ךרדה
 םיבצמ טשפל תנמ לע םינוש תרושקת תונונגס תוהזל ךיא דמלנ ,הזה טלו׳גב .רשקב
.תוטושפ תוקינכט רפסמב שומיש ידי לע םיצור ונחנאש המ תא גישהלו םיבכרומ

אלה לש תונמואה - תולובג תבצה

 תביבסב תחלצומ תולהנתהל הבוח רושיכ איה הדובעב םיאירב תולובג תרדגה
.םויה לש תיביסנטניאהו תינעבותה הדובעה

 תוליעי תויורשקתה העינמו םיסחיה תוכרעמ רופישל תמרוג תולובג תרדגהש קר אל
 ונחנאש אדוולו ונלש היגרנאה לע רומשל ונל תרשפאמ םג אלא ,הובג ךרע תולעבו
.ונרובע הבוט יכה הרוצב התוא םיבתנמ

 וכמתיש םיסחי תוכרעמ רוצילו םיידיל הטילשה תא תחקל ךיא ודמלת ,הזה טלו׳גב
 לע תופיקש גישהל ךיא ?ונלש תולובגה תא תוהזל ךיא - ונלש םידעיבו תורטמב
 עגרב תאז ףוכאל ךיאו ?ןוכנה ןמזבו תיביטקפא הרוצב תאז רשקתלו ונלש םיאנתה
?תמאה

תושיגפ לוהינ

 ללכב המל םיהות םכתא תוריתומו ,הדוקנל תועיגמ אל ,חצנל תוכשמנ תוער תושיגפ
 .רדחב םיחכונ םתייה

 םתגשה תמאבש השגרהבו תובהלתהב םכתא תוריתומ תוליעי תושיגפ ,תאז תמועל
 הארשה תתל תנמ לע תוליעי הלהנה תושיגפ להנל ךיא ודמלת ,הזה טלו׳גב .האצות
.םכלש תווצה תא עינהלו

תווצב היצביטומ תרבגהל תוטושפ םיכרד

 ךופהל םיכירצ םתא ?ךוראה חווטל םכלש תווצה לע רומשל םיצור םתא םא המ
 .םידבוע םתא םתיא םישנאה תא םיאור תמאבש ולאכ ,ןפוד- יאצוי םילהנמ תויהל

 רוציל תנמ לע ,תובדנתהב וא רכשב הדובע לכב םיטושפ םילכ 12 ודמלת ,הזה ןשסב
 תוהדזהו ,הבוט הריווא רוציל ,םיכרעומ שיגרהל םכלש תווצל רוזעל ,היצביטומ
.םכלש תפתושמה הדובעה תביבסב תישגר

םירועיש

 ״םילהנמ POLY״ תינכות



הספוקל ץוחמ הבישח

 הדובעה םאה ?תוחומ רועיס לש ןיישס ירחא םיצורמ אל םתשגרה םעפ-יא םאה
?םיצור םתאש טקפמיאה תא תרצוי םכלש

 םתא ,תובושת רחא םישפחמו םילכסותמ םכתא ריתוה םכלש יתריציה ךילהתה םא
.תישממ העפשה ילעב תונורתפל תיתריצי הבישח ןיב לודג לדבה שיש םיעדוי

 הריציה ךילהתב ליעי יכה ביתנב תכלל םכל ורשפאיש םילכה תא וריכת ,הזה טלו׳גב
.תוחומ רועיסהו

 ״םילהנמ POLY״ תינכות

ךלש תונויערה תא גיצהל

 ,בל תמושת דבאמ ונלש להקה - םירסמ םיריבעמ ונחנאשכ םיבר םירגתא ונל שי
 רוזעתש הרוצב רסמה תא םיריבעמ אל ונחנאו ,דיגהל וניצרש המ תא םיחכוש ונחנא
 .ותוא רוכזל להקל

 רוזעיש ץוחנה לדומה תא ודמלת .םירסמ תרבעהב תודוסיה תא ודמלת ,הזה טלו׳גב
 םע בזועו בושק רתונ םכלש להקהש ואדוותש ןמזב ,םכלש טסקטה תא רוכזל םכל
.ול ריבעהל םתיצרש הנורחאה הרושה

 םיתווצ תיינב ירוחאמ היגולוכיספה

 לאו השע״ה תא ודמלת ,םינומרהו םיליעי םיתווצ תונבל ךיא ודמלת הזה טלו׳גב
 המאתהו הימיכ ךירעהל הנוכנה ךרדה ,םימלשומה םיפתושה תריחבב ״השעת
.תכשמתמ תווצ תדובע לעפתל ךיא לע םיפיט רפסמ דועו תיעוצקמ

קבדיפ לבקלו תתל

 קבדיפה יתמ ועדת ךיא .םכלש תוגלוקלו םידבועל יביטקפא קבדיפ תתל ךיא ודמלת
 ?ינשה דצה לצא לבקתה רסמהש ואדוות ךיא ?ליעי

 םינוכיס וליאמ ,קבדיפ תלבקו ןתמב םיפיצפסה םידעצה תא וריכת ןשסה ףוסב
 ?תינכותה יפל תכלוה אל החישה םהב םיבצמה תושעל המו ?ענמיהל

 תווצל תורטמ תבצה

 ופחדיש םירגתאמ םידעיו תורטמב םהלש תווצה תא דייצל םיעדוי םיבוט םילהנמ
.די גשיהב ויהי ןיידע ךא הובג םתוא

 ,ךיאו ,םכלש תווצה רובע הז גוסמ תורטמ לש תובישחה לע ודמלת ,הזה טלו׳גב
.תויפיצה לע תולעל םכלש תווצלו ךל רוזעל תולוכי ולא תורטמ ,ןוכנ שומישב



