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 קורס

 פריצה עסקית
 יסודות החשיבה הכלכלית והגישה העסקית לעסק מצליח

 
 החיוניים מעניק את כל היסודות הבסיסייםש ופורץ דרךמתקדם קורס 

 מבעלי העסקכדי למנוע  של עסק יציב, בריא ורווחי, לניהולו ולקיומו
 במטרה להביאו טעויות קריטיות שמפילות עסקים רבים, מלבצע

 דרך ולהגדלת רווחי העסקלפריצת זמן קצר בתוך  את העסק

 

 הקורס נושאי
 יסודות השיווק העסקי •סודות הצמיחה העסקית  • כלכליתלהצלחה  חיוניותתפיסות יסוד 

 ניהול עסקי מנצח •התנהלות פיננסית נכונה בעסק  • מכירותהגישה המצליחה ל

 

 ?מתי ואיפה
רביעיבימי  –מפגשים שבועיים  6

 נשים
 בשעות הבוקר

 10:00-13:30בין השעות 

 גברים
 בשעות הערב

 18:30-22:00בין השעות 
 

 אשדוד ,2, רח' ההדרים רזילבית בהקורס יתקיים ב
 

 לגברים ולנשים –ים קורסהפתיחת 
 

  30.10.2019 • "פתש א' חשון
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 נושאי הקורס
 

 כלכליתלהצלחה  חיוניותתפיסות יסוד 
 את צמיחת העסק ותהמעכב מגבילותשגויות ואישיות  תפיסות זיהוי •

 ומצליחות בעולם העסקיםמקדמות  תפיסות אימוץ •

 כסף ה עם 'בריאה יחסים מערכת'ה מחדש של בניי •

 חשיבה עסקית נכונהלמיינדסט יצירת  •

 'עובד' ו'לא עובד' בעולם העסקים •

 הכסף' סדנת 'סוד
 פענוח 'הנוסחה הנסתרת' שאחראית להצלחתם של

 בכל העולם, ללא יוצא מן הכלל מצליחיםהעסקים הבעלי כל 

 העמוקה בתודעה הטמעתה ,תהליך הפנמת התובנה
 התווך' של העסק והפיכתה לדרך חיים ול'עמוד

 , שתהפוך את ההסתכלות שלכםמשנה חייםתובנה מטלטלת ו
 !על מקומכם כבעלי עסק. מתנה שתיקחו איתכם לתמיד

 העסקית הצמיחהסודות 
 הצלחה עסקיתצמיחה ולהידע הקריטיים יסודות  •

 בעסק שלך הרווחיםהתחנות בדרך להגדלת עשרת  •

 את רוב העסקים ותטעויות שמפילאת הכללי הברזל שימנעו ממך  •

 כלים לקבלת החלטות נכונות בעסק •

 יסודות השיווק העסקי
 העסקי השיווק עולםשל  מעמיקההבנה  •

 הצבת מטרות ויעדים שיווקיים להגדלת הכנסות העסק •

 להוציא כסף על מכירות ופרסוםבלי  –להגיע לקוחות ללגרום  •

 האידאליים שאתה באמת רוצההטובים ולמשוך אליך את הלקוחות  •

 לגרום ללקוחות קיימים להישאר •

 להביא את החברים שלהםלגרום ללקוחות  –'מפה לאוזן'  •

 



 

 'להשתחצן'בלי וחות, ינבנוק לשו •

 זיהוי הזדמנויות שיווקיות •

 לעסק שלךומותאמת תדמית נכונה יצירת בידול שיווקי ו •

 להתקדמות העסקשלך הטבעית רתימת הסביבה  •

 !דיתימהירה ומילפריצה שיווקית פרקטיים כלים ורעיונות ארגז  •

 להשגת תוצאות מקסימליות והפרסום אנשי מקצוע בתחום השיווק עם יעילההתנהלות  •

 שיווקייםושיתופי פעולה עסקיים יצירת קשרים  •

 'צינור החמצן' של העסק – מכירותהגישה המצליחה ל
 מהנה ומספק!קל ופשוט, והפיכתו לתהליך  ותהמכיר תחוםהמבט הפנימי על  שינוי •

