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שאלות  
משנות  
מציאות

שאלות  
משנות  
מציאות

עסק מצליח הוא לא רק ? כבר הצלחתם? האם התחלתם? יש לכם רעיון עסקי

המפתח להצלחה הוא לדעת להגדיר . וגם לא רק הרעיון עצמו, מוצר או שירות

, גם אם יעירו אתכם משינה עמוקה. את העסק בצורה ברורה וחד משמעית

. תוכלו להגדיר את העסק שלכם בצורה ברורה והחלטית

זהו שלב . הדפים הבאים יעזרו לראות באופן ברור את הכיוון אליו הולך העסק

, עצם העובדה שנענה על השאלות החשובות האלו. חשוב שיכול לשנות מציאות

ענו על השאלות . יכול ליצור תובנות ופתרונות חשובים להצלחה, אפילו לעצמנו

, הגדירו את העסק, גם אם זה יקח זמן מה. בדפים הבאים במלוא הרצינות

.הפתרון ועוד שאלות חשובות ושמרו מסמך זה איתכם, הקהל, היתרון היחסי

?איך? למה? מה

”
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מיתוג הוא חלק חשוב מהעסק שכן הוא יוצר תפיסה  

בעיני קהל היעד ועוזר לבסס את הזהות של בית 

מותגים . המיתוג מייחד אותנו מהמתחרים. העסק

בנויים על קשר רגשי עם לקוחות והם צריכים להיות  

.עקביים בכל הערוצים כדי לשמור על הקשר הזה

הצעד הראשון במיתוג הוא להבין מהי זהות המותג 

, מהם הצבעים, מהו הקונספט העיצובי, שלנו

ניתן לעשות זאת על ידי מענה על . ’גופן וכו, הסלוגן

מה תרצו שהעולם יחשוב כשהוא שומע  "שאלות כמו 

מה נרצה שאנשים ירגישו  "או " את שם המותג שלכם

נוכל  , וכשנבין זאת" כשהם רואים את הלוגו שלנו

להתחיל ליישם את הקונספט העיצובי של המותג  

.בהתמדה ובכל הערוצים והפלטפורמות

מיתוגמיתוג
.סרטון קצר לחלק זה

https://youtu.be/QHFKdpu_Zws


...מי אני

(:מוצרים, שרותים)תחום 

:אתר אינטרנט

:רשתות חברתיות

:צבעים מאפיינים

:המסר השיווקי

(:סיסמה של העסק)סלוגן 

(:פונט)גופן 

המיתוג  . מיתוג זה הזהות של העסק בעיני הלקוחות והקהל

עוסק בתפיסה של המוצר או השירות בעיני הקהל אליו אנו  

.סמכות ותדמית חזקה, ביטחון, פונים ובונה אמון

מיתוג

”

.בחרו בצבע בסיס אחד וקבלו המון אפשרויות לקומבינציות צבעים, היכנסו. כלי חינמי שמאפשר לכם לבחור פלאטת צבעים

https://mycolor.space

.בחרו את הפונט המתאים לכם. מאגר הפונטים החינמיים בעברית של גוגל

https://fonts.google.com/?subset=hebrew

.בלבד. זה עובד באנגלית, אבל. הזינו את התחום או ביטוי מפתח רלוונטי וקבלו רשימה של רעיונות? צריכים רעיון לסלוגן

https://www.shopify.com/tools/slogan-maker

,  שאלות שכדאי לשאול

?הגרפיים ובנוכחות שלך באינטרנט, האם המאפיינים של המיתוג שלך מלווים אותך בכל האלמנטים המודפסים

?בפרופילים החברתיים וכן הלאה, באתר אינטרנט, האם הסיסמה או הצבעים שקבעת באים לביטוי בלוגו, כמו

.ברכבים או לפעמים בלבוש העובדים, במשרד, כמו בחנות. לעסקים מסויימים יש חשיבות להטמיע את האלמנטים של המיתוג גם במיקום עצמו, כמו כן

:טיפים

https://mycolor.space/
https://fonts.google.com/?subset=hebrew
https://www.shopify.com/tools/slogan-maker


...מה הסיפור שלך

:תחילת הסיפור

:גוף הסיפור

:סוף הסיפור

הם מוכרים את  , המותגים הגדולים לא מנסים למכור מוצר

סיפור נחרט חזק מאוד בזיכרון  . הסיפור של המותג שלהם

.  והסיפור הוא חלק מהמיתוג

אנשים לא כל כך אוהבים פרסומות אבל הם אוהבים מאוד 

.ככה זה עוד מימי קדם. סיפורים

מיתוג

”

