


!היי לך יזם יקר
כל עצמאי , בעל עסק ויזם מבחינתי זה אותו דבר

הוא סוג של יזם 

ואגב אני כותבת ... כיאלוכי יזמת פתיחת העסק 
��ליזמיות בקהל בזכר אבל אני מתייחסת גם 

שאולי טיפ טיפה  , תודה שהורדת את המדריך שלי
.יעזור לך לשמור על השפיות בתקופה הזאת

,  אין רכבים, בגלל השקט בחוץ" חג הקורונה"פעמים אני צוחקת וקוראת לתקופה הזאת ל
.מרגיש כמו שבת אחת ארוכה מאוד, אין אירועים

בשבוע הרגיל תיקח את האנרגיות  ! ואל נא להתבלבל, זה שבוע רגיל, אבל זאת לא שבת
!כמו גם בתקופה הזאת, שלך ותיצור ותקדם את העסק שלך

לפחות תפסיק לבזבז את הזמן על צפייה בתוכניות  , ואם אתה לא יכול לקדם את העסק
.אלא תנצל את הזמן ללמוד דברים חדשים ופיתוח מוצרים נוספים לעסק שלך, בנטפליקס



....עינייניםהקדמה קצרה ותוכן 
ראשית המדריך הזה במהותו הוא אוסף של לינקים  
למקומות שבעקבות המצב נותנים בצורה דיגיטלית  

.הכוונות בחינם/הדרכות/ידע

בשביל להיכנס , בשביל שיהיה יותר נעים בעין, ולכן
לאתר המדובר יש פשוט ללחוץ על טקסט שמסומן 

!אני לינק: עם קו תחתון וצבע ירוק ככה לדוגמה

אל תנסו לעשות את זה אם הדפסתם את  , וכמובן
...המדריך

דברים שיעשירו אותם ויעזרו להם להעביר את , דברים שיעניינו יזמיםמרכז המדריך הזה 
"  סדרות טלוויזיה" "מתכונים" "פעילויות לילדים"יהיו כאן ולפיכך לא ,  הזמן בסבבה בבית

..'וכו

.הידע שלהם ולפתח את עצמםהזה מתאים ליזמים שמחפשים להעשיר את המדריך 

הזה המדריך ואם תקראו את , 2020הזה רלוונטי לחודש מרץ שנת המדריך לזכור כי חשוב 
אז פליז אל תכעסו , מדויקיםבשלבים מאוחרים יכול מאוד להיות שהנתונים כבר לא יהיו 

...עלי

!די כבר עם הדחיינות-והנה כבר קיבלתם את השיעור הראשון

https://www.facebook.com/wixtimeli


....קצת על עצמי
הרי מי לא , כי אין כמו להתחיל בלחפור על עצמי

..אוהב לדבר על עצמו

אתה  , ואם יש כאן מישהו כזה נא לשלוח לי מייל
... מוזר ואני אסיר אותך מהרשימה

!סתאםם

.גם את המוזרים, אני אוהבת את כולם

משום שאני מאפרת " המאפרת המטיילת"זה כבר הרבה שנים שאני מגדירה את עצמי 
חיידק הטיולים  , אם חשבתם שחיידק הקורונה מסוכן. מקצועית שמאוד אוהבת לטייל בעולם

.ואם אתם מטיילים בהודו, בעיקר לכיס... לא פחות

וככה נשארתי אני עם  .. שבועות לא מאפרת ולא מטיילת3מצאתי את עצמי כבר , אבל הנה
מי אמר לא להסתמך על  ]שפתחתי רשמית לפני שנתיים והעסק לבניית אתרים , היוזמה, עצמי

[.צודק? מקור הכנסה אחד

המברשות  , מטר2אבל קצת קשה לאפר במרחק , עסק לאיפוריש לי נחשתםאז כמו שכבר 
.ומשקיעה עכשיו בעצמי-אני גם כן הפסקתי לקדם את העסק, שלי לא ארוכות מספיק

https://www.mayalitravel.com/
https://www.wix-li.com/
https://www.igloss.co.il/


טוב אז די עם החפירות כבר תתני לי דברים  "
"בחינם

?איך כולם אוהבים חינם הא

,גם אני אוהבת חינם.. טוב הגעתם למקום הנכון

.  אבל אני גם אוהבת לשלם

.כשאני מרגישה שלמדתי דברים חדשים, אני אוהבת לשלם כשאני מקבלת מזה ערך

��מקווה שגם אתם כמוני בעניין הזה 

,קודם כל תבדקו אם הוא נותן לכם ערך–אז אם ביקשו מכם לשלם על משהו 

. לפי זה תחליטו אם זה טוב לכם

❔❓⁉❓תשאלו שאלות –עצה נוספות 

אם הוא מלמד אותך לדבר מול קהל  ? מה הניסיון שלו בחיים? מה הרקע שלו? מי מלמד
אלו , תתעניינו, תשאלו, תהיו סקרנים? אבל מעביר את השיעורים בדיבור דרך מצגת

