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תלבגומ תופתוש

2021 רבמצד



 דיתע ינפ הפוצ עדימו תואנ יוליג
 וא תופתושה לש ךרע תוריינ תשיכרל העצה הווהמ הניא איהו )"תופתושה"( תלבגומתופתוש– תויגולונכט ןרוקינוי י"ע הנכוה וז תגצמ
 תגצמה תגצה ךלהמב רסמייש רחא עדימ לכו תגצמב לולכה עדימה .םיעיקשמל עדימ תריסמל קרו ךא הדעונו ,רומאכ תועצה תלבקל הנמזה
.ילאיצנטופ עיקשמ לש תעד לוקישל ףילחת הווהמ אל ןכו ,תעד תווח וא הצלמה הווהמ וניאו ,העקשה תטלחה תלבקל סיסב הווהמ וניא

 עוציבל רשקב יטנבלר תויהל יושעש עדימה לכ תא לולכל רמייתמ וניאו דבלב תיצמת וניה תופתושה תוליעפל רושקה לכב תגצמב רומאה
 ןייעל שי ,הילא םיוולנה ןוכיסה ימרוג תוברל תופתושה תוליעפ לש האלמ הנומת לבקל ידכ .תופתושה לש ךרעה תוריינב העקשה תטלחה
 ינפ הפוצ עדימ רבדב תורהזא תוברל ,הסרובה רתאבו ךרע תוריינ תושר רתאב רוביצל םימסרופמה תופתושה יחווידבו תופתושה ףיקשתב
.םהב לולכה דיתע

 תוכרעה ,תורטמ ,תויזחת ,רתיה ןיב ,ללוכ רומאכ עדימ .1968– ח"כשת ,ךרע תוריינ קוחב ותרדגהכ ,דיתע ינפ הפוצ עדימ תללוכ תגצמה
 דיתע ינפ הפוצ עדימ .תופתושה תטילשב וא תיאדו הניא םתושממתה רשא ,םיידיתע םיניינע וא םיעוריאל םיסחייתמה רחא עדימו םינדמואו
 ללכבו וז תגצמ תכירע דעומב יללכה ףתושל עודיה עדימ לע ,רתיה ןיב ,תוססבתמה ,תופתושב יללכה ףתושה לש דבלב תוכרעה לע ססובמ הז
 .יאמצע ןפואב יללכה ףתושה י"ע ונחבנ אל רשאו תונוש תויושרו םיפוג ,תורבח ידי לע ,רתיה ןיב ,ומסרופ רשא םימוסרפו םינותנ ,הז
 תוליעפ תא םינייפאמה ןוכיסה ימרוגמ ,רתיה ןיב ,תעפשומ תויהל היושע דיתע ינפ הפוצה עדימה לש ותושממתה יא וא/ו ותושממתה
-לע םיקזחומה םידיגאתהו תופתושה תוליעפ לע עיפשהל םייושעש םירחא םיינוציח םימרוגבו תיללכה הביבסב תויוחתפתהמ ןכו תופתושה
.חותיפו רקחמ לש םיטקיורפב םירושקה םימרוגו םיירוטלוגר םימרוג תוברל ,הדי
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תופתושה תלהנה

לשדרוקר	:רישעןויסינוהסונמתווצ
ידראילימלשםיפקיהבתועקשהתואמ

ח"ש

	,םיטיזקאלשהובגרפסמ
השיכר	,גוזימתואקסע

תוקפנהו

קוש	,תיסנניפ	,תיגולונכט	:תויחמומ
יקסעחותיפ	,תועקשהלוהינ	,ןוהה

דועו

גניקרוורטנ
ילבולג
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םיקייודמ םיעדמו םיבשחמב ןושאר ראות לעב-ר"וי-יולטורדגיל
 רישע ןויסיניולטורל.ימואלניב ןומימו םיקסע להנמב ינש ראותו
 ןוה ןרק דיס-ורפ ןהינבו תוירוביצו תויטרפ תורבח לש הכורא הרושב
 ,םוילורטפ ויצרו טפנ ישופיח ויצר ,ויצר ,תרושקתל.ל.ח ,ןוכיס
.הי'זדולו תוישעת ןמגרא

