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העדויות המלאות

"כך עשינו את הפריצה 
העסקית שלנו"

עצמאים ועצמאיות, בעלי ובעלות 
עסקים משתפים:



היסודות  כל  את  שמעניק  דרך  ופורץ  מתקדם  קורס 
הבסיסיים החיוניים לניהולו ולקיומו של עסק יציב, בריא 
ורווחי, במטרה להביא את העסק בתוך זמן קצר לפריצת 

דרך ולהגדלת רווחי העסק

נושאי הקורס:
סודות הצמיחה   • כלכלית  להצלחה  חיוניות  יסוד  תפיסות 
העסקית • יסודות השיווק העסקי הגישה המצליחה למכירות 

• התנהלות פיננסית נכונה בעסק • ניהול עסקי מנצח

 יסודות החשיבה הכלכלית
והגישה העסקית לעסק מצליח

 קורס
 פריצה עסקית

 לחצו כאן להורדת הסילבוס
המלא של הקורס!



 הקורס הופך אותך למנטורית
ומלווה עסקית של עצמך

קורס מעולה ומקיף, בנוי וחוייתי כך שמרתק לשמוע את התוכן והדוגמאות שממחישות. 
קורס שמשכנע להתקדם ומניע לפעולה עם כל הכלים וההרגשה שזה אפשרי ונגיש לעשות 

שינוי בעסק ולהתקדם.
תמיד היתה לי תחושה שאני מכירה את התחום שלי וכל אחד שיתערב לא באמת ידע איך 

מתנהלים בשרות ומול הצרכנים האלה..
בלי  המציאות,  לקרקע  חזק  מחוברת  מפוכחת,  היא  שהראיה  זילבר  אצל  שמיוחד  מה 
עצמך  של  עסקית  ומלווה  למנטורית  אותך  והופכים  באויר  דיבורים  ובלי  קלישאות 
 שזה דבר מדהים ואפשר ללכת עם זה הלאה כל הזמן לאן שרוצים ובוחרים להתקדם, 

הרב זילבר נותן את ה'כלים' בידייך! ומחדד את ההסתכלות והתפיסה הנכונה שלך.
בלי להתקמצן על מידע ובלי מריחות. ממוקד, לוגי ומעשי!

בתיה ספרא - תכניות והופעות למוסדות חינוך ואירועים
052-7642191



הקורס הזה הוא לא רק 'פריצה 
עסקית' הוא בעיקר 'פריצה לחיים'.

 המידע הרב שקיבלנו, באופן מרתק, מסודר להפליא, פשוט סידר את הראש מתחילה. והוא 
מכניס משמעות חדשה בעבודה ובחיים בכלל. 

אני אומרת לכל בעלת עסק: מגיע לך שתשקיעי בעצמך!
דווקא כעצמאית שעובדת כל כך קשה וחולשת על כל כך הרבה תחומים חוץ מהמקצוע 

הבסיסי שלך – מגיע לך ללמוד ולקבל כלים להצלחה. הקורס הזה חובה לכל עסק!

שרה כ"ץ -  עיצוב ומיתוג עסקים
03-9090806



 הקורס הזה עשה לי 
שינוי פנימי בתפיסות!

קורס 'פריצה עסקית' מעניק תובנות, מסייע בפתיחת מקובעות חשיבתית שחוסמת את 
דרכינו מלפרוץ ולהתקדם )אמנם הקורס מתמקד בתחום העסקי והכלכלי - אך הוא משפיע 

גם על חיי הרוחניות האישיים(
בקורס הזה לא לימדו אותנו כללים, ואמרו כך עשו, ואת זה תשנו, אלא העבירו אותנו תהליך 
פנימי, להבין על איזה תפיסות אנו יושבות, ואיך ניתן לשנות אותן. מתוך הבנה ששינוי פרקטי 

מתחיל בשינוי פנימי.
הקורס הזה משנה ומחדש את העסק. אפילו למי שאינו מאמינה שיש לה אפשרות להשתנות, 

אני ממליצה לה להצטרף לקורס אם את מעוניינת לגדול ולהתפתח.

שרה קוזק – 'תזרים' פתרונות גבייה
08-6697002



 אחרי 20 שנה, 
קיבלתי עסק חדש!

הגעתי אל הקורס הזה, אחרי זמן ארוך שהרגשתי שאני חייבת שינוי.
במשך 20 שנה כבעלת עסק, הייתי בפחד תמידי מלהתקדם, חששתי מהרגע שלקוחות יעזבו 

אותי, ובגלל זה לא העזתי להתחדש ולהעלות מחירים, כי פחדתי מהתגובה של הלקוחות.
הקורס הזה, עשה לי שינוי דרמטי בעסק. חוץ מהלוגו, שום דבר לא נשאר אותו דבר! המוצרים 

השתדרגו, כל המלאי של היצירות עלו בכמה רמות מעל.. 
האומץ לעשות זאת, הגיע אחרי שהבנתי בדיוק איך אני מגיעה לקהל היעד המדויק שלי. 
שיניתי את הקטלוג, לרמה אחרת לגמרי. 'סוד הכסף' שינה לי את כל הגישה בנוגע לגביית 
תשלומים. המכירות נהיו החלק הקל בעבודה. אני מרגישה שאני כאן רק כדי לעזור ללקוחות. 

