
 
 

 
 
 

 
 

 

  יצירתיים לפעילות במועדוןרעיונות 

 עבור במועדון בעזרת כמה דרכים:מוביל שיכול לנושא  –יצירת נושא החודש  .1

 א. הדרכה מיוחדת בזום.

 .שיעור יש חלק של הדרכה ותרגולבכל  –ר שיעורים מספת הנושא לב. לפצל א

 . ום +מפגש תרגולשיעור בזג. 

   שמתרגלות עילויות שונות ורכב מפמשת קטנות(  ימו)משאתגר הדרכה +יצירת ד. 

 . המרכזי וכןאת הת

  –שיש להודות על כל דבר לומדים   –ה. לייצר פעילות אחידה לכל השבוע, למשל 

 ו מודים. שבוע רושמים כל יום על מה אנחנ תובאו

 ו. לצרף דפי עבודה לנושא. 

 . ההדרכה המרכזית סיכום PDFז. 

 . משימות ודפי עבודה PDFח. 

 (. 1ד הרעיונות מסעיף אפשר להוסיף כחיזוק את אח. )בועימודל שיעור ש .2

 בחודש מפגש נטוורקינג. פעם  –מועדונים עסקיים ב .3

התנעה של השבוע, הגדרת מטרות ויעדים ובסוף השבוע  מפגש  –מועדונים עסקיים  .4

 ים. ומסיכ

 ונושאים אחרים מאותו תחום. ת ותשובות בנושא המועדון, לושאת של פעילו .5

לפרסום  יסבוק, שאלות ותשובות יכולים להיות בכל הקשור יפמועדון  –של מל

 דיגיטל. לשיווק ב בפייסבוק או 

 אלות ותשובות. לפתוח לשנושא מסויים שעלה במהלך השבוע ולחדד  –לייב שבועי  .6

להיות  יכול  –יים לייב עם מישהו נוסף מהצוות של העסק שנותן חידוד על נושא מסו .7

פייסבוק, לייב עם  עם קמפיינר של לייב   –)עסקי  .יב שבועי קבוע באופן נקודתי או לי

ר בעבודה  לדבר על משהו אחר הקשו נת אישית על נושא חסמים ובכל פעם מאמ

 מנטלית(.

נושאים שחברי המועדון  תוך המועדון, בנושא שעולים מ לייצר קורסים קטנים .8

  קורסים האלו תקדם את החברים.ת האו שיודעים שלמידהם, תענינים במ

 לחברי המועדון. הקורס ניתן 

 כן בנפרד וגם כחלק מהמועדון. מכר לאחר מייהקורס יכול לה

 המועדון.  סטים שיכולים לקצר את הדרך לחברייצירת מדריכים וצ'קלי .9

 הליך אישי בצורה קבוצתית. עביר תלה .10

ל זה:  חומר ע להכין  –כאשר יש נושאים שעולים מתוך חברי המועדון  .11
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 מות, בזמן מוגדר מראש. איתם על המשי. לעבוד עבודה עם הלקוחותשי מפג .12

 הדרכות של מומחים אורחים.  .13

 תוך המועדון. ב המועבריםקורסים של מומחים אורחים  .14

 .לתרגל ביחד שיחות מכירה למשל() חוייבות ולעבוד על משימותלעודד שותף מ  .15

יוגה, חוג חוג : ים שוניםבו יש חוגמקום  –טרי נכמתנס או כקאון שפועל עד מו .16

 המועדון וגם מנחים נוספים.גים הינו בעל מעביר החו נס.מיינדפלו

כותבים מדריך ביחד, כותבים מייל דים ביחד עם עבודה מונחית. עוב  –ת תרגול סדנ .17

ת מצרכים  רשימ)מקבלים בשבוע מבשלים ביחד, פעם  –יעור בישול ש שיווקי ביחד, 

 במפגש מבשלים(.מראש ו

 ום.בזש סדנא ילחודש,  1ות פעם בחודש. כל יום ראשון, סדנא של כמה שע  .18

רשום שיתוף פעולה )כל מי שפונה לקהילה עסקית שי פוסט  כמו –לות בפוסטים פעי .19

 .כד'וע ות מתוך השבובתובנלשתף  –פעילות סיכום פוסט (, כאן

דון שמוגבל לתקופה  עסקיים בהם יש תכנון חודשי/שנתי, או במוע במועדונים  .20

פשר לתת מתנה לוח שנה עם מועדים חשובים וחברי המועדון יכולים  א –מסויימת 

 צויינים ביומן למשל(.החשובים מהמועדים  –ף משלהם )מועדון הריוניות להוסי

 


