
הצטרף 
עכשיו 

ותרוויח
לאתר

פורשי צה"ל

פרטים בעמוד 15

חוברת קורסים
סל הקורסים, ואוצ'רים  
ומימוש זכויות הפרישה 
HRT בקבוצת
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הוואוצ'ר שלך שווה יותר!!
טיפים למימוש סל קורסים וואוצ'רים בקבוצה העסקית שלנו

הכי כדאי - מבצעים והגדלת ערך הסל 
מעת לעת אנו מפרסמים לקהל רחב מבצעים לקורס, סדנה, יעוץ  או תכנית מסויימת 
ומעניקים לך מילגה / הנחה/ הטבה או נקודות. המבצעים נקבעים בהתאם לאילוצים, 
"מגלגלים"  שאנו  משאב   של  נקודתית  הוזלה  או  מקבלים  שאנו  חסויות  ההזדמנויות, 

לטובת הלקוח. 
ו-או בעדכונים הדו  HRT אתר ביטחונט, בפייסבוק   המבצעים מפורסמים באתר 

שבועיים למייל שלכם. 

מילגת  תינתן   )15 עמוד  )ראה  מזכים  בקורסים  הקורסים  סל  מלוא  את  למממשים 
לימודים בסך 500 ₪ כולל מע"מ ללא תנאים נוספים )מילגה זו תשלים את ערך הסל 

שלך  ל- 7,000 ₪(

חסר לך תקציב בסל קורסים? 
  10% הנחה מובטחת בהסכם שלנו עם "חבר" על היתרה. 

  הנחת מזומן/ צ'ק - בדקו אתנו מדיניות הנחת מזומן בהתאם לקורס/תקופת מבצע.

נשארה לך יתרה בסל? 
לעיתים נותרת יתרה בסל ומרגיש לך שאולי יכולת לקבל בעזרתה 
המצורף,  הבר-קוד  את  סרקו  הדרך.  בפריצת  לכם  יסייע  כלי  עוד 
שניתן  יעוץ  הקורס/  את  למצוא  תוכלו  בה  האתר  למערכת  גלשו 

לרכוש בדיוק בסכום שנותר לכם בסל. 

החממה ליזמות ועסקים                        
פיננסים, השקעות ומיסוי                 
החממה ללימודי נדל"ן                     

החממה לקואצ'ינג וצמיחה אישית   
קריירה ותעסוקה                              
משפחה וזוגיות                                

החממה ללימודי ניהול                       
לימודי העשרה                                 

יזמות בתיירות חו"ל וליווי הקבוצות    
מחשבים ולמידה מתוקשבת                
פעילות אתר פורשי צה"ל: ביטחונט
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תוכן עניינים
חוברת קורסים ויעוצים

מבצעים

מילגה 
קבועה  

סל קורסים
פלוס- 
מינוס

דגשים וגילוי נאות
ממאגד  חלק  הינם  הקורסים  ספק,  הסר   למען 

HRT הקורסים ומייצג רק את פעילויות קבוצת
המחירים המפורסמים כאן שמורים לפורשי צה"ל 

ומשרתי קבע זכאים בלבד.

 .1

 .2



תכניות ההכשרה לניהול עסקי בכיר
2 חטיבות תוכן מנצחות, ביחד או לחוד! 

 info@hrt.co.il  לפרטים ויצירת קשר: צוות ההדרכה  077-2259979  או

“דירקטורים למנהלים” 
רק מה שבאמת חשוב לך לדעת!  

אקדמי, ממוקד, ענייני, יישומי שיעניק לך את ארגז 
הכלים להיות דירקטור ובמחיר שפוי.

 

לפרטים על הקורס, סרוק כאן 

לפרטים על הקורס, סרוק כאן 

ביקורי למידה בארגונים ומפגש עם דרגי ניהול 
)מגזר עסקי, ציבורי ועמותות(

הפעילות מתבצעת מעת לעת ומותנה במספר מינמום 
של משתתפים

להרשמה כמתעניין סרוק כאן 

“יזמות וחשיבה עסקית”  
כיצד בונים מודל עסקי מנצח? 

