
המדריך
לכתיבת הסיפור
העסקי שלכם



מי אני ולמה כתבתי את המדריך הזה?

היי, נעים מאוד :-) אני טל לוי ואני מולטידיסיפלינרית, או בקיצור- מולטי.
מה זה אומר? זה אומר שהעסק שלי משלב כמה תחומי עיסוק: אני 

מעצבת גרפית, סטוריטלרית, מעניקה כלים לכתיבה ויצירה של תוכן ואני 
גם עוסקת בשינוי דפוסי חשיבה ביצירתיות וחשיבה יצירתית.

פעם לא היה לי שם לכל העשייה הזו, ובטח שלא היה לי מושג מהו 
הסיפור העסקי שלי.

אז מה עשיתי? שילבתי בין כל תחומי הידע שלי ובחרתי להיות מי 
שתמיד הייתי- מולטי.

רוצים לקרוא עוד על הסיפור שלי? אתם מוזמנים לעשות את זה כאן.

את המדריך הזה כתבתי אחרי שהבנתי שיש לא מעט בעלי ובעלות 
עסקים שרוצים לכתוב את הסיפור של העסק שלהם, אבל לא בטוחים 

מאיפה להתחיל.

במדריך תמצאו 5 פעולות שגם אני התנסיתי בהן ועזרו לי לכתוב את 
הסיפור העסקי שלי.

מוכנים? הנה זה בא :-)

https://www.talevy.co.il/%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%9C%D7%99


פעולה מס‘ 1- מה הסיפור שלכם?

כשניגשים לכתיבת הסיפור העסקי, צריך קודם כל לבחור את נקודת 
ההתחלה.

יש מי שמתחיל את הסיפור העסקי שלו כבר מהילדות, יש מי שבוחר 
להתחיל מהתקופה של אחרי הצבא ויש מי שנקודת ההתחלה שלו היא 

מהרגע שהגיע ללמוד לימודים גבוהים.

אני מאמינה שלכל עסק יש את הסיפור שלו ולכל סיפור שכזה צריכה 
להיות נקודת התחלה ברורה.

אז אם הייתם יכולים לבחור איפה נמצאת נקודת ההתחלה של הסיפור 
שלכם, איפה היא הייתה נמצאת?

אחרי שמצאתם את נקודת ההתחלה, צריך למצוא את ההמשך- העלילה 
עצמה.

הסיפור שלכם צריך להיות רציף ועקבי, כך שיהיה ברור לכל מי שקורא 
אותו מאיפה הגעתם, איך הגעתם ולמה.

סיפור רציף ועקבי יעזור לקהל שלכם להבין אתכם, לגלות למה אתם 
עושים את מה שאתם עושים ואולי גם להזדהות איתכם.

המלצה אישית- תכתבו את הסיפור שלכם. תוכלו לכתוב אותו על דף או 
במחשב, מה שנוח לכם. כשהסיפור שלכם יהיה כתוב בצורה כזו שתוכלו 

לקרוא אותו, הוא יהפוך לברור יותר ותדעו אם כדאי לשנות, להוסיף או 
להוריד ממנו חלקים.



אחת הנקודות שחשוב לשים לב אליה היא שגם אם יש עסק שדומה 
לעסק שלכם, או שיש עסק שהתחיל מנקודה דומה, לעסק שלכם עדיין 

יש את הסיפור שלו שייחודי רק לו.

למה? כי גם אם העסקים דומים במהות שלהם, כל עסק מתנהל אחרת, 
לכל עסק יש בעלים שמתנהגים בצורה שונה ומחליטים את ההחלטות 

שלהם ולכל עסק יש נקודות שמייחדות רק אותו.

לסיכום, כדי למצוא את הסיפור שלכם עליכם לבחור את נקודת 
ההתחלה שלו, לספר סיפור רציף ועקבי ולזכור שלכל עסק יש את 

הסיפור שלו.



פעולה מס‘ 2- רגש עושה את ההבדל

כשכותבים את הסיפור של העסק, אני תמיד ממליצה לחבר אותו לרגש.

כשמחברים רגש לסיפור זה נותן נקודת פתיחה טובה יותר, מהסיבה 
הפשוטה שאנחנו בני אדם וכבני אדם מאוד קל לנו להתחבר לרגשות.

אם נחשוב על זה רגע, יהיה לנו קל ופשוט יותר להתחבר לסיפור של 
יועצת שינה שלמדה על בשרה כאמא איך להרדים את התינוק שלה 

ובעקבות זאת פיתחה שיטת הירדמות מאשר אם היא תתחיל לספר על 
כל התארים שצברה במשך השנים.

סיפור שמכיל בתוכו רגש הוא סיפור שקל לנו יותר להתחבר אליו, לזכור 
אותו ואולי גם להזדהות איתו.

לכל סיפור אפשר להתאים רגש אחד או יותר, מה שחשוב הוא לעשות 
את זה בהתאם לסיפור.

אם נלך על הדוגמה של יועצת השינה, לא יתאים שהסיפור שלה ידבר 
על מסרים שמעוררים רגשי ביקורתיות ושיפוט, אלא רוך וחמלה, הכלה 

וקבלה.

לסיכום, כשניגשים לכתיבת הסיפור העסקי, כדאי לחשוב על המסרים 
שרוצים להעביר כחיבור לרגש ואילו רגשות יכולים להתאים לשם כך.



