
 םילכהו ,תודותמה ,םירושיכה תא ולבקת ״םייאמצע POLY״ תינכותב
 םעפ .הב םתרחבש תיאמצעה ךרדב חורזל םכל ורשפאיש םייטקרפה
 םיתורישה תא רוכמל ךיא ,תוחוקל אוצמל ךיא ודמלת עובשב
 םע - רתוי תושעל ךיאו ,תואצוהה תא ןנכתל ךיא ,םכלש םירצומהו
 .םיבאשמ תוחפ

- ״םייאמצע POLY״
  םירושיכה תא דומלל
 םכלש קסעל ורזעיש
.חילצהל

״םייאמצע POLY״ תינכות

?תינכותה תבכרומ הממ

 תועש
58

 םירועיש
5

 תואנדס
7

 םיסרוק ינימ
5



שדחה םלועב יאמצע תויהל

סוב תויהל דומלל ךירצ - ךמצע לש סובה תויהל ליבשב

 וא יאמצעל ךופהל טושפ הז - םעפ יאמ רתוי ,םויהו .םולח הז ךמצע לש סובה תויהל
 םיפוצ םירקחמ .וזה ךרדב םירחוב םישנא רתוי הנש לכש הביסה וז .ךלשמ קסע םיקהל
 .ףוריט הזיא .םייאמצע ויהי ב״הראב םידבועהמ 43% 2020-ב יכ

 תוחוקלה םע רשקב ראשיהל ,תיבהמ הדובע תרשפאמש היגולונכטה תוכזב ?הרק הז ךיא
 הרק הזו .היזיוולטב רקי םוסרפ ןמז תונקל םוקמב לוזב תויתרבח תותשרב םסרפל ,לוזב
 םיצור ונחנא .יתמו ,תושעל המ ונל םירמואש םיבהוא אל ונחנא .רחא רוד ונחנא יכ
 תומולח שממל םוקמב - דובעל םיטקיורפ הזיא לעו ,םיצורח תויהל ונל אב יתמ טילחהל
.ונמצעב סובה תויהל םיצור ונחנא .םילודג םיסוב לש

 חמוצש קסע םע יאמצע תויהלו .לק אל הז - לארשיב חטבו - יאמצע תויהלש ,אוה ןיינעה
 - םייאמצע רותב תושעל וכרטצתש םירבדהמ הברה יכ .השק שממ רבכ הז ?הנשל הנשמ
.הטיסרבינואב וא קווישל הימדקאב וא ,פושוטופ סרוקב אל םג .רפס-תיבב םתדמל אל

 וא ,םינואג םיתנכתמ וא ,םיאלפנ םיבצעמ םתא םא םג .םכתערל איה הקיטסיטטסה ןכל
 םילכירדא וא םילפלופמ ןיד יכרוע וא ,םייטילנא םיצעוי וא ,םירשכומ קוויש ישנא
 םתא ?ןמזה ראשב .יאמצע רותב היישעהמ 50% קר אוה םכלש עוצקמה - םימכחותמ
.םיקסע ישנא

 ,)קווישה תקלחמ םתא( תוחוקלה תא אוצמל םיכירצש ולא םתא םכלש ןטקה קסעב יכ
 םיכירצ םתאו ,)תוריכמ תקלחמ םתא( תוחוקלה םע תואקסע רוגסל םיכירצש ולא םתאו
 םירצומהו םיתורישה םהמ ןיבהלו ,)םיפסכ תקלחמ( קסעה לש ילכלכה דיתעה תא ןנכתל
 ,תוחוקל תוריש תקלחמ םג םתא קיפסמ אל הז לכ םאו .)היגטרטסא( םירכומ םתאש
 יאמצע ןכל .תויתרבח תותשר יחמומ ,ןכות יבתוכ ,םיבצעמ םג ךירצשכו ,םיטקיורפ ילהנמ
 .םיקסע שיא םצעב אוה חילצמ

 .םהמ תונהיל דומלל וליפאו .ולאה םירבדה לכ תא דומלל רשפא ?תובוטה תושדחה
 םכתא ךופהתש תמלשומה תינכותה תא םכרובע ונינב ?תובוט רתוי דועה תושדחה
- םיקסע ישנאל

