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הצוות 
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יוסי זילבר זוהר דה-ולנסה מעיין פדלון           אורטל יוגב       קובי קורדובה

מנהל צוות הנדסה
בחברת הייטק

HP Indigo
zilberyo@post.bgu.ac.il

       ראש תחום אבקות 
במפעל טבע-טק

zohardev@post.bgu.ac.il

 אחראית הבטחת איכות
 בחברת סטארטאפ

פרמצבטי
maayanab@post.bgu.ac.il

 מנהל הנדסה בחברה
יצרנית בענף המתכת

Kordova@post.bgu.ac.il

מנהלת אסטרטגיה 
ופיתוח עסקי בחברת 

סטארטאפ
 

ortalyog@post.bgu.ac.il
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האתגר 
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השגת חוסן כלכלי שיאפשר עצמאות כלכלית 
והקטנת התלות במקורות הכנסה חיצוניים, תוך 

 DNA-שמירה על ערכי הליבה של העמותה וה
החברתי



שירותי אאוטסורסינג בתחום המחשוב-

הפתרון - שירותי מיקור חוץ 
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קורסים והכשרה 
בתחומי הפעילות של 

העמותה
(תשתית קיימת)

סטארטאפים, 
עסקים קטנים 

ועצמאים



הפתרון - שירותי מיקור חוץ 
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הכנסה יציבה וארוכת טווח

ניסיון והכשרה מעשית - בסיס להצלחה

בהמשך - הכנסה גם לסטודנטים



שוק המטרה וההזדמנות
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השירות 

The Social Challenge Workshop 8

מסחר אלקטרוני קידום אתרים

בניית אתרים ודפי נחיתה

שירותי ענן

שירותי תכנות



קהל היעד - סטארטאפים, עסקים קטנים, יזמים

מודל התשלום - ישירות לתפוח
פרוייקטאלי: 33% ממחיר השוק או שעתי, ₪60 לשעה

   מודל עסקי 
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(1) פרקטיקום כחלק מההכשרה - התשלום יועבר כולו לעמותה 
(2) חיבור בין פרוייקטים ובוגרי העמותה - 70% - 30%



אסטרטגיית שיווק ומכירות

טקסט
טקסט
טקסט

B2B2B - שותפות עם גורמים אסטרטגיים:-

א. משרד הכלכלה (מעו"ף לעסקים קטנים)
ב. קהילות סטארטאפים

ג. עיריות 

-:B2B

א. פרסום באינטרנט
ב.  דיוור ישיר
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תחרות

The Social Challenge Workshop 11

Affordable

Expensive

High 
Impact

Low 
Impact



יתרון תחרותי
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"אנחנו באים אליכם"

 WIN                                 
 WIN WIN תשתית חזקה ויציבה

שת"פ עם חברות מובילות



השקעה מבוקשת 

שימוש בתשתית קיימת
שימוש בהון האנושי הקיים בעמותה

תתכוננו לשכור עוד מדריכים… :)
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שאלות
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✓ שת"פ עם חברות מובילות

WIN WIN WIN ✓

✓ תשתית חזקה ויציבה



מקורות מידע

טקסט
טקסט
טקסט

דו"ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל -
- משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים:

https://www.sba.org.il/hb/PolicyAndInformation/R
esearches/Documents/Doch_Asakim_2020.pdf

אתר מעוף-
הרשות לחדשנות-
-Xplace
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