


 םהש המב םיבוט רתוי תויהל םישנאל רשפאלו רישעהל תואנדסו תואצרה
םישוע

.ייחמ הנש15 לש קלח ןה תוכרדהו תואצרה
.עדי קר אלו הנבהו םיעוציבל תוליבומש תונקסמ םע ,ישעמ עדי ןווכמ ןכות

רתויב תויוצרה תואצותה תא רצוי דעי להקל תישיא םאתומ ןכות



Jתוחוקל



Hanni Malka
Global OD & Knowledge 
buildup Director at 
888holdings
Roy presents high level of training 
development and methodology, 
creative thinking and commitment to 
the quality of his work.

Liran Tal
Engineering Manager, Nielsen 
Marketing Cloud
Roy is an outstanding instructor with a 
gift to captivate audience and get the 
message through. He is smart and fun 
to work with and always drives to learn 
and keep up with new technologies. 
During the time I spent working with 
him as a colleague and later on as my 
manager I enjoyed every minute of it, 
being very organized, keen on details 
and great human person.

Martin Weber
CFO at INFARM
Roy turned quickly from a trusted 
business partner into a friend you can 
rely on in any situation. He's pushing 
the limit for his business, his partners, 
friends and especially family. Even the 
deepest pit-falls and the driest cash-
flow times are being managed out of 
the way with a thoughtful chutzpah-
mentality.

He's got a vision, while reaching short 
term goals. He can pitch anything to 
anyone, while staying honest and to the 
point. You have to enjoy his attitude, 
which is why I will jump on any 
opportunity to work with him.

Jonathan Nativ
Sales Engineer - EMEA 
Channel at CyberArk
Roy is a great addition to any 
team.
We worked together on 
various projects and Roy 
always showed 
professionalism and in depth 
knowledge in the matter that 
we were dealing with.
Roy has the ability to lead 
projects from the start until 
completion.
Roy brings great ideas and 
innovations to any project 
and has unique and new ways 
of looking and dealing with 
training and instructional 
design.

תובוט םילימ
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רצומתואצרה



?רצומ הז םאה לבא ,רדהנ ןויער הז ןכ
 רבדל אלש ,רצומל ךופהלמ דואמ קוחר ןויער לבא ,עפשב םימייק םיבוט תונויער
.קסע לע
 ךיא ,דבוע קסע בלשל ןויער בלשמ ,רצומ תיינבל םיבלשה המ ךירדנ וז האצרהב
רצומ תחלצה דודמל ךיאו ןוכנ רצומ רקח תושעל

101 רצומ לוהינ



 םיניבמ ךיא ??םינוק אל םישנא המל לבא ,רדהנ אוהו קסע וא רצומ ךל שי
 ודבעש תוטישו םירפסמ ךרד ?)קסע לכ( קסעה יעוציב תא םירפשמ
םידראילימ לש תוסנכהל עיגהל םהל ורזעו םלועב םילודגהםיפאטראטסל

Growth Hacking -הקומע הנבה 
ךלש קסעה לש םירפסמה לש



 קטייה תורבח דחוימב ,רהמ הלדגש הרבחב רתויב הבוטה הדובעה וז
.םיפאטראטסו

 רצומ להנמב יולת המ ןיבנ .םלשומה אל ,בוטה רצומה להנמה תומד תא ראתנ
 ילהנמ לש םינוש םיגוסל ומיאתמ רשא רצומ לוהינ תודותמ המכ רוקסנו ,בוט
םיבוט רתוי דוע רצומ םילהנמל ךופהל תנמ לע רצומ

ה/ותומדל םיווק- רצומה ת/להנמ



?רצומ הז םאה לבא ,רדהנ ןויער הז ןכ

 רבדל אלש ,רצומל ךופהלמ דואמ קוחר ןויער לבא ,עפשב םימייק םיבוט תונויער
.קסע לע

 ךיא ,דבוע קסע בלשל ןויערבשלמ ,רצומ תיינבל םיבלשה המ ךירדנ וז האצרהב
רצומ תחלצה דודמל ךיאו ןוכנ רצומ רקח תושעל

