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חברתייםבמפגשיםשימושהעושהשיווקיתגישההוא(נטוורקינג)עסקירישות
רשתותיצירתלמטרת,שוניםמרקעיםעסקיםובעליעסקיםאנשישל

(וקיפדהמתוךהלקוחההגדרה*).עסקיותוהזדמנויותפעולהלשיתופילהובילהעשויותחברתיות

כישרון שיווקי חזק לעבודה•

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

כלי עזר לפלס מסלול נגיש לאדם הנכון•

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A9_%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%AA_%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%AA


רשת הקשרים שאנו בונים



כל אדם מחובר 
לאדם אחר שיכול  
לקשר אותו לאדם  

......אחר





כך תגשימו את חלומכם להיות  : המדריך המלא
דירקטורים מוערכים

?קשריםללאאדםיעשהמה▪

אני גם ממליצה לפנות לפעילות. הוא יצטרך לעבוד חזק על המיתוג האישי"
מפעיל עמותה או מתנדב בכיר בעמותה  , למשל, התנדבותית כי אם אתה
".אתה בהגדרה מתקרב למוקדי שליטה וכוח, שעוסקת בנוער במצוקה

?איך משמרים משרת דירקטור▪

דירקטורים שיושבים איתך  , אם תמתג עצמך כמקצוען: "מיתוג אישי
"ימליצו עליך הלאה

"תרדוףצדקצדק"▪

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000624738

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000624738


רשות עסקי בעולמו של הדירקטור

זהו תנאי סף כדי  . מה שנדרש הוא קשרים והיכרות אישית עם בעלי השליטה"

י החוק גם להכשרות "צים נדרשים עפ"דח. אבל לא תנאי מספק, להתמנות

, דירקטורים בקטיגוריות אחרות לא מחויבים בהכשרות הללו. חשבונאיות ומקצועיות

הם יצטרכו להצהיר שיש להם זמן וכישורים לכהן , י תקנה חדשה יחסית"אך עפ

ר איגוד הדירקטורים"יו, יוסי גרוס' פרופ"  בדירקטוריון



?הדרך לשפר את ניהול הארגון–משולחנו של הדירקטוריון 

?למוביליםממובליםדירקטוריוןחברייהפכואיך:הסוגיה•

שדה"להכרתחדשיםכליםויאתרול"למנכרקלהקשיביפסיקו:הפתרון•
"האסטרטגיהמערכה

המרכיביםכללעלנתוניםהכוללתכליתירבבמודלשימוש:הנכונההדרך•
,תאגידיתאסטרטגיה,פעולהשיתופי,העסקיתהסביבהבהם,החיוניים
טווחוארוכיקצריוביצועיםגיאוגרפייםאילוצים

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

-



איך הופכים מאדם שמעצבן לאדם מוערך בדרך ליצירת קשרים

שלב ההכרותהדרך ליצור קשרים מתחילה ב•

בשלב המעקבהדרך לשמור על הקשרים מתחילה •

בשלה העבודה המשותפתהדרך להצלחת הקשרים מתחילה•



?אז איך עושים את זה בכלל

•https://www.youtube.com/watch?v=YAABHpj3aAU

?  ממה להיזהר

? איך לא לבזבז זמן יקר

? לקחנו מכאןמה 

?על הפחדואיך מתגברים לעשייה המניעה מה 

https://www.youtube.com/watch?v=YAABHpj3aAU


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 •

פעולות  כי, מביאה לתוצאותהתמדהסטטיסטית ידוע ש
קטנות לאורך זמן יוצרות אפקט מצטבר

http://www.shaharcohen.co.il/nlp-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94/
http://www.shaharcohen.co.il/nlp-%d7%95%d7%aa%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%a2/%d7%94%d7%90%d7%9d-%d7%94%d7%aa%d7%9e%d7%93%d7%94-%d7%9e%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%94-%d7%94%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%94/


? 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 •



הנטווריקנגעקרונות מנחים בתהליך 
מביניםמדברכשאתה"לאנשיםמתחבריםאנשיםזכרו–נחמדיםתהיו✓