 וזיהוי הפוזיציה שלך בכל שלב מיפוי והבנת שלבי המכירה )'ארבעת המ"מים'( •

 ביותרוהיעילות הטכניקות המתקדמות  –יסודות המכירה  •

 בעולם!הסודות של אנשי המכירות המצליחים  4 •

 לקוחמהיר עם כל  וחיבוריצירת כימיה  •

 הבנת העמדה האמיתית של הלקוח •

 רלוונטיים-זיהוי וסינון מיידי של לקוחות לא •

 התנגדויות וטיפול בהתמודדות  •

 התנהלות פיננסית נכונה בעסק
 בעסק םניהול כספילבסיס הכללי  •

 תקציבי תזרים עם נכונה התנהלות •

 לאנשים שלא אוהבים טבלאות ומספרים כספים ניהול •

 עבודה יעילה מול אנשי מקצוע פיננסיים •

 מנצח עסקיניהול 
 העסקי הניהול יסודות •

 הצבה נכונה ואפקטיבית של יעדי רווח לעסק •

 בעסק משימותבניית לו"ז נכון של ה •

 ביעדים ועמידהמשמעת עצמית  •

 שלך לאופי בהתאם – עצמיסדר יום וניהול ניהול  •

 להספיק כמה שיותר בכמה שפחות זמן – המשועממים'המנהלים 'סודות  •

 םשאלות הבוקר שיכניסו אותך לפוקוס למשך כל היו 3 –הדרייב הפנימי  •

  



 

  ?על עסקיםובאיזו זכות אתה מדבר , אהרן זילבר, אתהמי 

 ..מצוינתממש שאלה , ובכן

 התעסוקתיהייעוץ  בתחום נכנסתי לעולם העבודה שנים 12-כלפני 
 ,והכשרת מאמנים שהתרחב אח"כ לליווי עסקים ,והכוון לימודים

 ,כבעל עסק פטור בהמשך ,אח"כ כעצמאי ,בהתחלה כשכיר
 .והיום כחברה בע"מ ,כבעל עסק מורשה

 עברתי במשך השנים האלו קשיים ואתגרים ,ככל בעל עסק
 .אפילו ,רחוק מאוד מזה ..לא נולדתי בעל עסק מצליח .רבים

 ובמשך השנים ,שילמתי מחירים גבוהים על הטעויות שלי בדרך
 ואני עדיין ממשיך( מאמץ אדיר והרבה מאוד כסף ,השקעתי זמן רב

 מאנשי המקצוע כדי ללמוד !(עד היום ,לעשות זאת חודש אחר חודש
 .איך עסק צריך להתנהל בצורה הנכונה ביותר הטובים ביותר

 צעדתי במו רגלייו ,בדקתי כל תובנה בעולם המעשה .בתיאוריההשארתי שום דבר לא 
 ,נפלתי וקמתי ,התנסיתי בעצמי בכל המשימות שבעל עסק צריך לעשות .את כל הדרך הארוכה

 .עד שהפכתי את העיסוק שלי לאימפריה העסקית שהיא כיום ,והשתפרתי יותר ,למדתי עוד ,השתפרתי

פוך את העסק שלהם למקור פרנסה שלא הצליחו לה עצמאים ובעלי עסקים מאותפגשתי במשך השנים 
 – עסק לא זה שהם הלכו ופתחוידע מקצועי בתחום מסוים, ובוודאי  הםזה שיש לראוי לשמו, כאשר גילו ש

 רווחי לאורך זמן. יציב ולאת הידע העסקי כדי לנהל אותו נכון ולהפוך אותו לגם  להםלא אומר שיש 

שצברתי, ובעזרתו ליוויתי קרוב לארבע מאות בעלי עסקים, את כל הידע  לקחתיבשנים האחרונות 
 העסקיות שלהצמיחה תוצאות  , כאשרפנומנלית הצלחהכ תנחשבש ,הזינוקתוכנית בעיקר במסגרת 
 ביותר הגבוה לא אם בישראל, הליווי העסקי הקורסים ותוכניותבעולם  ביותר הגבוהותמהמשתתפים הן 

ועד בעלי עסקים  ,בעשרות אחוזיםשלהם החודשית את ההכנסה  הגדילוהחל מכאלו ש'רק'  !מביניהן
 !20פי שהכפילו את ההכנסות שלהם 

