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 תוכנית 

 הזינוק
 לבעלי עסקים

 כנסותלבניית עסק יציב ובריא והזנקת ה

 

 ע"י צוות התוכנית צמודעסקי ליווי חמשה חודשים של 

 מנטורים מקצועייםמפגשי אימון אישיים עם באמצעות 

 אהרן זילברבהנחיית  ,ופורץ דרך מתקדםידע לצד קורס 

 
 תחומי התוכנית

 שיווק • מכירות • צמיחה • אסטרטגיה •כספים ניהול 

 חסמים אישיים שחרור •ניהול עובדים  • עסקי ניהול 

 

 ?מתי ואיפה

 בתיאום אישי מול כל משתתף –האימון מפגשי 

 19:00-22:00בין השעות  שני,בימי  –מפגשים שבועיים  18 ,הקורס

 באתר התוכנית ,יש לצפות במפגש המצולם ,במקרה של היעדרות

• 

 אשדוד ,2ההדרים  'רח ,'רזילבית ב'בהמפגשים מתקיימים 

  

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=13495411&t=1


 

 , תגיד

 ? עד כמה אתה מזדהה עם אחת מהאמירות האלו 

 מכירות ולקוחות 'לסגור'אני לא מצליח  •

 ?אני צריך ללכת וללמוד קורס מכירות מה, אז

 לקוחות לא מגיעים •

 ?אז אני צריך לצאת עכשיו בקמפיין פרסום

 חוזרים לא לקוחות •

 ?אז אני צריך לשפר את המוצר או את השירות שלי

 התזרים בקשיי עסוק אני •

 ?אז אני צריך מישהו שיעשה לי סדר בכספים

 אותי ומאכזבים יעילים מספיק לא שלי העובדים •

 ?ואיך לנהל אותם נכון אז אני צריך ללמוד איך לבחור עובדים

 חלקלק נוכל מרגיש אני - ללקוח מוכר כשאני •

 ?אז זה אומר שממוקד בעצמי ולא בלקוח

 האצבעות בין איכשהו לי נעלם הזמן •

 ?אז אני צריך לעבור קורס ניהול

 מוכר שאני מה את מעריכים לא אנשים •

 ?במהלך שיווקי שיפאר את העסק שליאז אני צריך לצאת 

 מחירים  להעלות מצליח לא אני •

 ?אז זה אומר שאנשים לא מבינים בכלל את הערך שאני נותן

 בעסק  דברים המון עלי יושבים •

 ?אז אני צריך לעבור תהליך של להכניס סדר בעסק שלי

 שלי הכספים חשבון את ולעשות לעצור מפחד אני •

 ?שלי להתמודד עם מספריםאז אני צריך לחסל את הפחד 

 חדשים  לכיוונים להתקדם ומפחד תקוע אני •

 ?אז אולי אני צריך לעבור תהליך אימון שישחרר אותי

 פרסום על הולך שלי הכסף כל •

 ?אז זה אומר שמשהו לא נכון בניהול תקציב העסק שלי

 שלי היעד לקהל להגיע מצליח לא אני •

 ?ציאליים שלינאז אני לא יודע עדיין מי הלקוחות הפוט

 דברים מדי הרבה על ומתפזר ממוקד לא אני •



 

 ?אז עוד לא באמת עשיתי את המעבר מעצמאי לבעל עסק

 בעסק עצמית משמעת לי אין •

 ?אז אני קודם כל צריך ללמוד לנהל את עצמי

 שלי בכספים נורא בלגן הולך •

 ?אז אני צריך לעצור לראשונה ולגלות איפה באמת אני עומד

 ייחודי אני במה להסביר באמת יודע לא אני •

 ?אה ,אף אחד לא יאמין ,אם אני לא מאמין בעצמי ,אז בעצם

 !מפחד פשוט .מדי להצליח מפחד אני •

 ?אז אולי הגיע הזמן לחסל את הפחד הזה ולהתחיל לפרוץ באמת

 - - -אני פתאום קולט שאני עובד אצל העסק, ולא העסק אצלי  •

 - - -פעמים לבד, כשאין לי מושג מה לעשות מוצא את עצמי מדי הרבה  אני •
 

 

 אנחנו יודעים לומר לך די בבטחה, בלי להיות לידך,

 שכנראה מצאת את עצמך בחלק מהשורות האלו.

