
 

ד"עו, מיכל מור: מרצה  
לית איגוד הדירקטורים בישראל ויזמת חברתית"מנכ  

 



 
  

  חברתיים במפגשים שימוש העושה שיווקית גישה הוא (נטוורקינג) עסקי רישות
 רשתות יצירת למטרת ,שונים מרקעים עסקים ובעלי עסקים אנשי של

 (וקיפדה מתוך הלקוחה הגדרה* ) .עסקיות והזדמנויות פעולה לשיתופי להוביל העשויות חברתיות

 

 כישרון שיווקי חזק לעבודה■
 

 ...כלי מרכזי לבניית הקריירה בשוק העבודה אבל לא רק■
 

 כלי עזר לפלס מסלול נגיש לאדם הנכון■
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 רשת הקשרים שאנו בונות



כל אדם מחובר 
לאדם אחר שיכול 
לקשר אותו לאדם 

 ......אחר



כך תגשימו את חלומכם : המלאהמדריך 
 להיות דירקטורים

  ,ההשפעה ,הסטטוס ,היוקרה בגלל כדירקטור להתמנות שואפים רבים 
  דרושים ונטוורקינג מרפקים ,קשרים כמה ■ השכר - וכמובן ,הקשרים

 ?השאפתן לדירקטור
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 כיצד יכול הדירקטוריון לשפר את הניהול של הארגון?

 ?למובילים ממובלים דירקטוריון חברי יהפכו איך :הסוגיה■

  להכרת חדשים כלים ויאתרו ל"למנכ רק להקשיב יפסיקו :הפתרון■
 "האסטרטגי המערכה שדה"

  כלל על נתונים הכולל תכליתי רב במודל שימוש :הנכונה הדרך■
 ,פעולה שיתופי ,העסקית הסביבה בהם ,החיוניים המרכיבים

 וארוכי קצרי וביצועים גיאוגרפיים אילוצים ,תאגידית אסטרטגיה
 טווח

   תעשייה וניהול  , הוא ראש המחלקה לניהול אסטרטגי בפקולטה להנדסה פייגנבאוםאבי ' פרופמתוך מחקר שערכו •
 בטכניוןתעשייה וניהול , ר חנן בן עוז עוסק בתחום הניהול האסטרטגי בפקולטה להנדסה"ד. בטכניון

•585642.1www.themarker.com/career/http://  

- 
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? יכולת עצמאית להתפתח אישית ולמנף את העסק הכיצד  
 

 סיטואציות מגוונותהתמודדות עם ■

 הטמון במפגשים חברתיים מתוכננים ואקראייםמימוש פוטנציאל ■

 לקוחות חדשיםיכולת להגיע ל■

 הזדמנויות חדשותפתח ל■

 לאורך זמןרכישת מיומנות ■



?אז איך עושים את זה בכלל  

■-ugly-99%7%D98%7%D91%7D%-157http://zira.ninja/watch/
11/episode/3betty/season/  

 10:45 -7:12מהדקה  –חלק א ■

 13:57-16:00מהדקה  –חלק ב ■

 

 ?  מה לקחנו מכאן

 ?מה הניע לעשייה וסייע להתגבר על הפחד
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?אז איך פוגעים במטרה  

הדרך הנכונה ליצר נטוורקינג איכותי עם קהל יעד רלוונטי היא לעשות  ■
 'פניה וכו/כנס/שיעורי בית לפני האירוע

 ?מה קורה כשמדובר בפניה אקראית■

 ?איך דואגים שיזכרו אותי■

זה לעשות את אותם   –אי שפיות "
"הדברים ולצפות לתוצאות שונות  

 
 אלברט איינשטיין



?איך מרחיבים את הנטוורקינג שלי  

 לקוחות חדשים

בכל   -החליפו כרטיסי ביקור•

 הזדמנות עסקית וחברתית

 

יצירת אמון ראשוני באמצעות •

לזכור שכל קשר בינאישי   -שרינג

שתפו . או עסקי מבוסס על אמון

 .וישתפו אתכם ולהפך

 

 –אל תעלבו אם לא רוצים אתכם •

יש להמשיך קשר כי דרכיכם  

 יכולות להצטלב בעתיד

 

 לקוחות קיימים

שלחו הודעות  -חגים ומועדים •

 בחגים וימי הולדת

 

ארגנו ארוחות רבות משתתפים  •

 ממתג אתכם  ומתחזק –

 

