
 םיסומע ולש םייחהש ימל .ולש הריירקהמ רתוי הצורש ימל םידומיל תינכות

 םיקסע דומלל הצורש ימל .הימדקאב הירואית ידומילב עיקשהל ידכמ

 תונשדחה תא איבהל זאו ,פאטראטסה תטישב - רתויב תינשדחה הרוצב

 - םירבד השולש ךירצ םדקתהל ידכש ןיבמש ימל .הדובעה םוקמל ותיא

 אל ונחנא .Smartcuts םירציימש םילכו ,םירשק תשר ,םינכדועמ םירושיכ

 ,ונלש םיטנדוטסה יכרצל אלא - תנשוימ תימדקא היצלוגרל םיפופכ

 תינכותב העש לכש איה רבדה תועמשמ .ץוחב םש היישעתהמ םיעיגמש

 .יתורחת ןורתי ךל תתל :דבלב תחא הרטמל הללכושו התנבנ

- ״םיקסע להנמב ראות-לא״
 םישנאל םיקסע להנמ
םמצעב םמצע תא םינובש

םיקסע להנמב ראות-לא

?תינכותה תבכרומ הממ

 תועש
230

 םירועיש
29

 תואנדס
36

 םיסרוק ינימ
10



?םידמול המ

םיקסע להנמב ראות-לא

הטאד

תוריכמו קוויש רצומ לוהינ

םיסנניפ

 םיישיא םירושיכ
תישיא תוחתפתהו

לוהינ
םישנא 

15%

24%

22.5%

7.5%

17% 14%

תוסנתה
תישעמ 



ןכות ירועיש

םישנא לוהינ

ליי׳גא דקוממ םיטקייורפ לוהינ

 לש החלצהה דוס תא ולג .ריהמו ליעי ןפואב םיטקייורפ לעופל איצוהלו ןנכתל ,םוזיל
ליי׳גא ססובמ טקייורפ לוהינ

ךלש תווצה תא גרדשל ךיא

 ןיב קומע רשק םירציימ ךיא ,םלוכל תפתושמש הרורב הרטמ ביבס תווצ םידכלמ ךיא
?תחא הרטמל םלוכ לש םירושיכה תא םימתורו םלוכ

םיקסע להנמב ראות-לא

ןתמו אשמ לוהינב תוליבומ תוקינכט

 הבוטה העצהה תא לבקתש וחיטביש ןתמו אשמל תומדקתמ תוקינכטב וסנתתו ודמלת
רתויב

?ןוכנ הז תא םישוע ךיא :ביצקת לוהינו תיינב

ולש םיביכרמה םהמו ביצקת םילהנמו םינוב ךיא

Business Model Canvas :ךמצעב הנב

Business model canvas-ה תונורקע סיסב לע יקסע לדומ םכמצעב ונבת

םיטקייורפו תומישמ לוהינ תמרופטלפ תועצמאב הדובע יכילהת לועי

 תבשחנה monday.com םע תורכהו ליעי ןפואב תומישמ לוהינ תנכותב םישמתשמ ךיא
םוחתב הליבומל

 לע ססובמ( קנעבו וחמצש תורבח ירוחאמש רופיסה - ףוסניאל דחא שמתשממ
)ןיאדקניל דסיימ לש חילצמה טסקדופה

 חילצמה טסקדופה לע ססובמ .םינוילימל םישמתשמ ספאמ ולדגש תורבח לש ןרופיס
ןמפוה דיר ןיאדקניל דסיימ לש

םלשומה ׳ץיפל ךרדב

?תולקב ריבעהל ןתינש רורבו טושפ רסמל עדימו םינותנ םיכפוה ךיא



םיקסע להנמב ראות-לא

תססותו הליעפ הליהק םיקזחתמו םינוב ךיא

 ךירצש ומכ תויונב ןהשכו תוחוקלה םע רישי רשק תריציל הלפנ ךרד ןה תוליהקו תוצובק
?הליעפו הלודג הליהק םיקזחתמ ךיאו םינוב ךיא .חוכ ןומה ןהב ןומט