 וזה עצוב כל כך,

 ,האלו 'הקטנים'בדיוק בגלל הסעיפים כי 

 ל!בישרא שנה מדי נסגריםעסקים  10מתוך  9

 והדבר העצוב יותר הוא,

 ,מצדךומהירה אם לא תנקוט בפעולה יזומה ש

 ,את העסק שלהם שסוגרים מהתשעה שתהיה רבים מדי יש סיכויים

 את הסטטיסטיקה והופך את העסק שמנצח האחד ולא

 !שמניב לך הכנסה מדהימה חודש אחרי חודשלמכרה זהב 

 

 ,הנכון , תעשה את הצעד האחדע שהגיע הרגנראה ש

 שהוא שבאמת צריךאת מה בדיוק  ותתן לעסק שלך

 !ולהתפרנס בכבוד קדימה לפרוץתחיל תכדי ש

  ! שיכול להיות לך עכשיו הדבר הטוב ביותרהיא  הזינוקנשמע שתוכנית 



 

 מה כוללת תוכנית הזינוק? 

 ,ע"י צוות התוכנית ליווי צמוד אישית של מעטפת

 מפגשי אימון אישייםבאמצעות 

 התחומים הרלוונטיים, קאדר מנטורים ואנשי מקצוע בכל עם 

 ,בהנחיית אהרן זילבר ידע מתקדם ופורץ דרךקורס ו 

 בצורה הרמטית את כל מרכיבי העסק פיםשעוט

 דרך,במטרה להביא את העסק במהירות לפריצת 

 להשגת הגדלה משמעותית ברווחי העסק

 ובניית עסק יציב ובריא לאורך זמן.

 

 תוכניתליווי במסגרת התחומי ה

 שיווק • מכירות •  צמיחה • אסטרטגיה •כספים ניהול 

 חסמים אישיים שחרור •ניהול עובדים  • עסקיניהול 

 

 ניהול כספים

 רווחיות בדיקתו , ניתוח פיננסיקיים מצב אבחון •

 הגדרת תחזית עסקית ויעדים ריאליים  •

 נכונה לעסק 'עוגת תקציב'חלוקת  •

 תקציבי תזרים עם נכונה התנהלות •

 המשפחתי התקציב של מצב תמונת שיקוף - הצורך במקרה •

 מותאם אישית  Excel - ניהול מקצועי של מאזן הוצאות והכנסות •

 לאנשים שלא אוהבים טבלאות ומספרים גם – נכון כספים ניהול •

 ותבניתית למסודרת הכספית המערכת הפיכת •

 בעסק החדשה ההתנהלות להטמעת וליווי הדרכה •

 פיננסייםעבודה יעילה מול אנשי מקצוע  •

 הגדלת העסק בלי להיכנס למחנק אשראי •

 התוכנית תקופת לאורך רציף מעקב •

 



 

 גיהטאסטר

 עסקית-עקרונות בסיס של חשיבה אסטרטגית •

 זיהוי החוזקות והחולשות של העסק •

 זיהוי קהל היעד של העסק •

 איתור צרכים ופתרונות •

 ברור עסקי ובידולומדויקת,  ייחודית אסטרטגיה בניית או/ו איתורומיפוי  •

 )פגישה אישית עם אהרן זילבר(

 

 צמיחה

 העסק והתפתחות להתקדמות חדשיםיעדים  הצבת •

 – בעסק והטמעתו הכסף' 'סוד הפנמת •

 )משנה חיים!( כסף עםנכונה ' יחסים מערכת'ית המצליחנים ובני סודות אימוץ

 בעסק זיהוי מרכזי רווח •

 לעסק חדשים הכנסה ערוצי ייצור –פיתוח עסקי  •

 הזמן כל ,מחדש העסק את להמציא •

 ?זה את עושים איך – לקופסה מחוץ חשיבה •

 אקזיט בניית אסטרטגיית – מיוחדים במקרים •

 

 מכירות

 –' המכירה אומנות' קורס •

 ! ובכיף  בביטחון, מהר, הרבהשמוכר   מקצוען מכירות לאיש להפוך

 מיפוי והבנת שלבי המכירה )ארבעת המ"מים( •

 וקשר מהיר עם כל אחדיצירת כימיה  •

 רלוונטיים-זיהוי ו'סינון' מיידי של לקוחות לא •

 לקבל כסף עבור הערך שהעסק מספק •

 התנגדויות וטיפול בהתמודדות  •

 ' בטוחה' סגירה •

 אישי מכירה תסריט בניית •

 אישי מכירות אימון •



 