: דוגמא

היא גדלה באמונה  . עברה תאונה בילדותה שגרמה לצלקות בפניה ובפלג גופה העליון, מנהלת המכון לקוסמטיקה רפואית, סימה הראל

. כישלונות וסבל רב, תחושה זו גרמה לאובדן ביטחון. שהיא מכוערת

סימה נחשבה לאחת הנשים  , אחרי סדרה של טיפולים בשיטה ייחודית. בבגרותה היא החליטה להילחם ולשנות את המציאות שלה

סימה החליטה לעזור לכמה שיותר נשים  . השינוי שסימה עשתה שינה את חייה לטובה והביא להצלחתה המסחררת. היפות בארץ

היא פתחה את השיטה הייחודית של הקוסמטיקה הרפואית שאיתה היא עשתה את המהפך  . להראות ולהרגיש יפות ושלמות עם עצמם

.במראה שלה

דוגמניות  , בינהם נשות עסקים. סימה מנהלת בהצלחה יתרה את המכון לקוסמטיקה רפואית ואחראית לשינוי חייהם של נשים רבות, כיום

.מצליחות ומפורסמות רבות

:טיפים

.גרמו להזדהות עם הקהל וכתבו סיפור קצר עם מסר שיקלט חזק. נסו לרגש בסיפור שלכם



...חזון
חזון ברור גם עוזר להגדיר מהו . החזון של העסק מגדיר את הכיוון והמטרות

אלו בעיות אנו פותרים וכיצד העסק מספק  , מה מבדיל אותנו מאחרים, העסק

הצהרת חזון מקשר בין המטרות ובין  . פתרונות לבעיות או לצרכים של הלקוחות

.התוכנית של בית העסק

אנו . חזון ברור גם עוזר לנו ולעובדים לשמור על מוטיבציה להשגת היעדים

חזון מוגדר  , לכן. יודעים באופן ברור לקראת מה אנו הולכים ולמה אנו פועלים

הצהרת החזון  . היטב עוזר בקבלת החלטות ויצירת תוכניות לטווח הארוך

.צריכה להיות ברורה ותמציתית ושתהיה לה משמעות אמיתית

חזון

.סרטון קצר לחלק זה

https://youtu.be/OXdd4n8-gek


...מהו החזון שלך

:מדוע בחרת בעסק הזה

:איזה בעיות העסק פותר לאנשים

:מהו הפתרון שהעסק מציע

(מה היחודיות שלך)מה מבדיל אותך מאחרים 

:הגדרת החזון

זה עוזר להגדיר את  . חזון ברור הוא הבסיס לעסק מצליח

זה גם מסייע להגדיר  . העסק ולהישאר ממוקדים בדרך למטרה

חזון ברור יעזור לנו  . את הבעיות שאנו פותרים לאנשים

”.לתכנן ולהשיג את המטרות, להישאר במסלול

חזון

החזון שלנו הוא לסייע . אנו חברה העוסקת באסתטיקה רפואית ומטרתה לעזור לאנשים לשפר את המראה האישי ולהרגיש טוב יותר: דוגמא להגדרת חזון

. לאנשים להראות יפים ושלמים יותר עם עצמם

.שם ניתן למצוא מידע רב על הבעיות של אנשים בתחום שלכם. משתמשים כותבים את השאלות והבעיות שלהם ואחרים כותבים להם תשובות, באתרים אלו

