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 הליהקה ךותב הרוק המ תעדלו תוברועמ רוציל 
,רשקתל הליהק יססובמ םינוגראל תרשפאמה תיטסילוה המרופטלפ
 .הליהקה ךותב הרוק המ תעדלו תוברועמ רוציל 






PRלוהינ תכרעמ (PRM) םימאתומ הקילס תונורתפ יתליהק בחרמ


םיקלח 4-מ יונב ונלש ןורתפה
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 קילקב תוחוד תריצי קילקב תוחוד תריצי

ךל םיריכזמ !םיריעצה זכרמ לש יתליהקה רזועה ןאכ !ןדיע ייה 
22.12.22 ,ישימח םויב שגפינש ךל םיריכזמ !םיריעצה זכרמ לש
,3 ךלמה די בוחרב 16:30 -ב 22.12.22 ,ישימח םויב שגפינש22.12.2

י תכאלמ תונתמ דיריל שגפינ ,3 ךלמה די בוחרב 16:30 -ב16:3
חמשנ לבא ,םולשת אלל עוריאה
די תכאלמ תונתמ דיריל שגפינ

< ןאכ ומשרתש חמשנ לבא ,םולשת אלל עוריאה

!הארתנ
הארתנ
<< ןאכ ומשרתש

  �� הההההדות

!פאסטאווב םג



לש םישנאל ילטיגיד תיב
יתליהקה בחרמה .01
ךלש םישנאל ילטיגיד תיב

.דועו םירקס לע הנעמ ,תומזוי תריציו העצה ,תופתתשהו המשרה ידי לע הליהקה ייחב ליעפ קלח תחקלו ןכותהמ תונהל םילוכי ,םיימוקמ םיקסעו ,םיפתוש ,םירבח ובש יתליהק דומע
ךלש ירמגלו ,טושפ ,שימג ,יתליהק .דועו םירקס לע הנעמ ,תומזוי תריציו העצה ,תופתתשהו המשרה ידי לע הליהקה ייחב ליעפ

.ךלש ירמגלו ,טושפ ,שימג ,יתליהק

white-labeגתוממ דומע (white-label)

 בחרמה לש ישיא ןויפאו יונישל תונווגמ תויורשפא

 םיעוריא חול ,הנש חול ,הפמ :םינוש םיכרצל תונוש תוגוצת

Bottom-Uחטשהמ תומזויו תוברועמל תורשפא (Bottom-Up) 

 החונו הלק שמתשמ תיווח

 דיינל תמאתומ הגוצת

םייקה רתאה םע הקלח היצרגטניא
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רטמ לכל ,המשרה גוס לכ
הקילסו המשרה תונורתפ .02
הרטמ לכל ,המשרה גוס לכ

תרזעב הליהקב ףסכה תא ריאשהל םג ףוסבלו םישגהל ,םולחל ולכות תעכ .םייתליהקה םינכתה תיינבב תויתריציו תושימג ן.םכל םירשפאמש תוברועמו המשרה תונורתפ ןווגמ
םימכח הקילס תונורתפ תרזעב הליהקב ףסכה תא ריאשהל םג ףוסבלו םישגהל ,םולחל ולכות תעכ .םייתליהקה

.םימכח הקילס תונורתפ

BIתייצקילפאב ריהמ םולשת BIT

Qדוקב תובטהו םיסיטרכ QR

םינומה ןומימו תומורת ןייפמק

םיצירמתו תורבצנ תודוקנ -יתליהק עבטמ

םינוש םיסיטרכ יגוסו םינופוק

םוקמ ןויריש/רות תעיבק

םירקסו םינולאש לע הנעמ



ליבשב דבועש והשימ שי
יתליהקה רזועה .03
ךליבשב דבועש והשימ שי

תועצה וליפאו ,תורוכזת ,םירושיא ומכ תועדוה תחילשל תויצמוטוא ידי לע תולטמה סמועמ תיחפמ אוה .תימוימוי תרושקת לש רקי ןמז ךל ךוסחל ידכ ןאכ יתליהקה טובה
.הליהקב תמדוק תוליעפו תוישיא תופדעה סיסב לע תופתתשהל תועצה וליפאו ,תורוכזת ,םירושיא ומכ תועדוה תחילשל תויצמוטוא ידי לע תולטמה

 .ראשב לפטי ךלש רזועה ,תמאב בושחש המל תונפתהל רשפא
 .הליהקב תמדוק תוליעפו תוישיא תופדעה סיסב לע תופתתשהל
  .ראשב לפטי ךלש רזועה ,תמאב בושחש המל תונפתהל רשפא

ליימיא ,טסקט תועדוה ,פאסטאוו :םיצורע ןווגמב תרושקת

תועדוה תחילשל תונמזותמ תויצמוטוא

דועו םילוטיב ,העגה ירושיא ,תורוכזת

ךרוצה יפל תישיא המאתהב תועדוה

ימינפ קווישל תונתשמו תויטמוטוא תוינבת
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22.12.22 ,ישימח םויב שגפינש ךל םיריכזמ !םיריעצה זכרמ לש
,3 ךלמה די בוחרב 16:30 -ב 22.12.22 ,ישימח םויב שגפינש22.12.2

י תכאלמ תונתמ דיריל שגפינ ,3 ךלמה די בוחרב 16:30 -ב16:3
חמשנ לבא ,םולשת אלל עוריאה
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וכנ טילחהל ידכ ךל תובושחש תונבותה
לוהינה תכרעמ .04
ןוכנ טילחהל ידכ ךל תובושחש תונבותה

PRלוהינה תכרעמ (PRM*) תזכרמ ,םיפרג תרצוי ,הליהקה ירבח לש תופדעהל עגונב תונבות ךל הקינעמ ךרדה לעו יטמוטוא ןפואב ךלש הליהקה תוליעפמ עדימה לכ תא תפסוא
סאנש עדימה סיסב לע תויפיצפס תולועפ ןווגמ עצבל תרשפאמו תוסנכה תזכרמ ,םיפרג תרצוי ,הליהקה ירבח לש תופדעהל עגונב תונבות ךל הקינעמ ךרדה לעו

ףסאנש עדימה סיסב לע תויפיצפס תולועפ ןווגמ עצבל תרשפאמו תוסנכה

 יטמוטואו ימאניד םינותנ ףוסיא

  החימצו הדידמל הליהקה תוליעפ סיסב לע תונבות תריצי

לסקאל אוצייו תוח״וד לש הקפנהו המאתה

תופדעה סיסב לע קווישל םילכו הליהקה ירבח לש חוליפ

תומדקתמ תויצרגטניא

*People Relationship Management

 קילקב תוחוד תריצי קילקב תוחוד תריצי



 הענתהו ןויפא
ידעי תבצהו
בחרמה לש ינושאר בוציע

םידעי תבצהו
תליהקה בחרמב תויורשפאהו םישומישה לע הדימל

יתליהקה בחרמב
והינה תכרעמ תולוכי לש
ילמיטפוא יוצימו שומיש ינפוא
לוהינה תכרעמ תולוכי לש

ולאשו םוכיס ,יללכ בושמ ,תחלצומ הקשהל םיפיט 
תולאשו םוכיס ,יללכ

הקשהו תויפוס תומאתהלוהינה תכרעמוהינה תכרעמ-PRMיתליהקה בחרמה

ךרדל אצנ
 ,הללאי
?ךרדל אצנ

04. 03. 02. 01.
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וריכמו יקסע חותיפ תלהנמ
קסור היאמ

תוריכמו יקסע חותיפ תלהנמ
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