איך מקדמים רעיון? איך מרוויחים? 
כל עקרונות החשיבה העסקית להם תיזקק כדי 

להצליח כמנהל יחידת רווח בארגון ו -או בהקמת 
העסק הפרטי שלך. 

HRT
פתרונות יעוץ והדרכה
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טיפים למימוש סל קורסים וואוצ'רים בקבוצה העסקית שלנו

החממה ליזמות ועסקים                        
פיננסים, השקעות ומיסוי                 
החממה ללימודי נדל"ן                     

החממה לקואצ'ינג וצמיחה אישית   
קריירה ותעסוקה                              
משפחה וזוגיות                                

החממה ללימודי ניהול                       
לימודי העשרה                                 

יזמות בתיירות חו"ל וליווי הקבוצות    
מחשבים ולמידה מתוקשבת                
פעילות אתר פורשי צה"ל: ביטחונט
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מימוש 
סל קורסים 

הוואוצ'ר שלך שווה יותר!!
הכי אפקטיבי, הכי יעיל 

מימוש 
וואוצ'רים 
ליועצים –

טיפ!

פיזור 
גיאוגרפי 

מיום  לשנה  מאושר  צה"ל  לפורשי  הקורסים  סל  האורבנית"  ל"אגדה  בניגוד 
ההתאזרחות - ולא שנתיים!

מיצוי  של  נכון  בתכנון  מחשבה  להשקיע  רצוי  שלנו  הניסיון  לאור  ליוזמה  "מתגובה    
ילווה אתכם בפתיחת עסק חדש או יאפשר  הסל כך שיקדם אתכם אל התפקיד הבא, 
לכם חיסכון כספי משמעותי בתקופה של מעברים וירידה בשכר )יעוץ מחזור משכנתא, 

כלכלת משפחה, צ'ק אפ פיננסי בלתי תלוי וכדומה(.
הטיפ שלנו: אל תחכו לרגע אחרון !! זו מתנה שלא תחזור !!

   בדרך למשרה ניהולית? אנו מציעים לך פתרונות מנצחים:
     תכנית ניהול עסקי בכיר )ראה עמוד 3( 

     קורס דירקטורים למנהלים המוצע לחברי ביטחונט במחיר מסובסד.
     מאמן /מנטור למעבר חלק מ"כיסא המפקד" ל "כיסא המנהל". 

  
   חישוב מחדש )אישי/ מקצועי/ זוגי/ משפחתי( - במרבית המקרים הליך הפרישה 
גורם לתחושת מתח ובלבול רב. המעבר ממסגרת צבאית תומכת ומחבקת, לעולם  

אזרחי, עסקי, חדשני ומואץ הינו מעבר משמעותי מאוד בכל צמתי החיים. 
צוות המאמנים המנוסים שלנו עומד לרשותך במספר מסלולים בהתאם לצורך שלך, 

החל מאימון ממוקד תוצאה ועד להליך ליווי מקיף. 
 

תוקף הוואוצ'ר ליועץ הינו לחודש הקלנדרי בו הופק. תקופת הפרישה נתונה לשינויים 
או  משפחתית  משימה  מילואים,  זה  אם  בין  להרגע  מהרגע  ואילוצים  בלו"ז  תכופים 

"הזנקה" לראיון עבודה. 
אי לכך מומלץ )במידה וזה נתון לשיקול דעתך( לקבוע יעוץ לתחילת חודש כי אז הינו 

תקף לכל החודש הקלנדרי ולא תיאלץ לעסוק במנהלות ביטול ושחזור.

מה   - ציבורית  /תחבורה  רכבת  בקרבת  דן  בגוש  מתקיימים  שלנו  הקורסים  מרבית 
שמאפשר לך הגעה בקלות מכל מקום בארץ.  

ללמוד  לך  שמאפשר  מה  באינטרנט  /מקוונים  מתוקשבים  קורסים   – נוסף  פתרון 
איתנו חלק מהנושאים גם במצפה המרוחק בו אתה גר וגם אם בן/בת הזוג שלך 

יוצא/ת לשליחות בחו"ל. 

