
 

Contact 

Tomer Levy - CEO 

Phone: +92528229501 

 Email: Tomer.macro@gmail.com 
 

 

 מכתב המלצה לקליניקה למשפטים בבינתחומי 

לוי, מנכ"ל הסטרטאפ החברתי להנגשה לשפות הסימנים   רב. שמי תומר  אנו  Sign Nowשלום   .

פועלים להקמת אפליקציה שתנגיש את המרחב הציבורי לקהילת החירשים וכבדי השמיעה בישראל  

משמעותי, פתחנו חברה, יצרנו שיתופי פעולה, גייסנו צוות    Scaleupובעולם. בשנה האחרונה ביצענו  

 ועוד.  

 

. כבר קרוב  התמזל מזלנו, ונכנסנו לתכנית הייעוץ החברתית של הקליניקה למשפטים בבינתחומי

אינני יודע מהיכן להתחיל  לשנה שאנו עובדים צמוד יחד עם בן, שחר, מאי, עינת ואסף היקרים.  

ולומר כיצד הם סייעו, לימדו, חשבו ואף הצילו אותנו מספר פעמים מטעויות עסקיות ומשפטיות 

בנושא    . לאורך הדרך ניהלנו התקשרות שוטפתקריטיות שאני כיזם מתחיל לא הייתי מודע אליהן

לקליניקה   פניתי  התלבטות  או  תהיה  שאלה,  לכל  ובזום.  בוואטספ  בטלפון,  במיילים,  המשפטי 

 הצלחת הסטרטאפ.  –שסייעו לי לממש את המטרה שלשמה התכנסנו 

 

בהתלבטויות   חברתי  סטרטאפ  של  כמנכ"ל  האישית  ברמה  נתקלתי  האחרונים  החודשים  לאורך 

הצעו  ועזבו,  שהגיעו  ממתכנתים  החל  בתחום  רבות.  רבות  משמעויות  עם  מאנג'לים  להשקעות  ת 

העסקי והמשפטי, התנהלות מול מוסדות וארגונים, חתימה על הסכמי השקעה ועוד. אחד הדברים  

שלמדתי מהצוות היקר בקליניקה זה שלכל חוזה, מייל או מילה יש משמעות. יש החלטות חשובות  

ריך להבין מימדים רבים של משא ומתן,  שיש לבצע בזמן אמת, וכדי לבצע את ההחלטות הנכונות צ

 כתיבת חוזה נכון והימנעות ממהלכים מיותרים שישאירו עקיבות לעתיד. 

 

למזלי, בכל סוגיה כזו או אחרת, פניתי ישירות לצוות וקיבלתי מענה מיידי ומקצועי שהשפיע על  

היו לצידי, הייתי  החלטות אסטרטגיות עבורי ועבור החברה. אני יכול לומר בפה מלא שבמידה ולא  

. בנוסף, מכל התייעצות למדתי המון  פועל בתמימות ובפזיזות והייתי נמצא כיום במקום אחר לגמרי

להבין מתוך הצעה כזו אחרת    –כיצד לנהוג בסיטואציות שונות ובנוסף ואולי חשוב יותר    -כיזם  

יהם האמיתיות  מי האנשים שעומדים מולי. האם הם פיירים, מקצועיים, מה מטרות   –שקיבלתי  

לסיום, אומר תודה ענקית ושהנני ממליץ בפה מלא לכל יזמ/ית וכל מיזם לנסות ולהתקבל ועוד.  

צעדים    100לתכנית היוקרתית של הקליניקה למשפטים בבינתחומי על מנת לקחת את המיזם  

 קדימה.

 

 

 בברכה,                               

 תומר לוי                                       

 מנכ"ל                                  

Sign Now                                          

052-8229501                                             