Design Thinking תרזעב תובכרומ תויעב ןורתפ

 תויעב התרזעב רותפלו רתאל ןתינ דציכו ״תיבוציע הבישח״ תייגולודותמ םע תורכה
תובכרומ

קחשמה םש הז גניקרווטנ

 םירשק תכרעמ רוציל ךיא ולג .םימוחת דואמ הברהב החלצהל חתפמ איה םירשק תכרעמ
רתוי הברה תיביטקפאו הפנע

חצנמ תווצ םינוב ךיא

 רפסמ .הטושפ אל המישמכ תולגתהל היושע תווצכ דחי ודבעיש םינוש םישנא ןיב רבחל
התוא םישגהל םכל עייסל םילוכי תונורקע

המיענו תיעוצקמ הדובע תביבס םירצוי ךיא :הדובעב םיסחי תוכרעמ

 ואצת םכלוכ הנממ ךרדב הדובעל םירבחה םע ךלש םירשקה תא םיצעהל ךיא ודמלת
םיחוורומ

?םינוש ןמז ירוזאב םיתווצ םילהנמ ךיא :ידאו ןוקליסל ילאו ןוקיליסמ

 ךיא .םלועב םינוש תומוקמ ינפ לע םירוזפש םיתווצמ תובכרומ תורבח ילבולג םלועב
?בטיה ןמושמ דחא םייניש לגלגל דחי םלוכ תא רבחל םיחילצמ

ןוכנ ינוגרא הנבמ ירוחאמ דמוע המ :ןחוב הרקמ
 וב בלשהו ןהלש לדוגה ,תוקסוע ןהב םימוחתה סיסב לע הנוש ןפואב תויונב תורבח
ןחוב ירקמ תועצמאב תונוש תורבח ןייפאמש ינוגראה הנבמה לע ודמלת .תואצמנ

תושק תוטלחה תלבקל הטושפ ךרד
 ךרדב ןוכנ ןתוא חתנל ךיא ודמלת .תובכרומ תוטלחה ינפב עירכהל םישרדנ ונא םעפ ידימ
היצאוטיס לכב ילמיטפואה ןורתפל

?הרבחב יתוהמ יוניש וא רבשמ ירחא םיכישממ ךיא
 ורשפאיש םילכה תא ושכר .הלוכ הניפסה תא לטלטמש םעפ ידימ רבשמ תווח תורבח
האלה ךישמהלו םירבשמ רובעל םכל

תלעות םומיסקמו ןמז םומינימב תובישי לוהינ
 וא טלחומ ןמז זובזבב םכתסהל תולוכיש תובישיב ןמז הברה ךכ לכ םיעיקשמ ונחנא
 תויביטקודורפ תושיגפ םילהנמ ךיא .תרתוימ הדובעו ןמז ןומה ונל ךוסחל :ןיפוליחל
?תואצותל תוליבומש



םיקסע להנמב ראות-לא

 Measure What רכמה בר לע ססובמ( ?םתוא םישבוכו םינוכנ םידעי םיביצמ ךיא
Matters(

 ךישמהל תנמ לע םהב דומעל תודיפקמו םידעי תוביצמ לגוגו לטניא ומכ קנע תורבח ךיא
?לולסמה לע ראשהלו חומצל

?םכלש ןורתיה המו םהימ :םירחתמה לומ םתא

קושה תא ליבוהלו ךישמהל ידכ ךלש םירחתמה לש םיכלהמה רחא בורקמ ובקעת

םלשומה ןייארמל םיכפוה ךיא :ךלש םישוחה תא דדח

 ,ןויאיר םילהנמ ךיא .הטושפ אל המישמ איה הרשמל רתויב םיאתמה דמעומה תא רוחבל
הערכהל םיעיגמו תמאב תובושחה תולאשה תא םילאוש

 The Hard Things about the Hard רכמה בר לע ססובמ( תולקב תושק תוטלחה תלבק
Things(

 תוטלחהה תא לבקלו תושק תוטלחה לומ דומעל םכל רשפאתש תונמוימה תא ושכיר
Hard things about the hard things רכמה בר לע ססובמ .תונוכנה