 -פנקו אחרי שעות העבודה•

 .להפוך את הלקוח לחבר

 לקוחות ותיקים

 מביא חבר המלצות -  לאוזן פה•

 חבר

 מעצים זה - לבקש תתביישו אל•

 לראות שיכול השני הצד את

 לעזור שיכול

  אתם – נבונה במידה השתמשו•

 השתמשו כולבויניקים לא

 ובמסורה בתבונה בקשרים

 מה שיהיה מחר מה שיש היום מה שהיה עד היום



 עקרונות מנחים בתהליך הנטווריקנג

אותך מבינים מדבר כשאתה " לאנשים מתחברים אנשים זכרו – נחמדים תהיו, 
   "אותך אוהבים מחייך וכשאתה אותך שומעים צועק כשאתה

 

הבא הנטוורקינג יהיה איפה לדעת אין לעולם –ביקור כרטיס עם תמיד הסתובב... 
 לתכנת הכניסו + הכרטיס גבי על הכרטיס בעל על פרטים רשמו לטובתכם
 .נוחות חיפוש מילות לפי הצורך בשעת וזמין נגיש יהיה שהכל פלאפון/אאוטלוק

 

גם הוא נטוורקינג - 'סיטואיישן ויין ווין של מצב ויצרו הקשר את תחזקו:  

 "הדדית תועלת על המבוססת קשרים רשת ופיתוח בניה של מתמשך תהליך "    

 

בהם תשתמשו מתי לדעת אין לעולם – אנשים עם קשרים טפחו 

 

 



 עקרונות מנחים בתהליך הנטווריקנג )המשך(

יותר וקלילה ברורה מסרים 2-3 שמעבירה ממוקדת פנייה – המסרים את מקדו  
 

זמן לאורך שייזכר משהו '?וכו הולך לאן ?הגעתי מאיפה – סיפור עם הגיעו 

 

 ?למנף שניתן קשר מהו

עשיתם איתם , הכרתם בלימודים, עבדתם מולם, כל האנשים שעבדתם איתם■
 .וגם מחברים ובני משפחה, פרויקט ביחד

 הידעת

 .מהמשרות נתפסות דרך קשר כזה או אחר 60%-מחקרים מראים ש■

ל חברת כוח האדם "סמנכ, "נטוורקינג היא שיטת קידום בסגנון חבר מביא חבר"■
 מנפאור

 



 פחד מנטוורקינג בבניית מערכות יחסים חדשות
 

 מאפשר לעצמי לצאת מאזור הנוחות –פחד להתמודד עם אתגרים ■
 לראות את האתגר כמשחק      -       

 

 פיתוח אמונה עצמית על אף חוסר הוודאות   –פחד לחלום בגדול ■
 .הישגים ועוד/ שבחים/באמצעות הצלחות עבר -        

 הרגל של חשיבה חיובית  -בניית  -        

 

 איך תגיב הסביבה –פחד מכישלון ■

 

סטטיסטית ידוע שהתמדה מביאה לתוצאות, כי פעולות  
 קטנות לאורך זמן יוצרות אפקט מצטבר
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נטוורקינג 
 במעלית

נטוורקינג 
 בכנסים

נטוורקינג 
 במיטאפים

נטוורקינג 

 בפורומים

נטוורקינג 
בשדה  
 התעופה

נטוורקינג 
 בחתונה

נטוורקינג 
 דרך חברים

?איפה אפשר לעשות נטוורקינג  נטוורקינג ניתן לעשות בכל מקום 



!מה שצריך זה תעוזה  

 להיפטר מהסטראוטיפים המעכבים

....צעדים בסיסיים 4 –ו   



 יחס אישי 

1) KNOW 

2) LIKE 

3) TRUST 

4) BUY 

חשיפה במידה 
 החברתית

דרך    פולואפ
 מייל והודעה

 4 צעדים להצלחת תהליך הנטוורקינג:



?איך מרחיבים ומנהלים את הנטוורקינג שלנו  
 ?  איך מתחילים■

   .....כולם רוצים לעשות נטוורקינג אבל כשמגיעים לזה לא יודעים מה להגיד

 דרך אנשים שמכירים ועושים אינטרו וכו/ מסמול טוקךהתחיל תמיד לכן עדיף 

 ?  על מה לא מדברים■

 ..נושא שלא מבינים וחוסר הבחנה לסביבה/ מגוון טעויות נפוצות של שפה

 ..(שיחה כ"תולבחון ... דת וזהירות מירבתי מרכילות למרות שיש כאלה שאוהבים, פוליטיקה

 ?האם יש עדיפות בשיח אישי או קבוצתי

 היתר פרסונאלי, נשים יותר חברתיות 

 

   ?על מה דיברנו אתם? שמות? איך זוכרים אנשים■

 להכניס מספר בטלפון  , לקחת תמיד כרטיס ביקור 

 