והלקוחות שלי היום הרבה יותר מרוצים ומסופקים!
להיות  רוצה להתקדם מכל בחינה, לפרוץ קדימה,  אני אומרת לכל בעלת עסק: אם את 
לגמרי שלימה עם עצמך לשדרג מוצר ולהעלות מחיר, להגיע למצב שהלקוחות יודעים יותר 
להעריך מה הם מקבלים ממך, להיות בנתינה אמיתית, ליצור ולהנות מהיצירה ולא רק להיות 
בהישרדות, חבל על כל יום! הרי בסוף תגיעו לקורס הזה במוקדם או במאוחר, אז בשביל 

מה לחכות??

צ. ארנסטר - עדי בוטיק פטיפורים
052-7610418



 "הקורס יצר לי תגמול מיידי, 
כלכלי, אישי ורגשי!"

מדובר בקורס מחולל שינוי, מעשיר ידע ומניע לפעולה עם אפקט מתמשך. השינוי המהותי 
התחיל להתרחש כבר בהרצאה הראשונה, וגרם לי בהמשך לא לפחד להעז, ולעשות דברים 

שלא עשיתי בעבר.
הקורס משחרר פחדים, חסימות ורגשות, מעלה ציפיות וגורם לחלומות להיות קרובים מתמיד. 

הקורס מקפיץ בכמה דרגות את היכולות האישיות שלך כמנהל עסק.
הקורס החדיר בי מוטיבציה ויצר לי תגמול מיידי כלכלי, אישי ורגשי. גרם לי לפרוח, להתאמץ 

ולהשקיע. והעלה אותי לדרך המלך עם צפי לעתיד מעולה.
קורס חובה לבעל עסק, מעורר, מפרה ופותח אפיקים חדשים. אתה תהיה איש אחר, ולא 

תפסיק להודות לי על ההמלצה!

 שלמה גרינפלד – רו”ח
053-3132552



"הקורס הקפיץ אותנו כמה קומות. 
שינוי מיידי בהכנסות!"

הקורס הקפיץ אותנו בכמה קומות מעלה, בכל ההיבטים המשפיעים על העסק ובעיקר, 
בכיוון החשיבה הנכונה לעסק.

בתפיסות ושינוי  משבוע לשבוע ראינו שינוי  כמובן התחלנו גם ליישם – וראינו תוצאות. 
מיידי בהכנסות.

היום אנחנו סוגרים עסקאות שלא היינו סוגרים בעבר – בזכות השיווק שהשתנה, בזכות 
המכירות שלמדנו, ואחרי שהבנו את האסטרטגיה הייחודית שלנו!

איפה שאתה עומד עכשיו, אחרי הקורס – אתה לא שם, אלא קדימה!
הקורס הזה הוא המבוא לשינוי בחיים בכלל ובעסק בפרט!

 משה יוסקוביץ ויוסף שוורץ – מודדים מוסמכים
0527633880 ,053-3132552



"אתחול מחדש – שינוי הסתכלות 
טוטאלי על העסק!"

ראיתי הרבה בעלי עסקים מצליחים אבל לא נשאר להם כלום בכיס, החלטתי שאני חייב 
לברר ולדעת איך זה קורה, ואז הבנתי שזה לא רק קשור לידע ולהבנה שלנו אלא לתכנות 
שלנו )לחשוב כמו מיליונר(, אבל לא הצלחתי להבין איך אפשר לשנות את התכנות )את 

התפיסות(, ולא ידעתי מה לעשות...
ואז הגעתי לקורס פריצה עסקית, שבגדול, הוא משהו כמו 'אתחול מחדש' – שינוי הסתכלות 

טוטלית על עסק ועל החיים בכלל.
נהיה לי ברור הנושא של כסף, רווחים ומחירים, שיחות המכירה הפכו ליותר יעילות, הפסקתי 
'לַרצות' לקוחות ולמדתי פשוט להיות בנתינה. למדתי איך צריך להתנהל עסק מבחינה פיננסית.

היום אני כבר אחרי שהעליתי מחירים, ויש לי גם לקוח 'כבד' וחדש בזכות הקורס.

 שניאור סמט – עיצוב ועימוד ספרי קודש
050-4107439



"בעל עסק? חבל על כל יום שאתה 
יכול להרוויח יותר!"

קורס מושלם ומומלץ ביותר.
בנוסף לכל, למדתי בקורס איך עושים גביה נכונה, והבנתי את החשיבות הגבוהה לסדר וניהול 

נכון בעסק שמשפיע מאוד על ההכנסות.
זה קורס חובה לכל מי שרוצה לפתוח עסק חדש, לכל מי שמרגיש קצת תקוע בעסק, ולכל 

בעל עסק שרוצה להתפתח ולשגשג.
וגם מי שחושב שהעסק שלו מתנהל כראוי – שיבוא לקורס ויראה שתמיד אפשר להתקדם.
יש לך עסק? אל תהסס! חבל על כל יום שמתבזבז ולא יודעים את הדברים שחשובים מאוד 

בניהול העסק. חבל על כל יום שאתה יכול להרוויח יותר!

 שמעון קאופמן – הטבעה וייצור גלופות
054-8412126



"כשתגיע – תבין שהגעת למקום 
הנכון, ולא תתחרט!"

