
 
 
 
 
 

 
 

 שיתוף פעולהליצירת ערוצים שונים לצ'ליסטים 

הוצגו בהדרכה המוקלטת כאשר כאן פעולה כפי שמסמך זה מרכז את ערוצי שיתופי ה

 מפורטים שלבי העשייה בין הקולגות לשיתופי הפעולה.

 אשר יש בו מגוון רעיונות לפיתוח.חלק מהערוצים מוצגים בנפרד, וחלקם מאוגדים כרעיון 

 

 מגוונים ליצירת שיתופי פעולה.כפי שניתן לראות ישנם ערוצים רבים ו

בעולם הדיגיטלי והמתפתח שלנו, היופי הוא שהכלים מתרבים ובכך מתרבים הרעיונות 

 יתופי הפעולה השונים שניתן לעשות.לש

שיתופי פעולה אלו לא רק שמעלים את החשיפה של כל בעל עסק, אלא הם גם נותנים ערך 

כתוצאה משיתוף הפעולה עולה גם הסמכות של בעל העסק בעיני הקהל רב, כך ש

 הפוטנציאלי, וזה היופי שבדבר.

 

ממליצה לעבור על הרשימה, לעדכן אותה ברעיונות חדשים שצצים ככל שמתפתחת 

 הטכנולוגיה ולבחור בכל פעם שיתוף פעולה אחר.

 

ט שלה, ולסמן בכל פעם את ולגבי כל שיתוף פעולה שנבחר, כדאי לעבור על רשימת הצ'קליס

 השלבים שכבר נעשו.

 כך שחוברת זו לא תהיה רק חוברת ידע ועיון, אלא תוכל להפוך לחוברת עבודה מעשית.

 

 מאחלת לך הצלחה רבה,

 

 איריס אבידן

 מנהלת מועדון שיתופי פעולה

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 וובינר משותף עם קולגה

 

 שלבי עבודה:

  קיום שיחה משותפת עם הקולגה להכרות אישית ולבניית תהליך משותף משני

 התכנים.

 .)הכנת המצגת המשותפת )ביחד או האחד מתחיל והשני מוסיף 

 .הכנת דף הרשמה לוובינר 

  רק "תודה רבה על הכנת דף תודה לוובינר )עדיף שיהיו בו תכנים של השותפים ולא

 הרשמתך".

 הרשמה במערכת הדיוור של והגדרת טופס  הכנת רשימת דיוור משותפת לוובינר

לרשימה זו ירשמו כל הנרשמים לוובינר ותהיה זו רשימה  – אחד השותפים.

 משותפת.

 .הכנת מסר אפס לנרשמי הוובינר 

 .לקבוע מועד משותף לתחילת פרסום הוובינר 

  כל אחד מהקולגות ובאיזה מועדים.לקבוע כמה מיילים יוציא 

 .הכנת מסרים לדיוור לרשימות הדיוור של שני הקולגות 

 .הקמת הוובינר במערכת הוובינרים 

 .פרסום הוובינר על ידי שליחת דיוורים לקהילות שני הקולגות, כפי שסוכם 

 המייל מוביל לדף ההרשמה לוובינר.

 על ידי כל אחד מהקולגות פרסום הוובינר ברשתות החברתיות. 

 .קיום הוובינר 

 .המלצה: בוובינרים משותפים מומלץ לקיים סימולציה לפני השידור 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 )של שני קולגות( מכירת חבילה משותפת בוובינר משותף

 

 שלבי עבודה:

 .הכרות אישית ובדיקת בסיס משותף 

  קביעת חבילת מוצרים/שרותים משותפת המורכבת ממוצרים/שרותים של שני

 הקולגות.

  קביעת תגמול כספי לכל אחד מהשותפים עבור המכירה )חצי/חצי או חלוקה אחרת

 המוסכמת על ידי שני השותפים(.

 מיוחדת.הכנת דף מכירה לחבילת המוצרים/השרותים ה 

  :הכנת תשתית למכירה 

 א. הכנת רשימת דיוור לקונים.

 ב. הכנת טופס מיוחד לקונים המוביל לדף סליקה.

 ג. הקמת הפריט במערכת הסליקה.

  מומלץ להכין רשימת דיוור "מתעניינים" אליה יעברו אלו שמלאו את הטופס בדף

 המכירה, כך שבמידה ולא עברו לרשימת "קונים" ניתן יהיה ליצור עימם קשר.