אלינו פניות רבות של בעלי עסקים, חלקם בתחילת דרכם, שלא רוצים לעשות טעויות  לאחרונה מגיעות
העלות, הגבוה  את העסק שלהם, אך קשה להם בשלב זה לשלם את מחירנכון ללמוד איך לנהל ומעוניינים 

, כחצי שנה במשךליווי עסקי צמוד משתתף מעניקים לכל  אנחנובמסגרתה , הזינוקתוכנית של יחסית, 
 .ה עקבית של ההכנסותוהגדלמצליח עסק  לייצוב יםהידע הדרושלצד קורס ארוך לרכישת כל תחומי 

 שמעניק את כל ,'פריצה עסקית'הקורס החדש  עםעכשיו  יצאנובשביל כל בעלי העסקים האלו, 
טעויות מבעלי עסקים מלבצע  יסודות הבסיס החיוניים לניהולו של עסק יציב, בריא ורווחי, כדי למנוע

 !הכנסותדרך והגדלת לפריצת בתוך זמן קצר  במטרה להביא את העסקקריטיות שמפילות עסקים רבים, ו

 , ולחוות בתוך זמן קצר פריצה עסקית משמעותית בעסק שלך!להצטרף לקורס אני קורא לך
 

 'פריצה עסקית'קורס של  המלאהמחיר 

 !בלבד ₪ 8,700

  ראו להלן –שנים לבית זילבר  3להטבה המיוחדת לרגל 
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אתם עומדים לקבל מה  לכם לספרעוד לא התחלנו  !היי
 - - - 'פריצה עסקית'ס במסגרת קור

 

 לרגל חגיגת שלוש שנים לבית זילבר, אתם עומדים לזכות
 שתדהים אתכם לחלוטין! של בונוסים יקריםחבילה ענקית ב

 כמחווה חגיגית מיוחדתמוענקים במתנה  כמעט כל הבונוסים
 .שנים לייסוד המרכז 3לרגל  'בית זילבר'מאת ידידי 

 לכל ידידנו היקרים ינוותודות ינוברכות
 !המיוחדת על המחווה הידידותית

 

 'פריצה עסקית'את הבונוסים תקבלו עם הצטרפותכם לקורס 
 ללא כל תשלום נוסף!

 

 

 במתנה!יקרים בונוסים  7
 'פריצה עסקית'למשתתפי קורס 

 

 
 1בונוס מס' 

 ₪! 1,200בשווי 

 ניהול עצמי לעסדרת קורסים 

 אהרן זילברמאת קורסים דיגיטליים  3
 שישפרו את הניהול העצמי שלך כבעל עסק

ויובילו אותך לתפוקה מיטבית ולתוצאות מנצחות

 ניהול זמן יעיל קורס

 

 ניהול אנרגיה קורס

 

  פיתוח משמעת עצמית קורס



 

 
 2בונוס מס' 

 ₪! 1,000בשווי 

 מבדק 'המצפן' לש שוברים 2
 ומעניק כיוון, נטיות תעסוקתיותו יכולות הוא מבדק תעסוקתי ממוחשב וחדשני שמגלה המצפן

 המדויקהתעסוקתי  ייעודוומה א אוהב לעשות ומה ה ,ביותר ומתאים לה מה התחום ברור לנבדק

 !או כדי לאבחן מועמדים לעבודה בעסק בני משפחתכם,ים עבור תוכלו להשתמש עם המבדק

 
 3בונוס מס' 

 ₪! 2,400י שווב

 'אימפקט' למכירותקורס 

 דניאל דודזוןמאת מלא קורס דיגיטלי 
 ""סייל מאסטרסביה"ס למכירות  , מנכ"ל ומייסדמבכירי המנטורים בישראל

 ומרכז דניאל דודזון להתפתחות אישית ועסקית

 !לאהוב מכירותלכם למכור יותר ויגרום ו הקורס שיהפוך אתכם למומחי מכירות
 [!לכל מי שרוצה להיות בעל עסק קורס חובה]

 
 4בונוס מס' 

 ₪! 700 ישווב

 'תמחור והעלאת מחירים'קורס 
 מוטי סחראיקורס דיגיטלי מאת 

 Business Wizardמנכ"ל ומייסד מבכירי המנטורים בישראל, 

 לכם באופן מקצועי את מושגי עולם התמחור שינגישהקורס 
 ויעזור לכם בקבלת ההחלטות החשובות והמשפיעות ביותר בעסק שלכם!