 על מה חשוב להקפיד בתקשורת בינאישית



  NLPטכניקות לשפת גוף בשיטת  3
 

  שכן ביטחון המעניק היכרות תהליך של כמחווה - מסוות יד לחיצת1)

 לשלום בא כי מעיד

 שמעביר חשוב מסר שיש ומיקוד להדגשה - מוסווית נקודה סימון2)

 האמת שזוהי המדגישה החזה על פרושה יש כף - מוסוות וידוי3)

 



 נטוורקינג זה כמו מערכת יחסים
 

חשוב שיהיה אבל לא מרגישים שדחוף בימנו 

יש מי שרק שמיעת המושג גורמת לו לאי נוחיות 

  מדובר בעבודה בלתי פוסקת 

נדרש טיפוח לאורך זמן 

 

 



 בנית מערכות יחסים חדשות
 מודל יחסים ותוצאות 

 

-       +  

 
 
 

+        +  
 

 

-        -  
 

 

         +-  

 תוצאות

 יחסים



 ניהול מערכת יחסים

 גורמים 3מערכת יחסים היא תולדה של: 

 ('היסטוריה וכו/ציפיות/דרישות/צבירת מידע) הכרות -

 (יתרון יחסי מעניק ערך תחרותי)התאמה -

 (שותפות וקשרים חברתיים/אמון/מחוייבותמבוסס על )קשר -

 

 גור פלינטר אמיר "מתוך מאמר של ד*

 :שאלות שכדאי לשאול לפני בחירת הקשר העסקי הבא
כיצד בונים קשר הדוק לאורך זמן? 
כיצד ממנפים קשרים קיימים  ? 
איך משמרים את הקיים? 



?איך נכון לנהל את תהליך הנטוורקינג שלי  
 חדשנות וסיפורים אישיים: להביא לאנשים מה שהם אוהבים■

 

 יצירתיות ההמון+ יצירת חשיבה קולקטיבית : שימוש בכלי שיתוף? איך■
 

 :דרך לגייס עוד לקוחות הנה שיתוף ההמון ■

 מעורבות בהצלחה+ יצירתיות בעיצוב  ---שיתוף בהליך הכנס כרטיס ביקור -

 כמקדם העסק –שיתוף בחיפוש עובדים -

)  כמי שמחפש וכך ניתן לחשוף את הכישורים ברבים  –ח "שיתוף בכתיבת קו-
 (  Quera   +Reddit: מי שרוצה בעילום שם יכול לפנות לאתרים 

 

 



 על מה עלינו להקפיד בתהליך הנטוורקינג

 עבודה מקדמית■

 מקום/לבוש מותאם לסיטואציה-

 הגעה עם מטרות-
 

תקשורת  ) הנטוורגינגעבודה במהלך ■

 (שיווק+  בנאישית

 שפת גוף-

 טונצייה-

 תוכן-

 הצגה אישית-

 

 עבודה לאחר יצירת קשר ראשוני■

 שימור  -

 מינוף הקיים-

כמו שריר שיש  )תרגול יזום ובלתי פוסק -
 (אין מדובר בתכונה מולדת אלא נרכשת. לאמן

 

 הוספת ניסיון לצורך מיתוג 
 רכישת ניסיון מקצועי במקומות שטרם קיים באמצעות:

 FIVERR אתר -

 תכניות מנטורינג-
 התנדבות אישית-



 מיתוג כדרך חיים

 מיתוג אישי■

 מיתוג עסקי■
 

 היכרות מעמיקה עם החזון    -בניית מותג ■
 העסקיתהיעדים והסביבה , והמודל

 
 

 או המוצר בצורה מעניינת, השירות, זה להנגיש את התוכןהמיתוג 



 מיתוג אישי לפני במהלך ואחרי תהליך הנטוורקינג
יועץ  "שזכה לתואר  פיטרסטום  1997טבע בשנת ' מיתוג אישי'את המושג ■

 בספר השיאים של גינס" הניהול היקר בעולם

 

 :  השאלות שעלינו לשאול את עצמנו■

 ? מה אנחנו שונים ומיוחדים-

 ? האם אנחנו מספקים את התוצאה בזמן: על מה נשען הערך שלנו-

 ?  מונעים מבעיות לצוץ-

 ?  חוסכים כסף ללקוח-

 ? מה אנחנו יודעים לעשות שאנחנו הכי גאים בו, ובעיקר-

 ?  מה חדש בעצם-

 הדרך להפוך למומחה בתחום עובר דרך מיתוג אישי



 שיווק אישי בדרך להפיכה למותג:
 

 

הצגה פרסונאלית קצרה בכותרות אטרקטיביות 

 אנשים מתחברים לאנשים שדומים להם   –מציאת מכנה משותף

 ('ספורט וכו/התנדבות/לימודים/צבא/תחביבים)