 לכן מומלץ לבקש גם את מספר הטלפון.

 .עבודה משותפת או האחד מתחיל והשני מוסיף(. הכנת הוובינר המשותף( 

 כנת רשימת דיוור לנרשמי הוובינר, טופס הרשמה, מסר הכנת תשתית לוובינר: ה

 אצל אחד הקולגות. – אפס לנרשמים

 .הקמת הוובינר במערכת הוובינרים 

 הוובינר פרסום לתחילת משותף מועד לקבוע. 

 מועדים ובאיזה מהקולגות אחד כל יוציא מיילים כמה לקבוע. 

 הקולגות שני של הדיוור לרשימות לדיוורלקידום הוובינר  מסרים הכנת. 

 סרים למכירה לשליחה במייל לשני הקולגות.להכין מ 

 הוובינרים במערכת הוובינר הקמת. 

 שסוכם כפי, הקולגות שני לקהילות דיוורים שליחת ידי על הוובינר פרסום. 

 לוובינר ההרשמה לדף מוביל המייל. 

 מהקולגות אחד כל ידי על החברתיות ברשתות הוובינר פרסום. 

 הוובינר קיום. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 .מכירה במייל על ידי שני הקולגות 

 .לשלב שיחות טלפוניות עם צריך, לפי שיקול הקולגות לוובינר 

 השידור לפני סימולציה לקיים מומלץ משותפים בוובינרים: המלצה. 

 

 ארוח בוידאו )קולגה אחד מארח את הקולגה השני(

 

 שלבי עבודה:

 .פגישה/שיחה על התוכן המשותף 

 הקלטת הוידאו המשותף. 

  הערה: ניתן להכין וידאו מראש או לשדר היום בפייסבוק לייב בפרופיל פרטי/דף

 החלטה משותפת.לפי  –עסקי/קבוצה של אחד הקולגות 

 .קביעת מועד הפרסום 

 .הכנת מייל לקידום השידור/הוידאו 

  תזכורת על השידור.למשלוח  –אפשר להכין דף הרשמה לקהילה 

  החלטה משותפת.לפי  –פניה למתנות החינמיות של קולגה אחד/שניהם/אם בכלל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

שבו קולגה אחד מארח אורח שני, ובו מוצגים התכנים של וובינר – רוח קולגה בוובינריא

 .האורח, כאשר המארח מנהל את השיחה

 

 שלבי עבודה:

 וקביעת התוכן אותו רוצים לקדם  אישית להכרות הקולגה עם משותפת שיחה קיום– 

 שאותו יציג האורח.התוכן 

  שאלות תאום צפיות: לקבוע אם המארח מתערב באמצע הצגת התוכן או רק שואל

 בסופה.

 התוכן העיקרי של המצגת הינו של האורח, אולם נהוג לשלב הצגה המצגת הכנת :

 עצמית הן של האורח והן של המארח.

 שיעשה על ידי האורחמקובל  – לוובינר הרשמה דף הכנת. 

 לוובינר תודה דף הכנת  

 של הדיוור במערכת הרשמה טופס והגדרת לוובינר משותפת דיוור רשימת הכנת 

 זו ותהיה לוובינר הנרשמים כל ירשמו זו לרשימה –)לרוב המארח( . השותפים אחד

 .משותפת רשימה

 הוובינר לנרשמי אפס מסר הכנת. 

 הוובינר פרסום לתחילת משותף מועד לקבוע. 

 מועדים ובאיזה מהקולגות אחד כל יוציא מיילים כמה לקבוע. 

 הקולגות שני של הדיוור לרשימות לדיוור מסרים הכנת. 

 הוובינרים במערכת הוובינר הקמת. 

 שסוכם כפי, הקולגות שני לקהילות דיוורים שליחת ידי על הוובינר פרסום. 

 לוובינר ההרשמה לדף מוביל המייל. 

 מהקולגות אחד כל ידי על החברתיות ברשתות הוובינר פרסום. 

 הוובינר קיום. 

  את התגמול הכספי שיקבל האורח במידה ויוחלט על מכירה בוובינר זה יש לקבוע

 והמארח, לפי שיקול שני הקולגות.

 את התשתית במערכת  להכיןלהכין גם דף מכירה,  יש – בוובינר במקרה של מכירה

פס הרשמה , טופס הרשמה, טולקונים  הדיוור, קרי, רשימת דיוור יעודית

 למתעניינים. אפשר גם לשלב תכנים למתעניינים שלא רכשו.