  [Business Wizardבאקדמיה לעסקים של  הקורס הנמכר ביותר זהו]

https://zilbertest.com/
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 5-6-7מס'  סיםבונו

 אלפי שקלים!י שווב

 במתנה בונוסים מקצועיים ואישיים 3
 לבחירה אישית מתוך הרשימה

 בחירת הבונוסים לפי סדר ההצטרפות .םבכמות יםמוגבל הבונוסיםשימו לב: 

 []הבונוסים באחריות בעלי העסקים 
 

 זה בדרייב. PDFרשימת הבונוסים תעודכן בקובץ  לרשימה. בונוסים נוספיםבימים הקרובים יתווספו 

 ולהתעדכן בבונוסים שנשארו ובבונוסים שנוספו ימים הקרוביםמשך הלחזור ולהיכנס לקובץ זה ב ניתן

 
 

 עסקל רווחיותאבחון 
 MBA ,חיים רוזנשטייןעם רו"ח  פגישה

 אבחון עסקיםבמומחה 
 

 עסקל רווחיותאבחון 
 יוחנן לבעם  פגישה

 פיננסי'מנכ"ל 'ליווי וייעוץ 
 

 עסק ל תזריםוייעוץ אבחון 
 תומר טייביפגישה עם 

 פרימטיקחב' 
 

 ייעול ניהולי לעסק
 יהודה זיכרמןעם ואימון פגישת ייעוץ 

 

 אבחון מקצועי
 בעסק לקבלת עובד

 ישראל הפטקה המאמן ע"י
 "ר דב ינאיבהנחיית דו

 

 תהליכי עבודהייעול 
 בעסק עובדים התנהלותו

 זאבי זיכרמן המנטור פגישת אימון עם
 

 אישיפגישת אימון 
 להתקדמות עסקית

 מאמן אישי ועסקי, יואל קאהן עם
 

 אבחון עסקי
 לזיהוי הכיוון להתקדמות

 מאמנת עסקית ואסטרטגיתחוי מלאך, עם 
 

 מיקוד עסקיאימון ל
 דוד שפיצרהמאמן  עם הפגיש

 

 שחרור תקיעות רגשית
 בקידום העסק

 ב טרוםדוות מקצועיות עם המטפל פגיש 2
  



 

 ייעוץ מסהדרכה ו גישתפ
 יהודה מילריועץ מס מוסמך חשבונאי ועם 

 

 לעסק פגישת ייעוץ מס
 דב מאיר אולמן ךחשבונאי ויועץ מס מוסמ עם

 

 בעסק שלך מחקר לקוחות
 מנכ"ל פרסום מבט, מתתיהו דייטשמאת 

 

 תוכנית שיווקית בניית
 ישראל פולטק עם

 להעצמה אישית וקידום עסקימאמן 
 

 פגישת ייעוץ שיווקי
 פרימטיק חב' נציגעם 

 

 ת פרסוםיגיבוש אסטרטגי
 אהרן היינה,עם מקצועית פגישת ייעוץ 

 פרסוםלה חאסטרטג מומ
 

 ייעוץ אסטרטגיפגישת 
 ועיצוב מודעה תדמיתית

 מנכ"ל פרסום ראשון, בצלאל בלוי מאת
 

  לוגו מקצועי לעסקעיצוב 
 , מעצב גרפי לעסקיםיהושע קליין מאת

 

 עסקבית הב מכירות סדנת
מאמן להתפתחות , רכטשפראפרים  בהנחיית

 מרצה ומנחה סדנאות, תאישית ועסקי

 

 פגישת אימון מכירות
 אישי לעסק + בניית תסריט מכירה

 אריה גוטליבעם מאמן המכירות 
 

 פגישת אימון מכירות
 אישי לעסק + בניית תסריט מכירה

 דוד יצחק שפיצר המאמן עם
 

 אסטרטגיה
 עסקי אתר בנייתל

 ברפלדצוות  עםמקצועית פגישת ייעוץ 
 

 וכחות דיגיטלית ברשתנ חבילת
 מנכ"ל ריספונט, אברהם פרסטרמאת 

 