 וסימולציות להפיכת תהליך המכירה לטבעי וזורם תרגולים •

 ושיפור ניתוח, שלך מכירה לשיחות הקשבה •

 להפוך מתעניינים ללקוחות משלמים •

 

 שיווק

 השיווק יסודותהבנה מקיפה של  •

 רגום האסטרטגיה העסקית לתוכנית שיווק מעשיתת •

 שיווקיים ויעדים מטרות הצבת •

 המערכת השיווקית בעסקזיהוי ובניית  •

 ייחודי ובולט בתחומך להפוך ולהיות •

 לגרום לכך שלקוחות פוטנציאליים יכירו אותך •

 ובכסף  במשאבים חסכוני שיווק תקציב תכנון •

 גיוס לקוחות בצורה אורגנית ואותנטית, בהתאמה מלאה לאופי בעל העסק •

 אנשי מקצוע בתחום השיווק בחירה והתנהלות נכונה עם •

 תיהשיווק אסטרטגיית בהטמעת המקצוע אנשי ליווי •

 לפני הוצאות מיתוג ופרסום –למקסם אפשרויות הכנסה לעסק  •

 יצירת קשרים ושיתופי פעולה עסקיים •

 לא ומה עובד מה – מדידה •

 

 עסקי ניהול 

 ניהול העסק של נוכחי מצב מיפוי •

 הניהול יסודות לימוד •

 )אפקטיבי ומדהים!( מערכת 'ריגול חיובי' לשיפור התנהלות העסק –'המלשינון הטוב'  •

 שלך לוח הזמניםבעצמית  שליטה •

 נכוןה בסדר משימות ביצוע •

 שלך לאופי בהתאם אפקטיבי זמן ניהול •

 ניהול עצמי וניהול אנרגיה בסדר היום •

 משמעת עצמית ועמידה ביעדים  •



 

 

 עובדיםניהול 

 אישיות שלך כבעל עסקהאבחון וזיהוי  •

 לעסק הדרושים עובדים לתקנימדויקים  מאפיינים הגדרת •

 בעסק עבודה חלוקת הגדרת •

 שלך לעובדים  אבחון וראיונות קבלה ,עובדים לגיוס ליווי •

 ניהול עובדים יעיל וסינרגטי •

 

 חסמים אישיים שחרור

 העסק צמיחתהמעכבים את אישיים לשחרור חסמים  NLPכי תהלימפגשי אימון ו •

 הרגלים ישנים ודפוסים אוטומטיים לשינוי אימון  •

 וחוסר ביטחוןפחדים  ,זיהוי ושחרור תקיעויות •

 זיהוי והחלפת אמונות יסוד מגבילות •

 צמיחהאפשרת ל הנדרשיםאישיים  שינויים עם ותהתמודדסיוע ל •

)חלק  זמן לאורך התפתחותו התקדמותהמשך ל ,בקבוצות קטנות מיינד'-מפגשי 'מאסטר •

  גדול מהקבוצות ממשיכות להיפגש גם בתום תקופת התוכנית(



 