 לשלב מיילים למכירה לאחר השידור ושיחות טלפוניות במידה וצריך.



 
 
 
 
 

 
 

מיוחד שקולגה אחד מארח קולגה אחר, בדר"כ בקרב מועדון וובינר  – רצאת אורחה

 לקוחות שלו והרצאה זו נשארת כתוכן אצל המארח.

 ויוצרת חשיפה לקהל נוסף לאורח. למארח וללקוחתיודרך שמוסיפה ערך ותוכן 

 

 שלבי עבודה:

 .קביעת התוכן עליו האורח ידבר בהרצאה 

  המצגת, כך שתהיה מקובלת על שני הצדדים.קביעת מבנה 

 :תאום צפיות 

 מארח או של האורח, איזו לוגויים יהיו השל  –א. באיזו מצגת תתקיים ההדרכה 

 האם של האורח/מארח/שניהם? –במצגת     

 יהיה תגמול כספיבמידה וכן, האם  ב. האם ניתן יהיה לשלב מכירה בהדרכה זו.

 למארח?    

 ג. האם המארח יוכל לקבל את המצגת ולשדרה גם במקומות אחרים, או שמדובר

 ן ייחודי לחברי המועדון של האורח?בתוכ   

 ד. איזה פרטי התקשרות יוכלו להופיע במצגת של האורח והאם הם גם יוצגו במקום

 נוסף? )מתחת למצגת, למשל(.    

 ה. האם שני הצדדים יקדמו את ההדרכה או שהיא תקודם רק על ידי המארח, לקהל

 לקוחותיו.    

 ו. האם ההדרכה תועבר בשידור חי/תהיה מוקלטת?

 ז. האם האורח ישלח הקלטה או שהיא תהיה מאורגנת על ידי המארח?

 ח. האם המארח יתערב בזמן הצגת התוכן )ישאל שאלות, יוסיף הערות( או שלא 

 יהיה נוכח בכלל.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 יצירת כנס אינטרנטי

 

 שלבי עבודה:

 .קביעת נושא המוביל את הכנס 

 .קביעת תאריך לקיום הכנס 

  או כנס מוקלט.לקבוע אם מדובר בכנס המועבר בשידור חי 

  4-5קביעת מספר מרצים רצוי לכנס )האם כנס רב משתתפים או כנס "קטן" בן 

 מרצים.

 מרצים יהיו בכנס, האם קיים סף מינימום לגודל כמה  – קביעת תנאים ומטרות

 , כמה לידים רוצים להשיג בסיום הכנס.עבור כל מרצה רשימת תפוצה

  הכנת מסמך התקשרות למרצי הכנס שבו מפורטות הדרישות והצפיות מהם וכן את

 התגמול שיקבלו עבור השתתפותם.

 פר הדיוורים לו מתחייב המרצה, כולל תאריכים לדיוור.לציין בו את מס

 דיוורים מכל מרצה, או ניתן להחליט אחרת, לפי שיקול. 3מקובל לבקש 

 אי הכנס.תנ במידה ומרצה אינו ממלא את מהן דרכי התגובהכדאי לחשוב מראש 

 .איתור מרצים מתאימים 

 .פניה אישית לכל מרצה ובדיקה עימו אם תנאי הכנס מתאימים לו 

  יקבל כל אחד מסר אפס עם בקשה בו  –הכנת רשימת דיוור מיוחדת למרצי הכנס

 לשלוח את התכנים הרלוונטיים.

 נהוג לבקש:

 א. תמונה של המרצה.

 /מילים(.ב. הצגה אישית של המרצה )מומלץ להגביל במספר שורות

 ג. כותרת ההדרכה.

 ד. פירוט על תכני ההדרכה )מומלץ להגביל במספר שורות/מספר מילים(.

 ה. קישור למתנה.

 ו. טופס הטמעה של המתנה

  הצגת הנושאים, מרצים, טופס הרשמה מיוחד באנרכולל  –הכנת דף הרשמה לכנס ,

 לכנס.

 דף ההרשמה או לצד הטופס(. הכנת תקנון הרשמה לכנס )נמצא בתחתית 

  לשלב עבור כל מרצה:מקובל  –הכנת דף הקלטות הכנס 

 ,+תמונה א. שם המרצה

 ב. שם ההדרכה.

 תוכן ההדרכה.ג. 

 ד. וידאו ההדרכה.



