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אז ,הנה סיבוב רביעי למצגת "השותפות המהממות
יחד עם שותף חדש" שבה אני יחד עם המוכשרות
והמוכשר שבחרתי ,מביאים דוגמאות ותובנות לטובת
העשרה ורעיונות אשר ישביחו את הדרך שבה אתם
מסתכלים על נגיעה חכמה באנשים .הפעם ,בחרנו
להיות ב"מוד" של ערבות הדדית עבור עסקים מקומיים
בישראל! אבל עשינו את זה עם "טוויסט" ,כי בחרנו גם
עסקים שאנחנו רוצים לפרגן להם ,אבל גם להראות
לכם כיצד דווקא עסקים קטנים  -לפעמים יכולים
להיות סופר קריאטיביים וללמד אותנו שיעור חשוב
בחדשנות ,שיווק ,וטרנספורמציה.

לפני הכל ,אני רוצה להתחיל מהסיפור האישי שלי בזמן
הקורונה .כשכל הבאלגן הזה התחיל החלטתי החלטה
אמיצה מבחינתי והיא -שאני אישית כעסק וכבן אדם אצא
מה"טרללת" הזו יותר חזקה עם נכסים משמעותיים,
והבנתי שזו בסך הכל בחירה של אנשים כי אם רוצים
אפשר.
למדתי מלא דברים ,קראתי מלא ספרים ,בניתי נכסים
אמיתיים בפרקטיקות חדשות שלא היו לי לפני כן ,ודאגתי
ליצור לעצמי יכולות שלא החזקתי קודם והכי חשוב?
חזרתי לצייר! המצגת הזו באה להראות לכם כיצד דווקא
בתקופה כזו עסקים יכולים להיות גמישים ,מהירים,
חדשניים וטרנספורמטיבים ולשנות את הדרך של עצמם
בחסות הקורונה (שתלך מכאן כבר!)...

תקופת הקורונה מחדדת את הצורך של אנשים להיות ביחד ,והנה
לכם מיזם נהדר של יובל שרף יחד עם שני שותפים נוספים -רוני
פיבלוביץ' ואודי דגן שהמציאו את  ,Grouphugאתר שעושה בדיוק
את "הביחד הזה" ,ומאגד מומחי הורות מובילים אשר מספקים
תמיכה וכלים להתמודדות עם האתגרים במציאות הקורונה.

Grouphug.

אין ספק שהמיזם הזה מראה לנו כיצד אפשר לקחת את המרחב
הדיגיטלי על מנת ליצור בו "חיבוק וירטואלי" ,לצורך הטבעי של
האנשים במגע ,קשר ובתמיכה.
קבוצות במיקוד כמו הורים לילדים קטנים שמתמודדים עם מציאות
חדשה ,ניהול שונה של התא הביתי ולעיתים בדידות צריכות יד
מכוונת ,אוזן קשבת ותמיכה.
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Tabit.
אחרי חברת  Tabitאני עוקבת כבר המון זמן ,ובעיני הם מייצרים
חדשנות ברצפת הקמעונאות ששווה להגיד עליה שאפו! Tabit
מאפשרים למסעדות ובתי קפה לנהל את תנועת הסועדים במקום
באמצעות כלים דיגיטליים מתקדמים ברצפת המסעדה.
בתקופת הקורונה החברה עשתה קפיצת מדרגה מדהימה ויצרה מגוון
מוצרים אשר מתאימים את עצמם לתקופה :מתשלום ישירות
במכשיר הסלולר על מנת להמנע ממגע ,ועד לעמדות שבהן אנשים
יכולים להזמין את האוכל ובכך לשמור על כללי הריחוק החברתי .אחד
הדברים המרשימים ביותר בעיני היה העובדה שהם עשו את הכל
מהר! פיתוחים זריזים שמתאימים את עצמם למציאות המשוגעת הזו
שכולנו חווים ומייצרים הלכה למעשה ערך גם עבור בעלי העסק וגם
עבור הסועדים.
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אחד הסיפורים המדליקים ביותר שנחשפתי אליהם בתוכנית
חיסכון של ערוץ  12הייתה הסיפור הזה על הבוריקה בשוק הכרמל
שבזמן הקורונה נדרש לכלים חדשים שיווקים ועדכניים על מנת
לגרום לאנשים לבוא .אז מה הוא עשה? הוא הלך על אתגר טיק טוק
שקורא לאנשים לשבור ביצה על הראש ,להעלות לטיק טוק ,לתייג
את המסעדה ותמורה הם יקבלו בוריקה במתנה!