ןוכנ ינוגרא הנבמ ירוחאמ דמוע המ :ןחוב הרקמ
 וב בלשהו ןהלש לדוגה ,תוקסוע ןהב םימוחתה סיסב לע הנוש ןפואב תויונב תורבח
ןחוב ירקמ תועצמאב תונוש תורבח ןייפאמש ינוגראה הנבמה לע ודמלת .תואצמנ

)Who רכמה בר לע ססובמ( דיקפתל םימלשומה םידבועה תא סייגלו רתאל ךיא
Who רכמה בר לע ססובמה יביטמיטלואה םידבועה סויג ךילהת לע ודמלת

תווצב יתועמשמ יוניש ליבוהל ךיא
 תווצה הנבמ תא תונשל םיתיעל םיצלאנ ונחנא הדובעה םוקמב םייוניש רופסניא תובקעב
ךרדה ךרוא לכל תוליעי לע רומשלו ןוכנ הז תא תושעל ךיא ודמלת .ונלש

?םכל יטנוולר המו תונורסח ,תונורתי - ץוח לומ םינפ רוקימ
 ללכב איצוהל ונל ףידע הקלח תא ,הרבחה ךותב עצבל םיכירצ ונחנא הדובעה לכ תא אל
 הטלחה דציכו הצוחה איצוהל וליאו םינפב ריאשהל םיטקייורפ הזיא םיעבוק ךיא .הצוחה
ונל ליעוהל הלוכי הנוכנ



תוריכמו קוויש

?ךלש תוחוקלה תא עינמ המ :תיתוגהנתה היגולוכיספ

?הז לע עיפשהל ןתינ דציכו תוחוקל עינמ תמאב המ

קוויש יכלהמ תועצמאב םילאיצנטופ תוחוקל םידכולו ,םיצירמ ,םינוב ךיא

תוריהמב םימח םידיל םכל םירזיש אלמ יקוויש ךילהת םינוב ךיא

םיקסע להנמב ראות-לא

חצנמ יקוויש רסמ תונבל ךיא

?םייוריג סומע םלועב חצנמ יקוויש רסמ םירציימ ךיא

Google Ads ,ריכהל םיענ

 דעו םיחונימהמ לגוג תועצמאב םסרפל ליחתהל ידכ תעדל םיכירצ םתאש המ לכ
ומצע ךילהתל

HubSpot תועצמאב םיכילהת םילהנמ ךיא :הכימתו תוריכמ ,קוויש

 קוויש יכילהת לוהינל םלועב םיראלופופה םילכה דחא ,Hubspot-ב םינושאר םידעצ
 תוריכמו

תואצות איבמש רטלזוינ וחלשו ונב

 לכו םילאיצנטופה תוחוקלל ותוא םיאתהל ךיא ,יקוויש ליימ לש תודוסיה תא ודמלת
יראלופופה MailChimp תוריש תועצמאב תאז

׳הקלקה רובע םולשת׳ תטישב ןווקמ םוסרפ םע תורכה

 םיראלופופה דחאל בשחנש ןייל ןוא םוסרפ לדומ אוה הציחל יפל םולשת
םרגטסניאבו קובסייפב לעופ אוה דציכ ודמלת .םויה םלועב םייביטיקפאהו

?םכתבוטל ןזאמה תא םיטמ ךיא :תוחוקל ןדבוא לומ רומיש

 הנוכנ הדידמ עצבל ךיא ודמלת .תוחוקל רומישל סיסבה םה וללה םיכופהה םידדמה ינש
רמשל םיחילצמ םתאש ולאו םכתא םישטונש תוחוקלה ירחא בוקעלו

?סופאז לש ידוחייה תוחוקלה תוריש ירוחאמ דמוע המ :יתימא רופיס לע ססובמ

 ולש הרבחל המרגש ךרדה לע רפסמו רנוילימ יטלומל ךפהש סופאז ל״כנמ לש ורופיס
רושעמ תוחפ ךות םינוילימ תואמ לגלגל