״םייאמצע POLY״ תינכות



?םידמול המ

םירועיש 5

םינמאנ תוחוקל תגשהל םיכרד

רכומש ׳ץיפ תיינב

 Funnelytics-ב שומישו יקוויש לנאפ תיינב

תיקסע הבישח

תואנדס 7

Wix-ב רתא תיינב

ןתמו-אשמ לוהינ

םילטיגיד םילכ םע הדובע יכילהת לועיי

Predicatable revenue (book) - תיביטקפא תוריכמ תטיש תיינב

םיסרוק-ינימ 5

ךלש קסעה תחיתפל םינושאר םידעצ

יביטקפא ןמז לוהינ

גניקרווטנ

תוריכמ תנדס

״םייאמצע POLY״ תינכות

ךלש קסעה תא רוכמל ךיא - גינלטירוטס 

דבועש רוחמת

 MailChimp תרזעב גניטקרמ ליימיאל סיסב

 Fiverr-ב םכח שומיש

גניטקרמ ליימיאו Linkedin תרזעב תוחוקל סיסב תלדג



?המיאתמ תינכותה ימל

דעי ילהק

תונורחאה םינשה שולשב ןטק קסע ילעב םתא

ילטיגיד קסע חותפל םיצור םתא

םינש שולשמ תוחפ םייאמצע םתא

קסעל ךופהל םיצור םתאש דצ טקייורפ םכל שי

״םייאמצע POLY״ תינכות

המולפיד

םייאמצעל ךופהל םיצורש םיריכש םתא

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



תינכותה להנמ

Jolt-ב רצומ ל״כנמסו ףתוש ,לקנרפ רואיל

 םירבדה דחא אוה - ךלשמ קסע םיקהלו יאמצע תויהל״
 תומכ .ונל רשפאמ שדחה םלועהש םיאלפנה
 קתרמ דנרט אוה - הנשל הנשמ הלדגש םייאמצעה
 ,טלו׳גל יתופרטצה ינפל .םינש וירחא בקוע ינאש
 ילטיגיד רפס תיב - nuSchool-ה ל״כנמכ יתנהיכ
 .םלועל ביבסמ םייאמצעל

 םע 2017 דעו 2011 זאמ יאמצעכ יתסנרפתה ,ליבקמב
 ועיגהש םיטקיורפב - ב״הראו ,הפוריא ,ץראהמ תוחוקל
 םיתווצ וללכו ,םילקש יפלא תואמ לש לדוג ירדסל
 עמשנ הזש המכ דע .טקיורפ-רפ יתרכשש םיימואלניב

 הדבועה תא יתלכיעש ירחא קר .השוע ינא המ גשומ יל היה אל תונושארה םינשב - םישרמ
 - ילש םיטקיורפה תאו ,ילש ןמזה תא להנל יתדמל .לק רתוי היהנ לכה - םיקסע דומלל ךרטצאש
 .יל רוזעל ולכיש םיילטיגידה םילכה לכ תא יתצמיאו ,םירחא להנל יתדמלו .עוצקמ שיא ומכ

 קלחה דצב .קסעה תא לידגהלו גשגשל לע רבדל אלש .יאמצע רותב דורשל השק המכ דע עדוי ינא
 ,קווישה שיא תויהל שרדנ התא .םיקסע שיאל ךופהל שרדנ התא - ךמצע לש סובה תויהל - יפיכה
 .תיקסעה תינכותה תא בתוכש הזו ,תוחוקלה תוריש שיא ,תוריכמה שיא

 תונהיל וחילצת - הנוכנ תאז ושעת םאו - דומילל םינתינ ולאה םירושיכהש ,ןה תובוטה תושדחה
 ידכ רתויב השימג דחא דצמ - טלו׳ג לש השדחה םייאמצעה תינכות תא ונינב ךכ קוידבו .ולא לכמ
 םירומ םע - הקימעמו הפיקמ ינש דצמו - )רועיש הזיא דומלל יתמ רחוב התא( ךלש םייחל םיאתהל
.םלועה לכמ

 ,םיבצעב ,רקויב םהילע יתמלישש םירועיש יל תכסוח התיהש תינכותה תא יתינב - תורחא םילימב
".הניש ירסוחמ תולילבו

״םייאמצע POLY״ תינכות



ןכות ירועיש

תואנדס

 Fiverr-ב םכח שומיש

םע דובעל ולחתהו םלועב הליבומה םירסנלירפה תמרופטלפב שמתשהל ודמל

.םלועה לכמ תוחוקל

Wix -ב רתא תיינב

.Wix-ב רתא להנלו תונבל ודמל .םכלש קסעה לש םינפה אוה םכלש רתאה

םילטיגיד םילכ םע הדובע יכילהת לועיי

 תויהל ךופהלו םכלש תולוכיה תא גרדשל רשפאשכ םיליגר םיאמצע ראשיהל המל
 ״םייאמצע-רפוס״