בצורה מאוד מרתקת,  ומועבר  ומסודר,  מן הכלל, מאורגן  יוצאת  חוויה  היה  עצם הקורס 
ובאווירה חרדית לחלוטין!

פתחתי עסק חדש, יש לי מוצר מעולה אבל היה חסר לי ידע בתחום המכירות. בקורס שיניתי 
המון תפיסות מוטעות שהיו לי. הבנתי  שכשאני מוכר ללקוחות המתאימים – אני עושה להם 
טובה, ולא להיפך. וגם אם אני מתקשר שוב ושוב ללקוח, זה לא הופך אותי ל'שנורר', ובסוף 

הלקוח עוד יודה לי. קיבלתי אומץ להתקשר לאנשים שבחיים לא הייתי מעז להתקשר.
אין לי ספק שהקורס הולך בע"ה לפתח את העסק שלי מן הקצה אל הקצה, וב"ה כבר 
מתחילים לראות תוצאות! ממליץ על הקורס לכל מי שיש לו עסק במכירות, ואפילו מי שכבר 

למד, ירוויח בכפליים בכל תחומי העסק!
מסוג הקורסים שכשתגיע לשם – תבין שהגעת למקום הנכון, ולא תתחרט לרגע!

 אליעזר אולמן – יודאיקה וציורים על קלף
050-4191234



"מקצועיות ממדרגה ראשונה 
והעצמה אישית גבוהה!"

בהתחלה כשהתוודעתי לקורס, חשבתי שזה קורס כמו כל הקורסים ששוטפים אותנו מבוקר 
ועד ערב...

נדיר  מדובר בקורס  כי  יכול להעיד  ולחוות אותו מקרוב, אני  לאחר שזכיתי להשתתף בו 
ומיוחד במינו. 

הקורס משלב מקצועיות מדרגה ראשונה בכל מה שקשור לנושא העסקי, ובכל מה שקשור 
להתנהלות כלכלית נבונה.

בנוסף, הוא משלב גם העצמה אישית ברמה מאד גבוהה, שזה קריטי להצלחה בכל תחומי 
החיים. הנושא הרוחני מקבל ביטוי מאד רחב במהלך הקורס, ומואר באור אחר וחיובי ביותר. 

ממליץ מאד!
מדובר בהחלט בקורס נדיר, שמשלב את כל מה שאדם צריך כדי להתקדם בחיים, מבחינת 

תפיסת חיים והתנהלות כלכלית ועסקית נכונה!

 חיים אורי רבינוביץ – הוצאה לאור ספרים
052-7144200



 "המחיר הנמוך של הקורס 
– פשוט אינו נתפס!"

פתחתי עסק חדש ורציתי מינימום כישלונות...
הקורס מרוכז ומוצלח ביותר, עושה סדר ברור בראש והינו כמעט חובה לבריאות העסק. 
בקורס הבנתי מה זה חשיבה אסטרטגית ואיך מציבים יעדים ומשיגים אותם, וזה עובד ממש 

פלאי פלאים!
למדתי להבין את עולם העסקים )לא מבין איך ניתן לנהל עסק ללא זה(. בסופו של דבר 

החיסכון בשיווק ומכירות מול ההכנסות – עצום!!
אתה יוצא מהקורס עם הרגשה שעשית את הצעד הנכון ביותר בשביל העסק, שאתה מבין 
אותו לעומק, אתה יוצא מפוקס וברור עד כדי כך שאתה מרגיש יכולת לעזור לאחרים ולכוון 

אותם בבטחה.
הערה קטנה: המחיר הנמוך ששולם עבור הקורס, ועוד עם שלל בונוסים יקרי ערך – פשוט 

אינו נתפס!

ב.פ.



 "בזכות הקורס חסכתי המון כסף 
על הוצאות פרסום!"

תמצות הידע המקצועי שכל בעל עסק זקוק לו, בלי 'מריחות', והוא מועבר  הקורס הוא 
באופן מעמיק, אך ברור ומסודר. יש בקורס תחושה ודוגמה אישית של נתינה ורצון להעניק 

ככל האפשר.
דגש על יישום מיידי של  ההשתתפות בקורס היא חוויה שדוחפת ל'פריצה עסקית', עם 
מחד  נוספים  רעיונות  לי  שהביא  חשיבה  לפיתוח  בקורס  הגעתי  המקצועיות.  התובנות 
ומיקוד עסקי מאידך, ואני בונה כעת את השיווק והמכירות באופן שונה ובצורה הרבה יותר 
ממוקדת. בזכות הקורס כבר חסכתי המון כסף על הוצאות פרסום וכדו', וברור לי שבניית 

העסק בצורה נכונה יותר תוביל מהר לרווחיות, אי"ה.
עלות הקורס מינורית ביחס לערכים הרבים שמקבלים )בתנאי שבאים ברצינות ועם פתיחות 

לשמוע ולייעל(. 
הקורס חיוני לכל בעל עסק שמעוניין להתפתח ולהשתפר. תקבל את כל הנצרך להעמיד 

עסק על הרגליים, ידע מתומצת ומבורר ברמה גבוהה ובהגשה חווייתית!

 אלעזר דראך – מרכז הכשרה למחנכים
052-7610028



 "כל מפגש גרם לי לשינויים 
חדשים בעסק!"