ךלש ןושארה רצומה תא תונבל



 ,תויולע תעדל תנמ לע .רוכמל המ איה הלאשה ,םויה לכה רוכמל רשפאש ןוויכ
 תונבל ונממו ןוכנ רקחמ עצבל שי– לודיבו גותימ ,הצפה תרשרש ,קוויש יצורע
.ונלש קסעלו רצומל תיגטרטסאה תינכתה תא

 ?םירכומ המו ימל זא
 היגטרטסא תיינבו קוש רקחמ ,רצומ בוצימ
תיקסע



תונשדחתואצרה



 לכב םימזימל תונשדחתוינכות לש לעופל האצוההו ןונכתה ,םיבלשה ,םיבאשמה
 .היישעת לכלו םוחת

 תינכת לש ןוכנ לוהינו הנוכנ הריציב םיברה תונורתיהו םייתוברתה םיטביהה
תונשדח

 תונשדח תינכת תיינב



ןוגראה ךותב םיפאטראטס תינכת רוציל ךיא•

וזכ תינכת ליחתהל יאדכ המל•

)האיגש אל וז( וזכ תינכת לש תונורתיהו תונורתיה•

וזכ תינכותל םישרדנ םיבאשמו םיבלש ,םילכ ,םיכילהתה•

"תינכתה ירחא" בלש לש לוהינו יקסע חותיפ ,ןומימ•

 ךותב םיפאטראטס תינכת םינוב ךיא
ןוגראה



 ףאל ןובשחו ןיד תתל אל ,יאמצע תויהל ,קסע םיקהל ?םזי תויהל הצור אל ימ
 םיפקומ ונמצע תא םיאצומ ונא ?ןושארה דעצה תא םישוע ךיא ...לבא ,דחא
 םימישגמו רתוי םימלטצמ ,רתוי םיחילצמ ,רתוי םינהנ ,רתוי םישועש םישנאב
 תא םיקחשמ ךיא איה הלאשה– הלאשה אל שממ וז ,אל וא ןוכנ הז םא .רתוי
.קחשמה

 .שדחמ םמצע תא איצמהל םיכרד אוצמל אלא הרירב םישנאל ןיא2017-ב
 היהי אל טושפ םוקמ ותואב הנש20 דבועש הדוקנל עיגמ םלועהש ןוויכמ ?המל
...ירשפא

םינלצעל תומזי



םיפאטראטס לע תוישעמו םירופיס•

ללכב םא ליחתהל יאדכ יתמ•

)ןיידע רטפתהל אל ,זמר( םכח ליחתהל ךיא•

ליחתהל הפיא•

דימתהל ךיא•

?יל יאדכ- פאטראטס



.2018 לש םידנרטה םירפסמ

ללכהמ םיאצוי2 דבלמ …תונותיעב םיארוק םתאש המ אל שממ הז :זמר

יוושכעה פאטראטסה תמוא בצמ



 ךירצ דחא לכשתואצרה



 ראודה תבית לע הטילשה תא הרזחב חק !ךייח לע טלתשהל ליימיאל תתל יד
)ךרדה לע ךייח לעו( ךלש סנכנה

תישעמ הנדס- ה'גנינ ליימיא



 ,ןיטולחל טעמכ םימלענ תועוצקמה ןיב תולובגה ובש םויה לש ילבולגה רפכב
 םיתעלו תונוש הדבועתובוביסל ךמצע תא םיאתהלךיוא דובעל ךיא תעדל ךירצ
.תורזומ

תילבולג הביבסב םידבוע ךיא



 ןוויכ לכב החלצהו םידעי תגשהל ינויח רושיכל ךפה תחלצומ היצטנזרפ תרבעה
.ישיאו יקסע- םייחב

- ןוכנ ןנוכתנ םאו ,ונילע םייניעה לכו זכרמב ונחנא ,תונמדזה איה היצטנזרפ לכ
.להקה תא םישרהל וליפאו רוכמל ,ענכשל ,עיפשהל לכונ

)'קד60(- ??תויצטנזרפמ דחפמ ימ



 ןוויכ לכב החלצהו םידעי תגשהל ינויח רושיכל ךפה תחלצומ היצטנזרפ תרבעה
.ישיאו יקסע- םייחב