הבוריקה שוק הכרמל.

זה לא רק חכם בגלל השימוש במדיה ,זה גם גמיש במחשבה ובעיקר
יוצר מה שחסר לכולנו בתקופה הזו -כייף וחוויה מצחיקה.
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למי שלא מכיר את "בואכה יודפת" בצפון ,ליד
כרמיאל זה הזמן .אם אתם רוצים קצת אסקפיזם
ולהרגיש חו"ל בארץ זה המקום .בתוך הקומפלקס
המופלא הזו יש את  MOIחנות קסומה שמספקת
חוויה אמיתית.

Moi Work&Shop.

אחרי הסגר נסעתי לשם וקישקשתי עם אחת מבעלות
המקום ,שאמרה לי משהו מקסים :הן שקלו לאחר הגל
הראשון של הקורונה ,האם צריך שיהיו דברים בחנות
שעוזרים לאנשים ,או דברים שאנשים רוצים...
המסקנה הייתה שתפקידה של החנות לענות על
הצורך של דברים שאנשים רוצים ,חלומות קטנים
שכרגע היד לא יכולה להשיג מכל מיני מקומות
קסומים בעולם והנה יש את זה כאן .מומלץ ,ממש
בחום.
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Foody.

אתר  Foodyוקהילת  Foodyיצאו במהלך מדליק
וחכם בעיני ,תחרות של "עוגת קורונה משוגעת"!
כי אם אי אפשר להתגבר על הוירוס המדבק
והקטלני הזה ,לפחות נתקוף אותו במתוקים ☺

foody.co.il

לזה אני קוראת!Real Time Life :
חיבור חכם ומדליק (וגם מצחיק) לאיך שאנשים
חווים את התקופה ,ובעיקר חשיבה שמזריקה
לתוך הסיפור חוויה!

שאטר סטוק

אורית כהן

יסכה קינג

.5

טאיזו.
הכתבה הזו ,בעיתון הארץ הפתיעה אותי מאוד .טאיזו
זו מסעדה שאני מאוד מחוברת אליה ואוהבת כבר
שנים .יובל בן נריה השף והבעלים הוא אחד האנשים
החכמים ביותר בתחום הזה של הקולינריה.
ואכן ,כמו שכתוב בכותרת ,זה היה מפתיע שטאיזו
החליטה להקליל את עצמה בתקופה הנוכחית לאור
הקורונה ולעשות פיבוט לעסק ...להפוך לבית קפה -
"קפה טאיזו".
אני בטוחה שזה ניסוח מחדש בצורה מופלאה למה
שטאיזו יצגה לאורך השנים ,ובטוחה שהרמה נשמרת
תחת ההבנה שכשהעולם מתכווץ צריך לשנות את
מודל ההפעלה ולנסות -אחרת .טרנספורמציה בכל
מובן המילה ,ועל כך שאפו!
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קרוספיט בית שאן.
עסקים ,חווים אתגרים לא פשוטים בתקופה הנוכחית-
למשל חדרי הכושר למיניהם שהתבקשו לסגור שוב ,דקה
אחרי שהצליחו להרים את הראש מעל המים .והינה לכם
אחת היוזמות המעניינות ביותר שאני נתקלתי בהן!
חדר הכושר "קרוספיט בבית שאן" ,החליט לעשות הסבה
ממקום שעושים בו ספורט ,לחדר תפילה (כי הרי מותר
להכניס  19איש בבתי כנסת).

כן ,חלקכם בטח יגידו שזה סוג של גימיק ,ואולי אתם
צודקים -אני עדיין חייבת להצדיע ליצירתיות!
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יש רגעי קסם אמיתיים בחיים וזה אחד מהם! תתארו
לכם חנות פופ אפ של דוכן יין נייד -מדובר ביין אורגני
מיקב לטם ,חבר"ה צעירים שהבינו את המצב ,ואמרו
לעצמם -צריך לעשות עם זה משהו ומהר!

לטם יין אורגני.