?תונוסרפ םירידגמ ךיא :תשרב דוכללו ןוכנ ןייפאל

 ךיא ודמלת .תשרב םכלש יפיצפס דואמה להקה תא דוכלל תנייוצמ ךרד ןה תונוסרפ
ןוכנ תאז תושעל



םיקסע להנמב ראות-לא

)Traction רכמה בר לע ססובמ( םכלש תוחוקלה לגעמ תא לידגהל ורזעיש תוקינכט

Traction רכמה ברב םיראותמש יפכ קווישה םוחתב םימחה םילכהו תוקינכטה תא ולג

םכלש רצומל קייודמה ריחמה תא עובקל ךיא

 החסונה יהמ .םיפדמה לע ראשי וא ףטחי רצומה םא עירכהל הלוכי ןוכנ ריחמ תעיבק
ךכל הנוכנה



תישיא תוחתפתהו םיישיא םירושיכ

ענכשמ ןפואב םירסמו תונויער תרבעה

 הלוכי תאז השענ הבש ךרדהו ונלש תונויערה תא גיצהל ןמזה לכ םישרדנ ונחנא
 רסמ ריבעהל ךיא ודמלת .םתוא וחדי וא ולבקיש יוכיסה לע תיתועמשמ הדימב עיפשהל
תענכשמו הרורב הרוצב

םיקסע להנמב ראות-לא

ןמז לוהינל תולועמ תוקינכט :רתוי םכח דובעל

 םיבושחה םירבדב דקמתהל דציכו רתוי ליעי ןפואב ךלש ןמזה לוהינל תושדח םיכרד ולג
תמאב

ןמז תוחפב רתוי גישהל

תויביטקודורפ םיצעהלו סוקופה תא בישהל ךל ורשפאיש ןמז לוהינל תוקינכט

להנמ אל התאש ימ לע םג עיפשהל ךיא

םכדי לע םילהונמ אל ךא םכתיא םידבועש םישנא הלועפל םיעינמ ךיא

ךלש האבה תרוכשמל ןוכנ ןתמו אשמ להנל ךיא

 לע ןתמו אשמ םילהנמ ךיא - הקסעה םכסהו ןויאירל דעו תודמעומה תשגה בלשמ
בוט יכה םכתא ותרשיש רכשו םיאנת

הדובעה םוקמ ךותב ןתמו אשמ לוהינ

הרבחב םידבועה רתי םע תיביטקודורפו האירב םיסחי תכרעמ םילהנמ דציכ

םיצורמ םידדצה ינששכ ןתמו אשממ תאצל ךיא

חצנמ ןתמו אשמ לוהינל תוחכומ תוקינכט

יונישל ליבומש קבדיפ םילבקמו םינתונ ךיא

 ,תוגלוקה הבש ךרדה לע תרוקיב טעמ אל םג שי ונלוכלו הדובעב תויועט םישוע ונלוכ
 קבדיפ םילבקמ וא םינתונ ךיא .תונוש תולועפ םיעצבמ ונלש םידבועהו םילהנמה
המיענ הרוצב רובעיו יונישל ליבויש

Zapier תססובמ היצמוטוא :םכמוקמב דובעל םתירוגלאל ונת

 ודמלת .יטמוטוא ןפואב ןמז תוכרוצש תונוש תולועפ רופסניא עצבל לוכי Zapier תוריש
םייטמוטואל ךופהל ןתינש םיכילהת לעיילו וב שמתשהל ךיא

Wix-ב תואצות איבמש התיחנ ףד םינוב ךיא

Wix-ב רתא תועצמאב ךלש תוריכמה תא םסקמלו בצעל ,תונבל ךיא ודמלת

ליימבו ןידקנילב םכל בישהל )םיריכמ אל םתאש( םישנאל םורגל ךיא

 םיעצבמ ךיא .ןכל םדוק םתרכה אלש םירז םישנא םע םימעפ הברה םישוע םיקסע
הנעמל הכזתש רז םדאל ליימב וא ןיאדקנילב היינפ