 ןושאר ראות לעב-תועקשה תדעוו +ל"כנמ– ןירג תימע
 ןומימו םיקסע-להנמב ינש ראותו םיקסע לוהינו םיבשחמב
 תמקהו םיסנניפ ,היגולונכטב הנש25-כ לש ןויסינ ןירגל .ימואלניב
 ןרק להנמו פא-טראטס תורבח ל"כנמכ ןהיכ ןהינב ,תוברתויומזי
 קושב רישע ןויסינ לעבום"רממ רגוב וניה ןירג .רושעכ ךשמב רודיג
.םיפאטרטסב תועקשהו ןוהה

 לעב- תועקשה תדעוו +רוטקריד–םיובננט  )בקעי( ה'לקנעי
 הנש35-כ לש ןויסינםיובננטל .לוהינו היישעת סדנהמ ראות
םיטיזקא לש הכורא הרוש ללוכה יקסעהו יגולונכטה םוחתב
 תורשעוקטרבסSPL Software Insureworx, Genieo, :ןהיניב
 תועקשה סויג ,תורבח תשיכר ,תוקפנה תוללוכהM&A תואקסע
.הריכמו

 "סקירטמ" בושחמה תרבח ל"כנמ- תועקשה תדעוו– ןמטוג יטומ
 .הלש תונבה תורבחה תורשע ר"ויכ שמשמו2001 תנשב התמקה םוימ
 יתנש תוריכמ רוזחמו םידבוע10,000-ל לעמ הקיסעמ סקירטמ תרבח
 ןה סקירטמ החמצ ןמטוג לש לוהינ תחת .ח"ש דראילימ4.5-כ לש
 הנשמ תיבקעו תיתועמשמ הרוצב תושיכר ידי-לע ןהו ינגרוא ןפואב
.הנשל

 ןוה ןרק דיס-ורפ ל"כנמ-תועקשה תדעוו–בוארטניו ןד
 לש תוילאירה תועקשהה תרבח ל"כנמכ שמיש רבעב .ןוכיס
TeamWorks פא-טראטסה תרבחב םיפסכ להנמכ ,דוגא קנב

Technologyןרקב יקסע חותיפ להנמכו Israel Venture 
Networks. תורבח לש בר רפסמב רוטקרידכ שמישבוארטניו 

 הלכלכב ןושאר ראות לעב.תויטרפו תויתלשממ ,תוירוביצ
.םיקסע להנמב ינש ראותו ,הנידמה עדמו

 הלכלכב ןושאר ראות לעב- תועקשה תדעוו– םולש-ןב יסוי
 םולש-ןבל .ביבא-לת תטיסרבינואמ םיקסע להנמב ךמוסמ ראותו
 רוכב םיפסכה ל"כנמסכ ןהיכ ןהינב תועקשהו לוהינב םינש בר ןויסינ
 ,אדאר ,לאנד ,ןורטמיס ,רודלט ,DBSI תורבחב רוטקרידו עיקשמכו
.דועו רטניופ



תופתושה תלהנה ידי לע ועצובש םיחלצומ םיסויגוםיטיזקא
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:תיקלח המישר ןלהל .תוקפנהו השיכר ,גוזימ תואקסע ,םיטיזקא לש הובג רפסמ תופתושה תלהנהל
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העקשה תייגטרטסא
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010203

040506

:העקשהל ףדעומ םוכס
 הרבחב רלוד ןוילימ1-2

 ,הנכות ,היגולונכט :םימוחת
 קמוע תולעב תורבח– טנרטניא
 תונשדחו

:העקשה ןמז חווט
 עצוממב םינש שולש

 תולעב תורבח:ישונא ןוה
הסונמו תיתוכיא הלהנה

 לש עויס תולוכי :ךרע תפצה
תופתושה תלהנה

 ךרוצה תנבה:הזילנא
 היעבל ןורתפה תמאתהו
 קושב תמייקה

:האיצי תייגטרטסא
 / גוזימ / הריכמ תוברל
רדגומה ןמז חווטב הקפנה
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?תויגולונכט ןרוקינויעודמ
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םימדקומ םיבלשב ךרד תוצרופ תורבחלו ילארשיה קטייהה ףנעל הפישחו העקשה•