כל מפגש גרם לי לשינויים חדשים בעסק, בחשיבה, באסטרטגיה, בניהול כספים, להשקיע 
בפרסום בצורה נכונה ועוד. נושא היעדים גרם לי להגדיל בס"ד באופן משמעותי את ההכנסות. 
המפגשים עזרו לי באופן מיידי בדברים שונים ו'קטנים', שעבורם בלבד היה שווה הכל. וזה 

עוד בלי לחשוב על המשך השינויים בעסק בעתיד הקרוב ועל התוצאות שיביאו.
כל מי שיש לו עסק, אני ממליץ ומציע, ודוחף, שישתתף בקורס, כדי שלא יצטרך להתמודד 

מול מה שאני התמודדתי...
גם ההסרטות וההקלטות של המפגשים, עם גישה קלה ונוחה, משלימים מאוד את הקורס, 

גם בשביל מי שלא יכול להגיע למפגש, וגם כדי לחזור אח"כ שוב על החומר.
קבוצות ההמשך הם מהדברים הכי חזקים, ושם אנחנו יושבים כדי להמשיך וליישם יחד את 

כל מה שלמדנו.

 שלום צבי דים – עימוד והוצאה לאור
053-3153883



"הקורס נתן לי אפשרות להרוויח 
הרבה יותר, באותו זמן!"

הקורס עוצמתי במיוחד, פותח את הראש להבין היכן אנו תקועים בעסק ונותן כלים מדהימים 
איך לעשות את השינויים.

השינויים נעשים מתוך הבנת הבעיה והבנת הפתרון – מה שנקרא 'שינוי מבתוכו'.
הקורס הפך את העבודה שלי משעבוד ללקוחות – לעבודה בכיף ובהנאה. הוא סידר לי 
בראש מה אני נותנת, נתן לי להבין את האסטרטגיה שלי ולעבוד לפיה, הוא שינה לי תפיסות 

שגויות שגרמו לי לפעול לא נכון ולערוך שינוי מדהים ומועיל – הן לי והן ללקוחות שלי.
הקורס נתן לי אפשרות להרוויח הרבה יותר, באותו זמן עבודה, ובלי להעלות מחיר!

ייש"כ ענק!

 חיה בער
052-7695115



"הקורס היה בשבילי פריצת דרך 
בכל תחומי החיים!"

הגעתי לקורס וחשבתי שהוא פריצה עסקית.
בפועל? זה היה בשבילי )ועדיין( פריצת דרך בחיים, בכל תחום!

כבר במהלך הקורס יישמתי את הכלים הפרקטיים. אני מסתכלת אחורה וצוחקת, ומודה 
לה' שזכיתי להכיר דרך נכונה. מה שתפס אותי בעיקר, היה העין החדה, האבחון המדויק 

לזהות כל בעיה, לזהות כל פוטנציאל.
ועצם הבהירות – אין שמחה כהתרת ספקות; הידע העצום מתוך השטח שהביא אותי 

להאמין, לנסות ולחוות!
כך,  ואמשיך  קיבלתי,  כאן  בלבד,  עסקי  ייעוץ  על  שבזבזתי   ₪  100,000  מתוך 

בסייעתא דשמיא.

 חיה שפירא – מאגר תוכניות במה, אולפן מוסיקה והוראת השתלמויות
052-7119830



 "הקורס מקיף ומקצועי, 
עם ליווי הרבה מעבר למצופה!"

הקורס מקיף ומקצועי, והליווי הוא הרבה מעבר למצופה. כל שאלה והתלבטות קיבלה מענה 
מקצועי.

לאחר 12 שנות פעילות עסקית, עדיין נושא המכירות, השיווק, השירות, ובכלל, כל החלק 
הטכני, היה לי מאד מבולבל. הרגשתי לפעמים שאני נאבדת וכמעט קורסת מרוב עומס.

הקורס חיזק אותי כבעלת עסק מול הלקוחות, והיום אני יודעת שכשאני בנתינה, אני באמת 
יכולה להועיל ללקוחות שלי ולספק להם את מה שהם אכן צריכים. שיחת מכירה כבר לא 
נראית בעיני כמשהו ש'הלוואי ואהיה כבר אחרי זה', ואני מרגישה בטחון לבקש את מלוא 

המחיר המגיע לי )מה שבעבר היה לי ממש ממש קשה(.
וזה מה שבעיקר  מי שרוצה לעשות שינוי בעסק, צריך להבין שהשינוי מתחיל בחשיבה. 
המון תוכן רעיוני משולב במעשי. התכנים כ"כ מעניינים ומוגשים בשפה  קיבלתי בקורס. 

עניינית וקליטה. עם פרקטיקה לחיי המעשה.
והבונוסים שקיבלנו מעבר, הם ההוכחה ליישום האמיתי של תכני הקורס!

 שורי מרמור - ריהוט
052-7689924



"שינויים רבים – שכל אחד מהם 
שווה את כל הקורס!"

האמת שהגעתי די סקפטית לקורס הזה... שמעתי אינפורמציה מלקוחה שהיתה בקורס 
אחר ומה ששכנע אותי בעיקר במה שהיא אמרה – זה הליווי האישי. ואכן הרגשתי את זה 

מאד במהלך הקורס!
היתה תחושה שיש פה מישהו שאכפת לו שהעסק יצליח! היתה פה נתינה מעל ומעבר.