- ןוכנ ןנוכתהל םאו ,ונילע םייניעה לכו זכרמב ונחנא ,תונמדזה איה היצטנזרפ לכ
.להקה תא םישרהל וליפאו רוכמל ,ענכשל ,עיפשהל לכונ

.תויצטנזרפה יגוס לכל תסחייתמ הנדסה

)תועש3.5(- ??תויצטנזרפמ דחפמ ימ



?רצומ הז םאה לבא ,רדהנ ןויער הז ןכ
 רבדל אלש ,רצומל ךופהלמ דואמ קוחר ןויער לבא ,עפשב םימייק םיבוט תונויער
.קסע לע
 ךיא ,דבוע קסע בלשל ןויער בלשמ ,רצומ תיינבל םיבלשה המ ךירדנ וז האצרהב
רצומ תחלצה דודמל ךיאו ןוכנ רצומ רקח תושעל

??תויצטנזרפמ דחפמ ימ
)םלוצמ לוגרת םע םלש םוי(



?היצטנזרפמ שגרתמ וא ץוחל•

?אל וא ךתוא וניבה םא ךל רורב אלו תויצטנזרפ המכ תרבעה•

?היצטנזרפ ןמזב חונב אל שיגרהל ךל ומרגיש תולאש ןומה ויה•

להק דחפ תנדס



 ?הילע םימלשמ םתייה המכ םויב העש דוע םכל ןתונ יתייה םא .ןמז ןיא םעפ ףא
 אוה תונתשהל לוכיו בייחש דיחיה רבדה ,ונייחב דיחיה עובקה אוה ןמז םא
.ןמז יבגל ונלש הסיפתה

 תרחא ןמז להנל רשפא ,םויה ונל שיש היגולונכטהו הנבההו םילכה תועצמאב
 םירבח ,החפשמ הדובע ,הדובעל םייח ןיב ןוזיא רתוי הברה ונל קפסתש הרוצבו
.דועו

25-ה העשה תא אוצמל



?עדי הז המ ?תמאב .חוכ הז עדי ,ןכ ןכ

 םילשהל קיפסה אל ונלש חומהש עדי תורוקמ ןומה ךכ לכל םיפשחנ ונחנא םויה
 ךיא ,עדיל םיפשחנ הפיאו ךיא לע עגר רבדנ ואוב .תינויצולובאה הציפקה תא
 עדיב שמתשהל רשפא ךיאו ,ותצפהו עדימ םיטלוש הרבחב םימרוג
 רשאב םדא ןב לכל םיאתתש הנוכנ הרוצב עדי םיפטוע ךיא ךישמנ .ונתבוטל
.עדי תרבעהל תונוש תוידמב שומיש ,םירכוז םישנא המ ,אוה

הזב קחשל ךיאו ,הז םע תושעל המ- עדי



.עדימה תכפהמ איה התוא התנישו תושונאה לע הרבעש הנורחאה הכפהמה

 עיתפמ אל הזו ,רחסמ םניה םלועה יבחרב םיקווש םיעינמש םיירקיעה תוחוכה
 עדימ לש םיצורע םתוא ךרד רוחסל הליחתה דואמ רהמ תושונאהש ללכ
.תוריהמו

 אוה הפיאמ ןיבהלו שדחה םלועל ונמצע תא םיאתהל ונילע ןכלו ,הנתשי אל הז
 םינקחשה תא רוקסנ .הנוכנ הרוצב וב בלתשהל ךיאו ךלוה אוה ןאלו אב
ןווקמה רחסמה םלועב תולודגכ תונטק ךרדה תוצירפ תאו םיליבומה

?דבוע הז המל ,שדחה רחסמה



דועו תוריכמ ,םיעיקשמ ,םיסנכ ינפל פא טראטס תורבחו תוינכתל האצרה

FTYSP-ןוכנ ’ץיפ םישוע ךיא



?האצרהחתפלםיכירצ
ירשפא הז םג ,רשק ורצ





:רשקורצ
roy@ret2082.com
www.RET2082.com
+972.54.757.9201

mailto:roy@ret2082.com
http://www.ret2082.com/