 
 
 
 
 

 
 

 ה. שם המתנה של המרצה.

 מתנה של המרצה.ו. קישור ל

 לדיוורים אותם יש להעביר למרצים לקידום הוובינר.נוסח  –כנים הכנת ת 

 מומלץ לבקש מכל מרצה לשלב גם תכנים המתאימים לקהילה שלו.

  חומרים פרסומיים, כמו באנרים ותמונות לקידום הכנס/לקידום הרצאת הכנת

 המרצה.

  המרצים לקידום הוובינר.לעידוד  –הקמת קבוצת וואצאפ 

  מומלץ לשמור על תקשורת אישית עם המרצים לכל אורך הכנס, לבדוק מי מדוור ומי

לכל מי שצריך  לא, להתקשר ולבקש דיוורים, לתת כלים למרצים לקידום הכנס, לעזור

 לכל אורך התקופה.

  במידה ומדובר בוובינר חי, מספר ימים לאחר הכנס לפרסם לנרשמים את ההקלטות

 המוקלטות.

  כדי לקדם את הכנס, ניתן להפוך את דף ההרשמה לכנס לדף רישום להקלטות הכנס

 זו. ולקדם גם אותם. כדאי לרתום את המרצים גם כן למשימה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 יצירת כנס אינטרנטי משותף:

 כנס המאורגן על ידי שני קולגות )או יותר(.

 

 שלבי עבודה:

 סעיף "כנס אינטרנטי", רק שכאן יש:במקרה כזה, יועשו אותן הפעולות כפי שצויין ב

  תפקידים ולקבוע מי אחראי על מהלחלק  –לחלק את הפעולות בין שני השותפים. 

  לתאם צפיות בין שני המרצים לגבי הכנס, תוצאותיו, האחריות של כל אחד והאחריות

 המשותפת.

 .לקיים שיחות טלפוניות ולהיות בקשר רציף 

 .כדאי לעבוד עם מסמך גוגל משותף לנוחיות 

 

 פיתוחים נוספים של הכנסים:

 .קיום הכנס כסדרת ראיונות מצולמות המועברות בשידור חי 

 .קיום הכנס בקבוצה סגורה בפייסבוק 

  ים עם מארגן הכנס ומעלים את זוהכנסים ממותגים לפי שם מסויים, המיצירת סדרת

 האוטוריטה שלו.

 .יצירת אקדמיה )היום פורטל אומנות החיים( שבו מרצים עשרות ומאות מרצים 

כיום ניתן להצטרף לאקדמיה בתשלום ולקבל באופן שוטף גם לידים ממוקדים לעסק 

 (.וגם חשיפה גדולה על ידי מייסדות הכנס )ואני ביניהן

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 .משותפת, קורס אינטרנטי משותף, יעוץ משותף וכד'סדנא  – מוצר משותף

 שלבי עבודה:

תוצר של שיתוף פעולה קודם, כאשר ברור שיש קשר טוב וכימייה טובה בין שני השותפים, 

 וכאשר שני הצדדים מכירים את תכני הצד השני ומעריכים זה את זה.

  סדנא וכד'.קורס/ –יש לקבוע מהו המוצר המשותף 

 עת הליך עבודה למוצר )איזה שלב מגיע אחרי איזה שלב ומי אחראי על שלב קבי

 זה(.

 .הכנת המוצר ועבודה משותפת 

 ת אסטרטגיית קידום המוצר משותפת, תוך כדי חלוקת תפקידים ומשאבים של יעקב

 כל אחד מהצדדים.

 .קביעת לו"ז ליצירת המוצר/השרות 

 .קביעת לו"ז לשיווק המוצר/השרות 

 יב.מומלץ לעבוד במסמך גוגל דרי 

  ,ביניהם:קביעת תנאי השותפות 

 א. מי אחראי על מה בעבודה המשותפת )הן בייצור המוצר והן בשיווקו(.

  חלוקת רווחים.מגנון . ב

 . האם הכסף יופנה לחשבון משותף או חשבון של אחד הצדדים אשר יעביר אתג

 חלקו של השותף מידי תקופה שנקבעת מראש בין הצדדים.    

 לתאם מה קורה כאשר רק צד אחד מקבל בקשה ליעוץ אישי על אותו מוצר. ד

 העבודה הגיעה כתוצאה מפעילות משותפת. כאשר   

 כתוצאה מהשותפות. כל סוגייה שיכולה לעלות .ה

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 יצירת מוצר חינמי משותף

 שלבי עבודה:

  לבדוק מהם המוצרים/שרותים משלימים של שני הקולגות שבעזרתם הם יכולים

 לייצר מוצר חינמי משותף, לטובת הקהילות של שניהם.