םיליבומ םייגטרטסא םיעיקשמ םע דחי תוילארשי תויגולונכט תורבחב תועקשה•

.םצמוצמו ליעי ,הסונמ תווצ–הזר לוהינ תרדש•

הזרו ליעי תואצוה הנבמ :הכומנ תולע•

רפושמ םינוכיס לוהינ ,םינושםילקיטרוב העקשה :בחר רוזיפ•

.תוריהמב ךרע םיעיקשמל ופיצהש תועקשה2 :ךרע תופצה•
קוחר קפואל בורק קפוא ןיב היצזימיטפוא

.ףסכה לוהינמ םיחיוורמ אל יללכה ףתושה :םיהז םיסרטניא•
.םוזייה ימדמ תוער תועקשה זוזיק .םיחוורהמ קר הנהנ וניא

!ח"ש ןוילימ10-מהלעמלב תופתתשה תודיחי תשיכר– יללכה ףתושה תוביוחמ•
ח"ש500,000-כב הסרובב ףטושה רחסמבתופתתשה תודיחי שכור יללכה ףתושה



פ"ומ תויופתושל האוושהב ןרוקינוי
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יפנע עצוממ תויגולונכט ןרוקינוי

ח"ש ןוילימ50.3 ח"ש ןוילימ70 סויגה ףקיה

4.7% 2.2% םייביטקפא לוהינ ימד

םידספהב תיקלח תופתתשה םידספהב האלמ תופתתשה )םוזייה ימדב( םידספהב תופתתשה

20.7% 48% םיידסומ תוקזחא

ח"ש ןוילימ7.6 ₪ ןוילימ10.5 יללכה ףתושה תעקשה

אל טלחומה בורה ןכ ףיצרה רחסמב הנוק יללכה ףתושה

4 8 וילופטרופב תועקשה 'סמ- תויביטקא



 בצמ תנומת– תויגולונכט ןרוקינוי

8

םימייקה תויצפואהו תודיחיה ילעב לכל3 הרדס היצפוא תקולח•
םישדוח12 ךשמל ,םיפדעומ םיאנתבו הרומת אלל העצוב הקולחה•
תושדח תועקשהלח"ש ןוילמ35-כ סינכהל הדיתע היצפואה יבתכ שומיממ היופצה הרומתה•

 םיעיקשמ תוקזחא42%
 רומ :תופתושבםיידסומ

-רלושטלא ,תועקשה
.סקינפה ,תוגספ ,םחש

8 ךותמ2-ב ךרע תפצה
-תופתושה תועקשה

.סקירטסו קטהריש

 תורבח8-ב העקשה
 תויונמדזה450-כ ךותמ

 ישדוח15-ב ,העקשה
.תוליעפ

2020 רבמטפס שדוחב
 סויג תופתושה המילשה

 ח"ש ןוילימ70 לש
 תינושאר הקפנהב

רוביצל

 תויגולונכט ןרוקינוי
 העקשה תופתוש הניה

 היגולונכט תורבחב
 חותיפו רקחמ תולעב

   לארשיב

היצפוא יבתכ

₪ ןוילימ37–כ הפוקב ןמוזמ

₪ ןוילימ32–כ הסרובב הרבחה יווש



תועקשהה תדעו
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הדעווה דיקפת
 ,העקשהה תוינידמ תא תוותהל
 תוטלחה לבקלו תויונמדזה ןוחבל

.תופתושה רובעב העקשה

רודס ךילהת
 תניחב לש רודס ךילהת

 תורבחמ ןוכדעו תויונמדזה
.וילופטרופה

עדיו ןויסינ
 בר ןויסינ הדעווה ירבחל
 ןתחבשה ,תורבח תשיכרב

.ןשומימו

 םיניינע דוגינ ינונגנמ
תואנ יוליגו
 העקשהל תוביוחמ

 ןרקה תועצמאב

הדעווה ירבח
 ,רישע יעוצקמ ןויסינ ילעב םישנא
 לבקל תלוכיהו םימיאתמ םירושיכ

הלוכ תופתושה תבוטל תוטלחה



 םע הלועפ ףותיש
ם"רממ ירגוב תתומע

 םע םייתנשכ הזמ הלועפ ףותיש•
 ,ם"רממ תדיחי ירגוב תתומע
Mamram תינכות תא הליעפמה

Space–ירגוב לש תומזיה תינכות 
ם"רממ תדיחי
 תמדקומ השיג תופתושל רשפאמ•

 יוליגו םירשכומ םייגולונכט םימזיל
"ראדרל תחתמ" תויונמדזה
 ךרואל תורבחה לש הכימתו יוויל•