הוואוצ'ר שלך שווה יותר!!חבר/ת
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קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H00)ללא עלותיעוץ עסקי/ שיווקי ממנכ"ל ביטחונט )אישית

H1291503,000 ₪יזמות וחשיבה עסקית - הקורס היישומי

H1594204,400 ₪סדנה עסקית שיווקית בנושאים נבחרים

H19917013,200 ₪החממה ליזמות ועסקים

H219160700 ₪הקמת עסק - הסדנה היומית

H1694003,499 ₪סוגיות נבחרות ביזמות ניהול ועסקים - בסיסי

H2894106,600 ₪סוגיות נבחרות ביזמות ניהול ועסקים - מורחב

H329300700 ₪אמנות הנטוורקינג והסמול טוק - סדנה יומית

H3393103,000 ₪אמנות השכנוע - הקורס

H349320180 ₪אמנות השכנוע - מפגש בוקר/ערב

H5393301,599 ₪מיתוג אישי ושיווק עצמי

H7497901,650 ₪קאוצ'ינג עסקי - התכנית הבסיסית

H7698003,301 ₪קאוצ'ינג עסקי מתקדם

H7597806,600 ₪קאוצ'ינג עסקי - התכנית מורחבת

H899370901 ₪מסחר ויבוא מסין - הסדנה היומית

S158962906,560 ₪תוכנית הכשרה ליזמות עסקית

S159262503,280 ₪ תכנון פיננסי לעסקים

N11148507,675 ₪הכשרה וליווי בהקמת עסק

N11547603,650 ₪יזמות עיסקית

N1134470842 ₪הקמת עסק הסדנא היומית

N1144780702 ₪השתלמות יומית לעצמאים ועצמאים שבדרך

N11248107,956 ₪הכשרה להקמת גן ילדים וניהולו

חממה ליזמות ועסקים

קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

N12547903,510 ₪צ'ק אפ פיננסי בסיסי

N12648007,769 ₪צ'ק אפ פיננסי מורחב

N1224840936 ₪ייעוץ ביטוחי בריאות

פיננסים השקעות ומיסוי

 המשך פיננסים השקעות ומיסוי בעמ' 7
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קבל
שביעי
חינם! 

* בכפוף לתקנון

הכרטיסייה 7/7 ואוצ’ר שביעי חינם, למה שתרצה ועד מתי שתרצה! 

פורש/ת צה”ל! לא צריך להתלבט!

לקביעת פגישה
סרוק כאן 

תדמית?

בריאות?

אבחון?

רואה 
חשבון?

קורות 
 חיים?

הכנה עו”ד?
לראיון?

המרכז הישראלי
לביטחון פיננסי
כספי פרישה, 
פיצויים, היוון, 

הלוואה משלימה, 
חיסול משכנתא ...

תן/תני לנו לעזור לך. פתרונות פיננסיים יצירתיים לחסכונות ולהשקעות שלך.
המרכז מתמחה בליווי פיננסי לפורשי צה"ל, תכנון המס בפרישה ומיצוי זכויות.  

יש לך סלט בראש?

חיסול
משכנתא

היוון

פרישהכספי

ביטוחים

פיצויים

תכנון פיננסי )check up( לחברי ביטחונט - חינם, ללא עלות! לתיאום פגישה  03-7585533  או  077-2259979 
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קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H00ללא עלותתכנון פיננסי פנסיוני )צ'ק אפ( - ראשוני

