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 נכתב ע"י אלון שחק וקרין חן  

 

 

 מוצלח ZOOMמורה נבוכים" למפגש “

 ענף רכב וערים חכמותקרין חן, ו ענף ביטחון המולדת, תעופה וחללמנהל אלון שחק, נכתב על ידי 

 במכון היצוא הישראלי

 יצואנים יקרים,

 מכון היצוא הישראלי נמצא כאן עבורכם בחירום, כמו בשגרה, באופן שוטף.

אשר מסתמכת על מפגשים , טרנספורמציה דיגיטליתעולם העסקים ביצע  2020בשל משבר הקורונה, מאז מרץ 

 וירטואליים כדרך עבודה לשלבים ראשוניים ומתקדמים כאחד.

לאחר עשרות פעילויות מוצלחות וצפייה במצגות של חברות רבות בחודשים האחרונים, הגענו למסקנה כי מומלץ 

" למפגש שאיכות ההצגה תהיה תואמת לאיכות הגבוהה של הפתרונות והמוצרים. לשם כך, יצרנו "מורה נבוכים

ZOOM .או כל פלטפורמה אחרת( מוצלח( 

 המדריך לפניכם מחולק לפי נושאים ומבוסס על הניסיון שלנו ושל החברות במפגשים אלו, לשימושכם.

 בברכה,

 אלון וקרין

 

 הכנה מראש

  קישור מתאיםודאו שקיבלתם: 

  קישור / מספר טלפון שאיתו תעלו לשיחה. –במפגש רגיל 

  יישלח באימייל באופן אוטומטי על ידי  –ייחודי כפאנליסט קישור  –במפגש וובינר

 המערכת ולא כזימון.

 )עם אדם נוסף בחברתכם ו/או עם מנחה המפגש. עדיפות עד ליום  קיבעו הרצת ניסיון )טסט

 לפני המפגש, על מנת למצוא תקלות טכניות ולשפר את ההצגה.

 למנחה המפגש, שיוכל לגבות אתכם שילחו אותו לפני המפגש  -במידה והחומר אינו מסווג

 במקרה הצורך.

 

 

https://www.export.gov.il/defenceindustries
https://www.export.gov.il/subcontracting
https://www.export.gov.il/subcontracting
https://www.export.gov.il/school/course/school_virtual_security_export
https://www.export.gov.il/school/course/school_virtual_security_export
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 .'להלן דוגמאות אפשריות: הכינו רשימת 'מקרים ותגובות 

  היו מוכנים להתחברות ממחשב נייד המתבסס  –אם האינטרנט נופל באמצע ההצגה

 ( או מהטלפון הנייד עצמו.HotSpotעל אינטרנט של הטלפון הנייד )

  להציג את היו מוכנים לדבר בעל פה –אינם עולים אם המצגת / וידאו / חומר שיווקי ,

 .או לבקש ממנחה המפגש להעלות אותו אצלו Liveהמוצר ב 

 

 טסט

  הפרמטרים החשובים:יש לבדוק את כלל 

  איך נשמעים, האם מדברים במיקרופון, מהמחשב עצמו או דרך טלפון נייד. –סאונד 

  חדר ישיבות, קיר לבן, תמונה, רקע מה הרקע שלכם האם רואים אתכם,  –וידאו(

 וידאו.ראו נושא  –וירטואלי וכו'( 

  שיתוף מסךראו נושא  –, האם כולל אודיו? ועוד האם עובד –שיתוף מסך. 

 מצגת

 :מניסיון, מצגת שיווקית גנרית של היסטוריה ופעילות החברה  הקפידו על מצגת מונחית פתרון

רונות המתאימים ובפן המקצועי, יהיה זמן פחות תופסת את הקשב. התמקדו בפת –עצמה 

 לפעולות שיווקיות בהמשך התהליך.

  שימו דגש על הצגתCase Studies:  בתחומים רבים ישנם פתרונות הדומים אחד לשני, בייחוד

פתרון ללקוחות \במפגשים עם מספר חברות. הקפידו להראות יישום בשטח ורלוונטיות המוצר

 נמל ימי בהצגה בפני גורמי מנמלי ים(.ב Case Studyדומים )לדוגמא: 

 .7מילים בשורה ו  7הוא:  'חוק הזהב'במידה ולא מתאפשר,   הקפידו על מצגת קצרה ועניינית 

 שורות לכל היותר.

 .רישמו נקודות עיקריות והרחיבו עליהן בעל פה. השתדלו להימנע מקריאה מהמצגת 

 עיכובים והשהיות במצגת, בייחוד , מה שיוצר השתדלו להימנע מעומס הנפשות במצגת

 משתתפים.-במפגשים מרובי

 הצגת שקופיות , אלא בתצוגת מגיש שימו לב שכאשר אתם עוברים להצגה, אינכם נמצאים ב

 כך יראו זאת גם במפגש עצמו. – רגילה
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  הצגת הפתרון /  –הימנעו מסרטונים ארוכיםCase Study  דקות יכולה להיות  2בסרטון של עד

 נמית. אם הסרטון ארוך יותר, ייתכן ותאבדו את תשומת הלב של הקהל.מוצלחת ודי 

 

 ת\דובר

היא אינה מסייעת למטרתכם. נסו, ככל האפשר,  -מקצועיות הינה חשובה, אך ללא עניין אצל הצד השני

 לקרוא את השטח". ליצור עניין אצל המשתתפים "ו

 דגשים עיקריים:

 אלא אם ביקשו באופן מפורש( לרוב ייכנסו  דוברים מקצועיים מבחינת בקיאות טכנית(

לפרטים קטנים שיכולים לגרום לקהל לאבד ריכוז. הציגו את הפתרון ואופן היישום שלו 

באופן כללי. תהיה אפשרות להיכנס לפרטים עם גורמים שיתעניינו וייצרו קשר לאחר 

 מכן.

