
 ע"ריזמות  מרכז טיפוח                                        

 Sharon Business Development Center 
   

 

 מ.ט.י רעננה
 4366107, רעננה  27רח' החרושת 

 2שלוחה  09-7602716, טל':  09-7602245-פקס: 
E-mail: maticoursim@startup.org.il     http://www.matiran.org.il 

 

 הצלחה עסקית למטפלים

  קורס מעשי לקליניקה משגשגת
 

כירות המשיווק ומתחום הכלים , מעשי בניהולהמשלב ידע ומאמנים קורס ייחודי למטפלים 

 לקידום הקליניקה יחד עם פיתוח חשיבה עסקית ותודעה מנצחת. 

להפוך את הקליניקה שלהם להצלחה עסקית  מעונייניםלמטפלים ומאמנים ההקורס מותאם 

 .כמטפליםשלהם  הייעודופרנסה קבועה, להגדיל את מספר המטופלים ובכך להגשים את 

  

 התפתחות אישית, מוטיבציה לעשייה,בבאנרגיות וחווים תתפים במהלך הקורס המש

חיזוק המסוגלות העצמית שלהם כבעלי קליניקה , וחיוביתחשיבה יצירתית ל  נפתחים

 .מצליחה ומשגשגת

המפגשים בנויים משילוב של תוכן, דיונים משותפים והעלאת דילמות מקצועיות מהשטח 

 ., לשתף בהצלחות, לתמוך ולצמוחיחד במטרה להתלבט

 
 

  למי מיועד הקורס ? 

 ,שסיימו ללמוד ומעוניינים לפתוח קליניקה עצמאית מטפלים בתחילת הדרך 

  מטפלים שכירים שמעוניינים לצאת לדרך עצמאית ולפתוח קליניקה פרטית 

  שמעוניינים לפתח, להגדיל ולמשוך אליהם יותר מטופליםבעלי קליניקה פעילה מטפלים  

 

 

, מדריכי הורים, NLPמאמני  ,אישיים מאמנים, ברפואה משלימההקורס מתאים למטפלים 

וכל מי שיש לו קליניקה  פיזיוטרפיסטים, , פסיכולוגים, מטפלים בגוף נפש ,דיאטניות

 .ו/או עסק קטן המספק שירותים עצמאי
 

 

 

 

 שעות אקדמאיות( 24ש"א )סה"כ  4מפגשים של  6 היקף הקורס:

 

  MatiCoursim@startup.org.il דוא"לאו ו/ 2שלוחה  09-7602716טלפון  :נוספים ורישום לפרטים
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 :סילבוס הקורס

 

יוצאים לדרך!  .1
מרכיבי 

ההצלחה 
 העסקית

  באמת כל אחד יכול.מה זה אומר להיות מטפל בעל קליניקה עצמאית והאם 
 הייעוד דרך מציאת הרעיון והחזון בניית זהות עסקית החל משלב חיפוש 

 בניית תכנית עסקית עם מטרות ויעדים

 חשיבה עסקית חיובית, פיתוח תודעת שפע מקדמת 

 

איך  - תחרות  2

 יוצרים ייחוד 

ובידול     

שוק ב שיווקי

 מטפלים מוצף

 

 "?פליםמטאלינו  שימשוךויתרון תחרותי  מיקוד עסקייצירת " למה שיבואו אלי 
           צריכים אותנומחפשים ושמדויקים 

  "?המאפיינים אנחנו פונים, הםשאלי המטופליםהגדרת  –"למי אני מוכר  
 עסקי היתרון השיווקי במיקודו

  "?איך מגדילים תמחור, , המוצרים והשירותיםסל הגדרת  –"מה אני מוכר
 מטופלים לאורך זמןמשמרים איך  ,בקליניקה הכנסות

3 
 

מתאהבים 
זה במכירות )

  לגמרי אפשרי(

 איך למכור בהנאה ובטבעיות מבלי להרגיש שמוכרים  

 ,יצירת מסר שיווקי מנצח, כתיבה שיווקית חומרים פרסומיים 
  מנצחת הצגה עצמית 

 מותאם לתחום הטיפול שיווק ופרסום באינטרנט 

שיווק וקידום  4
הקליניקה 
באמצעות 

 מערכות יחסים

  מטופליםמאיך מקבלים המלצות והפניות  -שיווק מפה לאוזן אקטיבי 

  פעולה מוצלחים לקידום הקליניקהשיתופי איך עושים 

 .נטוורקינג: הכרת מעגלים עסקיים ושימוש נכון בו לקבלת הפניות 

  יהול עצמי, התמודדות עם דחיינותפרקטיים ליצירת סדר וארגון בנכלים ,
  יצירת מוטיבציה והתמדה לאורך זמן

 

קליניקה און   5
שיווק  –ליין 

 באינטרנט

  לעסק באינטרנטערוצי שיווק אפקטיביים 
  יצירת מסר שיווקי מנצח  –עקרונות בכתיבה שיווקית אפקטיבית 
  חומרים פרסומיים –חשיבות נראות עסקית להצלחה 
  ניהול עמוד אישי, עסקי וקבוצות –פייסבוק 

 
תמחור  6

והגדלת 
 הכנסות

 
 

 והטבות  מכירות קידום/  בזול למכור כדאי לא למה – תמחור 
 הלים חדשים קוחות  והתרחבות לקבניית סל מוצרים, שימור ל 
  בצורה נכונה את המוצר/שירות יםתמחרמאיך 
 קשיטות להגדלת הכנסות בעס 
 בהתנגדויותטיפול  – ר לי"קוח אומר "זה יקמה עושים כשל 

 
  

 ופכים את הקליניקה לסיפור הצלחה, ביחד!ה
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 תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות

 רישום והסדרת תשלום לסדנא/קורס מהווה האישור והסכמה על האמור בתקנון

 
 נהלי הרשמה וביטול השתתפות:  .1

 ההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה. .א

ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי  7תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד  .ב

 מלא ללא דמי ביטול.

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

 דמי רישום. ₪  300זכאי להחזר כספי בניכוי  הקורס לפני תחילת

הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות עקב  תחילת יום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ד

 שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י( לא יהיה זכאי להחזר כספי. 

ועד קבלת ההודעה על כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מ .ה

 ידי 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  .ז

 את הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.

 למ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר לתלמיד לעבוד מקורס אחד לאחר. .ח

הר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום מוב .ט

לקורס, וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל 

 השיעורים, מכל סיבה שהיא.

המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י תהיה  .י

לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי  חתימת התלמיד על תקנון זה. חודשים ממועד 6

 לתלמיד, מכל סיבה.

 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

הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה  במידת הצורך למ.ט.י .ב

 שהיא מבלי להודיע על כך לתלמידים. 

יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה,  .ג

או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט.י  רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים

 ש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.ידאג להשלמת המפג

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

 לשיקול דעתו.

 

 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

תלמיד אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן  .א

ותר, למעט מסיבות של שירות מילואים או אשפוז להשלים עד שלושה מפגשים לכל הי

 מפגשים.  3-בבי"ח, בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ

המט.י. אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים  .ב

 רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.

 אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. המ.ט.י .ג

 כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים. .ד