אז ,בתוך שבועיים הם התארגנו על רכב עם חנות
"פופ אפ" שהיא בעצם דוכן יין נייד שמגיע אל אנשים
ישירות הביתה ועוזר לנו לעבור את התקופה הזו
בצורה הרבה יותר כייפית וחכמה.
יש פה נחישות ,אומץ ומהירות תגובה למצב ובעיקר
מצב רוח טוב ,סוג של רכיב שחסר לנו מאוד בתקופה
הנוכחית!
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באפליקציית  Been.נתקלתי בפיד של האינסגרם
שלי ,והיא מיד תפסה את שימת הלב שלי! בעיני היא
עונה על צורך מובהק של עסקים ואנשים בעת
ובעונה אחת.

Been App.

מדובר ביישומון פשוט אשר מאפשר ומסייע לעסקים
לעמוד בתנאי התו הסגול בקלות ובפשטות ,ולאזרחים
לבצע רישום מאובטח מהיר ונוח.
החוכמה של  RightClick -אשר פיתחו את
האפליקציה היא בכך שזה מענה זריז וגמיש לצרכים
הנקודתיים של הזמן שעונה לשלושה קהלים במיקוד:
עסקים ,אזרחים וכמובן גם ממשלה.
חוכמה שניה היא החשיפה בפיד באינסטגרם ,מדיה
שבה נמצאים הרבה עסקים קטנים שמחפשים
פתרונות קלים וישימים עבורם.
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אריאלה :יש לי חברה מהממת ,מאירה גנאל ,שעד לקורונה עבדה
שנים כמנהלת תפעול בחברת הייטק .ואז הגיעה הקורונה והודיעו
לה שהיא לא חוזרת בשל קיצוץ בתפקיד .אז במקום לרוץ לחפש
עבודה בתחום שלה היא החליטה להקשיב ללב שלה ולעשות את
מה שהיא באמת אוהבת ,לסדר ולעצב! והיא מציעה שירות של
סידור ארונות ,חללים ,עיצוב הבית (יש לה טעם מעולה לאקססוריז
ויכולת לסדר חללים בצורה גאונית) והיא תקתקנית כך שההספק
שלה מטורף (ואני לא משוחדת).
ולא פשוט להפוך לעצמאית ולחפש לקוחות אבל יש משהו
בהזדמנות שהיא קיבלה שמאפשר לה לכת עם התשוקה שלה .אז
תודה לך קורונה שאת מאפשרת לאנשים להגשים חלומות ,או
לפחות לנסות.
אז עסק טוב בעיני הוא כזה שמאפשר לבן אדם לעבוד במה הוא
אוהב ,לבוא ממקום של תשוקה ,של אומץ ,של אמונה ביכולות
שלך גם אם אתה לא באזור הנוחות שלך .ולקוחות רואים על בעל
מקצוע אם הוא אוהב את עבודתו או לא.
ולמי שמעוניין בשירות ,מאירה 054-4405792

סדר וניקיון כשריר חדש.
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אריאלה דניאלי ,יועצת ומרצה לחדשנות.

אריאלה :יונתן רושפלד ,האיש והאגדה ,אחד השפים
הכי טובים שיש לנו ,שבנה אימפריה של אוכל וידע עליות
ומורדות השכיל להבין שבזמן קורונה יש לאפסן את האגו
בצד וכל פרנסה מכבדת את בעליה .ומהיום הוא מציע
שירות שנקרא ״התרמיל הקולינארי״ שבו הוא מגיע לבית
הלקוח ומבשל סעודה בעלות של  500ש״ח לסועד .כמו
מאיר אדוני ,שנסע לקנדה לבשל עבור משפחה עשירה,
הקורונה לא מבחינה בין בעל ממון למי שאין לו כסף .היא
פוגעת בכולנו ,בישירות או בעקיפין .וזה מדהים בסוף
לראות איך כל אדם מתמודד עם הסיטואציה הזו .ומדהים
עוד יותר לראות איך לאנשים לא אכפת מה יגידו עליהם
כי כל מה שמעניין אותם זה לכלכל את בני ביתם .ואנשים
יזכרו לו את זה.
אז עסק טוב בעיני הוא כזה שיודע להיות גמיש ,שזז
ממקום הנוחות שלו ,שיודעת לארוז מחדש את הצעת
הערך שלו.
בהצלחה יונתן.

אריאלה דניאלי ,יועצת ומרצה לחדשנות.

רושפלד עד הבית.
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גלובס+אינטל.
מיכל :משבר הקורונה הביא עמו שינויים מואצים הדורשים
מעבר לעולם הדיגיטלי .מעתה יאלצו עסקים לבצע
התאמות כדי לשרוד במציאות ההחדשה .אז הדוגמא
הראשונה שלי תהיה לא עסק  -אלא מהלך שנועד לתמוך
במגוון רחב של עסקים שמקדמים העסקת אוכלוסיות
מגוונות ומתוך ראייה בחשיבות השוויון ,הגיוון וההכלה.