"אותךאוהביםמחייךוכשאתהאותךשומעיםצועקכשאתה,אותך

הנטוורקינגיהיהאיפהלדעתאיןלעולם–ביקורכרטיסעםתמידהסתובב✓
הכניסו+הכרטיסגביעלהכרטיסבעלעלפרטיםרשמולטובתכם...הבא

מילותלפיהצורךבשעתוזמיןנגישיהיהשהכלפלאפון/אאוטלוקלתכנת
.נוחותחיפוש

:גםהואנטוורקינג-'סיטואיישןוייןוויןשלמצבויצרוהקשראתתחזקו✓

"הדדיתתועלתעלהמבוססתקשריםרשתופיתוחבניהשלמתמשךתהליך"

בהםתשתמשומתילדעתאיןלעולם–אנשיםעםקשריםטפחו✓



(המשך)הנטווריקנגעקרונות מנחים בתהליך 
יותרוקלילהברורהמסרים2-3שמעבירהממוקדתפנייה–המסריםאתמקדו✓

זמןלאורךשייזכרמשהו'?וכוהולךלאן?הגעתימאיפה–סיפורעםהגיעו✓

?למנףשניתןקשרמהו

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

הידעת

.מהמשרות נתפסות דרך קשר כזה או אחר60%-מחקרים מראים ש•

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



נטוורקינג  
במעלית

נטוורקינג  
בכנסים

נטוורקינג  
במיטאפים

נטוורקינג 

בפורומים

נטוורקינג  
בשדה  
התעופה

נטוורקינג  
בחתונה

נטוורקינג  
דרך חברים

נטוורקינג ניתן לעשות בכל מקום?איפה אפשר לעשות נטוורקינג



!מה שצריך זה תעוזה

להיפטר מהסטראוטיפים המעכבים

....צעדים בסיסיים4–ו 



?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

מביאחברהמלצות-לאוזןפה•

חבר

מעציםזה-לבקשתתביישואל•

לראותשיכולהשניהצדאת

לעזורשיכול

אתם–נבונהבמידההשתמשו•

השתמשוכולבויניקיםלא

ובמסורהבתבונהבקשרים

מה שיהיה מחרמה שיש היוםמה שהיה עד היום



יחס אישי 

1) KNOW

2) LIKE

3) TRUST

4) BUY

חשיפה במידה  
החברתית

דרך  פולואפ
מייל והודעה

:צעדים להצלחת תהליך הנטוורקינג4



?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/ לכן עדיף תמיד ךהתחיל מסמול טוק

?  על מה לא מדברים•

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

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



הרחבת רשת הקשרים בצורה אפקטיבית

מחמאות➢

זכרון➢

בחירת סוג השיח➢

?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



טכניקות יעילות לשימוש בשפת גוף אפקטיבית



NLPטכניקות לשפת גוף בשיטת 3

שכןביטחוןהמעניקהיכרותתהליךשלכמחווה-מסוותידלחיצת1)

לשלוםבאכימעיד

שמעבירחשובמסרשישומיקודלהדגשה-מוסוויתנקודהסימון2)

האמתשזוהיהמדגישההחזהעלפרושהידכף-מוסוותוידוי3)



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

:גורמים3מערכת יחסים היא תולדה של ➢

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

(יתרון יחסי מעניק ערך תחרותי)התאמה -

(שותפות וקשרים חברתיים/אמון/מבוסס על מחויבות)קשר -

גורפלינטר 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✓



...מה המקום הנכון לחפש את הנטוורקינג הבא
אנשים ומקומות רלוונטיים

חברות / יזמים/ כספיםי"סמנכל-בחירת קהל היעד המתאים •
/  בעלי עסקים קטנים/ אנשי אקדמיה/מורים/פנסיונרים/ביטוח

.וכוחברות הייטק /מפעלים

או על /איסוף חומר וכתבות בתחום ו-הכנה מקדמית על קהל היעד•
.אדם רלוונטי עמו רוצים ליצור קשר/החברה

מעגל  /מעגל ראשון -איתור קהל היעד מתוך אנשי הקשר הקיימים•
.שני ומעגל שלישי

.הן במקומות חדשים והן במקומות ישנים: יצירת מעגלים חדשים•

הגדלת מעגלי  
ההכרות זו הדרך 
להרחבת הפעילות  

והרווחיות



?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 –אי שפיות "

