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 יתחשבונאות משפט, חשבון  היוסי  כהן רוא
 

 .01010210תאריך:                                                          
 לחגי היקר,

 
 והאחרונה וזו גם ההזדמנות לסיכום האימון האישי שקבלתי ממך0 02היום התקיימה הפגישה ה 

 
 הרקע:

י לצורך חיוני בבקרה לאחרונה התוודעת 0עפ"י מינויים מטעם בתי המשפטבשנים האחרונות נתתי חוות דעת של רו"ח 
ים רואי חשבון שהם מומחים ממש בתחום מקצועית של רו"ח בתחום העיזבונות והאפוטרופסות0 הגעתי למסקנה כי חסר

יורשים ללאותם מנהלי עיזבון ואפוטרופוסים ומצד שני יסייע לבעלי העניין: מקצועית הזה0 תחום אשר מצד אחד יסייע 
 חסויים0של בני משפחה לו
 

 :חום היעדפיתוח ת
לווה אותי בתהליך הקמת התחום המקצועי0 חיפשתי ימקצועי ש Coachהחלטתי לאתר ולפני היציאה לדרך, בשלב הראשון 

 מצאתי בך את המדריך האישי המתאים ביותרוומצאתי אותך0 בפגישת ההכרות עמדתי על תכונותיך, מקצועיותך ורצינותך 
 0עבורי

 
 הרגשתי את ידך אוחזת בידי ומוליכה אותי להשגת היעדים:תאכזבתי ולא ההמפגשים שקיימנו  02לאורך כל 

 לייעול התחום האישי0 שקיבלתי משכנעתהמעניינת וההדרכה ההינו  ראשון :היעד ה
 

 הבין את ל ,ידעת לצלול אל תוך רזי התחום אותו רציתי לפתח0המקצועי התחום חכם ומקצועי של היעד השני : הוא פיתוח 
 yosi.co.il/-www.roa  0 –ויר וולסייע לי בכתיבת התכנים של אתר האינטרנט שבימים אלה עלה לא יםהניואנסים הדרוש

 
  במהירות0להן הסתיימו בנות שעה וחצי הפגישות בינינו חשתי כי נוצרה בינינו הבנה וידידות ו

 
ומבלי  ששלחת אליי קראתי את החומרים המענייניםניהלת את ההדרכה באופן שלא יכולתי להגיע לישיבה מבלי ש

והרצינות של ההדרכה, כאשר עם דוגמה אישית שהתכוננתי לכל פגישה0 אי אפשר שלא להתכונן לפגישה איתך, בגלל ה
 של כל ישיבה שזה עתה התקיימה0הגיעי הביתה מפגישה איתך, אני מוצא בדואר האלקטרוני את סיכומה 

בזכות הרצינות והדוגמה האישית אתה  0ואתה יודע בדיוק את יעדי ההדרכה ב ובצורה מסודרתהכול רשום אצלך במחש
 את יעדי ההדרכה האישית0 011%לספק את הסחורה ולהשיג ב מצליח 

 
0 עכשיו, אני ממשיך הכלים שהענקת לי הצלחתי להשיג את המטרה שהצבתי לעצמי בעזרתנהניתי מכל הפגישות איתך אכן 

 ניסיוני רב השנים0לבנוסף וזאת  ,שנתת לי המועיל את הדרך עם ארגז הכלים
 

 0 תודה -תרשה לי לסיים במילה אחת 

              יוסי כהן, רו"ח
 חשבונאות משפטית

http://www.roa-yosi.co.il/