גלובסקול בשיתוף אינטל מציעות סדרת מפגשי אונליין
במטרה לסייע לעסקים ישראלים שנפגעו ממשבר הקורונה,
כדי לספק להם ארגז כלים מקצועי ,תמיכה ולסייע להם
בהכוונה עסקית ליציאתם מהמשבר ,ולצמיחתם .הקורסים
הם בנושאים הבאים :טכנולוגיות מתקדמות לשיפור
ביצועים ,שיווק בעידן החדש ואומנות המכירה וניהול
לקוחות.
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מיכל לוצקי ,סמנכ"לית הדיגיטל
והפיתוח העסקי גלובס.

מיכל :את הצוקרית פגשתי במסגרת "עסק ישראלי" והיה לי
הכבוד להכיר עסק בתחום הביגוד שהתחיל מהדיגיטל בלבד
ועשה את כל ההתאמות הנכונות .זה עדיין לא אומר
שהקורונה פגעה בו כמו בכולם .לכן הסטודיו עבר מגוון
אדפטציות מסחריות ,מוצריות ושיווקיות בהתאמה למצב,
הנה כמה שממש אהבתי:
.1
.2
.3

.4
.5

השקת הקולקציה החדשה עם פתיחת הסגר ויצירת
מהלך הפוך של הנחה בתחילת השנה.
שירות  - Drive Throughמזמינים ומקבלים לרכב.
דגש על השירות הקיים של שליחה הביתה של מגוון
פריטי הקולקציה ,ומשלמים רק על מה שלוקחים ...את
היתר מחזירים.
יצירת מלתחה בבית המעצב למי שרוצה לבוא ,למדוד
ולהתייעץ.
ובסוף ,כשהתפאשר יצירת מתחם "פופאפ".

אז כנסו ותראו איזו קולקציה מדהימה-
https://zuckerstudio.com/

סטודיו צוקר.
מיכל לוצקי ,סמנכ"לית הדיגיטל
והפיתוח העסקי גלובס.
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מיכל :אמירה היא אישה שממציאה את עצמה מחדש .בשנים
האחרונות היא פיתחה שיטת לימוד ייחודית לאנגלית ,שהופכת
אנשים עם חשש גדול מהשפה לבעלי ביטחון ,ומסוגלים לקיים שיחה
קולחת .היא פתחה בית ספר קטן ובו מספר כיתות לימוד .כמובן שעם
פרוץ הקורונה בתי הספר נסגרו ונדרשו מגוון רחב של התאמות כדי
להמשיך לעבוד ,הנה כמה מהדברים שעשו הצוות ב:A Team
.1

.2
.3
.4

מעבר לזום ,קיצור הקורוסים וזמני המפגש כדי להתאים ליכולת
הריכוז בזום.
הקטנת מספר המשתתפים לעומת הגדלת כמות השיעורים ,כדי
לאפשר לימוד מעמיק בפלטפורמה השונה.
תמחור מתאים לתקופה ,שימוש נרחב בתוכן וודיאו וטירגוט רחב
יותר ממה שהיה קודם.
הפתעה במפגשים ,על מנת להפוך את חווית הזום לקצת יותר
טובה ויעילה -ובכל סיום קורס שליחת פיצה לכל המשתתפים
בטיימינג מושלם כדי שכולם ירגישו את חגיגת סיום הקורס
במשותף.

אז לכל מי שצריך חיזוק קל בשפה וביטחון עצמי ,כנסו ותראו את
השיפורhttps://www.a-team.org.il/he/home : :

A-team.
מיכל לוצקי ,סמנכ"לית הדיגיטל
והפיתוח העסקי גלובס.
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אלמנטור.
איתי :אלמנטור הוא סטארטאפ ישראלי מצליח
שמייצר פלטפורמה לבניית אתרים על גבי וורדפרס
שהיא תשתית בניית האתרים הגדולה בעולם .יש
להם כיום כ 5-מיליון משתמשים בכל העולם ולמעשה
כ 3%-מהאתרים באינטרנט בנויים על אלמנטור.
בתקופה הקורונה הם שחררו פיצ'ר חדש ללא עלות,
שהאיצו במיוחד את פיתוחו שנקרא  Experts -שמחבר
בין מפתחי ומעצבי אתרים מקצועיים בכל העולם ,על
מנת לייצר הזדמנויות עסקיות עבור הקהילה שלהם
ועבור עצמם.