  ?שבכלל תדבר על עסקים ,אהרן זילבר ,מי אתה

 ..שאלה טובה

 לפני כעשור שנים נכנסתי לעולם העבודה

 , בתחום הייעוץ התעסוקתי והכוון לימודים

 ,שהתרחב אח"כ לליווי עסקים והכשרת מאמנים

 ,בהמשך כבעל עסק פטור ,אח"כ כעצמאי ,בהתחלה כשכיר

 .והיום כחברה בע"מ ,כבעל עסק מורשה

 ,עברתי במשך השנים האלו קשיים ואתגרים רבים ,ככל בעל עסק

 !הסעיפים הנ"ל 20ואני יכול לגלות לך שסבלתי כמעט מכל 

 .רחוק מאוד מזה אפילו ..לא נולדתי בעל עסק מצליח

 ,לי בדרךשילמתי מחירים גבוהים על הטעויות ש

 מאמץ אדיר והרבה מאוד כסף ,ובמשך השנים השקעתי זמן רב

 !(עד היום ,ואני עדיין ממשיך לעשות זאת חודש אחר חודש(

 כדי ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר

 .איך עסק צריך להתנהל בצורה הנכונה ביותר

 .לא למדתי שום דבר באופן תיאורטי

 .המעשהבדקתי כל תובנה וכל גישה בעולם 

 .את כל הדרך הארוכה צעדתי במו רגליי

 ,התנסיתי בעצמי בכל המשימות שבעל עסק צריך לעשות

 ,והשתפרתי יותר ,למדתי עוד ,השתפרתי ,נפלתי וקמתי

 .עד שהפכתי את העיסוק שלי לאימפריה העסקית שהיא כיום

 עצמאים ובעלי עסקים מאותבשנים האחרונות פגשתי 

 .ישלא הצליחו להתפרנס כראו

 ,הזינוקלתוכנית והפכתי אותו זיקקתי את כל הידע האדיר 

 מדהימיםמחזורים  שבעהשמאחוריה 

 עצמאים ובעלי עסקים מאות נובהם ליווי

 לייצב את העסקים שלהם להם ועזרנו

 .ולהפוך אותם לרווחיים מאוד

 

 תכל'ס, מה קורה למשתתפי תוכנית הזינוק? 



 

 והתוצאות העסקיות של המשתתפים,של התוכנית  הפנומנלית ההצלחה

 בישראל, בעולם תוכניות הליווי העסקי הגבוהות ביותרמהן 

 !מביניהן ביותר הגבוה, לא אם

 ,המחזורים הראשונים בששת הזינוק משתתפי תוכנית 300של  רוב מוחלט

 מהלך השתתפותם בתוכנית,ב ביצעו פריצות דרך אדירות בעסק שלהם

 !תות אחרובתוכניעליהם כאלו שלא שומעים 

 50%-במגדילים את ההכנסה שלהם  'רק'כאלו שהחל מאנחנו מדברים על 

 !20 פיועד בעלי עסקים שהכפילו את ההכנסות שלהם 

 עבודה קשה ומפרכת יותר, בזכות זאת לא עשו והכי מרגש, שהם 

 מדויקת, נכונה ומקצועית יותר,אלא להיפך, ע"י עבודה 

 יותר טוב!הרבה פחות, ולחיות הרבה לעבוד שמאפשרת להם 

 הנה מה שמספרים בוגרי המחזורים האחרונים של התוכנית

 לקריאה :טלפונים להתקשרותמספרי עם 

 

 ? מביא תוצאות מדהימות כאלו מה  ?מה הסוד ,ובכן

 תהליך הליווי האישי של השילוב העוצמתי  ללא ספק וד הואהס

 ,עסקבעל אישית לכל ושמעניקים מעטפת מקצועית  קאדר אנשי מקצוע עם

 שמעניק לך את הידע העסקי המתקדם ביותר הקורס  יחד עם

 .בעסק שלך ליישום מיידי  בצורה מעשית ופרקטית

 עסק,לגבי החשיבה נכונה ומקצועית תטמיע במהלך התוכנית 

 בעסק שלך,ותבצע אותם באופן מיידי  פרקטיים בעיקר תקבל כליםו

 !לתמידוילוו אותך  לחלק ממה שאתה כדי שכל התובנות יהפכו

 להיפך. זה לא אומר שלא תצטרך לעבוד ולהתאמץ.

 ולעבוד.כדי לחולל שינויים תצטרך להפשיל שרוולים 

 אתה רוצה להשיג, מה אתה תדע ברור אבל,

 כדי שזה יקרה, מה אתה צריך לעשותבדיוק  תדע

 'רשת תמיכה' מקצועית וגם, תקבל מאיתנו

  עד שתגיע ליעדים שלך! שתלווה אותך יד ביד

https://drive.google.com/file/d/13psk_Mu1fSWcZ0T4m82fGLzckThQjjq3/view?usp=sharing


 