.המפתחות הראשונים להצלחה

.לעשותלעשותלעשות , ליישםליישםליישם –הכי חשוב 

.אבל זה לא נותן כלום אם לא עשיתם והתנסיתם בעצמכם, ללמוד זה כיף



: המתנות שליכל קודם 
450₪בחינם לכל אחד בשווי כרטיס ביקור דיגיטלי ✔

בקלות גם אם אין לכם ניסיון בתכנותלבניית אתרים המדריך ✔

הפשוטההשיטה -דיגיטלי לנווד המעשי להפוך המדריך ✔

...מקווה שיהיה רלוונטי בקרוב–בזול טיסות להזמנת המדריך ✔

קבלות דיגיטליות בחינםמדריך להפקת ✔

-קאשדוועוד טריק קטן שחוסך מלא כסף נקרא 

,  אתר שאתם יכולים לקבל החזר כספי על הקניות שלכם ברשת

.להרשמהלחצו כאןבלי חפירות , לחצו כאןלפוסט המלא עם הסבר 

https://www.wix-li.com/free-business-card
https://www.wix-li.com/guide2build-website
https://www.mayalitravel.com/yourfreecopy
https://www.mayalitravel.com/cheap-flights-guide
https://www.mayalitravel.com/freereceipt
https://www.mayalitravel.com/post/cashdo
http://bit.ly/mycashdo


:בשפת הקודש–הדיגיטליים הקורסים עולם 
:ומשחקיםהקלטות , סרטונים, מציע קורסיםמכון דוידסון ✔

איזה תותחים ]מטעם המשרד לשיווין חברתי , השנהכל רלוונטי - ILקמפוס ✔
[ ?!נכון

אני !! בנוסף. מעניינותמצאתי שיש שם הרצאות מאוד -המגזין של חשבונית ירוקה ✔
:( :מראש להירשם כאן מומלץ , על וויקס10:00ב7.4אעביר שם הרצאה 

אומנם לא חדש אבל זה -אונלייןפתח הרבה קורסים חינמיים -משרד התעסוקה✔
שיהיה

Myco✔- נניח קורס של , שמצאתי שיש בו כמה קורסים בחינםאסכוליאתר מבית
..ניתן בחינם ועודמתמשכת עקרונות להצלחה אישית ועסקית ערן שטרן קורס 

ובכלל הרצאות מרתקותיש הרצאות שמדברות על הקורונה , בעברית-טלוקסטד ✔

http://bit.ly/3cVXTYH
https://campus.gov.il/
https://www.greeninvoice.co.il/magazine/online-lectures/
https://zoom.us/webinar/register/9115856636846/WN_dWb2cy3xQku-4_mWRrfKHg
https://www.taasuka.gov.il/he/Applicants/Pages/OnlineCourses.aspx
http://www.myco.co.il/all-courses/?aff=5e85f7
http://www.myco.co.il/course/principles-for-continued-personal-and-business-success-course-eran-stern/?aff=5e85f7
https://www.ted.com/talks?language=he


:ל"חו-הדיגיטלייםהקורסים עולם 
חינםחלק מהקורסים תציע - Coursera-קורסא✔

חינםחלק מהקורסים תציע - Ed-x-אקס-אד✔

חינםתמשיך להציע קורסים - Khan Academy-אקדמייהחאן ✔

.  לדעתמרכז כל מה שצריך הפוסט הזה -ועודייל , קורסים של אוניברסיטת הרווארד✔

.אבל זה ברגיל ככהקורסים בחינם יש כמה -יודמי✔

.המצבלא יודעת אם זה תמיד ככה או רק לאור , חודש חינםנותנים -לינדה✔

http://bit.ly/2Q98ZA0
http://bit.ly/2TM1CAz
http://bit.ly/3cX38HN
https://www.freecodecamp.org/news/here-are-380-ivy-league-courses-you-can-take-online-right-now-for-free-9b3ffcbd7b8c/
https://www.udemy.com/courses/search/?src=ukw&q=free
https://www.lynda.com/


:הספריםעולם 
דיגיטליים מציעיםכותר ספרים✔

: חודש חינם

.בלחיצה כאןלאתר הרשמה -ראשוןשלב 

אימות במייל-שנישלב 

-לחודשרכישת מנוי -שלב שלישי

"  רקבריאות"להזין את הקוד 

. הרכישה ולקבל מנוי לחודש בחינםבעת 

של ענת קלו לברון בחינם והוא  " תכלס"הספר –לספרים בעברית האזנה אייקסט✔
!האזנה מוגבלת בזמן-פשוט ספר מהמם

.יש הנחות על ספרים נוספים לקרת הסוף שבוע

http://bit.ly/2Q9Pvet
https://kotar.cet.ac.il/
https://books.icast.co.il/


:עוד כל מיני לא קשורים כאלו
בחינםלמדו שפות✔

.יוםכל 17.00ובשעה 9.30בריאים בשעה ספורט ומתכונים , שיעורי תזונהמציעה ✔

ימי אתגר  30סם השחקן הראשי והחתיך על נותן ? "זרה"כאן אוהב לצפות במי ✔
אבל כיף  , אני לא יודעת כמה זה יכניס אותי לכושר. מטעם העסק שלולחיטוב וכושר 

.מתאמץלראות אותו 

https://www.lingohut.com/he
http://healthiertogether.life/
https://mypeakchallenge.com/pages/sdc30


!הכלזהו זה 
מקווה שקיבלתם ערך מהמדריך הזה 

?אם יש לכם דברים להוסיף

?אם יש טעות במדריך

?אם יש לכם חוות דעת או ביקורת בונה

!!תשמרו את זה לעצמכם

.סתם לא

wixtimeli@gmail.com: מכם במייל שליאשמח לשמוע 

��בטלפון אל תתקשרו אני שונאת לדבר 

.מוזמנים להפיץ אותו בין חברים ולתת ערך לעוד יזמים משועממים בעולם

,אל תשכחו לשטוף ידיים

מאיה לי

WIXבונה ומעצבת אתרים ב

mailto:wixtimeli@gmail.com
https://www.wix-li.com/freeminisite