המון דברים  'פותח ראש'! נותן הרבה כלים ואנרגיה לזינוק ופריצה הלאה. למדנו  הקורס 
חדשים שמפריכים תפיסות שגויות שהיו לי קודם.

אני יוצאת מהקורס עם המון שינויים שאני צריכה לעשות עם עצמי באופן אישי ועם העסק. 
מאמינה שאראה תוצאות משמעותיות בהמשך, אך גם כעת אני מרגישה על עצמי שינויים 

רבים, שכל אחד מהם בנפרד – היה שווה את כל מחיר הקורס!
גם התמיכה הקבוצתית תרמה המון!

 רותי פרישמן – איור דיגיטלי
053-3140180



 "האסטרטגיה התבהרה לי, 
והעסק התחיל לזוז!"

זהו קורס שעובד על השורש של התקיעויות בעסק, והוא שינה לי את כל המבט על העסק. 
מרגישה שהיה כאן טיפול שורש, מה שלא היה לי בקורסים אחרים. ושילמתי כבר אלפי 

שקלים ויותר על קורסים שונים, ייעוץ וכו'.
נהניתי מהידע המקצועי, הפרקטי, בשילוב האיכות הרוחנית שמתאימה לציבור שלנו, בלי 

פשרות.
מאז שהסתיים הקורס, אני נמצאת בעומס עבודה לא רגיל. העסק התחיל לזוז, ואני יכולה 
להצביע על שני שינויים משמעותיים: אחרי שנים שאני עובדת על אסטרטגיה לעצמי ואף 
פעם לא הרגשתי את ה'קליק' – הגעתי לבהירות ודיוק מדהים שאני מרגישה שלימה איתו. 
אסטרטגיה שמבטאת את הבידול הייחודי שלי, ואכן אני רואה בס"ד שזה נתפס ומוערך 
מאד. ובעיקר התחולל אצלי שינוי בנושא של לקיחת העסק ממקום של נתינה, שבעקבות 
זה יש לי ביטחון מלא במה שאני מביאה ללקוחות, אמון במוצרים שלי, ויכולת לתת באמת.
ועוד משהו – בתור מלווה לעסקים, כבר השתמשתי עם חלק מהידע שקיבלתי ונתתי ערך 

מוסף ללקוחות שלי.

 מירי שרייבר – אסטרטגיה, פרסום ועיצוב
053-3140180



 "המחיר ששילמתי על הקורס 
קיבל תמורה מלאה + +"

למדתי איך להסתכל על הכסף, איך להתנהל איתו, להפריד ביני לבין העסק, להיות בנתינה 
)ולא בריצוי(, ולהקשיב באמת ללקוחות, מה הם באמת צריכים, במקום לחשוב עלי )ועל 

הפחדים והחסמים שלי...(
לקחת  איך  בצורה מקיפה,  לכל תחומי העסק  וידע  כלים  המון  ונותן  תורם מאד  הקורס 
את עצמי ואת מצב העסק שלי לידיים ובעיקר – עוזר לשחרר תפיסות מטעות ומחלישות 
ולאמץ תפיסות חיוביות, יחד עם המון פרקטיקה ליישום, בס"ד. חלק חשוב מאד מהקורס 

היה הסימולציות והתרגילים בפועל תוך כדי השיעור.
הרגשתי שיש כאן הרבה מחשבה איך לתת עוד ועוד ערך מוסף. המחיר ששילמתי קיבל 

תמורה מלאה + + ...
יש כבוד ומענה מלא לכל אחת ואחת לבקשות ולשאלות.

הקורס הזה הוא הדרך הכי מומלצת באמת לפרוץ ולהצליח – כל הכלים להעז ולשנות. 
קורס מאוד מקיף ומקצועי שיגרום לך להבין שרמת ההכנסות וההצלחה תלויה בך, והכל 

אפשרי...

 פייגי שטיין – מיתוג, עיצוב ועימוד
054-8429448



"הקורס משנה את בעל העסק 
למשהו אחר, והתוצאה..."

הייחודיות של הקורס לדעתי, זה שהוא לא רק נותן עצות וטיפים חזקים להתקדמות העסק, 
אלא בעיקר משנה את ההבנה, את החשיבה ואת התפיסה על כל תחום שאנחנו נוגעים 

בעסק, ולכן, כשהדבר מטופל מהשורש, הרבה יותר קל להתקדם. 
הדבר הכי חזק שהקורס נתן לי, זה להבין את האסטרטגיה שלי, ולכן ברור לי יותר איך למכור 

ולאיזה לקוחות לפנות, וכך אני ב"ה מוכרת הרבה יותר בקלות.
החומר עשיר מאד – והבונוסים חשובים וחיוניים לא פחות מהקורס עצמו!

הקורס משלב את התפיסות הנכונות יחד עם הכללים העסקיים וגורם לך לקדם את העסק 
בצורה הטובה ביותר!

הקורס הזה הוא לא רק אוסף של כלים מקצועיים, אלא משנה את בעל העסק למשהו אחר 
ולכן התוצאה היא המהירה ביותר...

 גולדי רכטשפר – אימון אישי
052-7605665



 "קורס שהופך את הראש, 
כדי לסדר אותו יותר טוב..."