איתי ביכלר,
יועץ שיווק קריאטיבי.

.23
15

דניאל ובת אלה בירנבאום.
איתי ביכלר,
יועץ שיווק קריאטיבי.

איתי :דניאל (מנכ"ל סודהטרים לשעבר) ובת אלה
בירנבאום הקימו בתקופת הקורונה שני מיזמים לטובת
קהלים בגיל השלישי ותמיכה באומנים ובעובדי במה
בעלות מוערכת של כחצי מיליון ש"ח.
המיזם הראשון :״מופע נודד״ של בת אלה ,הוא מופע
מושקע כולל נגנים וצוות סאונד בבתי אבות שמאפשר
לקהל המבוגר לשמוח ,לשיר ולרקוד ועוזר להפיג במעט
את בדידותם.
המיזם השני :הופעות לייב בזום של אומנים ,בעיקר
מהעולם הקלאסי ,עבור קהל מבוגר שיושב בבית ולא ראה
מופע זמן רב ומהצד השני מאפשר גם לאומנים לשמוע
מחיאות כפיים שלא שמעו כבר  4חודשים .עד עתה
התקיימו כבר  30הופעות של בת אלה ו 10-מופעים בזום.
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גילי :בתקופת הקורונה פרחו שני טרנדים :מכולות שכונתיות
ומשלוחים עד הבית ,כשהשילוב ביניהן הוא הטרנד המצליח ביותר...
איסט ג'רוזלם תוכננה מראש להיות כזו .חנות הבוטיק האונליין הוקמה
במקור כדי לספק אפיק פרנסה נוסף ליצרנים קטנים ממזרח ירושלים
בצורת משלוחי מתנות קולינריות לחו"ל .אבל השוק הישראלי ראה כי
טוב ומזמין באתר החנות את מיטב מוצרי הקולינריה הערבית
והפלסטינאית ,שמקרבים בין מזרח למערב בכוח האוכל .הדרך אל
השלום בוודאות עוברת דרך קיבתו...
מה אני אוהבת בשיווק החכם של העסק הזה? היזמיות לילך רובין ומיכל
פלטי הבינו שהשם מזרח ירושלים אינו רק מקום גאוגרפי .זהו נקודת
מפגש לכל המוצרים והמסורת הקולינרית המעולה שמגיעה מהאזורים
החקלאיים שסביב לירושלים .אז למה לא לקבוע את שם העסק כשם
האזור עצמו? יותר קל למכור את המותג "מזרח ירושלים" מאשר
להתחיל לשווק שכל המוצרים בעסק שלנו מגיעים ממזרח ירושלים...
תנו לנכסים האורגניים שלכם לעבוד בשבילכם!
אז ...זעתר ארומטי ,אבן יוגורט מחברון שנוצרה במיוחד עבור העסק,
חלבה מופלאה וטחינה ירושלמית ,שמן זית מאזור רמאללה מתחילת
המסיק ,מעמולים בעבודת יד ודבש ענבים שאין כמוהו -ניחוחות מזרח
ירושלים מגיעים עד לבית שלך ולרחבי העולם ,מניעים את הכלכלה
ומקרבים את השלום! www.eastjerusalemgoods.com

