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 סודות ההשפעה ליצירת שינויים

 מחוללי השינוי

 הלקוח יציאה מהמפה האישית והכלת  •

 להגביר את האמונה העצמית, ללא קשר ליכולותאיך  –דימוי עצמי   •

להיפתח  ו לחיבור פנימי ועמוק, שיגרום  הלקוח איך להצליח וליצור עם  –פור רא •

 ! לתמידאיתך  ימתנה שתקח –במהירות 

  מורכביםגם בתנאים  הלקוחאיך להשפיע על  •

מוביל   –דרכי זיהוי!(   12כלים עוצמתיים לזיהוי אמונות יסוד ותפיסות מעכבות ) •

 !םמיידי יםלשינוי

 ליצירת תהליכי שינוי  –תהליך דמיון מודרך להחלפת אמונות יסוד מעכבות  •

 ! במיוחדכלים עוצמתיים  – והגברת מוטיבציה להנעה  הלקוחהעצמת  •

 פנימיים בתהליך הבחירהארגז כלים מקצועיים לזיהוי והסרת חסמים  •

 לפעולה הלקוחכלים לנטרול התנגדויות ורתימת  •

 לקבלת החלטה עצמית הלקוחשאלות נכונות לקבלת תשובות אפקטיביות והובלת  •

 איך למנף משבר וקשיים לשינוי דרמטי בחיים •

 הלקוח בניית והצבת יעדים יחד עם  •

 איך ליצור הרגלים חדשים במהירות שיא •

 ות מורכבהתנהלות רגשית מול סיטואציות  •

 המודע ליצירת שינויים והעצמה אישית-השפעה על תת –סוגסטיות   •

  –תהליך דמיון מודרך לשינוי הרגלים שליליים כרוניים   –'דיקנס'  •

 טרנספורמטיבי בעל השפעה אדירה!  כלי

  



 

 ייעוץ תעסוקתי ואימון כלכלי 

 הכרת המפה

ות מקצועההיכרות מעמיקה עם שדות המקצועות, הכוללת הבנה לעומק של  •

 , רמת הביקוש ואפשרויות ההשתכרות הקיימים

 הבנת השינויים המתחוללים בעולם התעסוקתי •

 הכרת סוגי האבחונים והיתרונות של כל אחד מהם •

 הכרת עולם הלימודים וההכשרה, המסלולים השונים והמשמעויות המעשיות •

 

 מיוחד!בונוס 

 ערכת 'מפת המקצועות' 
 מדריך מקיף ומפורט לכל המקצועות התעסוקתיים 

 

 תהליך ההכוון

 עוצמתי מאוד!  –למידת תהליך זיהוי שליחות  •

 הלקוח מיפוי תהליך ההכוון וניווט מחושב ומתוכנן של  •

 יציאה מהבלבול וזיהוי נקודות הקושי האמיתיות  –מיקוד הפונה  •

 ופיתוח מקצועי של יכולת ההקשבה והאבחון   לקוחיצירת קשר מהיר וזורם עם כל   •

 מודלים אפקטיביים להכוון לימודים ולייעוץ תעסוקתי אישי •

 ובניית תכנית הכוון מותאמת  הלקוחזיהוי פוזיציית  •

 זיהוי יכולות ונטיות תעסוקתיות •

 במינון נכון כחלק חיוני בתהליך ההכוון   ללקוחאספקת מידע  •

 החוקים  – נתמתאמ-נתיחסי מאמ •

 

 



 

 הגשמת הבחירה

 תכנון ובנייה משותפת של תהליך התפתחות אישית בצורה נכונה •

למניעת נשירה ממוסד הלימודים או ממקום העבודה   הלקוחהכנה מנטלית של  •

 ולמקסום אחוזי ההצלחה בתקופה החדשה בחייו  

 הענקת כלים חיוניים להצלחה בלימודים  •

 

 השתלבות תעסוקתית

 עזרה במציאת מקום עבודה מתאים •

 , מקום עבודהל להתקבלת המבקש תחרדי תהכרת החסמים של מועמד •

 והתאמת פתרונות

 לקראת ראיון עבודה  לקוחהכנת  •

 דלתות- בכתיבת קורות חיים פותחי ללקוחסיוע  •

 בתהליך המעבר לעולם התעסוקתי תחרדי תאתגרים ייחודיים של עובד •

 להשתלבות נכונה וזהירה במקום עבודה מחוץ לעולם החרדי  הלקוחהכנת  •

 בתהליך ההתקדמות התעסוקתית הלקוחליווי  •

עם מעסיקים ואנשי מפתח   ואפקטיביים לשיתוף פעולה פורהיצירת קשרים יעילים  •

 בעולם ההכשרה והתעסוקה

 

 ניהול התקציב המשפחתי

 ליווי והדרכת הלקוח להתנהלות כלכלית נכונה ומאוזנת •

 הטמעת סדר ובקרה מלאה על התקציב המשפחתי •

 טווח ארוך בעתיד, ל ליווי משפחות לרווחה כלכלית   •

  



 

 העצמה אישית

 תהליך משנה חיים! –הסרת מסכות  –השינוי מתחיל אצלנו   •

 עוצמתי ומרגש! –תהליך לזיהוי השליחות האישית  •

 זיהוי המנוע הפנימי שמפעיל אותך! –תרגיל ה'למה' הגדול   •

 