 רתוי גישהל םיצורש םישנאל תדעוימ וזה אנדסה .םיטושפ םיילטיגיד םילכ תרזעב
 שומיש תרזעב ךרע רתוי רציילו ,םהלש תוליעיה תא ליפכהל ,םהלש ןמזב
.תויצמוטואב

 וזה אנדסה - סרמוק-יא רתא וא רצומ םילהנמ ,גולב ילעב ,םימזי ,םייאמצע םתא םא
.םכליבשב

גניטקרמ ליימיאו Linkedin תרזעב תוחוקל סיסב תלדגה

 לעמ הכותב תללוכש ,םלועב הדיחיהו הלודגה B2B-ה תמרופטלפ איה ןיאדקניל
.םהל רוכמל וא םהילא תונפל ,רטלפל םילוכי םתאש עוצקמ ישנא 450-ל

 ?הבוט הרוצב וב םישמתשמ ךיא לבא ,ליימיאב ונלוכ - ליימיא

 םיליימ-יא בותכל ךיאו ,םישנאל היינפל תוירקיעה תוקיטקטה לע רובענ וזה אנדסב
.ונתיא הלועפ ףתשל םהל ומרגיש

״םייאמצע POLY״ תינכות

ןתמו-אשמ לוהינ

 ודמלת ,)CEO & Founder @ You Suck at Negotiating( ואנזרפ ינוט לש הנדסב
 מ״ומ לש םיחנמה תונורקעה תא ומינפתו ,יתורחת ןתמו אשמ לוהינ לש םיקוחה תא
.ומצע ינוטמ קבדיפ ןתמו תורדבמ תויצלומיס תרזעב חלצומ



MailChimp תרזעב גניטקרמ ליימיאל סיסב

 .םכלש להקה םע רשקתל רתויב הליעיה ךרדה ןיידע איה הצופת תמישר לוהינ
Mailchimp תרזעב הצופת תמישר תונבל ךיא ודמלת וזה אנדסב

Predicatable revenue (book) - תיביטקפא תוריכמ תטיש תיינב 

 ,וזה אנדסב .עדמו תונמא לש ידוחייו ןידע ןוזיא אוה יביטמיטלואה תוריכמה ךילהת
 ךפהמ תושעל םילוכי ונחנא ךיא הארנ "Predictable Revenue" רפסה לע תססובמש
.םייתוכיא םידיל לש עובק םירזת תריצי י״ע קסע לכב

״םייאמצע POLY״ תינכות



םינמאנ תוחוקל תגשהל םיכרד

 תחלצה םאה הלאשה לע תונעל ףאו אשונה תא רתוסה עדימב טוונל דציכ דמלנ
.רוכזל בושח המ ,ןכ םאו ,ונלש קסעה ךותב דקומ תויהל הכירצ חוקלה

רכומש גנילטירוטס

 וחתפת ,הז סרוק-ינימב .םיקסעל שיש רתויב לודגה יתורחתה ןורתיה אוה גנילטירוטס
 להקה תא תונבל וליחתתו המכח תרושקת להנל ודמלת ,םכלש גתומל רורב ןוזח
 היצקארטניא רצייל םכל רוזעיש ענכשמ "ישיא גתומ" וחתפת ,סרוקה ףוסב .םכלש
.םכלש להקה םע ההובג

 Funnelytics-ב שומישו יקוויש לנאפ תיינב

 ,ונלש קסעל יטירק אוה המל ,יקוויש ךפשמ אוה המ דחיב ןיבנ ,הזה טלו׳ג ןשסב
.םימייקש םייקווישה םיכפשמה יגוס תא ריכנו

 שמתשהל ךיא דמלנו ,ונלש םיכפשמה לוהינל םיימניחו םינוש םילכ חתננ ,ףסונב
 קוויש ישנאל םאתומ הזה טלו׳גה .םיכפשמ תיינבל הלועמ ילכ ,Funnelytics-ב
 ,םכלש םידיינה םיבשחמה תא ואיבת .םילהנמו ,םייאמצע ,םיקסע ילעב ,םיליחתמ
 .דובעל םיכלוה ונחנא

 דבועש רוחמת

 ךיא .עיתרמ אשונ אוה ךלש תורישה רוחמת ,הנושארל יאמצע תויהל ךפוה התאשכ
 ההז תוריש םיעיצמש םיבר ןיא םא ״קוש ףירעת״ אוה המ ?שקבל המכ םיעדוי
 ?ידימ תוחפ וא ?ידימ רתוי שקבמ ינא םא המ ?ילשל