H8591801,650 ₪תכנון פיננסי פנסיוני )צ'ק אפ( - בסיסי

H8091903,301 ₪תכנון פיננסי פנסיוני )צ'ק אפ( - מתקדם

H7992006,520 ₪תכנון פיננסי פנסיוני )צ'ק אפ( - מורחב

H8795303,980 ₪לימודי שוק ההון - בסיסי

H8895403,980 ₪לימודי שוק ההון - מתקדם

H3794401,100 ₪ביטוחי בריאות - ניהול הסיכונים - בסיסי

H3894502,200 ₪ביטוחי בריאות - ניהול הסיכונים - מתקדם

H7795104,799 ₪תכנון והחזרי מס - בסיסי

H7895206,520 ₪תכנון והחזרי מס - מורחב

H7292702,500 ₪מיסוי ותכנון פיננסי ופנסיוני לפרישה

H7394602,500 ₪מקלטי מס ואפיקים פנסיונים לעצמאים

H2592701,650 ₪מסלולי השקעה בכספי הפרישה

H1894301,500 ₪ההדרכה לניהול סיכונים בהשקעות - אישי

H2994002,500 ₪פורום ההדרכה לניהול סיכונים בהשקעות - בסיסי

H1792504,000 ₪פורום ההדרכה לניהול סיכונים בהשקעות - מורחב

H6994704,500 ₪כלכלת משפחה - בסיסי

H7094806,520 ₪כלכלת משפחה - מורחב

H719850101 ₪כנס פיננסיים והשקעות

H8295001,599 ₪ייעוץ ומחזור משכנתאות - בסיסי

H8394906,520 ₪ייעוץ ומחזור משכנתאות - מורחב

S158762803,999 ₪גיוס משקיעים וועדות השקעה

S158862703,999 ₪כלכלת המשפחה ואיזונים

S158962906,560 ₪תוכנית הכשרה ליזמות עסקית

S159062603,280 ₪תכנון והחזרי מס

S159162403,280 ₪תכנון פיננסי אישי

S159262503,280 ₪ תכנון פיננסי לעסקים

N12348605,054 ₪כלכלת המשפחה ממוקד תוצאה

N12448707,675 ₪כלכלת משפחה מורחב

פיננסים השקעות ומיסוי
 המשך פיננסים השקעות ומיסוי מעמ' 5
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החממה ליזמות ועסקים 
HRT

פתרונות יעוץ והדרכה

העולם העסקי בעידן החדש מחייב פיתוח חשיבה עסקית, יצירתיות והבנה כי גם עסק קטן / 
בינוני שמתחיל מהבית יכול ללמוד מהארגונים הגדולים ומעסקים אחרים בארץ ומעבר לים.

החממה ליזמות ועסקים פיתחה במהלך השנים האחרונות קורסים ומערך ייעוציים מותאמים 
אישית בארץ ובחו"ל המאפשרים לך להגיע להעצמה אישית והצלחה עסקית בטווח הקצר 

/ הארוך ובקצב שלך!

הערה: מימון מסל הפרישה אפשרי עד תקרת היתרה הכספית שלך ובכפוף להנחיות משהב"ט 

אימון, יעוץ ושירותים עסקיים

 ליווי רו"ח 
בהקמת עסקים

מיתוג
ושיווק

תכנון
והחזרי מס

יזמות בנדל"ן 
בארץ ובחו"ל

הקמה וקידום 
אתרי אינטרנט 

סדנה עסקית 
שיווקית במגוון 

נושאים

 ליווי פיננסי
וגיוס משקיעים

מוצרי בחירה 
 להעצמה 

אישית/ עסקית  

 אימון 
ויעוץ עסקי 

לפורשי צה"ל - ניתן לממן באמצעות סל הפרישה

ניתן למימון מסל הקורסים בפרישה 
לפרטים על הקורס 

סרוק כאן 

8



17 אתר פורשי צה”ל וכוחות הביטחון

החממה ליזמות ועסקים 
)הנחות ל"חבר" וקרנות השוטרים( 

077-2259979 | info@hrt.co.il לפרטים והרשמה בדוא”ל
HRT פתרונות יעוץ והדרכה www.hrt.co.il 

קורס יזמות וחשיבה עסקית
לפורשי צה"ל - ניתן לממן באמצעות סל הפרישה

התשוקה והחופש ליצור "יש מאין" בדרך לצמיחה אישית ועצמאות כלכלית 

מטרות הקורס:
  כלים יישומים לשיפור המקצוענות 
       והאפקטיביות בהתנהלות העסקית. 

  הכשרה להקמת עסק קטן / בינוני וניהולו 
       הלכה למעשה בראייה ארוכת טווח.

מפגשים:
  7 מפגשי כתה פרונטליים ועוד 3 מפגשי

       בחירה אישיים לעיבוד החומרים לצרכי הפרט.

במה הקורס שלנו מיוחד?
קורס בוטיק המתמקד בנושאים הפרקטיים והחשובים באמת לעסק חדש 

  פיתוח חשיבה עסקית, קידום רעיון עסקי, תכנון והקטנת חבות מס ועוד.
  שילוב למידה פרונטלית ומפגשים 1/1 לעיבוד החומרים.