םיקסע להנמב ראות-לא

?ריצה לע םתא הדוקנ הזיאב :תיעוצקמ תוחתפתה

 םדקתהל דציכו עגרכ אצמנ התא הפיא ,הריירק תיינבל ךרדב םינושה םיבלשה תא ולג
אבה בלשל

?ךלש תוקזוחה המ

םכתבוטל ןהב שמתשהל דציכו ןתוא םיצעהל ידכ ,םכלש קזוחה תודוקנ תא ולג

תויטהו יתבשחמ ןועבקב םימחלנ ךיא

םתיא דדומתהל דציכ ודמלתו םכלש תויטההו יתבשחמה ןועביקה תא והז

Google Slides תועצמאב תומלשומ תוגצמ ונב

רתוי רורבו דח ןפואב תוגצמ ריבעהלו ןיכהל ךיא ודמלת

הרטמ לכל גנילטירוטס
ןיינעמ רתוי הברהל ךלש רופיסה תא וכפהיש תוקינכטה םע תורכה

?יל המיאתמ תמאבש הריירקה תא םיאצומ ךיא
 המיאתמה הרשמב םתרחבש אדולו םכלש הריירקב הנוכנה הינפה תא תחקל םיעדוי ךיא
םכלש םירושיכל רתויב

חומצל םלוכל ורשפאיש תונורתפ רצייל
תפתושמ הרטמל דחי םימתרנ םלוכ ןהבש תויצאוטיס רוציל ךיא ודמלת

התא אוהש גתומה תא תונבל
 ןמזה עיגה ,תויונמדזהל ןיתמהל םוקמב ?םינש שולש דועב םכמצע תא םיאור םתא הפיא
םכמצעב ןתוא ורציתש

תויקסע תויונמדזה לוצינל תוליבומ תוקינכט

 םיעדויו רבדל רשאמ רתוי בישקהל םיטונ םלועב םיחילצמה םיקסעה ישנאו םימזיה
הרטמל תורישי עיגהל םהל תורזועש תודקוממ תולאש לואשל

 How to win friends רכמה בר לע ססובמ( ךתיא םידבועש םישנאה לע בבחתהל ךיא
and influence people(

 בר לע ססובמ .יבויחו רחא רואב םכילע טיבהל םישנאל ומרגיש תושדח תויונמוימ ושכרת
״םישנא לע עיפשהלו םירבחב תוכזל ךיא״ רכמה



רצומ לוהינ

שמתשמ תיווחו בוציע :תורכה

 טעמ אלב הוולמ לבא םעפ יאמ טושפ םויה שיגרמ םילטיגיד םיתורישו םילכב שומיש
 םירצויש םיחונו םיטושפ שמתשמ תיווחו קשממ םירציימ ךיא .םיעלקה ירוחאמ הדובע
חצנמ רצומ

םיקסע להנמב ראות-לא

?רצומ םינוב ךיא :הקשהל דעו טפסנוקה בלשמ

 ךילהת דבוע ךיא .שדח רצומ לש היינבהו בוציעה ,ןויפיאה ,רקחמל ,טוטרשה בלשמ
?רצומה תיינב
Lean Startup תטישב רצומ ררחשלו תונבל

 הכפה סיר קירא לש ורפסב הנושארל הפשחנש ״הזרה פאטראטסה״ תייגולודותמ
 תונורקע סיסב לע רצומ קישהלו תונבל ךיא ודמלת .קט-ייהה םלועב רבד םשל תוריהמב
 Lean Startup-ה

קוש םייק םכלש רצומלש םיחיכומ ךיא

 תונכתה ללכב שי םכלש רצומלש םיאדוומ ךיא .קוש אלל םויק תוכז ןיא תורבחל
םילאיצנטופ תוחוקלו

A/B םיחנמ םיווק :גניטסט

 רצומה תא שטלל תנייוצמ ךרד איה תמא ןמזב תויורשפא יתש ןיב תוושהל תלוכיה
 לש תודוסיה דחא ,A/B Testing-ה תקינכט תא ודמלת .רתוי בוטל ותוא ךופהלו
Lean Startup-ה תייגלודותמ