הנשל הנש יצח ןיב לש הפוקת
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הקזחה רועישו העקשה ףקיה ,וילופטרופ

11

ח"ש ןוילימ27-כ לש רבטצמ תועקשה ףקיה

תופסונ תועקשהל הפוקב ח"ש ןוילמ37-כ
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:הרבחה רואת•
 תרשפאמו ,תוילאוטריו תואנדסו תואצרה ,םיסרוק תואמ העיצמ בייל זנירקס לש המרופטלפה•

.השירד יפל וא ביילב ןכות רדשלו םהלש להקהמ תוסנכה רצייל םירצויל
הפוריאבו ב"הראב םג תלעופ םויכו לארשיב הקשוה המרופטלפה•
 ,היפוסוליפ ,היגולונכטו עדמ ,היגולוכיספ ימוחתב תואנדסו תואצרה העיצמ המרופטלפה•

דועו תרושקת ,חורה םלוע ,עונלוק ,םיקסע ,Wellness ,הביתכו תורפס

:יתועמשמ ילכלכ לאיצנטופ•
B350$ :2025 תנש דע ןיילנוא םידומילה קושל יוושה תיזחת•
2030 דע B774$-ל B78$ מ לודגל היופצ םיילאוטריוה םיעוריאה תיישעת•
הידמ תשק– יגטרטסא עיקשמ•

:ינכדעה הרבחה בצמ•
המרופטלפב ןכות ירצוי500 לעמ ,ירוקמ ןכות לש תועש2000 לעמ•
 תורשע לש תוסנכה ורציי םירצויהמ קלחו- םיסיטרכ ףלא100-מ רתוי ורכמנ הנורחאה הנשב•

שדוחב םילקש יפלא
 ורדושו ולעוהש םינכתה תריכממ לקש ןוילימ4-מ רתוי םילארשי םירצוי וחיוורה וז הפוקתב•

המרופטלפב

ומד זנירקס

https://youtu.be/MgxXLHiq6Bk
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:הרבחה רואת•
 תוריכמב םוצעה לאיצנטופה שומימלתולצונמ אלו שומישב ןניאש עדימ תודוקנ ידראילימ םע תיתרוסמ היישעת•

.םיסנניפו חוטיב ירצומ לש תוילטיגיד
 עדימה לכ תא ךפוה רשא ,םירקורבו חוטיב ינכוס רובע ,תיתוכאלמ הניב ססובמ ,ישיא תוריכמ רזוע אוה ואיל לש רצומה•

.הצקה חוקלל םאתומו ידיימ ןפואב שיגנו ןימזל תונכוסב םייקה

:יפוס חוקלל ךרע•
•Personal Sales Assistant
Cross-sell / Up sell ל תויונמדזה תריצי•

הצקה חוקלל תישיא םיאתומ םילולסמ תריצי•

 חוטיבה ינכוסלInsights & Analytics תכרעמ•

:יתועמשמ ילכלכ לאיצנטופ•
! B733$ לע דמע חוטיב תוינכוסו םירקורב לש לש םוצעה קושה ףקיה•
.חוטיב תויונכוסל הליבומ הנכות תיקפס ,Vertafore םע הלועפ ףותיש•
ב"הראב תוליבומה חוטיבה תויונכוסמ תחא םעםיתורישןתמוןוישיר םכסה•
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:היעב•
םצמוצמ םירטמוליק 'סמו תוקד30-כל לבגומןפחר תסיט ןמז•
בכרו ליעפמ– תיעקרק הקיטסיגולו תווצ תשרודםינפחר תלעפה•
תילכלכ הניאםינפחר תלעפה ,הסיטה חווט תלדגהל יטמוטואו יתיתשת ןורתפ אלל•