  הקורס היחיד המאפשר צירוף בני זוג ללא תשלום כדי לרתום אותם לעשיה ולחלום שלך.
  תכלס - קורס מזוקק, עניני וממצה בדיוק כפי שאנשי ביטחון אוהבים. 

  יזמות חברתית - אפשר לתרום לחברה ולביטחון המדינה וגם להרוויח מזה כסף !  
  כל הקשרים העסקיים שלנו מוגשים לך "להנחתה" יתרון משמעותי לעסק חדש !

המלצות
אנו בקשר רציף עם בוגרינו  לאורך השנים )עד תא"ל כולל( ניתן לקבל המלצות

בחתך חילות ודרגות כך שתוכלו לשמוע רק מאנשים שאתם סומכים עליהם.

הטבות נוספות: 
  למשלמים בכרטיס "חבר" /קרנות השוטרים 10% הנחה נוספת.

  כל משתתף זכאי להמיר את ההנחה בזיכוי לפעיוליות הדרכה עתידיות. 
  פירסום באתר ביטחונט, חינם ולכל החיים - חשיפה מידית ל 8,500 לקוחות

       פוטנציאלים. 

ניתן למימון מסל הקורסים בפרישה 

לפרטים על הקורס 
סרוק כאן 

9
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הוואוצ'ר שלך שווה יותר!!

הכי מיוחד - שירותים ייחודיים

 פגישות 
ללא עלות

 פעילות 
ללא עלות

ראיה 
הוליסטית 

 ושילוב 
בני זוג

מודל 
החממה

מרתון /חצי 
מרתון פיננסי - 
תכנית ייחודית 
לקבוצה שלנו 

והכוונה ראשוניים  יעוץ  בחלק מהתחומים, כפי שצוין בתכנים, אנו מעניקים לפורש/ת 
"אבן בוחן" לצורך שלך ביעוץ / אימון/ קורס  ללא עלות. יעוצים אלה יכולים לשמש 

ולבחינת מידת הכימיה שנוצרת עם היועץ /מתכנן פיננסי או המרצה. 
ביטחונט  מנכ"ל  עם  פ.א  הינם   עלות  ללא  השירותים  החוברת  הוצאת  למועד  נכון 
בתחומי קריירה/עסקים/נטוורקינג  צ'ק אפ פיננסי ראשוני  יעוץ טלפוני עד 15 דקות 

בדילמה הורית/זוגית(.

קבוצות  מספר  מנהלים  וכן  עלות  ללא  חינם,  רבות  פרונטליות  פעילויות  מקיימים  אנו 
בפייסבוק. כל אלה יכולים לתת לכם מענה משלים /נוסף לתכנים שאנו מעניקים בקורסים.    

רק אצלנו! המרתון הפיננסי שמייצר לך ערך!
אותו מקום! אותו יום! תמונה פיננסית ביטוחית אחת מקיפה וברורה!

מאוד מומלץ לצרף בן/בת זוג חינם, ללא עלות.   
)וואוצ'ר(,  רו"ח  מפגש  )ללא עלות(   פיננסי ראשוני  צ'ק אפ    -  מרתון מלא 

יעוץ ביטוח בריאות )וואוצ'ר(. 
חצי מרתון - שילוב של שני ייעוציים מתוך השלושה המפורטים לעיל. 

העולם החדש דינמי ומתפתח כל בוקר מחדש. אי לכך גם עולם ההדרכה חייב לגלות 
גמישות, זמינות, ערנות, עדכניות ויכולת להמציא את עצמינו מחדש בהתאמה.

ההדרכה  בעולם  אצלנו  גם  נמצא  וסטרטאפים  עסקיים  בארגונים  נהוג  החממה  מודל 
כמוצר חשוב ומרכזי. כי מי שחושב לפתוח עסק או לפתח קריירה זה יכול להיות אירוע 
מתוחם בזמן אבל לרוב זה יהא אירוע מתמשך, דינמי ומתעדכן כי יש אילוצים אישיים, 

פנים ארגוניים, אילוצי ספקים או אפילו רגולציה של המדינה חדשות לבקרים. 
החממה כקורס מותאם אישית לצורך, לקצב ולזמן נותן מענה מצוין למי שצריך 

את המרחב ואת הליווי התהליכי בכל תחום.