)Hooked רכמה בר לע ססובמ( רכממ רצומ םינוב ךיא

רצומל רכמתהלו בהאתהל תומרוגש תוקינכטה תא ולג

םיבצעמ אלל בוציע

 .םיבצעמב ךרוצ אלל הטושפ תילאוזיו הרוצב םירסמ תרבעהו םינותנ תגצהל םיכרד
הריהמו הטושפ הרוצב םילאוזיו םיביכר תריציל תוטושפ תוקינכטו םילכ וריכה



םיסנניפ

שמתשמל ךירדמ :םיפאטראטס תלכלכ

םתוא שממל ךיאו יקסעה םלועב רתויב םיבושחה םיחנומה תא ודמלת

םיקסע להנמב ראות-לא

פאטראטסל םיפסכ סויג לע תעדל ךירצש המ לכ

 םיבלשהמ פאטראטס תורבח לש םיפסכה סויג ךילהתו תונושה םיכרדה לע ודמלת
םימדקתמה דעו םינושארה

םירחתמה לומ רעפ תריציל תוריהמ תוקינכט

ילמינימ ביצקת םע תילמיסקמ הפישח םילבקמ ךיא

הטאד

םינותנ תססובמ תוטלחה תלבק

 אורקלו חתנל ךיא םיעדוי קר םא רתוי תומכח תוטלחה לבקל רשפא עדימב סומע םלועב
תוליעיב ותוא
עדימ תוכרעמ םעו לומ הדובע

עדימ תוכרעמ אורקלו להנתהל ןיבהל דציכ ודמלת

?הזמ חיוורהל רשפא המו ןוכנ הז תא םישוע ךיא :תוחוקלמ עדימ ףוסיא

ןוכנ תאז תושעל ךיאו עדימ ףוסיאל תוקינכטהו םילכה םע תורכה

Google Analytics תרזעב תובושח תונבותל םיעיגמ ךיא :בהז הוושש עדימ

 םיטרופמ תוח״וד קיפהלו רתוי בוט דודמל ,רתוי תוקימעמ תונבותל עיגהל ךיא ודמלת
Google Analytics תרזעב רתוי
Google Sheets םע ךלש םינותנהמ רתוי איצוהל ךיא

Google Sheets תועצמאב םינותנ חתנלו ןגראל ,ןיזהל ךיא ודמלת

?רתוי םישיגנו םילאוזיול םינותנ ךופהל ךיא

הנבהל תוטושפו תוביהרמ תוקיפרגל םינותנ ךופהל ךיא ודמלת

?ןוכנ הז תא םישוע ךיא :ביצקת לוהינו תיינב

ולש םיביכרמה םהמו ביצקת םילהנמו םינוב ךיא



 לעה תרטמ
 תתל טלו'גב
 םיטנדוטסל
 ןורתי ונלש
.םיקסעב יתורחת

 אצמנ םלועהש םינימאמ ונחנא

 ילכלכה יונישה לש ומוציעב

 ונחנא - םעפ יא רתויב לודגה

 םישנאל רשפאל ידכ םימייק

 רתויב בוטה םוקמה תא אוצמל

 .שדחה רדסב

 היצלוגרל ףופכ וניאש ףוגכ

 לע ומצע תא דדומשו - תימדקא

 תועמשמ - רועישו רועיש לכ

 טלו׳גב העש לכש איה רבדה

 תחא הרטמל הללכושו התנבנ

.המידק ךתוא ףוחדל :דבלב

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

ונלש םיטמרופה

םיקסע להנמב ראות-לא



םיקסע להנמב ראות-לא

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 Jerusalem
םילשורי ,224 ופי

Jolt Haifa
הפיח ,תיתחת ריע 2 םי-לפ

Jolt App

 תוצופנ תולאשו הלבק יאנת ,תויולעל

םיפסונ םיטרפל

םיסופמקה

https://tlv.jolt.io/forms/application-form-mba
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