 :הרבחה רואית•
םינפחרה יגוסו ינרצי לכל תויטמוטוא הניעט תונחת חותיפ•

:יתועמשמ ילכלכ לאיצנטופ•
תוליבחב תיטמוטוא הרוצב םינעטומה םירקול תונחת חותיפ•
הקיטסיגולה תומלועב הלועפ יפותיש•
םייחרזאו םיינוחטיב םיזוח•

:ינכדעה הרבחה בצמ•
ב"הראבLast mile delivery-ל טולייפ•
םילוח יתב ןיב םיחולשמל תיאקירמא הרבח םע תירחסמ תורשקתה•
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:היעב•
םירלוד ינוילימ לש הסנכה דוביא התועמשמ0.1% לש הדידמ תייטס•

 :הרבחה רואית•
הנומת דוביעו הקיטפוא תססובמ םיינשדח המירז ידמ רוציל היגולונכט חותיפ•
לארשי ןוחטיב יסרפ3 ,פ"ומ לוהינו ןויסינ הנש35– הסונמ תווצ•
םימושר םיטנטפ3•

:יתועמשמ ילכלכ לאיצנטופ•
דראילימ$9.3-כ(High End) המירז ידמ לש ימלועה תוריכמה ףקיה•
Exxon Mobil, Chevron, Siemens, Honeywell, Emerson :םילאיצנטופ הצק תוחוקל•
הרבחה םודיקל תיגטרטסא תלוכי- ןתיוול ,ויצר ילעבמ ןרוקינויב יללכה ףתושה ילעב•

:ינכדעה הרבחה בצמ•
היישעתב תונושאר תונקתה יתש•
•Pipelineלארשיב המרזה יווק תואמ לש
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:הרבחה רואית•
Industrial IoT 4.0-ה םוחתב תלעופ הרבחה•
תונוכמ בצמ רוטינלAI-ו הקימתירוגלא תולוכי םע הרמוח תספוק וניהiCOMOX הרבחה רצומ•
תונוכמה בצמ דוביעו הרקב ,רוטינ י"ע תומכחל "תושפיט" תונוכמ תכיפה תרשפאמ הרבחה•
םילעפמב רוצי יווק לש תענומ הקוזחת רשפאמו עירתמ הרבחה רצומ•
תוננכותמ אל תותבשה תעינמו תוכומנ הקוזחת תויולעב לעפמל ןוכסיח•

:ךרע תפצה•
ףסכה ינפל ₪ ןוילימ58 הרבח יווש יפל :העקשה•
ףסכה ינפל ₪ ןוילימ100 לש הרבח יווש יפל :ןורחא סויג•
₪ ןוילימ100 יווש יפל הקזחאהמ50% שומימלPUT ’פוא הקיזחמ תופתושה•

:ינכדעה הרבחה בצמ•
דועוSiemens, Arrow, Honeywell םע הלועפ יפותיש•
לארשיב םיטולייפ תורשע•
הפוריאל הרבחה לש הסינכה רעש הווהת רשא ,AI ה תומלועב הליבומ תינמרג הרבח לש השיכר המלשוה•
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:היעב•
םיבחר םייגולוקא םיקזנ ,םיכפשה רוהיט ןוכמב ,תיתיבה תרנצב םירידא םיפקיהב קזנל םימרוגו םיקרפתמ םניא םינובגמ•

:הרבח רואית•
םיפטשנ םינובגמ רוצייל שמשמה ,הביבסל חוטבו קיטסלפ אלל ,קירפ דב לש םדקתמ חותיפו רקחמב תקסוע הרבחה•
םימושר םיטנטפ200-מ הלעמלו ,יעוצקמ ןויסינ תונש50 לעמ םע םינעדמ ללוכההסונמ םימזי תווצ הרבחה תושארב•
UN( ם"ואה רידגהש יפכ םיימלוע אמייק-רב חותיפ ידדמ רפסמ תמייקמ איהו הביבסה לע הרימשב הנוילע תובישח האור הרבחה•