https://he.quora.com/

https://www.wikihow.com

https://he.quora.com/
https://www.wikihow.com/


קהלים ולקוחות

...מיהו הקהל שלך

הגדרת קהל היעד הינו שלב מכריע בתהליך  

זה עוזר לנו . השיווק והקידום של המותג שלנו

לדעת לאיזה סוג של אנשים כדאי לנו להגיע  

.ולהתחיל איתם את התהליך השיווקי

אלו , מה הם אוהבים, כיצד הם חושבים, מי הם

, בעיות יש להם שאותם העסק שלנו יכול לפתור

. היכן הם נמצאים ומבלים ומה הם מחפשים

העסק ניזון מהכנסות כספיות  , בסופו של דבר

,  לכן. אין עסק, בלי זה. והכסף מגיע מלקוחות

אנחנו צריכים להגדיר את הקהלים הפוטנציאליים 

שאליהם נרצה להגיע ולהפיץ את המסר השיווקי  

פרסום , זה יסייע לנו במשימות כמו קידום. שלנו

. ושיווק ובכך נגייס לקוחות חדשים על בסיס קבוע

הגדרות הקהלים יעזרו לנו לבחור את ערוצי  

הפרסום המתאימים או בקמפיינים ממומנים כמו  

.גוגל ועוד, פיסבוק



מיהו  
הקהל  

...שלנו
קהלי יעד הם אנשים פונטציאליים בעלי תכונות ממוקדות 

אנשים שיתעניינו  . וברורות שיכולים להתעניין במותג שלנו

אנשים בעלי תחומי  . ויבקשו לקבל מידע על המוצרים והשירותים

אנשים עם בעיה  . עניין דומים לאלו של הלקוחות הקיימים

”.שהעסק שלנו פותר

קהלים ולקוחות

(גברים, נשים:  )מגדר

:אזור גיאוגרפי

:מצב משפחתי

(:אם רלוונטי)מגזר 

:מה חסר להם

:מציק להם, מה כואב

:תחומי עניין

(:ובטוח שיש)דברים נוספים 

:גילאים

:מצב כלכלי

:השכלה

:תחביבים

:מה הם מחפשים

.סרטון קצר לחלק זה

https://youtu.be/mj4G-OGk2pM


...היכן הם נמצאים
נדע , אם נדע איפה נמצאים ומבלים הלקוחות הפוטנציאליים

חלק  . היכן עלינו להיות בכדי להפיץ את המסר השיווקי שלנו

”.זה דורש עבודת מחקר והשקעת זמן

קהלים ולקוחות

:ערוצי מדיה אופליין

:אתרי תוכן

:רשתות חברתיות

:פרופילים ואושיות אינטרנט, קבוצות

:ארועים

(רישות עסקי)נטוורקינג 

:מקומות אחרים

ערוצי רדיו וכן הלאה, מקומונים, ירחונים, עיתונים: כמו

מאקו ועוד, גלובס, Ynet,  וואלה: כמו

טיקטוק ועוד, לינקדאין, אינסגרם, יוטיוב, פייסבוק: כמו

.בלוגים ועוד, אושיות אינטרנט, ערוצי יוטיוב, חשבונות אינסטגרם, קבוצות פיסבוק

מפגשים קבועים ועוד, כנסים, תערוכות: כמו

ועוד, עסקים עושים עסקים, BNI: כמו

הנה קישורים למדריכים . תוכלו ללמוד הרבה על הקהל שלכם דרך גוגל אנליטיקס או דף התובנות של פיסבוק, אם יש לכם אתר או דף עסקי בפיסבוק

…אבל אם תרצו. מדריכים אלו פונים יותר למקדמים מקצועיים: הערה. בעברית גם לגוגל אנאליטיקס וגם לתובנות הדף של פיסבוק

https://www.askpavel.co.il/blog/google-analytics-complete-guide

https://www.facebook.com/help/794890670645072

https://www.askpavel.co.il/blog/google-analytics-complete-guide
https://www.facebook.com/help/794890670645072


...מתחרים

על מנת להיות  . מחקר מתחרים הינו שלב חשוב בהגדרת העסק שלנו

,  להכיר ולהבין היטב את השוק, כדאי לחקור, תחרותיים בתחום שלנו

החוזקות  , השירותים, זה כולל את המוצרים. התחום והמתחרים

הבנת מה המתחרים שלנו עושים תעזור לנו לקבל  . והחולשות שלהם

.  נשווק וניכנס לשוק, החלטות טובות יותר לגבי האופן שבו נתכנן

,  מחקר כזה יכול גם לעזור לנו להעלות רעיונות חדשים לפתרונות

.מוצרים או שירותים שאין למתחרים שלנו



דע את  
...המתחרה

למידת המתחרים תספק לנו תובנות חשובות שיעזרו לנו להבין  

מיהו  , מהם הפתרונות שהם מציעים, את האסטרטגיה שלהם

ייחודיות  , חסרונות, יתרונות, מחירים, הקהל אליו הם פונים

נוכל להשתמש במידע זה כדי להבין טוב יותר  , לאחר מכן. ועוד

”.את השוק והתחום וליצור אסטרטגיה עבור העסק שלנו

מתחרים

:מתחרה א

:מתחרה ב

:מתחרה ג

:מתחרה ד

:מתחרה ה

:ערוצי  שיווק בהם המתחרים פועלים

:אתר

:אתר

:אתר

:אתר

:אתר

.הזינו את אתר המתחרה וקבלו המון מידע ונתונים

https://www.semrush.com/analytics/overview/?searchType=domain

.הכלי הזה גם יציג לכם אתרים דומים לאתר שהזנתםSimilarwebועוד כלי מעניין זה

https://www.similarweb.com/

.סרטון קצר לחלק זה

https://www.semrush.com/analytics/overview/?searchType=domain
https://www.similarweb.com/
https://youtu.be/wusCYgRIkJM