 שאלות אם יש לך

 ,יותר פרטים אם אתה רוצה לשמוע

 ,לא בטוח בהתאמה שלך לתוכנית או אם אתה

 לבדוק את ההצעה הרגע הנכון ביותר זה

 איתך את הענין שילבן ,עם אחד מהצוות שלנו

 .את ההתאמה שלך לתוכנית יחד איתך ויבדוק

 .להיות בטוח  אתה יכולבדבר אחד 

 רק אחרי שאתה ואנחנו לתוכניתאתה תצטרף 

 ,שהתוכנית מתאימה לך ולעסק שלך נהיה בטוחים

 אדירה תועלת להביא לךושהיא יכולה 

 !בתוך תקופה קצרה שתחזיר לך את ההשקעה

 ,אם לא נתרשם שהמצב הוא כזה

 .אותך לתוכניתאנחנו לא נסכים לקבל 

 ,זה כבר קרה עם עשרות עשרות בעלי עסקים

 שהתוכנית כשהגענו יחד למסקנה

 .לא תביא אותם לפריצת דרך משמעותית

 ,פריצת דרךאותך לשהתוכנית יכולה להביא  ואם כן נגיע להבנה

 תתכונן כבר מעכשיו לשינוי גדול מאוד

 !שלך העסקיים והכלכליים ,האישיים בחיים
 

 .לכך שכל העסק שלך עולה על דרך חדשהתתכונן 

 .שאתה נהיה מודע עד כמה ואיפה בדיוק העסק שלך מרוויח

 .שאתה מתחיל להבין בדיוק מה העסק שלך עושה ובמה הוא מיוחד

 .שאתה יודע בדיוק במה אתה צריך להתמקד מעכשיו

 .שאתה יודע פתאום איך לנהל את העסק שלך

 .המוצר או את השירות שלךשנהיה לך ממש כיף למכור את 

 (!שאתה רואה איך עם אותם שעות עבודה )או פחות

 !אתה עושה פתאום הרבה יותר כסף

 שאתה לא צריך למחוק את עצמך ואת המשפחה שלך

 ,הזינוק שפשוט עשית את.כדי להביא כסף הביתה

 !שלא חלמת שהוא קיים בכלל והגעת למקום חדש ומדהים

 מה אם אגלה פתאום  ,בל רגעא

 ? שתוכנית הזינוק לא מתאימה לעסק שלי



 

 .אם יש לך חשש הזה ,אנחנו מבינים אותך לגמרי

 ,עלינו  אנחנו מוכנים שהסיכון הראשוני יהיה ,בגלל זה

 !אחריות מלאה  100%לכן אנחנו נותנים לךו 

 בתועלת האדירה אנחנו כל כך מאמינים

 שמתקבל לתוכנית, שהתוכנית מביאה לכל בעל עסק

 , שאנחנו מתחייבים לך כאן

 שתי הפגישות הראשונותאם עד אחרי ש

 שהתוכנית לא מתאימה לך תקבל את הרושם

 ,מה שחשבת כל או לא נותנת לך את

 ,להחליט שאתה עוזב את התוכניתתוכל 

 !בלי שנציק לך עם אף שאלה ,חזרה את כל כספך ותקבל

 לא תצטרך אפילו לשלם

 ים הראשונים שקיבלת!המפגשעל 

 ?התוכנית לא מצאה חן בעיניך

 !חינם - קיבלת את המפגשים שבהם השתתפת

 .אין לך מה להפסיד -ס 'תכל

 !רק להרוויח  היא –האופציה היחידה שעומדת בפניך 

 

 . הוא חודש שלא יחזור , אתה יודע שכל חודש שלא הזנקת את העסק שלך

 .קצת מדי והרווחת ,וקשה מדי , הרבה מדי הוא חודש שבו עבדת 

 ! עכשיו ,תעשה את הצעד החשוב הזה

 

 !לחץ כאן  או לקבלת פרטים נוספים על תוכנית הזינוק להצטרפות

058-32-36-11  03-6999-122למשרד:  אלינו התקשר או
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 בס"ד 
 

 " כך עשינו את הזינוק! "
 שלהם האישי מספרים על הזינוק   בוגרי תוכנית הזינוק

 

 -בעשרות אחוזים  המכירות שלי עלו"
 "חודש אחרי חודש!

הגעתי לתוכנית כשאני עובד די קשה, מכניס כסף, אך לא באמת 

 מצליח. אפילו צברתי חובות לא נחמדים.

נדהמתי כשהתחלתי להבין מה לא הבנתי... למדתי כל כך הרבה  

שם. האסטרטגיה ולימודי המכירות הקפיצו לי את העסק. בתקופת 

 חודש אחרי חודש! -הקורס, המכירות שלי עלו בעשרות אחוזים 

הם  -הרגשתי שזילבר זה הבית שלי. כל בעיה שהתעוררה בעסק 

 היו מוכנים לעמוד לצדי וללוות אותי עד הפתרון המלא.

תוכנית הזינוק גם עשתה לי שינוי גדול מאוד בחיים האישיים שלי. 

האחרים והחשובים שלי למדתי לייחד זמן לעסק וזמן לכל הדברים 

 בחיים. זו תוכנית חובה לכל בעל עסק!

