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"כדי שתוכלו להפיק את מירב התועלת
משיחת האינטרנט זו הדפיסו דפי עבודה
אלו.
במשך השיחה אדבר על נושאים רבים
הקשורים בהצלחה בעסקים.
היו מוכנים לרשום תובנות ועקרונות
שיעזרו לכם בהמשך".
אילה בירגר ,עו"ד

ברוכים הבאים להרצאה בנושא:

איך מצליחים בעסקים?
יום :רביעי 20.01.10
שעה21:00 :
משך ההרצאה :שעה

להלן מידע חשוב לגבי שיחת האינטרנט:
כדי להצטרף לשיחה יש להכנס לדף המיוחד באתר שנמצא לצורך שיחה זו.
כתובת הדף:
כאן תבוא הכתובת של האתר.
כדי להאזין יש ללחוץ על כפתור ה  playבנגן המדיה.

חשוב לזכור :איכות השמיעה תלויה באיכות חיבור האינטרנט שלכם .אתם מתבקשים לודא
שאין ישומים נוספים שפועלים במחשב בזמן השיחה.

מטרה )הדרכה ,משפטים ועסקים( בע"מ  -ח.פ514232016 .
הרצל  , 5ת.ד , 5103 .נתניה  , 42150טל077-330-90-31 .
פקס 077-330-90-32
אילה בירגר 052-6939231
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"סדנת הצלחה בעסקים" *26.1.2010 -
מה הקשר בין אחריות למחוייבות לתוצאות ?
אחריות _______________________________________________
מחוייבות ______________________________________________
תוצאות _______________________________________________
הקשר ביניהן ____________________________________________
מה מייחד יזמים ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
מי אשם ?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
 5שאלות קריטיות לעסק שלך
___________________________________________________ .1
___________________________________________________ .2
___________________________________________________ .3
___________________________________________________ .4

מטרה )הדרכה ,משפטים ועסקים( בע"מ  -ח.פ514232016 .
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___________________________________________________ .5

או  ...או ...
שורד או מצליח ?

______________________________________

יזם או איש עסקים ? ______________________________________
פחדנות או ביצוע ? ______________________________________
מה שבא או מה שצריך ? __________________________________
שוטף או זריעה ? ________________________________________

הקשר בין אתמול להיום ?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

מה בין דחוף לחשוב ?
____________________________________________________

"לעולם לא מאוחר מדי להיות מה ,או מי ,שיכולתם להיות".
ג'ורג' אליוט.
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"סדנת הצלחה בעסקים" *26.1.2010 -

מטרות הסדנה
להוביל בעלי עסקים מחזון למציאות,
להעניק ארגז כלים שימושיים למימוש חלום/חזון עיסקי.
קהל יעד :
כל מי שמאמין שהשמים הגבול.
כל מי שחולם ורוצה להקים עסק מצליח.
כל מי שיש לו עסק ורוצה להביא אותו להצלחה עיסקית גדולה .
נושאי הסדנה והמרצים
הצלחה/חזון/ניהול נכון/חוזים  /גביה  /פן משפטי – עו"ד אילה בירגר
ארגון וסדר של סביבת העבודה – נורית לבנון
פן חשבונאי – רו"ח לירון בוטבול
כתיבה שיווקית – איתן כרמי )קופי רייטר(
עשה ואל תעשה – טיפים לעסק – ליאור לוין )תעשיין(.
מס' משתתפים 20-30 :
עלות והרשמה  :לנירשמים בהרשמה מוקדמת עד 21.1.10