 התפתחות עסקית אישית

והפיכתו למנוע כלכלי   האימוןכלים להתפתחות אישית, למינוף העיסוק בתחום  •

 פריצת הדרך שלך להצלחה! – מבטיח 

 התנהלות נכונה מול לקוחות •

ורכישת   המתקדמות ביותר טכניקות המכירה ה פרקטית של למיד – גיוס לקוחות  •

  ,טחוןיבהתלהבות ובב  ,שירותי האימוןגבוהה בתהליך מכירת  מיומנות מקצועית 

 אחוזי סגירה גבוהיםעם 

 

 ?תבמה את מיוחד

 סדנת 'בידול עסקי' 

 סדנה קבוצתית לזיהוי הייחודיות שיש בך 

 ובידול עסקי של ה'מוצר' שלך 

 מאלף ומרתק! - ללמוד ולהטמיעהדרך הטובה ביותר 

 כל מפגשי הקורס מלווים 

 של תהליכי אימון, ייעוץ וטיפול,  בהדגמות חיות

 תוך כדי קבלת משוב – בתרגילים קבוצתיים וזוגייםוכן 

 

 

 



 

 פרקטיקום מלא! –להפוך את הידע לחלק ממך 

 לכל אורך תקופת הקורס 

 בתרגילי אימון ותהמשתתפ ותמתאמנ

 קורסמה ותאחר ותיחד עם משתתפ
 ניסיון יקר ערך וביטחון מקצועי!  ותורוכש

  

 גישה לכל החיים
 לכל תכני הקורס!

 

 עם הצטרפותך לקורס 

 קישור גישה עם סיסמה אישית  יתקבל

 לאתר מיוחד שבו יופיעו כל מפגשי הקורס

 , FULL HD כשהם מצולמים בצורה איכותית ומקצועית

 כך שבכל זמן שהוא, מתקופת הקורס ולתמיד, 

 לצפות שוב במפגשים ולהיזכר בתכני הקורס! י תוכל

 זה אומר גם, שאם פספסת את אחד המפגשים מכל סיבה שהיא,

 ע"י צפיה ישירה במפגש באתר המיוחד שלנו! מיידית, להשלים אותו   יתוכל
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 כל הדרכים
 לחזרה על התכנים

 

 פיה הישירה במפגשים בנוסף לאפשרות הצ

 הקורס  ותמשתתפ ותמקבל

 ת כל חומרי הלימוד בכל הערוצים האפשריים: א

 תיבת המייל באת כל המצגות וחומרי הלימוד  יתקבל  ♦

 את כל המפגשים גם בקבצי שמע יתקבל  ♦

 להאזנה מיידית –המפגשים יועלו לקו טלפוני מיוחד   ♦

 מתומללים ומודפסים  –את התהליכים   יתקבל  ♦
 

 

 הקורס ותפורום משתתפ

 ות קורס יהיו מחוברה ותמשתתפ

 הקבוצה   ותלפורום מקוון, סגור ומיוחד לחבר

 , התייעץדון, לשאול, לל  תוכלנהשבו 

 תובנות וחוויות לימודיות ולהתקדם יחד שתף ל

 , סיון של קבוצות לימוד קודמותימנ

 הוא אחד הכלים העוצמתיים ביותר  ותהמשתתפפורום 

 להתקדמות הדדית משותפת!
 

  



 

 הכלים כל עם  מהקורס יכדי לוודא שתצא

 גם  תמקבל את את ההצלחה הגדולה שלך, שיבטיחו 
 במתנה בונוסים יקרים שלשה

 תשלום! ללא תוספת 

 

 -הבונוסים  -
 1נוס מס' 

 1בונוס מס' 

 קורס 'אומנות המכירה'
 ₪ 4,900בשווי 

 ך יבפני שתחשוף  שעות( 18)  פרקים 6סדרה דיגיטלית מאלפת בת 

 וילמדו אותך צעד אחר צעד איך 'לסגור' לקוחות, את סודות עולם המכירות

 הצטרפות והובלה ●  )בסיסי וחיוני!(שלבי המכירה 

 סגירה בטוחה   ●  )קריטי להצלחה!( טיפול בהתנגדויות
 

 

 

 

 

 

 

 2בונוס מס' 

 סדנת 'סוד הכסף'

 ₪ 1,400בשווי 

 הסוד העוצמתי את  ךיגלה בפניתש סדנה דיגיטלית מאלפת

 וחוסמותאמונות יסוד שגויות 'תנקה' לך  ,המשותף לכל המצליחנים

 ,הכסף עםמערכת יחסים בריאה תבנה לך מחדש  הכלכלי, בהיבט

 כדי להביא לחייך את השפע! לעשות כהצרי את  בדיוקבהיר לך מה תו



 

 הסדנה שפתחה למאות אנשים 

 תקופה חדשה של שפע כלכלי בחייהם!
 

 

 3בונוס מס' 

 שוברים למבדקי 'המצפן' במתנה! 10
 ₪ 5,000בשווי 

 מבדק זיהוי תעסוקתי ממוחשב וחדשני שמגלה יכולות,'המצפן' הוא 

 ,המה התחום שהכי מתאים ל תנטיות תעסוקתיות ומעניק כיוון ברור לנבדק 

 ומה הייעוד המדויק שלה בחיים לעשות  תא אוהבימה ה

 ! או ללקוחותייך בני משפחהלמבדקים אלו  תוכלי להעניק או למכור 
 

 

 צלחה!בה