 לעסק קידום אורגני ברשת
 אישיתמקצועית הדרכה 

 פרימטיק חב' נציגמאת 
 

 לעסק גוגל PPCקידום ממומן 
 אישיתמקצועית הדרכה 

 פרימטיק נציג חב'מאת 
 

גוגל   PPC בניית קמפיין ממומן
 שלך לעסק

 פרימטיקע"י חב' , ₪ 2,000בשווי 
 

 

 איתור פרצות
 וייעוץ מערכות אבטחה

 חנין דימהעם מקצועית  פגישת ייעוץ
 

 ₪! 0006,לפחות שווים ללא הקורס, לבדם,  הבונוסיםרק  !אתם קולטים?
 !אלפי שקלים נוספיםשל בונוסים לשווי תגיעו  את הבונוסים היקרים, ולהצטרף ותבחר ואם תזדרזו

 

 - - - יעלה לכם הקורס עצמוטוב, אתם  כבר בטח מסוקרנים לדעת כמה 

  ▼  מופתעים מאוד!התכוננו להיות   ▼



 
 

 ההשקעה שלך בקורס
 

 

 הוא 'פריצה עסקית'קורס של  המלאהמחיר 
 !בלבד ₪ 8,700

 לשלםכים הול שאתםזה לא המחיר  אבל,
 !בקורס כםשל שתתפותהעל ה

 
 

 לבית זילברמלאות שנים  3לרגל חגיגת כי עכשיו, 

 !₪ 3,000 של ,חגיגית במיוחד ת ענק,הטבמציעים לכם  אנו

 עבורכםשל הקורס הסופי כך שהמחיר 
 הוא בלבד!( הנוכחי)במחזור 

 !!!בלבד₪  700,5
 

 תשלומים 6-לתוכלו גם לפרוס את הסכום 
 לקבל את כל הקורסו

 בלבד!!! ₪ 059 של בתשלום חודשי קל

X 6 !חודשים 
 

 :נמוך עוד יותר במחיר הקורסאת  ותקבלובתשלום אחד, 
 בלבד!₪  300,5

 נוספים!₪  400ל ש מדהיםחסכון 
 

 לכל הקורס המדהים הזה אתם מצטרפים פעמי הזה-במחיר החגיגי והחד
 לפחות, ₪ 6,000בשווי  את כל הבונוסים ומקבלים בנוסף, לגמרי במתנה,

 ללא שום תשלום נוסף!

 

 במחירו המלא, וללא תוספת הבונוסים,הקורס במחזורים הבאים, יימכר 
  שנים לבית זילבר! 3לרגל חגיגת  ,פעמי-באופן חדבמחזור הנוכחי בלבד, המוענקים 



 

 - - -רגע! עוד לא סיימנו 
 למשתתפי הקורס! ומעשירותהטבות נוספות  4

 
 מיינד'-הצטרפות לקבוצת 'מאסטר

 להמשך התקדמות והתפתחות
 

 ובהתאמה מלאה כםלפי בחירת צובמהלך תקופת הקורס תשוב
 חברים 4מיינד' קטנה בת -'מאסטרבקבוצת 

 על יישום תכני הקורס לעבודה משותפת
 המשך התקדמות והתפתחות לאורך זמןול

 חלק גדול מהקבוצות, רב בקורסים הקודמים מנסיון)
 הקורס!(ממשיכות להיפגש גם בתום תקופת 

 

 
 לתכני הקורס! גישה לכל החיים

 

 קישור גישה עם סיסמה אישית ותקבל, לקורס כםעם הצטרפות
 לאתר מיוחד שבו יופיעו כל מפגשי הקורס

 ,FULL HDכשהם מצולמים בצורה איכותית ומקצועית 
 כך שבכל זמן שהוא, מתקופת הקורס ולתמיד,

 לצפות שוב במפגשים ולהיזכר בתכני הקורס! ותוכל

 פספס את אחד המפגשים מכל סיבה שהיא,נאלצתם לגם אם שזה אומר, 
 להשלים אותו מיידית, ע"י צפיה ישירה במפגש באתר המיוחד שלנו!ו תוכל

 



 

 
 

 
 !לחזרה על התכנים כל הדרכים

 