 אנשים מרגישים יותר בנוח   –סיפור אישי 

 עמידה במילה נזכרת לטובה –מילוי אחר הבטחות 

 

 



 בניית מוניטין ומיתוג אישי אפקטיבי

 

 

שמפעיל  , תהליך מסוג זה. מותגהוא תהליך שבו האדם משווק כ מיתוג אישי -הגדרה 

 .  המקצועיים וגם האישיים, מיועד לקדמו בחייו העסקיים, האדם על עצמו

 
 

 
 המיתוג האישי הינו כלי להצלחת הנטוורקינג

 ויחודיותהמיתוג האישי הינו כלי שמטרתו יצירת שינוי 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%92


?נכוןאותנו /שלנואז איך בוחרים להציג את המוצר   
 

 
?איפה מתחילים  

 
?איך מגיעים לקהל היעד הרלוונטי  



אנחנו מייצרים תוכן והרשתות החברתיות מכפילות  
?את התוכן במהרה אז מה עושים  

1996 -ביל גייטס   

בוחרים איך  ( 1
 להגיד את התוכן 

פונים לרשתות  ( 2
 חברתיות 



 על מה עלינו להקפיד בתהליך הנטוורקינג

 עבודה מקדמית■

 מקום/לבוש מותאם לסיטואציה-

 הגעה עם מטרות-
 

תקשורת  ) הנטוורגינגעבודה במהלך ■

 (שיווק+  בנאישית

 שפת גוף-

 טונצייה-

 תוכן-

 הצגה אישית-

 

 עבודה לאחר יצירת קשר ראשוני■

 שימור  -

 מינוף הקיים-

כמו שריר שיש  )תרגול יזום ובלתי פוסק -
 (אין מדובר בתכונה מולדת אלא נרכשת. לאמן

 

 



 העוצמה של הקשרים החלשים שלנו

 

 .קשרים חלשים הם הגשרים בינינו לכל חידוש או שינוי שאנחנו רוצים לעשות בחיינו

"פרופ" )קשר חלש הינו קשר בין מכרים שהם לוודקא חברים קרובים או משפחה '

 (1973ונס הופינקס 'מארק גרנובטר מאוניברסיטת ג

"הכלכלן החברתי   –" הקשרים החלשים שלנו יכולים להעלות את רמת העושר שלנו

יימס מונטגומרי מצא כי אנשים שעושים שימוש בקשרים החלשים שלהם 'ג' פרופ

 (.יש שכר גבוהה יותר ושיעורי תעסוקה מצרפיים גבוהים יותר

 . לאנשים ולמשאבים, מקום עם גישה רחבה יותר לידע

 פייסבוק 

 כולם במקום אחד!



 
 בשיווק ופיתוח עסקי בעולם הדיגיטלי עלינו להקפיד על:

 
 שליטה בתכנים וחידושים■

 חשיפה ויראלית■

 פ"ממשקים עם אתרים ושת■

 איסוף נתוני מתעניינים ומעקב לצורכי דיוור■

 קידום –נוכחות מורגשת ברשת ■

 שליטה בעיצוב■

 מעקב אחר פעילות ונתונים סטטיסטים של כניסות כדי לשפר ביצועים■



 אז איך עובדים נכון עם הרשתות החברתיות?

 בפייסבוקפרסום ממוקד ומפולח ■

 פרסום וקידום עמודים ופוסטים בתשלום ■

 :אם על ידי, נתינה ועזרה לאנשים להשיג את מבוקשם -יצירת ערך■

 מאמר שכתבתם-

 קישור למאמר שקראתם-

 הצגת וידאו שצפיתם או יצרתם-

 שאלה שאתם מציגים-

 וכל מידע שאתם חולקים-



 לסיכום
 אומנות סמול טוק אינה מולדת אלא נרכשת■

 

 נטוורקינג עושים כל הזמן ואין צורך להקדיש לכך זמן■
 

 אנשים אוהבים לדבר ואוהבים שמקשיבים להם■
 

 (. לכן סיפור אישי עדיף על פרסומת.) אלא ברגשות אמיתיים, אנשים לא מתעניינים ביחסי ציבור■

 לא יושבים ליד מי שמכירים –היכרות חדשה תתאפשר שנצא מאזור הנוחות ■
 

 (קיפלינג רודיארד -שיר האומץ " )הרוצה להגיע לתנועת ניצחון לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון" ■

 

 

 !היכרות זו התחלה ועבודה משותפת זו הצלחה



 כל מה שנותר זה לתקשר אחד עם השני



 
 תודה על הזמן וההקשבה

 
ד"עו, מיכל מור  

 