 "תפים במפגש. הדוברים מייצגים את החברה מול המשת – הימנעו מדיבור "מונוטוני

רמת העניין שהם ייצרו יכולה להוביל ליצירת עניין בפתרון, גם אם אינו עונה באופן 

 מדויק על הצרכים המתבקשים.

  הקפידו להתכונן מראש  –בין אם מדובר באנשי מכירות זוטרים או במנכ"ל/ית החברה

 הימנעו ככל הניתן מקריאה מדפים או מתסריט מוכן.. Pitchעל ה 

 

 מולטניתרגום סי

 עיברו איתם על במידה ויש צורך בתרגום סימולטני, צרו קשר מראש עם המתורגמן/ית ו

. מבחינתכם זו עוד רבע שעה של עבודה, מבחינתם זהו הבדל מהותי באופן בו הם ייצגו ההצגה

 אתכם ואת החברה במפגש.

  ישנם מתורגמנים שמבצעים תרגום "מילה במילה" וישנם כאלו שמתרגמים את עיקרי

 .אום ציפיות לפני תחילת המפגשתיבצעו  –הדברים

  במידה והחומר אינו מסווג, דאגו שהמתורגמן/ית יקבלו את המצגת לפני, על מנת שיוכלו לעבור

 עליה ולהתכונן בצורה הטובה ביותר מבחינת מונחים מקצועיים.
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 :שלושה משפטים ועשו הפסקה -אימרו שניים הקפידו לתת למתורגמן/ית זמן לתרגם אתכם

 לטובת תרגום.

 

 בלבד ZOOM –שיתוף מסך 

  על מנת לשתף מסך, יש להגיע לסרגל הכלים של השיחה )נמצא למטה בדרך כלל( וללחוץ על

Share Screen – :כפי שמסומן באדום באיור מטה 

 

 

 

  בצורה הבאה )מסומן באדום באיור  בלבד, יש לבחור את חלון המצגתבמידה ומשתפים מצגת

מסך רגיל, יש לבחור במסך )מסומן בכחול באיור  \מטה(. במידה ומשתפים מצגת וסרטון 

 מטה(.
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  :יש לסמן את התיבה המתוחמת באדום באיור מטה.  – הקפידו לשתף גם אודיובשיתוף מסך

 של המסך:בצד הימין התחתון  Shareלסיום, ליחצו 

 

 

  ,לכן שימו לב המשתתפים רואים את מה שאתם רואיםזיכרו: כאשר אתם משתפים מסך ,

 .תצוגת מגישולא במצב  הצגת שקופיותשהינכם במצב 

 

 מצלמה

 עדיפות היא במעבר לפורמט וירטואלי, עדיין ישנה חשיבות למפגשים "פנים מול פנים" ולכן ה

 .להיות עם מצלמה פתוחה

 אפ או קיר ממותג של -הכינו מראש רקע שעליו תציגו: יכול להיות קיר לבן, חדר ישיבות, רול

שיסיחו את הימנעו מרקע עמוס בחפצים ועצמים רקע וירטואלי(.  –החברה )במקרים חריגים 

 הדעת מכם ומהמצגת.

 אתועם זכדי שיראו את הפנים שלכם וחלק מפלג הגוף העליון  היו רחוקים מספיק מהמצלמה- 

 כדי שלא "תיבלעו" ברקע. קרובים מספיק

 :הימנעו משידור שבו רואים את צד הגוף. יש להקפיד להיות עם הפנים מול המצלמה 
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 זמנים

  ,בין אם קיבלתם  הקפידו לעמוד בזמנים שניתנו לכם.במפגשים עם חברות ישראליות נוספות

כסות את כל החומר ועדיין תכננו את המצגת וההצגה כך שתוכלו ל דקות,  20דקות ובין אם  5

  להשאיר דקה או שתיים לשאלות ו"התקלות".

  :סימן  -דקות על החברה 6דקות הצגה, דיברתם  10אם מתוך היו ממוקדים מבחינת תוכן

או  אין צורך לדבר באופן כללי מדישביותר מחצי מהזמן שלכם לא דיברתם על הפתרון עצמו. 

 לפתרון.על השוק העולמי, מלבד נתונים קריטיים 

 

 תרבות עסקית מקומית

  הנקודה  לקרוא אודות התרבות העסקית של המדינה שממנה מגיעים הגורמים הזרים.מומלץ

 הזאת חשובה מכמה סיבות:

 מקלה על אינטראקציה נעימה ומוצלחתמשמשת כ"שבירת קרח" ו. 

 התעניינותכם בפעילות עסקית בשוק הנ"להיכרותכם ו מראה את. 

 שאתם רוחשים לעומדים מולכם. מדגישה את הכבוד 

 

 ולסיום, הטיפ החשוב ביותר

 רישמו אצלכם התייחסויותאמת של כלל המשתתפים ו-הקשיבו לצרכים בזמןקשב לקהל: 

(references)לשימוש עתידי. –והארות  , הערות 

 

   www.export.gov.ilבאתר   אנחנו במכון היצוא שמחים לעמוד לרשותכם לכל שאלה ובקשה
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http://www.export.gov.il/