East Jerusalem.
גילי הייזלר ,מנכ"לית
קבוצת פרומרקט
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גילי :גיא גולדשטיין הוא עצמאי .כבר כ 20שנה הוא אחד המפיקים הטכניים
ושחקני הנשמה הוותיקים והטובים בשוק עולם האירועים .איך אני יודעת?
הוא עבד פעם בפרומרקט ככה שאני מכירה את היכולות מקרוב.
עקב מגבלות הקורונה והפגיעה בענף האירועים ,גיא לא יכול להתפרנס כבר
מזה מספר חודשים וכשהוא מסתכל קדימה הוא לא יודע מתי תהיה לו שוב
עבודה כמפיק עצמאי .אבל לגיא יש  4ילדים לפרנס ,והוא רוצה להמשיך
להביא לחם הביתה .הוא אוהב להיות בעשייה אינטנסיבית ולשמח אנשים,
והוא טוב בתפעול של אופרציות מורכבות.
אז גיא לקח את גורלו בידיו .הוא הבין מה השוק צריך כרגע ,וגם במה הוא
עצמו טוב ,ופתח עסק מתקתק ומקצועי למשלוח עד הבית של פירות וירקות,
שמן זית ,דבש ,יין ועוד מוצרים מעולים ומבוקשים.
גיא עשה חיבורים עם משקים שונים שגם הם רצו להגיע עד לבתי הצרכנים,
וככה היום הוא מביא תוצרת מובחרת ויפהפיה עד לבתים ,ממשקים מגוונים
כמו משק רוזנטל ,משק אורבך ,משק מור מושב ירקונה ויקב מושב נווה ירק.
מה אפשר ללמוד מהעסק הזה? לא מעט .הגורל של כל אחד מאיתנו נמצא
בידיים שלו עצמו .תבינו במה אתם מעולים ומה השוק צריך ,תעזו ,תעשו
חיבורים ושיתופי פעולה ותוכלו להמציא את עצמכם מחדש!
להזמנות משלוח טרי טרי וטעים טעים ,מעסק צעיר ובועט-
גיא 0505313895

Fresh in the city.

גילי הייזלר ,מנכ"לית
קבוצת פרומרקט
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דקלה :ארז גולקו ונטלי אנדצויג ,הם זוג בשלנים חיפאים .התארחתי
אצלם בבית לפני כשנה ואהבת האוכל ,איכות חומרי הגלם והטריות
הורגשו בכל מנה.

טעמים מהוואדי.

ארז הוא שף ונטלי נטורופטית וחייהם סובבים סביב אוכל ואירוח.
חוץ מלארח בביתם ארוחות ,ארז ונטלי עורכים יחד סיורים בוואדי ניסנס
ומקרבים אנשים לטעמים ולריחות של השוק.
ואז ...קורונה!
השניים הבינו שאי אפשר לארח ,ואי אפשר לסייר בשווקים הסגורים,
והחליטו שבמקום שאנשים יגיעו אליהם ,הם יביאו את הוואדי עד הבית.
הם יצרו קופסת קסמים שנקראת טעמים מהוואדי ,שכוללת מלא חומרי
גלם טריים מתוצרת מקומית ,ריבות ועוגיות שהם מכינים בעצמם ועוד
פינוקים מיצרנים מקומיים .את הכל הם מביאים עד הבית,
גם אם הבית שלכם באיזור המרכז .ובקרוב הם מבשלים קופסת טעמים
חדשה מיוחדת לראש השנה.
לדעת להשתמש בליבה של העשייה העסקית ,שבמקרה הזה היא אוכל
טרי וחומרי גלם מקומיים ולעשות לה שיפט מעניין למוצר אחר
שמותאם לתקופה ,זו יזמות חכמה בעיני.

דקלה מלמוד ,מחברת ומחוברת.
מומחית במיתוג וחיבורים בין
אנשים.
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דקלה :יעל ומיכאל וייס הם יזמים בנשמתם שחיים ונושמים את עולם
התיירות .הם הבעלים של סיור השוק יאללה באסטה והיו הראשונים
לפתח את סיורי הטעימות בשווקי הארץ .לפני מספר שנים ,הם פיתחו
אפליקציית סיורי אוכל למטייל העצמאי בשם  BiteMojoשמאפשרת סיורי
אוכל במגוון שווקים בעולם ושימשה עד תחילת השנה עשרות אלפי
משתמשים.
ואז ...קורונה!

Mask&CO.

מיכאל ויעל הבינו שתחום התיירות פשוט נסגר .ולמרות שזה התחום שבו
התמחו בשני העשורים האחרונים ,בתור יזמים בנשמתם ,הם החלו
להתבונן טוב טוב מסביב ולחפש צורך אמיתי של השוק.
בזמן הקורונה הם הגיבו מהר ,הבינו שהמוצר שעומד להיות בשימוש הכי
גבוה בזמן הקרוב הוא מסיכות ,והתחילו לעצב ולתפור מסיכות עם בדים
ודוגמאות סופר מיוחדות ,שהיתרון שלהם הוא רצועה הנתלית על הצוואר
כמו רצועת משקפים .שזה קלאסי לאנשים כמוני שכל הזמן שוכחים את
המסיכה (:-
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הם פיתחו עסק חברתי בשם  Mask&Coוהם תופרים בשתי מתפרות:
הראשונה מתפרה הדוגלת בדו קיום ומנוהלת על ידי ערבי ויהודי
והשנייה ,מתפרה של נערות בסיכון.
מה שמדהים בעיני בכל הסיפור הזה הוא שלא היה להם שום ידע מקדים
אבל שניהם יזמים בנשמה .זיהו צורך ,למדו את השוק ,יצרו מוצר ייחודי,
הוסיפו טאצ' חברתי והביאו פתרון מדהים ויצירתי למסיכות.