םיטנלאט חותיפ

 םידבועה םה ימ ךירעהל ועדת ,הזה טלו׳גה ףוסב ?ןורשיכ םיחתפמ ונחנא ךיא
 הליחתמש םיטנלאט חותיפל תינכות וחתפתו ,המידק םכלש הרבחה תא ומדקיש
.יביטקפא סויג ךילהתמ

 ״םילהנמ POLY״ תינכות

תרושקת יכרד תמאתהו הנוסרפ יוהיז

 תא רפשל םכל רשפאתש ״יתרבחה ןונגסה״ תטיש תא םכל גיצנ ,הזה רועישב
 םידבועה םעו,םכילע םינוממה םע - הדובעב םכלש םיישיא-ןיבה םירושיכה
.םכדיצלש םיתימעהו

 ךיאו רתויב םכל םיאתמה אוה םהמ הזיא ןוחבל ידכ םינוש תונונגס םע וסנתת םתא
 לע םכלש העפשהה תא םסקמל ידכ םכלש הדובעה םוקמב וב שמתשהל ולכות
.םישגופ םתאש תוחוקלו םיתימע

םיבושח םילכו הבישח יסופד :תונשדח

 גשומל תוריהב איבהלו ,התוא קרפל םיכירצ ונחנא וזככו חתפמ תלימ איה תונשדח
 .הב יטקרפה שומישה תא דומלל ידכ ,השיגהו

 בושחל ונתוא םיצלאמש םייביטינגוקו םייתסיפת תונועבק שי ונלוכל ,יעבט ןפואב
 תונועביק לש םינושה םיגוסה 3 תא דמלנ םא .תמייוסמ הרוצב תואיצמה תא תוארלו
 תונורתפ אוצמלו בחר םורטקפס ךרד ונלש םירגתאב טיבהל לכונ ,םייתבשחמ
.הכ דע ואצמנש תונורתפהמ תיתועמשמ םינושש ,םייתריצי

םירזובמ םיתווצ לומ הדובע

 תובר תוביס ןנשי .חיכש רבד אוה,רזובמ תווצמ קלחכ דובעל ,םויה לש ילבולגה םלועב
 ההז הנותחתה הרושה לבא ,הקוסעת לש םישדח םילדומל תורבוע תורבח המל
.ראשיהל ןאכ העפותהו

 והז השעמל המל ,םירזובמ םיתווצב הדובע לש םירגתאה תא הסכנ ,הזה רועישב
 רתוי לש תווצ להנל ךיא לע תויתימא תואמגוד גיצנו ,ןוכנ להונמ אוה דוע לכ בוט לדומ
 םירצומ קישהלו תונבל ידכ ,םידרשמ 12-ו תונידמ 6-ב םירזופמש םידבוע 150-מ
.םילועמ

תיקסיע הבישח

 תא עימטהל ךיא דמלנ .ךרע תדקוממ תיקסע הבישחו תרושקת לע רבדנ הזה טלו׳גב
 תריציו ,גולאיד לש תובישחה תא ןיבנ ןכ ומכ .םישנא לוהינב ךרע ןתמ לש לדומה
.ונלש תוחוקלה םע תויביטקודורפו תודקוממ רתוי תויצקארטניא



21-ה האמה ירושיכ

םילטיגיד םילכ

תויקסע תויגולודותמ

םידנרטו םיכירדמ ,ןחוב-ירקמ

 לעה תרטמ
 איה טלו'גב
-ל ךופהל

Polymath
 לעב החמומ
 םילכו תולוכי
 ןווגמב םימדקתמ
.םימוחת

 :תוירוגטק עבראל םיקלחתמ ונלש םינכתה

 תא םידמלמ ונחנא Jolt-ב
 תורבחה ירוחאמ תודוסה
 רתויב םיקשחנה םיקסעהו
.םלועב

 םכל הנקת Jolt ב הדימלה
 ,תוברתל ,תויגולודותמל השיג
 םהב םילכלו תוגהנתהל
 תא םיקהל ידכ םישמתשמ
 קטייה תורבחו םיפאטראטסה
 .םלועב תוחילצמה

 ידי לע םירבעומ םינכתה
 םיימואלניבו םיימוקמ םיחמומ
 םישיגנמו היישעתב םידבועש
 יכהו ינכדע יכה אוהש עדי
.אשונ וא םוחת ותואב יטנבלר

SINGLE SESSION
תוקד 90
ירקיע ביכרמכ ןויד

WORKSHOP
תועש 3
ןחוב ירקמו תואמגוד + םיישעמ םיליגרת

MINI COURSE
 תוקד 90 * םישגפמ 4
 םילכ ,תוירואית בוליש - קמועל הלילצ
 ןיב תומישמו האירק ירמוח םע םילוגרתו
םישגפמה

PROGRAM
 םיסרוק ינימ ,םידדוב םירועיש לש ףסוא
םיוסמ םוחתב םירושיכ תשיכרל תואנדסו

ונלש םיטמרופה

 ״םילהנמ POLY״ תינכות



 ״םילהנמ POLY״ תינכות

רשק תריצי
sales@jolt.io

םימיב םימייקתמ םינכתה
 22:00 - 8:00 ׳ה-׳א
:ביבא לתב ונלש םיינדיתעה םיסופמקב

Jolt Sarona

Jolt Rothschild

ביבא לת ,הנורש ילאירזע

ביבא לת ,8 דלישטור

 היצקילפאב םיטלו׳גל המשרהה
רדחב םוקמה תריחב תללוכה תישיא

Jolt App

 תוצופנ תולאשו הלבק יאנת ,תויולעל

םיפסונ םיטרפל

םיסופמקה

https://tlv.jolt.io/forms/application-form-poly-managers
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