קורס מעולה, בנוי ומועבר בצורה מאוד ברורה ומאורגנת. עשיר בתוכן עוצמתי ומשנה חיים 
)לא כסיסמה, אלא כמציאות(. הידע שמועבר בקורס – הוא ידע מאוד מחדש, לא בנאלי ולא 

ממחזר את הידע שכל הקורסים והיועצים וכו' מעבירים.
קורס מעולה שהופך את הראש, כדי לסדר אותו בחזרה, ובצורה הרבה יותר טובה מקודם...
כבר במהלך הקורס חוויתי ב"ה שינויים חיוביים מאד, לרבות סגירת עסקאות )בסכומים שעלו 
על עלות הקורס(, ניהול שונה מאד של תקשורת עם הלקוחות ופתרון קונפליקטים קיימים. 
בסגירות העסקה, שמביא  וגם  המכירה  בשיחות  גם  הציפיות,  תיאום  נושא  את  שיפרתי 

להרבה יותר ביטחון, בהירות ודיוק, גם לי וגם ללקוחות.
ההבנות החדשות שנרכשות בקורס עשויות בס"ד לשנות את כל ההתנהלות בעסק )ובחיים( 

לרמות חדשות, ושונות, משמעותית לטובה!

 א. פטמן – אימון שיווקי לעסקים
050-4142456



 "קורס מקצועי ברמה גבוהה 
שמקיף את העסק מכל כיוון!"

מרוצה מאד ומודה לה' על הבחירה הנכונה: אנסה למנות מקצת.
קורס מקצועי – ברמה גבוהה מאד, מקיף את העסק מכל כיוון, החל מתפיסות, אסטרטגיה, 
שיווק, מכירות, ניהול נכון, כולל הבונוסים ה'רגשיים' – ניהול זמן, דחיינות, משמעת עצמית 

וכו'... קיבלתי בהירות מאד גבוהה כלפי העסק שלי וכלפי עצמי.
כיהודים  שלנו  להשקפה  ותואמת  מכובדת  בצורה  מוגש  שזה  בקורס,  כאן  שמיוחד  מה 
שמורים וטהורים – וברמה גבוהה יותר חברתית. מודה לה' שיש קורס כזה איכותי, מקצועי 

ברמה גבוהה כ"כ בציבור שלנו.
יש בקורס נתינה של 100% ושביעות רצון מעל ומעבר לציפיות. קיבלתי יותר ממה שציפיתי 
– כולל כל הבונוסים, והחומרים למאגר שלי – שאוכל תמיד לחזור ולהקשיב ולהתקדם. 

קורס מכירות ועוד...
קורס חובה לכל בעל עסק, ועדיף לעשות כמה שיותר מהר את הדבר הנכון ביותר.

 חני רוגוז’ינסקי – עיצוב גרפי והפקת אלבומים דיגיטליים
054-8488987



 "שיניתי תפיסות שגרמו 
להתקדמות משמעותית בעסק"

קורס חזק, ממריץ, פשוט נותן  כוח ומרץ לקדם את העסק, כי הוא נותן כלים מה לעשות, 
איך לעשות, ואיך להצליח ולהתמיד בזה!

בקורס קלטתי שהיו לי המון תפיסות שמנעו ממני להתקדם, וכבר במהלך הקורס עשיתי 
המון שינויי תפיסות שגרמו להתקדמות משמעותית בעסק. הראש פועל כבר בצורה שונה!
הפנמתי את 'סוד הכסף'. למדתי להציב יעדים, אני עושה היום יותר שיחות מכירה, והפרדתי 

בין הבית לעסק. 
הקורס נותן כלים לכל בעל עסק או עצמאי שרוצה להתקדם, וגם נותן את הכלים לקחת 

אחריות ולהתמודד עם הבעיות שקיימות בכל עסק.
אני ממליצה לכל עצמאית ובעלת עסק 'להרים את הראש' מעל השוטף של העסק )שנוח 
לנו להתעסק איתם...( להקדיש זמן ולקבל בקורס הזה את הכלים שיקדמו אותנו ואת העסק 

שלנו הלאה!

 אסתי רוזנברג – ציוד לפאניות
054-8488987



 "קורס מצמיח, שונה, עמוק, 
מעניק המון כח, וישים!"

כבוגרת שעות רבות של קורסים, סדנאות ותהליכי ליוויים אישיים... )נושא להומור במשפחתנו 
"אז, מי הפעם??( אני מוכרחה לציין שהתרומה של הקורס 'פריצה עסקית' היתה משמעותית 

מאד לגביי!
התכנים – היו חדשניים! רלוונטיים! אמיתיים! עמוקים ונוגעים בנקודות מאד פנימיות וחשובות 

)ולעיתים כאובות...(
צורת ההגשה – ברורה, מעניינת, בנויה, עסיסית ומתובלת בהמון טעם יהודי צרוף ואמיתי!

השיתוף הקבוצתי – נעימה ומתרימה מאד!
אין ספק שזהו קורס מצמיח! שמעשיר את הראש ואת הלב!

משהו שונה! עמוק! משנה תפיסות! נותן המון כח! ישים ומעניק המון!!

 נחמה שיינין – חפצי אומנות, יצירה לגנים
050-4160470



שה הבנתי  כי  לקורס   הגעתי 
דבר שהכי יעזור לי להתקדם 
ובקורס  שורש',  'טיפול  זה 
הזה אכן מגיעים לשורש של 
אותנו  שמניעים  הדברים  כל 
בעסק ובחיים. לדעתי הקורס 
שרוצה  מי  לכל  לתרום  יכול 
לנהל את העסק מתוך מודעות 
שעושים  וצעד  תהליך  לכל 

בעסק!

