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 יודעת לבשל? בוא להרוויח כסף מיזמות ביתית   

 יזמות לבשלניות, אופות ופודי'ססדנת 

ואך ללא הכשרה  ותמוכשר בשלניות ו/או אופותשהם  ותביתי ותלהכשיר יזמ מטרת הסדנא: 

ניצול פלטפורמות  בבישול באמצעות יזמות קטנה מהבית  ןמקצועית, להרוויח כסף מהעיסוק שלה

  .מתאימות

 להפעיל עיסוק ביתי ות המעוניינ ותמוכשר לבשלניות ו/או אופות למי מיועדת הסדנא:

                               ,  )שעות אקדמיות 20סה"כ )שעות אקדמיות  4מפגשים *  5 הסדנא: היקף

 .17:30-20:45בין השעות 

 

 maticoursim@startup.org.ilאו דוא"ל  09-7602716צרו קשר בטלפון   לפרטים נוספים ורישום:

 ש"ח ,1051 ש"ח במקום 840מחיר הכרות  עלות: 

שיעור 
 מס'

 ותאריך

 פרטים נושא השיעור
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בישול כישרון מ
 לעיסוק ריווחי.

 לעסק בישוליכולת של  הפיכהתהליך ה. 
  פיתוח גישה כלכלית 
 גורמי הצלחה וכישול של עסקי מזון ביתיים 
 קעסבניית יחוד ובידול למיצוב ה 
 הגדרת קהל הלקוחות והבנת צרכיהם 
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ניהול נכון של העסק 
 מהמטבח הביתי

 כמה באמת עולה לי כל  –תמחור והמחרה נכונים  ,רכש
 מוצר ) בניית עץ מוצר(

  והקטנת פחת ובלאיניהול ובקרת עלויות 

  תכנון ובניית תפריט אפשרי ורווחי 

  וחים, מכירה במקום, אריזה מערך תומך )משלכיצד לבנות
 ועוד(
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ות הרלוונטיות לעולם המזון הביתי פלטפורמהכרת   מכירה ושיווק נכונים
(eatwith)יאמי ופלטפורמות נוספות , 

 כלים שונים לשיווק העסק 
  מזוןדגשים לצילום נכון של 

  הכנת תכנית שיווקיתו פוטנציאל המכירותניתוח  
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הקמת עסק ביתי 
 ורישום ברשויות

  רישום העסק  ובחירת צורת ההתאגדות )עוסק

 (פטור/מורשה

  מהי הוצאה מוכרת  –סוגי הוצאות מוכרות בעסק ביתי

 ומה לא

 מס הכנסה, מע"מ  –מול רשויות המס  נכונה התנהלות

וביטוח לאומי )הגשת דוחות שנתיים, תכנון מס, תשלומים 

 ומקדמות מס(
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כיצד להגדיל את 
 הפעילות העסקית

 כיווני פיתוח אפשריים לעסקת מזון ביתי להגדלת הפעילות 

 חדשנות ויצירתיות בעסק המזון הביתי 

 נטוורקינג ושיתופי פעולה 
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 תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות< קורס הקמה וניהול גני ילדים

 . נהלי הרשמה וביטול השתתפות:1

 ואינה ניתנת להעברה. תלמידהההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל  .א
ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי מלא  7המבטל את רישומו לקורס עד  תלמידה .ב

 ללא דמי ביטול.
לפני  יום ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7 -מ החל לקורס רישומו את המבטל תלמידה .ג

 דמי רישום. ₪  300זכאי להחזר כספי בניכוי  הקורס תחילת
הלימודים או לאחר פתיחת הקורס מכל  תחילת יום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמידה .ד

 לא יהיה זכאי להחזר כספי. סיבה שהיא )לרבות עקב שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י( 
כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על ידי  .ה

 המ.ט.י.
 לא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס. .ו
את  מסר למ.ט.י תלמידהכל החזר כספי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שה .ז

 הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.
 לעבוד מקורס אחד לאחר. תלמידהלמ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר ל .ח
מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום לקורס,  .ט

ם, מכל לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל השיעורי תלמידהוזאת גם במקרים בהם ה
 סיבה שהיא.

 6מהמ.ט.י תהיה  תלמידההמועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של  .י
לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי  על תקנון זה. תלמידהחודשים ממועד חתימת ה

 , מכל סיבה.תלמידהל
 לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. תלמידהה .יא

 
 הקורס:תכני .2

 המ.ט.י מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים.  .א
במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה שהיא מבלי  .ב

 . לתלמידהם להודיע על כך
שום יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה, רי .ג

או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט.י ידאג להשלמת  חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים
 המפגש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.

המ.ט.י. יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם לשיקול  .ד
 דעתו.

 בלבד.  בפורמט דיגיטאלי נלוויםבקורס מועברים חומרים  .ה
 

 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3
חסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן תאשר  תלמידה .א

להשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למעט מסיבות של שירות מילואים או אישפוז בבי"ח, 
 מפגשים.  3-בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ

במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים  תלמידהמחויב כלפי ההמט.י. אינו  .ב
 חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי. תלמידהרפואיים. על ה

 האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. תלמידהועל ה תלמידההמ.ט.י אינו אחראי על חפצי ה .ג
 ם.יתלמידרצים וכלפי שאר המתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המ תלמידהכל  .ד

 
 

 


