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 שניות 180 -: איך לשכנע משקיע בדו יומית סדנא

אפ להציג נכון ובאופן משכנע ואפקטיבי למשקיעים. -סדנא זו נועדה ללמד יזמים ומנהלי סטארט

האמרה המוכרת "לא מקבלים הזדמנות שניה לעשות רושם ראשוני" מעולם לא תפסה מקום יותר 

לשיפור יכולת ההופעה כלים ומיומנות משמעותי מאשר במפגשים עם משקיעים. בסדנא תרכוש/י 

 . פוצות בתהליךכמו כן נלמד כיצד משגיאות נ עסקיים. שותפיםו וההצגה מול משקיעים, בנקים

                                                                                                  :תעסוק הסדנאהנושאים בהם 

 טראקטיבית )בהופעה בפני משקיע(מצגת אפקטיבית אינ 
  )'כללים ותרגול מעשי –נאום המעלית )הפיטץ 
  בפני קהלהופעה 

 
 אפ, מנכ"לים-: יזמים, יזמי סטארטקהל היעד

של מפגשים  2-ומתקיימת ב הרצאות, הופעה פרונטאלית ומשובים תכולל: הסדנא אהסדנ היקף

 .מפגש כל אקדמאיות שעות חמש

 MatiCoursim@startup.org.il דוא"לו/או  2שלוחה  09-7602716לפון ט לפרטים נוספים ורישום:

 

 

 סילבוס הסדנא:

 1מפגש 

 הצגת ראשונה של המיזמים ומשוב 

 נאום המעלית 

  כללים למצגת אפקטיבית

 כללים לפיתוח המסר, תכנים הכרחיים -המסר 

 הצגת שנייה של המיזמים ומשוב ראשוני  2מפגש 

  שיפור הקשב ,שפת גוף ,הופעה בפני קהל

   שיטות וכלים לשיפור ,נאום המעלית 

 

 

 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 מלא  7מו לקורס עד תלמיד המבטל את רישו .ב

 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 תחילת
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כל סיבה שהיא )לרבות עקב הלימודים מ 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  .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 את  .ז

 הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.

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

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

ורס, וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל השיעורים, לק

 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  חודשים ממועד חתימת התלמיד על תקנון זה.

 ה.לתלמיד, 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  .ב

 מבלי להודיע על כך לתלמידים. 

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

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

 להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.

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

 לשיקול דעתו.

 

  היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

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

שפוז בבי"ח, עט מסיבות של שירות מילואים או אלהשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למ

 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

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

 
 

 

 

 