ותובנות  כלים  הרבה  קיבלתי 
שלא הכרתי עד היום. למדתי 
לא  וגם  הלקוח,  על  לחשוב 
מאוד  קורס  ממנו...  'לפחד' 
עסק  בעל  לכל  חובה  בונה. 
לפתוח עסק.  למי שרוצה  או 
שווה לעבור את הקורס הזה 
– עדיף כמה שיותר מהר, כי 
חבל על כל יום שהוא לא יודע 

מה שמלמדים כאן.

להקשיב  בדרך-כלל  לי  קשה 
ויועצים...  אנשים  של  לעצות 
בקורס הזה, כל החומר שנלמד 
הדעת ישוב  מתוך   יוצא 
  וחשיבה עמוקה –כל הבחינות! 
לפני  אחד  לכל  חובה  חובה 

שעושים עוד משהו בעסק,
 קודם להשתתף 

בקורס הזה!

רבקה אדלר 
 עריכת וידאו
052-7633667

רבקי קלפהולץ
 כלים חד פעמיים
02-9990052

ביילי שכטר
 ריהוט, תיווך נדל”ן
054-8446774



מרתקת,  עוצמתית,  חוויה 
מאיזור  ומוציאה  מטלטלת, 
ועכשיו...!  כאן   – הנוחות 
הקורס מביא המון ידע וחומר 
מקיף  ברור,  מדויק,  אמיתי, 
לעסק  הנוגעים  החלקים  את 
ופותח הבנה לבחון כל הזמן, 
להתקדם!  איך  ולהבין  ללמוד 
כלי חשוב ובסיסי בניהול עסק 
תובנות קריטיות  עצמאי, עם 

לניהול נכון וקידום העסק!

ערך  קיבלנו  עוצמתי.  הקורס 
ענק! המון ידע, תכנים מעולים! 
שיש.  יהודיים  הכי  אמיתיים! 
שורת  וגם  הרגשנו.  באמת 
בונוסים מדהימה. הרצון לעזור 
למשתתפים – אמיתי ומורגש 
כל פעם מחדש!!! מאוד חזק 
התמודדויות  על  לשמוע 
בני  שכולנו  ולהיזכר  אישיות, 
 – כשלונות  יש  ולכולנו  אדם 
אמיתי.  מימד  לקורס  נתן  זה 
גם התכנים שהוכנסו בין לבין 
על אמונה, ביטחון והשתדלות 

הוסיפו המון!

ש. טייטלבוים 
 ביגוד במידות גדולות
052-7125779

חוה הגר 
 הפעלות בבלונים
052-7138483

אני לא מכירה בכלל מתחרים 
מענה  כזה  שנותנים  בענף 
התפיסות,  נושא  מקיף. 
מרוב  החיים.  את  שמשנה 
אני  שעשיתי  תפיסות  שינויי 
כבר לא מזהה את מה שהייתי 
קודם, ומדובר רק על חדשיים... 
להתקדם,  רצון  נותן  הקורס 
יחד  חיובית,  ואנרגיה  שמחה 
לשנות  שאפשר  הידיעה  עם 
כל דבר והאחריות להשתדלות 

בידיים שלנו!

פייגי הלר
 פאנית
052-7139323



וחכם.   מקצועי  שבנוי  "קורס 
מאוד מתומצת ומקיף את כל 
והאישיים.  העסקיים  ההיבט 
לביצוע  חומר  מאוד  הרבה 
יד  בהישג  ופרקטי,  מעשי 
תיאוריות  לא  וב'קרקע'. 
בשמיים. האווירה מאוד חיובית 
וחמימה, הרגשה שכולם יחד. 
קורס מקצועי, פרקטי ומעניין. 

שווה!"

יהודה כרמל 
 ייצור מטבחים
050-4161936

איציק פונפדר 
 קבלן אינסטלציה לפרויקטים
055-9339853 

מדהים איך  "במבט לאחור – 
לי  השתנו  הקורס  בעקבות 
התפיסות לגבי כל מה שקשור 
שיווק  שיווק,  פרסום,  לעסק, 
התחלתי  ומכירות.  עצמי, 
מסביב  הזדמנויות  לזהות 
ולפעול להשיגם, וגם השתנה 
ההתייחסות  מאוד  אצלי 
בעסק,  לפעילות  הרגשית 
את  לראשונה  שהבנתי  אחרי 

'סוד הכסף'."

אליעזר לאמפין 
 ויזות וטיסות
054-8491803

עם  לקורס  באתי  "ת'אמת... 
המון חששות. היום אני יודע 
 – פעם  שחשבתי  דבר  שכל 
ותפיסה  היה בסה"כ תפיסה, 
שאני  הבנתי  לשנות.  אפשר 
העבודה  על  להסתכל  צריך 
שמנהל  כשכיר  ועלי  כ'עסק' 
להיות  למדתי  העסק.  את 
טובת  את  ולשרת  בנתינה 
הלקוח, לשווק את עצמי נכון, 
למכור נכון, מהם יעדים ואיך 
מציבים אותם. ואגב, כל הקורס 
עם  מתובל  היה  )להפתעתי( 
הרבה מאוד השקפה ואמונה".