 אברהם יעקב רוזנפלד

 בית שמש -קבלן בניה ושיפוצים 

 052-7699922 –ראשון  לעדות מכלי

 

 מעסק שמפסיד כל חודש "
 " זה הפך לעסק מרוויח מאוד

אני לא טיפוס שמאמין בקורסים ובתוכניות ליווי. חבר טוב הלחיץ 

להצטרף לתוכנית הזינוק. באותה תקופה המצב בעסק לא אותי 

היה טוב. הלכתי ממשבר למשבר ולא הצלחתי להיחלץ. כמעט  

התייאשתי כבר מהעסק. הרגשתי שאני עובד כל היום רק כדי 

 לכסות את משכורות העובדים ואת הוצאות העסק...

התחלתי מהמקום הכי נמוך... בתחילת הקורס נשברתי כשאיש 

התוכנית ניתח את הדו"חות הכספיים והשתקף לי  המקצוע של

 תי של העסק, שדימם כל חודש לקראת מוות מתקרב!יהמצב האמ

אבל אז בנינו ביחד תוכנית מקצועית לעסק, ועשינו דרך מדהימה 

 שייצבה את העסק מכל הבחינות!

מעסק שמפסיד כל חודש זה הפך לעסק מרוויח מאוד, ב"ה. אני 

שעשיתי את השינוי המדהים הזה, שגם  מסתכל לאחור ולא מאמין

השפיע מאוד על כל החיים שלי. זה קורס שאני לוקח איתי לכל ימי 

 חיי!

 יוסף אייכלר
 רשת חנויות לסלולר כשר -האנטפון 

 

 050-4153826 –ראשון  לעדות מכלי

 "עברתי את היעדים שהצבתי,
 עובד פחות ויותר רגוע"

 

אהרן זילבר לשים לעצמי יעד בתחילת התוכנית עודד אותי ר' 

. זה היה נשמע לי הרבה מדי, אך ב"ה 35%הוספת הכנסות של 

זה קרה במהלך התוכנית, ובחודש האחרון כבר אפילו עברתי 

 אותו!

והכי מדהים, שאני עובד היום הרבה פחות בלחץ והרבה יותר 

 רגוע.

זה קרה אחרי שבניתי אסטרטגיה מדויקת מי הלקוחות הטובים 

 ם לי!שמתאימי

 יחיאל בינעט
 שליחויות לעסקים בפריסה ארצית

 058-3220225 –ראשון  לעדות מכלי

 

העליתי את ההכנסה החודשית "
 "הקבועה בעסק במאות אחוזים!

 

הייתי כבר בהרבה מאוד קורסים ותוכניות. אין עוד מקום שמתעסק 

כל כך רק בשורת התכל'ס. זו תוכנית שמשנה לך את העסק 

לגמרי. חשבתי שאני יודע הרבה, וכאן גיליתי כמה עוד היה לי 

 ללמוד. קיבלתי את כל הכלים להצליח ולהזניק את העסק שלי.

ההכנסה החודשית הזנקתי את מספר הלקוחות שלי והעליתי את 

הקבועה בעסק שלי במאות אחוזים! אינני מאמין שיש בארץ עוד 

 תוכנית שמביאה תוצאות גדולות כמו תוכנית הזינוק.

 יהושע וייסמן
 חשב ומאמן אישי לכלכלת המשפחה

 053-3150042 -ראשון   לעדות מכלי

  



 

 פתאום אני רואה דברים"
 "זזים 'מעצמם' בלי מאמץ

מתקדמים ליעד שהצבתי לעצמי, שזה מכירות בסניף ב"ה אנחנו 

 ב"ב לבד בסך ******** ש"ח.

הקורס נתן לי המון ועשה לי סדר בראש בכל התחומים עם חשיבה 

רחבה וראייה עתידית עמוקה, שיטות עבודה, וחלוקת עבודה וכו'. 

אני מוצא את עצמי עובד ופועל אוטומטית לפי הכללים שלמדתי 

דברים זזים 'מעצמם' בלי מאמץ ובלי מפח נפש  ו'פתאום' אני רואה

 של 'מה רבש"ע לא עובד כאן'...

אני מודה לד' שהזמין אותי למקום הנכון בזמן הנכון, ואני מודה לך 

 שליח נאמן שלו, ר' אהרון היקר.