דקלה מלמוד ,מחברת ומחוברת.
מומחית במיתוג וחיבורים בין
אנשים.

מיכל :דרור גולן -יוצר את הדברים המרגשים של החיים ומתרגש
בעצמו! מעצב ומפיק אירועים ,ומעצב חללים מסחריים מופלאים.
מקור ההשראה ליצירה שלו מונע מהתשוקה ואהבה לטבע,
לאנשים שפוגש בדרך ,למקומות ולשילוב של עולמות המייצרים
רגש וקסם.

הכרתי את דרור בחנות הפרחים "זרים" בכפר הס כאשר היה מקור
עלייה לרגל ,לדיוק ויופי שהעשירו את קבלת השבת ובכלל.
ומאז צמח ליוצר ומעצב עם נשמה ,מוביל ,שגורם לאנשים לחגוג
את האירועים המשמחים של חייהם במקצוענות ,ביופי ובאהבה.

מאז נכנסה הקורונה לחיינו ,דרור משתף ומפרגן בתבונה
ובהערכה לעסקים ולשותפים ליצירה בכל ערוצי המדיה שלו
בהכוונה ,בהמלצה וביצירת קשר ישיר לכל העסקים.
בנוסף מצייד אותנו בהמלצות ,טיפים וערכות ארוזות ומוכנות
שנוכל לרגש ולייצר רגעי נחת בתוך ועל אף כל ההגבלות  -לקרובים
אל הלב שלנו ולאחר מכן לשתף בתוצרים ובחוויות .ממש ללא
ציניות כתב :מאוהב בכלם ,בכל אחד ואחת וזה הזמן להחזיר
אהבה!
https://drorgolan.com/

מיכל גאון אביחי -מומחית חווית לקוח
אנושית .ראש תחום Hospitality
Wellness & Care BDO

דרור גולן.
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מיכל :צורית קבקוב -דברים שיוצאים מבית אחד משמחים בית אחר.
צורית קבקוב כבר  18שנים עושה סדר בבתים של אנשים ועוזרת להם
בתהליך המתיש של מעבר בית .תוך כדי התהליך היא דואגת "להעביר את זה
הלאה" להעביר מוצרים מבית אחד לבית אחד  -לבית אחר.
כשאנחנו עוברים דירה ,אנחנו רוצים "להיפטר" מהדברים הישנים בלי מאמץ,
פשוט רוצים שיקחו את זה מאיתנו .כאן צורית נכנסת לתמונה ,היא דואגת
לקחת את הבגדים ,הספרים ,או רהיטים ישנים ולהעביר את המוצרים למרכז
תרומות בגבעת חיים .שם מסדרים את המוצרים כמו בחנות בוטיק ,לפי
צבעים ,על קולבים יפים וריח טוב ומאפשרים לבוא ולאסוף אותם בצורה
מכובדת.
צורית היא כמו "המתווכת" של התרומות -היא לוקחת את מה שנראה לנו
מיותר ומעבירה למי שאין וכך היא מקדמת את הנתינה ,המחזור והתרומה
לקהילה.
בתקופת הקורונה ,הנושא הפך ליותר משמעותי מאי פעם ,הרבה משפחות
ניצלו את הזמן לסדר ולהוציא דברים מהבית ובדיוק בזמן הזה ,יותר ויותר
משפחות הזדקקו לציוד ולתמיכה ,כל אחד יכול להיות "מתווך לתרומות" רק
צריך לפתוח את העיניים ואת הלב!
tsuritkabakov.com

צורית קבקוב.

מיכל גאון אביחי -מומחית חווית לקוח
אנושית .ראש תחום Hospitality
Wellness & Care BDO
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אני מקווה שנהנתם מסקירת הערבות ההדדית כלפי עסקים מקומיים
בישראל שלקחו את הקורונה ועשו איתה :משהו אחר ,מפתיע ,שונה,
חוויתי!

Adam Niklewicz.

Business Solidarity.

Daniel Barreto