מרבית עולמות התוכן בפרישה מטופלים באהבה ומקצוענות על ידי הצוותים שלנו כשרות 
משלים לגופי הפרישה. אנו נותנים דגש רב לשילוב בני הזוג בתהליך ללא עלות נוספת.

אנו מקיימים ערבי זוגיות, פיתחנו את המרתון הפיננסי כדי לאפשר להם להיות שותפים 
ואפילו מזמינים אותם ליטול חלק בקורס "יזמות וחשיבה עסקית" חינם, ללא עלות.

זאת מאחר ואנו מבינים את הדאגה ה"מכרסמת" בהם ולכן חשוב לנו שיכירו מקרוב 
את הסיכוי והסיכון בפתיחת עסק ויהיו שותפים לכך בהחלטה וב"מחירים".

מומלץ בחום!
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קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H00ללא עלותמפגש אימוני להכוונה 1/1 מנכ"ל ביטחונט

H5797601,650 ₪קאוצ'ינג אישי - התכנית הבסיסית

H6597703,301 ₪קאוצ'ינג אישי מתקדם

H6497806,600 ₪קאוצ'ינג אישי - התכנית המורחבת

H39974010,000 ₪החממה לקאוצ'ינג וצמיחה אישית

H3096302,500 ₪  100 ימים לאושר - אימון לתודעת אושר

H6197202,200 ₪אסטרטגיות הצלחה - מארז בסיסי

H3597304,200 ₪אסטרטגיות הצלחה - מארז מתקדם

H36100404,200 ₪אסטרטגיות למידה

H3196706,520 ₪אימון למציאת זוגיות

N11849302,995 ₪אימון אישי ממוקד תוצאה

N12049405,850 ₪אימון אישי ממוקד תוצאה פלוס

N11949507,675 ₪אימון אישי ממוקד תוצאה ליווי

החממה לקואצ'ינג וצמיחה אישית

קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H1110050 3,980 ₪קורס יזמות בנדל"ן

H13100701,799 ₪ליווי לרכישת דירה להשקעה/מגורים - בסיסי

H14100806,600 ₪ליווי לרכישת דירה להשקעה/מגורים - מורחב

H20100601,500 ₪הכנה למבחן רשם המתווכים

H229860101 ₪השקעת הנדל"ן הכי טובה שלך – כנס

H269880 נדל"ן בארה"ב - כלים מעשיים 
לבחינת השקעות בארה"ב

₪ 101

H279870101 ₪נדל"ן בארה"ב - מפגש בנושא הסיכוי והסיכון

חממה לימודי נדל"ן



קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H00ללא עלותמפגש אישי להכוונה 1/1 מנכ"ל ביטחונט
H00"ללא עלותימי עיון "עולם התעסוקה החדש

H439840101 ₪כנס קריירה ותעסוקה

H609580800 ₪קורות חיים - כרטיס הכניסה שלך לראיון

H6395701,100 ₪התאמת קורות חיים לשוק העסקי

H6296001,100 ₪הכנה מנטלית למרכז הערכה

H4295901,100 ₪הכנה לראיון / פגישה עסקית

H4695503,200 ₪ליווי במשא ומתן מול מעסיק - בסיסי

H4795606,520 ₪ליווי במשא ומתן מול מעסיק - מורחב

H4096102,500 ₪הכוונה בנושא חוק הצינון - בסיסי

H4196204,000 ₪הכוונה בנושא חוק הצינון - מורחב

קריירה ותעסוקה

קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H00ללא עלותמפגש טלפוני עד 15 דקות בדילמה הורית