 שמעון דוידוביץ
 רשת 'חסידיש' להלבשה חסידית

 050-4154125 -ראשון   לעדות מכלי

 

 העיסקאות התחילו לחזור... פתאום "
 "אחת אחר השניה

היו שנים שהצלחתי, אבל אז זה  . במשך שנים עסקתי בנדל"ן

'נגמר לי'. היובש של תקופת כחלון גם הוא השפיע הרבה. היתה לי 

 שנה יבשה ללא שום עיסקה, וכבר הייתי שחוק מנסיונות

להתרומם. כבר התחלתי אפילו לחפש עבודה חדשה, על אף 

שידעתי שלהתחיל לעבוד כשכיר זה אומר להישאר במצב כלכלי 

 נמוך לאורך ימים...

שמעתי מחברים על תוכנית הזינוק, והיה לי קשה באותה תקופה 

לשלם את הסכום שזה עולה, אבל אחרי ששמעתי מה ששמעתי 

לתת לעצמי את הצ'אנס  החלטתי שאני חייב -על התוכנית 

 האחרון...

השינוי לא קרה מיד, כמו שקרה למשתתפים אחרים בתוכנית. אבל 

התחילו ליפול לי אסימונים.  במהלך התוכנית זה פשוט קרה!

פתאום הבנתי בדיוק מה לא עובד לי ולמה, איך אני צריך לעבוד 

 נכון, וקיבלתי אנרגיות חזקות לחזור ולעבוד במלוא המרץ, ופתאום

 העיסקאות התחילו לחזור... אחת אחר השניה.

יגיע  -אני מייחל בכל לבי שכל בעל עסק שלא מרוויח מספיק 

 אליכם!

 צבי וייס
 קרית גת -תיווך וייעוץ נדל"ן אשדוד 

 054-8436601 -ראשון   לעדות מכלי

 פעמית  חד "השקעה
 "!שנים למשך גדולים פירות שנותנת

 

הלקוחות לא הבינו את הייחודיות של כשפתחתי את המשרד, 

השירות שלי, וגם לאחר שפרסמתי, העסק לא התקדם בקצב 

 הרצוי.

כשהגעתי לקורס הזינוק של זילבר הבנתי בדיוק מה עלי לעשות 

בס"ד כדי להצליח. למדתי להציב ולהשיג יעדים, לבנות 

אסטרטגיה, לעשות שיווק ומכירות בצורה מקצועית ויעילה, 

 , ועוד המון נושאים שהם קריטיים לכל בעל עסק. להתנהל נכון

ובנוסף, עם כל הלקוחות שיש להם, הם פשוט לקחו אותי כפרויקט 

אישי. הרגשתי שיש מי שאכפת לו ממני ומכל אחד בתוכנית, והם 

 עושים הכל כדי שאתקדם ואצליח, וזה גם לא נגמר בסיום הקורס!

ם, להשקיע  אני מאחל לכל בעלי העסקים לעשות את הצעד החכ

 השקעה חד פעמית שנותנת פירות גדולים למשך שנים!

 ישראל ווקסלר
 אדריכלות ועיצוב אומנותי

 052-7180507 –ראשון  לעדות מכלי

 

 .ההכנסות שלי זינקו"
 הרצאותאני כבר מוסר 

 ועוד מעט גם סדנאות"
בערך העצום שאני נותן  במהלך תקופת תוכנית 'הזינוק' היכרתי

לאנשים, ומתוך כך פתאום הייתי מסוגל לבקש את המחיר ההולם 

 עבור מה שאני נותן.

שם הבנתי באופן הכי עמוק שאפשר עד כמה אני צריך להיות 

ב'נתינה' אמיתית ולהיות ממוקד לחלוטין בטובת האנשים שמגיעים 

 אלי, ודווקא אז התחלתי לפרוץ לגבהים שלא חלמתי.

סות שלי זינקו ב"ה. הגעתי לתוכנית הזינוק כשאני עוסק רק ההכנ

בטיפול וייעוץ פרטני. לראשונה התחלתי למסור הרצאות 

 מקצועיות, ובעז"ה בקרוב אני עומד לפתוח סדרת סדנאות.

 זילבר לא היה יכול לבחור שם יותר מתאים לתוכנית הזו: הזינוק!