שבאמת  הזמן  כל  "הרגשנו 
באמת רוצים בטובתנו. קורס 
חובה לכל מי שרוצה להתקדם 

בחיים."

"השתניתי, התקדמתי,
שינוי  ראיתי  ב"ה  והצלחתי. 
בזכות  עצום בתחומים רבים 

הקורס. שווה כל שקל!"

אברהם לידר 
 ייעוץ משכנתאות
053-3153032

ישראל אייזנברג 
 תיווך נדל”ן
053-3141678

הנפלא,  הקורס  סיום  "אחרי 
בוודאות  להעיד  יכול  אני 
אותי  שידרג  הזה  שהקורס 
בעסק  בהתנהלות  אישית 
והתוצאה  עצמו  העסק  ואת 
מוכחת! ממש כשמו כן הוא: 

"פריצה עסקית", ואישית!"

דרך  שיש  אצלי  "התחדד 
להצליח בכל דבר, ע"י למידה 
את  עשו  שכבר  מאנשים 
כיווני  בפני  נפתחו  הדרך. 
חשיבה חדשים והגעתי להמון 
הקורס  כדי  תוך  תובנות. 
והעיקר,  שינויים  כבר  עשיתי 
להמשך  כלים  ארגז  קיבלתי 
מדהימה  חוויה  התפתחות. 
לפעמים(  שכואבת  )למרות 
שחייבים לעבור. פשוט לעצור 

את המירוץ ולנסות אחרת!"

שמואל סאמעט 
 עימוד, עיצוב והו”ל
053-3177225

נפתלי ליפשיץ 
מאמן ומטפל
052-7635327



יחסית,  חדש  עצמאי  "בתור 
ידעתי שאקבל בקורס את ארגז 
הכלים המושלם להתמודדות 
הן  מולי  שעומדים  באתגרים 
מול הלקוחות והן בהתנהלות 
בקורס  למדתי  העסקית. 
להתמקד  למדתי  יכול,  שאני 
ולהתנהל  שלי  באסטרטגיה 
פיננסית.  מבחינה  נכון 
ההכנסות ב"ה גדלו. מי שלא 

בא מפסיד!!!"

"כל מפגש מתומצת עם הרבה 
העסק.  לקידום  חומר  מאוד 
ואחרי  הקורס  לפני  העסק 
לגמרי.  אחר  משהו  הוא   –
מסודר  להיות  הופך  העסק 
בכל התחומים. תודה להשי"ת 
ששלח את השליח הנפלא ר' 
אהרן שאוכל לבנות את העסק 
הבחינות.  מכל  שצריך,  כמו 
לכל  במיוחד  חשוב  הקורס 
מרוויח  הוא  אם  גם  עסק, 

הרבה ואין לו בעיות".

חיים טייטלבוים
 פיקוח בניה
054-8477444

מנדל ל. 
ביגוד ותשמישי 
קדושה

מדהים  בתחום,  שאני  "כמה 
משמעותיים  ששינויים 
'נהייתי  בקורס.  כאן  עשיתי 
בעל עסק'". למדתי שיווק נכון, 
ניהול כספים, לקיחת אחריות. 
חותם  בי  השאיר  שיעור  כל 
משהו  עוד  לעשות  לי  וגרם 
נכון בעסק ולעסק. התפעלתי 
שהקורס מתומצת ומביא את 
הפרקטיקה לעסק, לדעתי זה 
עסק  בעל  לכל  חובה  קורס 

בכל תחום ובכל שלב!"

דוד שפיצר 
 ייעוץ ואימון עסקי
052-7175063



"מאוד עזר לי בהרבה דברים 
בלשדר  במכירות,  בעסק. 
תפיסות.  מיני  כל  ללקוחות 
איזה  הרבה  למדתי  בשיווק 
בניהול,  לעשות.  לא  טעויות 
על  יותר  להסתכל  למדתי 
איך  כיוון  קיבלתי  המספרים. 
להמשיך בעסק. בקורס אתה 
טעויות  לעשות  לא  לומד 
ולפעול נכון ובטוח, וזה מקדם 

לך הרבה את העסק!"

משה קרישבסקי 
 מערכות טלפוניות
052-7172458

כל  את  לי  שינה  "הקורס 
המכירות  בתחום  התפיסה 
מאוד  לי  התחדד  והשיווק. 
להתנהל  ואיך  היעדים,  נושא 
עם הזמן. במשפט אחד – עשה 
אותי הרבה יותר שלם ואמיתי 
נושם  אותו,  חי  העסק.  עם 
מפחד  לא  איתו,  נהנה  אותו, 
מהתמודדויות, כל אתגר נהיה 
כלי לצמוח בו. זה קורס שישנה 
לך את הראש ואת ה'בפנים'. 
עסק לפני הקורס ואחרי זה – 
לא אותו עסק. זה יותר בריא, 

אמיתי וחזק".

דוד יונה קליין 
 שדכן והכשרת שדכנים
053-3139200



 אם זה מה שמספרים בוגרי הקורס, מה יש לי להתלבט?!

דברו איתי על הקורס!

או התקשרו אלינו למשרד:
058-32-36-11  03-6999-122

להצטרפות ולקבלת פרטים נוספים על קורס 

'פריצה עסקית' 
לחצו כאן!  