H569660250 ₪ערב זוגי מרתק והומוריסטי על פרישה ומשפחה

H5496403,600 ₪משפחה, זוגיות, פרישה ומעברים בחיים - בסיסי

H5596506,520 ₪משפחה, זוגיות, פרישה ומעברים בחיים - מורחב

H6698203,301 ₪קאוצ'ינג זוגי - התכנית הבסיסית

H5898306,600 ₪קאוצ'ינג זוגי מתקדם

H8696803,600 ₪תכנית לחד הוריים בפנסיה תקציבית - מתקדם

H8196906,520 ₪תכנית לחד הוריים בפנסיה תקציבית - מורחב

H3196706,520 ₪אימון למציאת זוגיות

H4497106,520 ₪להתגרש בדיוק כמו שהתחתנת - תכנית ליווי מורחבת

H4597003,600 ₪להתגרש בדיוק כמו שהתחתנת - תכנית ליווי בסיסית

N11648802,995 ₪אימון לזוגיות ממוקד תוצאה

N11748905,850 ₪אימון לזוגיות ממוקד תוצאה מתקדם

N12149507,675 ₪אימון לזוגיות ממוקד תוצאה ליווי

משפחה וזוגיות
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קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H84101706,520 ₪תוכנית ניהול עסקי בכיר

H1291503,000 ₪יזמות וחשיבה עסקית - הקורס היישומי

H10492102,881 ₪קורס דירקטורים למנהלים

H10592203,499 ₪קורס דירקטורים למנהלים - משולב

H10692305,899 ₪קורס דירקטורים - הלכה למעשה

H1039290950 ₪ניתוח דו"חות כספיים למנהלים - סדנה יומית

H101101406,520 ₪החממה לעולם הניהול

H109100204,200 ₪אנגלית בסיסית

H110100306,520 ₪אנגלית מתקדם

H9399302,500 ₪שימוש מחשב וציוד היקפי - בסיסי

H9899405,001 ₪שימוש מחשב וציוד היקפי - מורחב

H102101806,400 ₪ניהול בכיר בעמותות

H5997504,500 ₪קואצ'ינג- יסודות האימון למנהלים

H5010200999 ₪מארז הדרכה לבכירים - בסיסי

H52102101,500 ₪מארז הדרכה לבכירים -מתקדם

H51102202,001 ₪מארז הדרכה לבכירים - מורחב

H9910190500 ₪ביקור בכירים בארגונים

H1009280950 ₪דיני עבודה למנהלים ומעסיקים - סדנה יומית

H4101503,901 ₪הנחיית קבוצות - איך סדנה נולדת

H5101604,400 ₪הנחיית קבוצות - המודל המשולב

N13048206,552 ₪קורס דירקטורים

N1314970878 ₪קריירה  בעמותות - אישי

N1324960878 ₪קריירה בעמותות - פרונטלי

N12948302,948 ₪שימושי מחשב

חממה ללימודי ניהול
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קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H2393804,500 ₪יזמות ושיווק תיירות

H2493902,200 ₪יזמות ושיווק תיירות - פרקטיקום

H1291503,000 ₪יזמות וחשיבה עסקית - הקורס היישומי

N12749902,995 ₪ליווי קבוצות לחו"ל סדנא

N12849804,680 ₪ליווי קבוצות לחו"ל עיוני

יזמות בתיירות חו"ל וליווי הקבוצות

קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H1100901,200 ₪בישול ואפייה - מארז בסיסי

H3101002,000 ₪בישול ואפייה - מארז מתקדם

H2101106,499 ₪בישול ואפייה - מארז מורחב

H9100003,301 ₪ספורט, אורחות חיים ופנאי -בסיסי

H6100106,600 ₪ספורט, אורחות חיים ופנאי -מורחב

H79890180 ₪כנס ספורט והצלחה

H107102303,301 ₪סקיפר לחיים, חוויה ימית ואימון להצלחה-בסיסי

H108102404,400 ₪סקיפר לחיים, חוויה ימית ואימון להצלחה -מתקדם

H1010120140 ₪עולם הבירה - הרצאת העשרה

H810130999 ₪מארז סדנאות בירה / אלכוהול

H6799903,200 ₪תורה ודרך ארץ - בסיסי

H6899806,520 ₪תורה ודרך ארץ - מורחב

N13349104,914 ₪אנגלית בסיסית

לימודי העשרה 

הוואוצ'ר שלך שווה יותר!!חבר/ת



15

קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H4899603,000 ₪למידה מתוקשבת - בסיסי