– .₪ *400

לנירשמים מ 22.1.10 -עד ) .₪ *500 – 26.1.10עד  2תשלומים ללא ריבית(
מקום ,מועד ומשך הסדנה :
במרכז הכנסים במלון שפיים  - 26.01.10 -מ  09:00עד 17:00
)מועדים נוספים (26.10.10 ,27.7.10 , 28.4.10 :
ניתן לבטל ? כן .אולם בכל מקרה ישולמו  ₪ 200דמי רישום.
כיצד נירשמים ? רצ"ב טופס הרשמה.
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טופס הרשמה
נא לפקסס טופס הרשמה זה לפקס 09-8846676 / 077-330-90-32 :
או מייל ayala.birger@gmail.com
אני מעוניין להרשם לסדנת הצלחה בעסקים – 26.1.10
א .פרטים אישיים
שם פרטי  __________ :שם משפחה  __________ :ת.ז_________________ .
מקום עבודה נוכחי  ___________________________:עיסוק _______________
עיסוקים קודמים _________________________________________________
כתובת בית
רחוב ______________ מס' ____ /ת.ד _____ .ישוב ___________מיקוד ________
כתובת עבודה
רחוב ______________ מס' ____  /ת.ד _____ .ישוב _________ מיקוד __________
טל .בית _____________ טל .עבודה ______________ נייד _______________
פקס ______________דוא"ל ___________________________@ ______________

ב .אמצעי תשלום  -רצ"ב סך _______________  - ₪כולל מע"מ – שישולמו כדלקמן :
 ___ במזומן – ע"ס _____________ ₪
 ב______ -שיקים ע"ס ________ כל אחד ,סה"כ לתשלום - ₪ ____________ :
נקובים למועד/ים _______ __________ )לא יאוחר מ 3 -ימים לפני פתיחת הסדנא
)להלן "המחיר המיוחד"(( או סך ______ ) - ₪להלן "מחיר רגיל"( ב ____ -שיקים .
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תשלום בכרטיס אשראי :
 סוג כרטיס אשראי _____________ שם פרטי של בעל הכרטיס ___________
שם משפחה __________מס' כ .אשראי :

תוקף ___  3 - ___ /ספרות אחרונות על גב הכרטיס  I__ I__ I__ Iמס' תשלומים _______
)עד  2תשלומים ללא ריבית(.

אני הח"מ מאשר בזאת שהוראה לחיוב כרטיס האשראי הרשום לעיל ,הינה הוראה בלתי חוזרת.
תאריך ___________

חתימה _____________ )מס' אישור חב' אשראי __________(

נא להנפיק חשבונית על שם _____________________________________________
מס' ח.פ / .עוסק מורשה ________________________________________________
כתובת למשלוח ______________________________________________________

ד .תנאי התקשרות
אני מצהיר כי קראתי והבנתי את האמור מטה ומאשר בחתימתי כי אני מסכים לאמור מטה והתחייבותי הינה בלתי
חוזרת :
ביטול הרשמה יחוייב בסך מינימלי של  .₪ 200כל פניה/ביטול תעשה בכתב בלבד .אני מתחייב לבצע את כל
התשלומים במועדם ובמלואם .הבטחת מקומי בקורס תבוצע אך ורק לאחר הסדרת התשלום המלא .פתיחת הקורסים
 /הסדנאות מותנית במספר משתתפים מינימלי  .יתכנו שינויים בתכנים/במיקום/במיבנה/בנושאים /במרצים  /במשך
ההדרכה וכיוצ"ב .תיתכן אי קבלת משתתף עפ"י התאמה .הקפאת השתתפות תיתכן עפ"י שק"ד בלעדי והשלמת
מפגשים תעשה על בסיס מקום פנוי בלבד .כל החלפת אמצעי תשלום תחוייב בעמלה בסך  ₪ 20לכל שיק ו/או הוראת
קבע .כל תשלום יחשב כאילו בוצע רק במועד גבייתו בפועל .תשלום שלא בוצע בפועל יחשב כחוב פסוק מכח הסכם.

שם _______________ תאריך ____________

חתימה ____________________

"לך בבטחה לאורם של חלומותיך  .פעל כאילו אין כל אפשרות שתכשל "
ד .ברנדט
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