פעולה מס‘ 3- תמיד תהיו אתם

בכתיבת הסיפור העסקי שלכם, ההמלצה האישית שלי היא תמיד להיות 
אתם.

אל תנסו להיות כמו מישהו אחר. אל תנסו לכתוב או לדבר בשפה של 
מישהו אחר, פשוט כי אתם זה לא הוא והוא זה לא אתם.

אם אתם רוצים שבאמת יכירו אתכם, תכתבו מהלב ובצורה כנה ואותנ־
טית.

תכתבו את המילים והמשפטים שלכם, תכתבו את מי שאתם ותביאו את 
עצמכם לידי ביטוי.

אם תנסו להיות מישהו שאתם לא, יש סיכוי די טוב שיעלו על זה וזה 
עשוי לפגוע באמון שלכם.

עדיף שתהיו מי שאתם ותכתבו את הסיפור שלכם כמו שאתם בוחרים 
ולא כמו שמישהו אחר בחר.

לקהל שלכם יהיה הרבה יותר קל להתחבר לסיפור אמיתי, להבין אותו 
ולדעת מהי הדרך שעברתם.

אם תחשבו על זה, הסיפור הזה הוא גם מה שמייחד אתכם והופך אתכם 
למי שאתם.

לסיכום, הבחירה מאיפה מתחיל הסיפור העסקי שלכם היא שלכם, אבל 
רצוי וכדאי שזה יהיה סיפור אמיתי.



פעולה מס‘ 4- בכל מקום

הרבה פעמים בעלי ובעלות עסקים שכותבים את הסיפור של העסק 
שלהם, נוטים לחשוב שצריך לפרסם אותו רק במקום אחד או שניים 

ולהסתפק בזה.

בעיניי הפעולה הנכונה היא לספר את הסיפור של העסק שלכם בכל 
הפלטפורמות הרלוונטיות.

איך יודעים אילו פלטפורמות מתאימות?

לפי קהל היעד.

במקום שבו נמצא קהל היעד של העסק שלכם- זה המקום הנכון 
לפרסם.

אם יש לכם חוג חברים או מועדון של העסק- זה מקום מצוין, אם יש 
לכם דף פייסבוק או עמוד אינסטגרם- גם זה מעולה. הכל תלוי איפה 

נמצא קהל היעד שלכם.

בעיניי, מי שבוחר לפרסם רק במקום אחד או שניים שבו לא נמצא 
הקהל שלו או שנמצא רק חלק קטן ממנו, פשוט מפספס.

אותו קהל יפספס את מה שיש לעסק להגיד ולומר וגם העסק עצמו 
יקבל פחות חשיפה רלוונטית.

לסיכום, כדאי לפרסם את הסיפור של העסק שלכם בפלטפורמות הרל־
וונטיות, שם נמצא הקהל שמתעניין בכם ורוצה לקבל מכם עוד.



הרבה ממי שכותב את הסיפור העסקי שלו, חושש ממה שיגידו אחרים.

שאלות כמו "מה יגידו?" ו"אבל מה אם יראו את זה?" והחשש הגדול 
מקבלת ביקורת- תמיד יהיו שם.

החשש הזה הוא לגיטימי, במיוחד אם אתם רגילים לקבל ביקורת כל 
הזמן, אבל אם נתעמק בזה רגע- נבין שמי שמעביר ביקורת לרוב לא 
נמצא במקום בטוח בעצמו ומעביר את חוסר הביטחון הזה בביקורת.

אם תחשבו על זה, ברגע שיהיה לכם את הסיפור של העסק בחוץ- כל מי 
שמבין ומתחבר לסיפור הזה ירצה לקבל מכם עוד מידע ולעקוב אחרי 

הפעולות שלכם- וזה בדיוק מה שאתם רוצים.

ליצור את הסיפור של העסק שלכם זה להראות את הדרך שלכם, דרך 
שעברתם ולא תמיד בקלות- זו בדיוק הנקודה שמחברת אתכם לקהל 

שלכם.

לסיכום, זה בסדר גמור לחשוש מביקורות ואולי גם משיפוטיות מצד 
אחרים, אבל תזכרו שיש מי שהדרך שלכם יכולה לעניין אותו וזה הרבה 

יותר חשוב ממה יגידו.

פעולה מס‘ 5- לתת בראש



זהו זה, עשיתם את זה!

עכשיו יש לכם את הפעולות שגם אני ביצעתי כדי לכתוב את הסיפור 
של העסק שלי.

רוצים להתעמק עוד יותר בסיפור של העסק שלכם ולכתוב אותו בצורה 
מסודרת ושיטתית?

אני מזמינה אתכם לעבור איתי תהליך מסודר של כתיבת הסיפור העסקי 
שבו תגלו מהם היסודות המרכזיים של העסק, מהן נקודות הייחוד שלו, 

תבנו מסרים ותצאו עם סיפור ברור ומובן.

את כל זה תוכלו לקבל ממש כאן.

מכירים מישהו/י שהמדריך הזה יכול לעזור לו/ה?
אתם מוזמנים לשלוח להם את המדריך הזה או את הקישור לאתר: 

www.talevy.co.il

להפתעות נוספות לחצו כאן.

עשיתם את זה!

https://www.talevy.co.il/%D7%9B%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%AA%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A1%D7%A7
https://www.talevy.co.il/%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99



