
-מ תובכרומש תועש 230

םידומיל תינכות

םיקסע להנמב ראות-לא

1

29
םירועיש

36
תואנדס

6
םיטקייורפ

10
םיסרוק-ינימ



הטאד

תוריכמו קוויש רצומ לוהינ

םיסנניפ

 םיישיא םירושיכ
תישיא תוחתפתהו

לוהינ
םישנא 

15%

24%

22.5%

7.5%

17% 14%

תוסנתה
תישעמ 

2

תוגיהנמו לוהינ

סובליס
תילגנאה הפשב רבוע ןכותהמ 25%-כ*

ליי׳גא דקוממ םיטקייורפ לוהינ
ךלש תווצה תא גרדשל ךיא
להנמ אל התאש ימ לע עיפשהל ךיא
הדובעה םוקמ ךותב ןתמו אשמ לוהינ
םיצורמ םידדצה ינששכ ןתמו אשממ תאצל ךיא
Trello ססובמ תומישמ לוהינ
 הדובע תביבס םירצוי ךיא :הדובעב םיסחי תוכרעמ
המיענו תיעוצקמ
חצנמ תווצ םינוב ךיא

  הביל ינכת

1



3

ענכשמ ןפואב םירסמו תונויער תרבעה
ןמז לוהינל תולועמ תוקינכט :רתוי םכח דובעל
ןמז תוחפב רתוי גישהל
ךלש האבה תרוכשמה לע ןוכנ ןתמו אשמ להנל ךיא
ןתמו אשמ לוהינב תוליבומ תוקינכט
Design Thinking תרזעב תובכרומ תויעב ןורתפ
תושק תוטלחה תלבקל הטושפה ךרדה
?ריצה לע םתא הדוקנ הזיאב :תיעוצקמ תוחתפתה
?ךלש תוקזוחה המ
ןועביקה לע רבגתהל
Google Slides תועצמאב תומלשומ תוגצמ ונב
הרטמ לכל גנילטירוטס

תישיא תוחתפתהו םיישיא םירושיכ 2

קחשמה םש הז גניקרווטנ
?םינוש ןמז ירוזאב םיתווצ םילהנמ ךיא :ידאו ןוקליסל ילאו ןוקיליסמ
ןוכנ ינוגרא הנבמ ירוחאמ דמוע המ :ןחוב הרקמ
יתוברת בר ןדיעב םידבוע לוהינ
תלעות םומיסקמו ןמז םומינימב תובישי לוהינ
 רכמה בר לע ססובמ( ?םתוא םישבוכו םינוכנ םידעי םיביצמ ךיא

Measure What Matters(
םלשומה ןייארמל םיכפוה ךיא :ךלש םישוחה תא דדח
 The Hard רכמה בר לע ססובמ( תולקב תושק תוטלחה תלבק

Things about the Hard Things(
דיקפתל םימלשומה םידבועה תא סייגלו רתאל ךיא
)Who רכמה בר לע ססובמ( 
תווצב יתועמשמ יוניש ליבוהל ךיא
?הרבחב יתוהמ יוניש וא רבשמ ירחא םיכישממ ךיא
?םכל יטנוולר המו תונורסח ,תונורתי - ץוח לומ םינפ רוקימ
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םינותנ תססובמ תוטלחה תלבק
עדימ תוכרעמ םעו לומ הדובע
?הזמ חיוורהל רשפא המו ןוכנ הז תא םישוע ךיא :תוחוקלמ עדימ ףוסיא
רורבו קזח רסמל לברוסמ הטאד םיכפוה ךיא
HubSpot תועצמאב םיכילהת םילהנמ ךיא :הכימתו תוריכמ ,קוויש
Google Analytics תרזעב תובושח תונבותל םיעיגמ ךיא :בהז הוושש עדימ
Google Sheets םע ךלש םינותנהמ רתוי איצוהל ךיא
?רתוי םישיגנו םילאוזיול םינותנ ךופהל ךיא

הטאד 3

?יל המיאתמ תמאבש הריירקה תא םיאצומ ךיא
חומצל םלוכל ורשפאיש תונורתפ רצייל
התא אוהש גתומה תא תונבל
 How to רכמה בר לע ססובמ( ךתיא םידבועש םישנאה לע בבחתהל ךיא

win friends and influence people(

4

?ןוכנ הז תא םישוע ךיא :ביצקת לוהינו תיינב
שמתשמל ךירדמ :םיפאטראטס תלכלכ
פאטראטסל םיפסכ סויג לע תעדל ךירצש המ לכ
םכלש רצומל קייודמה ריחמה תא עובקל ךיא

 םיסנניפ

5

Business Model Canvas :ךמצעב הנב
 קנעבו וחמצש תורבח ירוחאמש רופיסה - ףוסניאל דחא שמתשממ
)ןיאדקניל דסיימ לש חילצמה טסקדופה לע ססובמ(

 רצומ לוהינ



6

?ךלש תוחוקלה תא עינמ המ :תיתוגהנתה היגולוכיספ
חצנמ יקוויש רסמ תונבל ךיא
Google Ads ,ריכהל םיענ
תססותו הליעפ הליהק םיקזחתמו םינוב ךיא
םירחתמה לומ רעפ תריציל תוריהמ תוקינכט
קוויש יכלהמ תועצמאב םילאיצנטופ תוחוקל םידכולו ,םיצירמ ,םינוב ךיא
תואצות איבמש רטלזוינ וחלשו ונב
ליימבו ןידקנילב םכל בישהל )םיריכמ אל םתאש( םישנאל םורגל ךיא
׳הקלקה רובע םולשת׳ תטישב ןווקמ םוסרפ םע תורכה
?םכתבוטל ןזאמה תא םיטמ ךיא :תוחוקל ןדבוא לומ רומיש
 לש ידוחייה תוחוקלה תוריש ירוחאמ דמוע המ :יתימא רופיס לע ססובמ
?סופאז

תוריכמו קוויש

שמתשמ תיווחו בוציע :תורכה
?רצומ םינוב ךיא :הקשהל דעו טפסנוקה בלשמ
Zapier תססובמ היצמוטוא :םכמוקמב דובעל םתירוגלאל ונת
Wix-ב תואצות איבמש התיחנ ףד םינוב ךיא
Lean Startup תטישב רצומ ררחשלו תונבל
?םכלש ןורתיה המו םהימ :םירחתמה לומ םתא
קוש םייק םכלש רצומלש םיחיכומ ךיא

A/B םיחנמ םיווק :גניטסט
)Hooked רכמה בר לע ססובמ( רכממ רצומ םינוב ךיא
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תויקסע תויונמדזה לוצינל תוליבומ תוקינכט
?תונוסרפ םירידגמ ךיא :תשרב דוכללו ןוכנ ןייפאל
 רכמה בר לע ססובמ( םכלש תוחוקלה לגעמ תא לידגהל ורזעיש תוקינכט

Traction(

המאתה תקידבו תודמעומ תשגהל המאתה תקידבו תודמעומ תשגהל
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https://lp.jolt.io/application-poma/
https://tlv.jolt.io/forms/application-form-mba
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