אותם הדברים ולצפות לתוצאות  

"שונות

אלברט איינשטיין



?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 -

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

קורסים והשתלמויות-

תכניות מנטורינג-

התנדבות אישית-



מיתוג כדרך חיים

מיתוג אישי•

מיתוג עסקי•

היכרות מעמיקה עם החזון -בניית מותג •
היעדים והסביבה העסקית, והמודל

או המוצר בצורה מעניינת, השירות, המיתוג זה להנגיש את התוכן



מיתוג אישי לפני במהלך ואחרי תהליך הנטוורקינג

לתוארשזכהפיטרסטום1997בשנתטבע'אישימיתוג'המושגאת•
גינסשלהשיאיםבספר"בעולםהיקרהניהוליועץ"

:עצמנואתלשאולשעלינוהשאלות•
?ומיוחדיםשוניםאנחנומה-
?בזמןהתוצאהאתמספקיםאנחנוהאם:שלנוהערךנשעןמהעל-
?לצוץמבעיותמונעים-
?ללקוחכסףחוסכים-
?בוגאיםהכישאנחנולעשותיודעיםאנחנומה,ובעיקר-
?בעצםחדשמה-

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 כמיתוג 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


כך מערכת היחסים עם קהל  , ברגע שההבטחה שהובטחה תמומש לאורך זמן•
.  המטרה תהיה הדוקה ומחייבת

אנשי עושים עסקים עם אנשים ולא חברות –מתחיל ונגמר באנשים הכל•

:כימיה בין אנשים מתחילה ב

עוזר ליצירת מכנה משותף-סמול טוק •

יוזמה אישית לעזור/פ "הצעה לשת/ שאילת שאלות/חיוך •

יחסי  = ניסיון + הבטחה ממומשת 
גומלין

אנשים עושים עסקים עם אנשים שנוח להם אתם ויש להם כימיה

מיתוג אישי כדרך חיים



נסו לזכור שאתם בוחרים מה  , לכל מטבע שני צדדים
....מה לראות ואיך לראות , איך להציג, להציג



טרמינולוגיה כמשנה ומייצרת מציאות 



?אותנו נכון/אז איך בוחרים להציג את המוצר שלנו

?איפה מתחילים

?איך מגיעים לקהל היעד הרלוונטי



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

1996-ביל גייטס 

בוחרים איך להגיד ( 1
את התוכן 

פונים לרשתות  ( 2
חברתיות 



אי אפשר לוותר היום על הרשתות החברתיות

.......זה בכל מקום



?אז איך עובדים נכון עם הרשתות החברתיות

ולינקדאיןבפייסבוקפרסום 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 •

(קיפלינגרודיארד-שיר האומץ " )הרוצה להגיע לתנועת ניצחון לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון" •

!היכרות זו התחלה ועבודה משותפת זו הצלחה



לשאול/ נקודות נוספות שכדאי להתייחס

שנלקחעסקאות/אקטואליה/תחביבים/צבא/ספורט–משותףמכנה✓

תחומי/ענייןתחומי/בקריירההתפתחותאו/ומעבר/מקצועיותחוויות/חלק

..בישול/התנדבות/מומחיות

שמענייןאמרת?שליהתוכןבעולםמישהומכיר–האחרעבורערךשישמסר✓

יכולהאם..הםמישהובהםמחפששאניהעולמות..לךלהכירלייש...אותך

?להשתלבאותךלעניין

אינטרושיבצעושמכיריםאנשיםדרךגםעוברתלהכירהדרך**



:שאלות שיש לתת עליהן את הדעת כעת

ת לעשות על מנת לשמור על /ה מתכוונ/מה את
?הקשר שנוצר

ת לעשות על מנת להעמיק את  /ה מתכוונ/מה את
?הקשר שהתחיל

ת שניתן לקדם עם הצד  /ה חושב/מה הפעילות שאת
?השני



הנרי פורד



...כל מה שנותר זה לתקשר אחד עם השני



תודה על הזמן וההקשבה

ד"עו, מור קופלמיכל 


