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 ובעלי עסקים קטנים, פארילנסרים " ליזמיםNetworkingסדנת "

בפרט. בעידן של רשתות  לפרוץ קדימה עם עסק מחייב אותנו לכישורים שיווקיים בכלל ויכולות נטוורק
חברתיות , אם באינטרנט אך לא רק, לא מספיק לנהל "רושם" על מנת למכור את העסק אלא נדרש 

 יכולת להגיע אל הלקוחות שלנו דרך אנשים אחרים. 

 לדעתלימודי נטוורקינג מתמקדים על קשרים בין אישיים, על יצירת רשתות "מניבות" ולכן חשוב 
יה באופן נכון. בלימודי נטוורקינג תלמדו כיצד למצוא הזדמנויות עסקיות רק להתמודד עם כל סיטואצ

 בדרך של תקשורת או שיחה וכיצד לנצל אותן לטובתכם. 

 תפעל אשר וחברתית עסקית רשת ליצור בחיים שלב בכל אחד לכל מאפשר )עסקי רישות) נטוורקינג
 ה,פעול שיתופי ליצור איך ,עצמי את להציג איך והבנה זמן דורשת הרשת של הבנייה. המטר לכל עבורו
 .והתוצאות הקבוע ליישום עד שלב בכל ממני מצופה ומה כתובים הלא הכללים מהם

לשפר את היכולת לזהות הזדמנויות ליצירת קשרים ולהרחיב את ו לפתח להקנות, מטרות הסדנא:
במטרה להשתמש ברשת הקשרים כמנוף  Networking)באמצעות נטוורקינג ) רשת הקשרים שלו

 לפיתוח וצמיחה עסקית.

    בין התכנים: 

 פוטנציאלים לקוחות ,החלטות מקבלי ,עסקים בעלי בין חיבוריםאיך יוצרים את ה  

 כיותמשכיצד יוזמים קשרים ושמירה עליהם לצורך יצירת ה.  

 היעד קהל בפני אותו להציג ואיך משותף מוצר ליצירת פעולה שיתופי.  

 מהקיים כוח מעגלניית ב. 

 לווירטואלי הפיזי העולם בין שילוב. 
 

 תוכן       שם מפגש

 

1 

 מניבה ,רשתעצמית"  "הצגה
 נטוורקינג ואסטרטגיות

 כתובים הלא והכללים הנטוורקינג מאחורי הרעיון  

 עם( ומרשימה אפקטיבית עצמית הצגה בניית 
 (המשתתפים

 פעילים שיווק ואנשי מניבה רשת נייתב 

 אחרים של שירותים "מוכרים"ו הפניות יצירת 

2 

 

 ברשתות והעבודה משותף מוצר בניית
 החברתיות

 המשתתפים של עצמית הצגה 

 הזדמנות מזהים ואיך פעולה שיתוף מהו 

 הפעולה משיתוף כחלק מרשים מוצר בניית 

  בנטוורקינגכחלק מבניית פרסונה  החברתיות הרשתות 
 ובשיווק

 בכל להשתמש ניתן ואיך החברתיות הרשתות של סקירה 
 ובנטוורקינג העסק לקידום אחת

3 

 

יצירת תשתית לבניית מעגל קשרים 
 להמשכיות פעילות הנטוורקינג.

 של המוצר על דגש עם המשתתפים של עצמית הצגה 
 הפעולה שיתוף

 המשך – חברתיות רשתות 

 הארוך ולטווח הקצר לטווח בתודעה נשארים איך 

 חברתיות בנטוורקינג רשתות יומן וניהול כלים ארגז - 
 המשך
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 ש"א( 12)סה"כ   ש"א 4מפגשים של  3: היקף הקורס 

 

 תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות

 ברישומך לסדנא הנך מקבל את התקנון במלואו ומתחייב לפעול על פיו.         

 נהלי הרשמה וביטול השתתפות: .1
 ההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה. .א
ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי מלא ללא  7לקורס עד  תלמיד המבטל את רישומו .ב

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

 דמי רישום. ₪  300זכאי להחזר כספי בניכוי  הקורס
הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות עקב  תחילת ביום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ד

 שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י( לא יהיה זכאי להחזר כספי. 
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
כל החזר כספי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שהתלמיד מסר למ.ט.י את  .ז

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

וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל השיעורים, מכל סיבה 
 שהיא.

 6המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י תהיה  .י
לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי לתלמיד,  חודשים ממועד חתימת התלמיד על תקנון זה.

 ה.מכל סיב
 התלמיד לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. .יא

 תכני הקורס: .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

 להודיע על כך לתלמידים. 
טולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה, רישום יתכנו שינויים או בי .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.

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

 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3
תלמיד אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן  .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

אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים המט.י.  .ב
 רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.

 המ.ט.י אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. .ג
 רצים וכלפי שאר התלמידים.כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המ .ד

 