 ,בנוסף לאפשרות הצפיה הישירה במפגשים
 את כל חומרי הלימוד הקורס ימשתתפ יקבלו

 בכל הערוצים האפשריים

 שלכם תיבת המייליגיעו לכל המצגות וחומרי הלימוד   ♦

 ב'דרייב' את כל המפגשים בקבצי שמע ותקבל  ♦

 להאזנה מיידית –המפגשים יועלו לקו טלפוני מיוחד כל   ♦
 

 
 להעשרה הדדית הקורס יפורום משתתפ

 

 יםהקורס יהיו מחובר ימשתתפ

 הקבוצה ילפורום מקוון, סגור ומיוחד לחבר
 ]פורומים נפרדים לקורסי הגברים והנשים[

 בליווי והנחיה מקצועית של מנחה הקורס

 דיונים, שאלות והתייעצויות, יעלובפורום 
 מקצועיותובנות שיתופים, ות

 ,יםקודמ קורסיםמניסיון של קבוצות 
 הוא אחד הכלים העוצמתיים ביותר יםפורום המשתתפ

 להתקדמות הדדית משותפת!
 

 

 

  



 

 ,ייקירי

 בידע עסקי מוצק ובטוח, שלכםלהחליף את הספקות  כםשלהמדהימה זו ההזדמנות 
 תחושת שליטה,בהאונים -חוסר תחושת להחליף את

 להפסיק להוציא עוד ועוד כסף ולהמשיך לכרות בור חסר תחתית,
 ולהתחיל להיות ממוקד במה שמביא תוצאות, לפני הוצאות!

  נכונה ובריאה,מקצועית, ולעבור להתנהלות  להפסיק 'להתגלגל' מחודש לחודש
 –שעסוק לתת ללקוחות שלו מכל הלב  לבעל עסק –להפוך מבעל עסק שעסוק לשרוד 

 . וברווח מרוויח את פרנסתו בכבוד'על הדרך' ו

 מדויק, נכון ומקצועי יותר,אלא לעבוד  ולא. אנחנו לא מדברים על לעבוד קשה יותר,
 לעבוד פחות, ולחיות יותר!בסופו של דבר  אתכםשיביא מה 

 לא יעסוק בתיאוריות, 'פריצה עסקית' קורסכמו כל הקורסים אצלנו, גם ו
 את הידע העסקי המתקדם ביותר לכםיק אלא יענ

 ,כםבעסק של פרקטי ומיידיליישם באופן  ושאותו תוכל
 !לתמיד אתכםוילוו  שאתםלחלק ממה  יהפכו שתלמד כדי שכל התובנות

 

 ,יותר פרטים לשמוע יםרוצ אתםאם ת, שאלו לכםאם יש 
 ,לקורס כםבהתאמה של יםלא בטוח אתםאו אם 

 את הענין. םולבדוק יחד אית ,עם הצוות שלנולדבר  ניםמוזמ אתם

 גדולהתועלת  לכםלהביא א יכול וושה כםלעסק של םמתאישהקורס אם לא נתרשם , כי יםבטוח תהיו
 להצטרף לקורס! שלאנמליץ לכם אנחנו  ,בתוך תקופה קצרה את ההשקעה לכםשתחזיר 

 

 ,משמעותית בעסק פריצת דרךל אתכםיכול להביא  שהקורס תבינוואם 
 !כםשל העסקיים והכלכליים ,האישיים בחיים משמעותיכבר מעכשיו לשינוי  התכוננו

 .עולה על דרך חדשה כםלכך שהעסק של התכוננו
 .להתמקד מעכשיוך צרי אתםבדיוק במה  יםיודע אתםפתאום ש
 .כםעסק שלבדיוק מה לעשות ב יםיודע םאתוהדברים ברורים לכם פתאום ש

 .שלכםאו את השירות  את המוצרללקוחות ממש כיף למכור  לכםשנהיה 
 !הרבה יותר כסף פתאום יםעוש אתם (!איך עם אותם שעות עבודה )או פחות יםרוא שאתם

 !כדי להביא כסף הביתה כםואת המשפחה של כםלמחוק את עצמ כיםלא צרי םשאתו
 

 !כאן צולח 'פריצה עסקית'קורס ולקבלת פרטים נוספים על  להצטרפות
 058-32-36-11  03-6999-122למשרד:  אלינו והתקשר או

 

 !צרו קשר איתיקורס. להצטרף ל רוצהאני כן. 
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