H4999706,520 ₪למידה מתוקשבת - המסלול המשולב

H919910הקורס המתוקשב - ebay 4,390 ₪קורס מסחר ב

H909900* הקורס המלא - ebay 4,390 ₪קורס מסחר ב

H929920ebay 1,250 ₪שעור פרטי ב

H9399302,500 ₪שימוש מחשב וציוד היקפי - בסיסי

H9499506,520 ₪שימושי מחשב ומסחר אלקטרוני

H9593502,100 ₪לינקדאין - מרחב העסקים עולמי - בסיסי

H9693602,100 ₪פייסבוק - העולם הוירטואלי - בסיסי

H9793402,100 ₪שיווק דיגיטלי באינטרנט

H9899405,001 ₪שימוש מחשב וציוד היקפי - מורחב

N12948302,948 ₪שימושי מחשב

מחשבים ולמידה מתוקשבת

*נמכר רק בצמוד לשיעור פרטי 

קוד 
ספק 

שורה במאגד 
)בקובץ האקסל(

מספר פריט 
בהסכם

בחר/י


עלותשם הקורס/ יעוץ /אימון /פעילות

H109100204,200 ₪אנגלית בסיסית

H110100306,520 ₪אנגלית מתקדם

N13449204,914 ₪אסטרטגיית למידה באנגלית

שפות

החברות באתר ביטחונט ללא עלות אך מחייבת הרשמה מראש  •  ט.ל.ח  
מימוש מינימלי  6,500 ש"ח   •   ללא כפל מבצעים /הנחות

החברה רשאית לשנות תנאי המבצע בכל עת 

במימוש תקציב סל הקורסים בתכניות הליבה שלנו:

חברי אתר פורשי צה"ל ביטחונט?
קבל/י 500 ₪ מענק לסל הקורסים!

 קורס 
דירקטורים

יזמות 
וחשיבה עסקית

צ'ק אפ 
פיננסי מורחב

יזמות 
בנדל"ן

שוק ההון
 )בסיסי + מתקדם(

קורסים במבצע
)מעת לעת(



י ל ש ן  ו ח ט י ב ה ת  ש ר

•  מרכז מידע משלים לפורש/ת מצה”ל וכוחות הביטחון
•  הפלטפורמה המרכזית לנטוורקינג בקריירה השנייה

פשוט תתחבר bithonet.co.il או תתקשר 050-6291140

המודל המנצח של תרומה לקהילה - כל ההטבות וכל הפעילויות ממומנות באמצעות 
הקרן החברתית )25% מכל ואוצ’ר שתבחר להשקיע אצלנו יחזרו אליך ולקהילה(

הצטרף עכשיו!
לאתר פורשי צה”ל 

  פ.א. עם אבי פרנקל מנכ”ל ביטחונט )ימי חמישי(
  ערבי זוגיות ומשפחה בפרישה.

  כנס נטוורקינג שנתי ללמידה, ריענון קשרים ויצירת שת”פים.
  כנסים בנושאי עצמאות כלכלית והכנסה פסיבית. 

  ימי עיון בנושאי קריירה, תעסוקה ושיווק עצמי.
  פעילות ענפה ב Facebook  לשכיר ולעצמאי.

  צ’ק אפ פיננסי ראשוני ללא עלות )עד 2 מפגשים(.

  רואה חשבון )ואוצ’ר רו”ח(.
  צ’ק אפ פיננסי ראשוני )ללא עלות עד 2 מפגשים(.

  יועץ ביטוחי בריאות )ואוצ’ר בריאות(.

קורס דירקטורים למנהלים
  ניהול אקדמי בכיר.

  ממוקד, יישומי ופרקטי.
  מותאם גם למנהלים המדווחים לדירקטוריון.

קורס יזמות וחשיבה עסקית
  ארגז כלים למנהל/ת בעולם עסקי מואץ.

  הכשרה להקמת עסק ובניית מודלים עסקיים.
  צירוף בני זוג חינם, ללא עלות.

הכל במיקום אחד! ליד תחנת רכבת סבידור, חניון עירוני צמוד • מומלץ לצרף למרתון / חצי מרתון את בני הזוג 

פעילויות ללא עלות במימון הקרן החברתית

ייחודי! “מרתון פיננסי” – הכל במקום אחד!

התכנית לניהול עסקי בכיר

 מאז
2007

CHECK UP

מסובסד

03-7585533