 נח צימרמן
 יועץ חינוכי ופסיכותרפיסט

 

 052-7698916 –ראשון  מכלילעדות 

  



 

 ,שבועייםתוך בהכנסות ב זינקנו "
 הכפלה!" כבר לקראת אנחנו ועכשיו

הזינוק מחוללת לעסק. היא  אי אפשר להגדיר בקצרה מה תוכנית

פשוט מסדרת ומעמידה אותו מקצועית בכל הנושאים. בהיבט 

הארגוני, בפיננסי, בשיווק, בתמחור, במכירות, ועד שורת 

 הרווחיות.

אני כבר שבע מתהליכי ליווי וייעוץ עסקי. במשך כמה שנים רכשתי 

חמשה תהליכים כאלו, במחירים יקרים. בכל תהליך קיבלתי 

פות והבנתי שיש דברים שאני צריך לשפר ולהתחזק וכו', תובנות י

גם שיניתי ושיפרתי דברים, אבל את הפריצה האמיתית אכן ו

כאן עמדו איתי צמודים  והענקית עשיתי בתוכנית הזינוק!

 לפרקטיקה מעשית ולתוצאות. תוצאות תוצאות תוצאות!

 בתוך שבועיים מתחילת התוכנית ראיתי זינוק משמעותי בהכנסות,

ועכשיו אנחנו כבר לקראת הכפלה בהשוואה לתוצאות מלפני 

 התוכנית!

חייב להגיע  -מי שיש לו עסק והוא מוכן להפשיל שרוולים ולעבוד 

 לקורס הזינוק. חבל על כל חודש פספוס!

 אלימלך קנפלמכר

 מכון סת"ם 'סופרי המלך'

 053-3174209 –ראשון  לעדות מכלי

 

 בשבוע הראשוןכבר "
 , את כל ההשקעההחזרתי 

 "עם כמה אלפי שקליםנשארתי וגם 
אני כל יום מודה לה' שעשיתי את קורס הזינוק עוד לפני שהתחלתי 

לעבוד כיועץ ומאמן להגדלת הכנסות, כי זה הביא אותי לפתוח את 

העסק ברגל ימין ולפעול מהרגע הראשון ע"פ כל הכללים הנכונים 

 שלמדתי בקורס המדהים שלך.

בשבוע הראשון שהתחלתי לעבוד עשיתי מכירות מצוינות תכלס, 

שהחזירו לי את כל ההשקעה בקורס שלך וגם השאירו אותי עם 

 6כמה אלפי שקלים... מאז כבר הרווחתי לפחות פי 

 שהשקעתי בקורס, וזה רק ההתחלה! זה רק ההתחלה!!! מהסכום

לא והכי כיף, שזה מרגיש כל כך טוב, שאני יודע שאני לא 'מוכר' א

אני נותן לו ערך עצום, שאני רק בנתינה, ובמכירות אני רק ממוקד 

באמת לעזור לזה שמולי, ואני רוצה כסף ממנו רק אם באמת יש לי 

זו תחושה מדהימה של סיפוק  –איך לספק את הצורך שלו 

 ושלימות פנימית שאין לי מילים לתאר אותה!

 היה צריך להמציא אותך!!! –אהרן, אם לא היית 

 ים רכטשפראפר

 יועץ ומאמן אישי להגדלת הכנסות

 052-7605667 – ראשון לעדות מכלי

 עיסקאות סגרתישבועיים ב"
 ₪.  40,000בסך 

 בעבר הייתי סוגר סכום כזה
 "במשך חמשה חודשים

 אהרן!!

אני חייב לשתף אותך במה שקורה! שבועיים אחרי פסח וכבר 

 ש"ח!  40,000סגרתי בשבועיים האלו עיסקאות בסך 

במשך חמשה   כזה סכום סוגר הייתי  בעבר אהרן! תבין!

 !!!!!!חודשים

אמרתי היום לקבוצה מהחברים שלי, שמי שיש לו עסק ולא הולך 

אנשים משקיעים המון, בעסק  !לקורס הזינוק הוא מטומטם

ובמיתוג ובפרסום וכו' וכו'. אם היו לומדים מה לעשות הם קודם כל 

 .היו חוסכים אלפי שקלים ואחר כך גם מרוויחים המון המון כסף 

 ...טוב, ממשיך לעבוד

ואם יש מישהו שמתלבט לגבי הקורס, תן לו את הטלפון שלי. 

 ברצינות!

  !!!!!!!!תודה על הכל

 ןשמעון שטיי
054-8436538 

 

 

  

 הגיע הרגע 

 לזינוק שלך!

הצטרף עכשיו!

 