SDG’s( 14.7.2019 םוימ4631 הלשממ תטלחהב רשוא ףאו
םינוש םיבלשב םיטנטפ תושקב3 הרבחל•

:יתועמשמ ילכלכ לאיצנטופ•
5%-כ לש תיתנש החימצ בצק ,דראילימ$17- םינובגמ לש ימלועה תוריכמה ףקיה•
הנורוקה תפוקתב תיתועמשמ ולדג תוריכמה יפקיה•

:ינכדעה הרבחה בצמ•
ומוציעב ינשדחה דבה יססובמ םינובגמ לש ינושאר רוציי•
היישעתב הליבומ תיאקירמא הרבח םע ירחסמ הלועפ ףותיש תניחב•
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:היעב•
.1חוקלמ תרזוח השיכר רוציל תלוכי רדעיה לשב םייתנש ךותב םירגסנ םלועב םינטקה םיקסעה תיברמ•
.2,3םיעובק תוחוקלמ עיגמ םהיתוסנכה בור יכ םידיעמ דורשל םיחילצמ ןכש םינטק םיקסע•

:הרבחהרואת•
.יטמוטואו טושפל ותוא השוע לייבוב .בכרומ רופיס הז תוחוקל תונמאנ לוהינ•
.קסעה תיב לומ ויתושיכר רפסמ תא לידגמו עובק חוקלל ןמדזמ חוקל ךופהל יטמוטוא ןפואב רשפאמ לייבוב לשGlue-ה רצומ•
)ב"הרא( םימושרםיטנטפ2 הרבחל•

:יתועמשמ ילכלכ לאיצנטופ•
םיימוקמ םיקסע ןוילימ28.8-כ ב"הראב•
$270B-כ אוה2020-ב ילטיגיד קוויש לש קושה ףקיה•

:ינכדעה הרבחה בצמ•
םלועה יבחרב קסע יתב תואמל תרכומ הרבחה•
םיימוסרפ םינייפמק תמקהו לוהינ רשפאמהGoogle םע ףתושמ קשממ תלעפה•
ןיילנוא תויונח לוהינל םלועב הלודגה המרופטלפה ,Shopify תרבחל קשממה חותיפ•

1. https://www.forbes.com/sites/jiawertz/2018/09/12/dont-spend-5-times-more-attracting-new-customers-nurture-the-existing-ones/#57e698435a8e	
2. http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
3. https://www.mediapost.com/publications/article/225591/existing-customers-spend-23-more-cost-10-times-l.html

http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
http://www.biakelsey.com/small-business-owners-shift-investment-from-customer-acquisition-to-customer-engagement-new-report-by-manta-and-biakelsey/
https://www.mediapost.com/publications/article/225591/existing-customers-spend-23-more-cost-10-times-l.html
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:היעבה•
 .הגיהנ ןמזב יראלולס ןופלטב שומישמ האצותכ םרגנה גהנה תעד חסיהמ האצותכ תומרגנ םלועב םיכרדה תונואת תיברמ•
תטלשנ יתלב תורכמתה•

:הרבחהרואת•
.בכרה יעסונ ראש לש שומישב עוגפל ילבמ תאזו העונתב בכרה רשאכ םינכוסמ םימושייב שומיש בכרה גהנמ תענומה הכרע•
)לארשי ,הפוריא ,ןיס ,ב"הרא( םינוש רושיא יכילהתב10-ו םירשואמ םיטנטפ4 הרבחל•

:ינכדעה הרבחה בצמ•
ק"דסאנב הקפנהב רחסמל םושירל תורשפא תנחוב הרבחה•
iOS תביבסל חותיפה םלשוה•
After Market-ב הריכמו םיסובוטוא ,תויאשמ–IVECO םע יקסע הלועפ ףותיש•
 תכרעמה תנקתהל ,יבאד ובא לש הרובחתה דרשממ קלח ,Integrated Transport Centre םע טולייפ עוציבל ןכסהב הרבחה תורשקתה•

.ITC לש םיסובוטואב
.דועוירנורפ ,סקלפ ,םוינלימ תצובק ,לארשי תבכר ,הבונת ,למשח תרבח ,סרוטומןויפמ'צ- תוחוקל•

https://youtu.be/G9mmMnGbvNI
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