 .'הכנת המוצר החינמי: מדריך/סדרת סרטונים/צ'קליסט וכד 

 .הכנת דף הרשמה למוצר המשותף 

  ינמי, טופס הרשמה, תשתית במערכת דיוור: רשימת דיוור יעודית למוצר החהכנת

 מסר אפס. סדרת מסרים במידה ורוצים.

 תודה. הכנת דף 

 .הכנת דיוורים שישלחו על ידי שני הצדדים, תוך כדי תאום מועדים לשליחה 

  קידום מוצר החינמי ברשתות החברתיות או בכל מקום שבו הלקוח הפוטנציאלי נמצא

 בו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 פיזי משותף כנס

כנס שמאורגן על פי רוב על ידי בעל עסק אחד, כאשר הוא לוקח בעלי עסקים נוספים 

 שותפים לכנס, אולם הארגון הכללי הוא בדרך כלל שלו.

 שלבי עבודה:

 .)בעל העסק בוחר נושא לכנס ובוחר את מטרתו )האם מקדם מוצר מסויים למשל 

 .בעל העסק בוחר מרצים שותפים לכנס 

 מהם תנאי ההשתתפות של קביעת תנאים ומטרות: האם הכנס בתשלום/בחינם ,

רצים בעלי רשימות בגודל מסויים, האם הם מחוייבים שאר המרצים )האם רק מ

, , מחוייבים בשיווק שנקבע מראש, האם הם מחוייבים בדיוורלהשקעה כספית בכנס

 וכו'(. , האם תהיינה חסויות נוספות בכנסהאם יקבלו דוכן למכירה

 .השכרת מקום וקביעת תאריך 

 שתתפים אל הסכמתם לתנאי הכנס.קביעת מועד ובדיקה עם המרצים המ 

 .הזמנת כיבוד 

 .הכנת דף הרשמה לכנס 

  יעודית, טופס הרשמה, רשימת דיוור יהכנת תשתית אינטרנטית: הכנת רשימת דיוור

לקונים, מסר אפס לנרשמים, הכנת מערכת הסליקה והכנת דף סליקה לקוני 

 רטיסים.)במידה והכנס בתשלום(.הכ

 .קיום הכנס 

 

 מתן הדרכה פיזית מתנה בקורס של מנטור אחר.

 שלבי עבודה:

 .העברת סדנא/הדרכה פיזית/אינטרנטית ללקוחות קורס אחר 

 .תכני ההדרכה הינם תכנים משלימים שמעניקים כלים רלוונטיים ללקוחות הקורס 

  שזה יהיה גם בסגנון "שלח להחליט בין שני הקולגות. אפשר ניתן  –בנוגע לתגמול

לחמך", דהיינו, ללא כל תמורה, כאשר התמורה מגיעה לאחר מיכן מהלקוחות 

הנוספים שנחשפים לתכנים ומחליטים לצרוך את המוצר/השרות או להמליץ עליו 

 לאחרים.

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 תנאי שימוש:

על ידך  אין איריס אבידן, ו/או מועדון שיתופי פעולה אחראים לתוצאות שיתופי הפעולה שיעשו

ינטרנטי "שיתופי פעולה יצירתיים ו/או בשימוש בתכני קורס הא כתוצאה משימוש ברשימה זו

ולא ניתן יהיה לתבוע את איריס אבידן ו/או מועדון שיתופי פעולה בחוסר מחוץ לקופסא", 

 הצלחה ביצירת שיתוף פעולה או כל פעולה אחרת.

חלה כל העושה שימוש ברשימה זו לשם מטרת יצירת שיתופי פעולה או כל מטרה אחרת, 

  או על פי כל חוק אחר. חוק הספאם פי עללפעול עליו האחריות האישית 

משפטי ואין להשתמש אישי או ההמלצות הניתנות במסמך זה אינן מחליפות או מהוות יעוץ 

בהן כאסמכתא לקבלת אישור רשמי לבצע פעולות הקשורות בשיתוף פעולה או כל פעולה 

 אחרת.

 בקבלתך מסמך זה הינך מסכים/ה לתנאי שימוש זה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אבידן לאיריס שמורותבמסמך זה  הזכויות כל©