 תא ולקשת םתא .ןוכנ רוחמתל תוטיש ןווגמ לע ודמלת,יביטקארטניא שגפמב
 ודמלתו ,םכלש ריחמה תא םירמוא םתאשכ יוטיב ידיל םיאבש םינושה םיטביהה
 ״תנגוה הרומת״ לש ןויערב ןודנ ,ףסונב .רתוי םכלש היציאוטניאה לע ךומסל
 .ידימ ךומנ וא הובג רוחמת לש תוכלשהבו

 םתאש הנושארה םעפב חילצהל םיכירצ אל םתאש הדבועב םחנתנ ,םויסל
.ןמזה םע רתוי לק השעיש רזוח ךילהת אוה רוחמת השעמלו ,םירחמתמ

םירועיש

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

״םייאמצע POLY״ תינכות



ךלש קסעה תא רוכמל ךיא - גנילטירוטס

 תותשר ,םינכרצ ,םינוק .םלועב רתויב לודגה יתורחתה יקסעה ןורתיה אוה רופיסה
 םדא ייחב עיקשהלו קסעתהל ,רוכזל 50%- ב הובג יוכיס ילעב םה הלועפ יפתשמו
.תורישב וא רצומב רשאמ םהלש ישיאה גתומה תוהז םע "םייתימא"

 המכח תרושקת ,הרורב הייאר ,תויונמוימב תויבקע רסוח חתפל ולכות ,הז סרוק-ינימב
 גתומה" ענכשמ ,ענכשמ ךלשמ חתיפ ךל היהי ,הזה סרוקה ףוסב .להק תיינבו
."ישיאה

״םייאמצע POLY״ תינכות

גניקרווטנ

 איה היעבה .הלאש לכל הנעמ טנרטניאהמ לבקל םילוכי ונחנא ,םויה לש םלועב
 המל תובושת אוצמל םישקתמו םיפצומ םימעפל ונחנא עדימה סמוע ללגב אקוודש
 .םיכירצ תמאב ונחנאש

 .ןויסינ םע םישנא לצא םימעפ הברה תואצמנ םכלש תויעוצקמה תולאשל תובושתה
 ביחרהל ןכ-ומכ ונלש הדובעה תא לעייל םילוכי ונחנא תונוכנ תודותמב שומיש י״ע
 .ונלש תורכיהה לגעמ תא

 לע תונעל םילוכיש םייטנוולר םישנא לש המישר תוהזל ודמלת הזה סרוק ינימב
 ךיאו ,םישנא םע השיגפ עובקל רתויב תויביטקפאה םיכרדה לע ,םכלש תולאשה
.תושיגפה ירחא ןוכנ פא-ואולופ תושעל

ךלש קסעה תחיתפל םינושאר םידעצ

 שי םייאמצעל ,תחא הרבח תרשל םוקמב הב םייאמצע תלכלכל תוריהמב םיענ ונחנא
 ,רכש יאנת לע ןתמו אשמ להנל ,רתוי תובוט תויונמדזה רבעל עונל תורשפאה תא
.םלועל ביבסמ םינוגראו םיקסע םע םייעוצקמ םירשק רציילו

 אוצמל ךיא - שדחה םלועב םייאמצע לש םייח חרוא הארנ ךיא דמלנ הזה סרוק ינימב
 תא להנל ךיא ,תוחוקל לומ םיזוחו ריחמ תועצה בותכל ךיא ,תוילאיצנטופ תודובע
 .תוחוקלל רוכמל ךיאו ,םכלש תוסנכההו תואצוהה

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



תוריכמ תנדס

 ירחא .חילצמ קסע תויהל תנמ לע הריכמה תונמוא לש רטסאמ תויהל ךירצ קסע לכ
 אל םא וילע עמשי והשימ ךיא ,םלועב ינשדח יכה רצומה תא םתינב םא םג ,לכה
 קסע לכל המל ןיבנ ,םכלש תוריכמה ׳ציפ תא הנבנ וזה הנדסב ?ותוא רוכמל וחילצת
 םע החלצהב דדומתהל ךיא לגרתנ ףסונבו ,ול דקוממה ׳ציפה תא היהיש בושח
.םינוש תוחוקל יגוס לש תויודגנתה

״םייאמצע POLY״ תינכות



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

״םייאמצע POLY״ תינכות



״םייאמצע 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-freelance
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