...דע את התחום

מתחרים

:מיהו קהל היעד של המתחרים

:מהו המסר השיווקי שלהם

:מהם היתרונות הבולטים של המתחרים

:מהם החסרונות הבולטים של המתחרים

:אלו פתרונות הם פותרים ללקוחות

:באלו רשתות חברתיות הם פועלים

:היכן הם מפרסמים

:'ווטסאפ וכדו, הפצה במסרונים, האם יש להם רשימת תפוצה

:האם הם מנהלים מועדון לקוחות

:מהי האסטרטגיה השיווקית שלהם

:דברים נוספים שכדאי לדעת על המתחרים



פרמטרים  
חשובים

אבל אלו נושאים שיעזרו מאוד בהמשך  , מחקר ומחשבה, זה דורש זמן

לעשות , לפתוח פרופילים חברתיים, כשנרצה להקים אתר אינטרנט

פיסבוק ועוד או לתכנן את המשפך השיווקי לגיוס , קידום ממומן בגוגל

.לקוחות

הגדרות כלליות

מטרת החלק הזה היא לעשות סקירה כללית של הגדרות 

.ודברים שיהיו חשובים להמשך

.סרטון קצר לחלק זה

https://youtu.be/l2IRQOeHLYI


...כללי

הגדרות כלליות

:באלו ביטויי מפתח הלקוחות הפוטנציאליים שלכם ישתמשו בכדי לחפש את השרותים או המוצרים שלכם

:איתו אתם מתכוונים לגייס לקוחות חדשים על בסיס קבוע( המשפך השיווקי)מהו התהליך השיווקי 

(:קבוצת פיסבוק, קבוצת ווטסאפ, דיוור בדואר אלקטרוני, לדוגמא)כיצד תשמרו על קשר קבוע עם הלקוחות 

דברים נוספים כמו  

ערוצי  , אסטרטגיית התמחור, אסטרטגיה ותוכנית פעולה, תקציב ותחזית פיננסית, אבני דרך ונקודות מדידות, מטרות ויעדים עסקיים: כמו

...מיתוג ומסרים ועוד, קידום ופרסום, הפצה

.שאיתו תוכלו לבדוק באלו ביטויי מפתח משתמשים המתחרים שלכם SEMrushכלי מילות המפתח של גוגל או ב 

https://ads.google.com/intl/iw_il/home/tools/keyword-planner/

https://www.semrush.com/siteaudit/

.היכנסו למאמר שכתבתי, בכדי ללמוד יותר על נושא זה וכיצד בונים משפך שכזה. המשפך השיווקי הינו תהליך מתוחכם

https://www.bombator.co.il/ /א-חייב-שלך-העסק-ומדוע-השיווקי-המשפך-מהו/אינטרנט

. כתבתי מאמר שמסביר את הנושא ובו תמצאו גם רשימת פלטפורמות שמאפשרות לדוור ועוד. ל זה שיטה מצויינת לשמור על קשר עם הקהל שלכם”דיוור בדוא

.היכנסו למאמר שכתבתי בנושא

https://www.bombator.co.il/ /ממנו-שמתעלמים-מדהים-שיווק-ערוץ/אינטרנט

https://ads.google.com/intl/iw_il/home/tools/keyword-planner/
https://www.semrush.com/siteaudit/
https://www.bombator.co.il/אינטרנט/מהו-המשפך-השיווקי-ומדוע-העסק-שלך-חייב-א/
https://www.bombator.co.il/אינטרנט/ערוץ-שיווק-מדהים-שמתעלמים-ממנו/


"  למה"כשיודעים את ה

.יגיע בקלות" איך"ה

.מקווה שעזרתי

!תודה
ירמיהו בן עמי

קידום עסקים באינטרנט, בומבטור

www.bombator.co.il

[יצירת קשר] 

http://www.bombator.co.il/
https://www.bombator.co.il/%d7%99%d7%a6%d7%99%d7%a8%d7%aa-%d7%a7%d7%a9%d7%a8/

