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 פרויקט פריצת דרך – תוכנית יעדים
 

 בך באז רגשי( ים)ביטוי, זיכרון, דמות וכד' שמעורר". ... !!!ופרצת"שם התוכנית: 
 07/0/03תאריך הכנת התוכנית:   חגי שלו.שם המתכנן: 

  שנה( עד)בדר"כ  330/02/0תאריך היעד של השגת היעדים 
 

 (:, בהנחה ש"הכל אפשרי"אימפקט שאני רוצה לעשות בעולםהחזון/החלום העסקי שלי  )מה ובשביל מה, מה ה
 

 לפיתוח אישי ועסקי. לשינויים ומומחה עולמי  אני
 פיננסי שלהם ולהיטיב את איכות חייהם.-לאנשים מסביבי למצות את הפוטנציאל העסקי אני מאפשר: הייעוד

ננסית ולהפוך כל יעד עסקי סייע לבעלי עסקים, ליזמים ולמנהלים לבצע פריצת דרך פיאני מ: 0משימה 
 לאפשרי, תכלס!

 חבר בין אנשים ליצירת שפע, הגשמה ואושר לכל.אני מ: 2משימה 
פריצת  שמאפשרתהפיתוח האישי השינוי ומתודולוגיה חדשנית בתחום  וכותבפתח מיצר, אני מי: 3משימה 

 דרך לאנושות בהשגת שפע, אהבה ואושר.
להם לבצע שינויים אפקטיביים  ועוזרהצלחה עם הקושי שבשינויים לאנשים להתמודד ב אני מסייע: 7משימה 

 קיימה כדי להגשים את חלומותיהם.-ברי
 ושיישאר בידי האנושות אחרי שאמות. משהו גדול ממנישליחות: להשאיר בעולם מהטוב שבי, 

 
 ואפקטיביותערכי היסוד: יושרה, אהבת הזולת, הרמוניה ושיתופיות, למידה וצמיחה, הכל אפשרי, מצוינות 

  
 ?והאנרגיה שלי , הכסףיהוו תמורה הולמת להשקעת הזמןו תאריך היעדאשיג עד ש /יעדיםמה התוצאות

 : (, הנח ש"הכל אפשרי", אין עליך מגבלות ואין פחדים)היה ספציפי, כתוב תוצאה ברורה ומדידה
 

 (אי עמידה/  עמידה ביעדביצוע בפועל ) תוכנית
בהכנסה של  02/2403-ב 0:0לקוחות  24לאמן  .0

K74  ₪בחודש  
לקוחות  3)כולל  02/2403-ב 0:0לקוחות  34אימון  .0

, לא כולל "מצא לקוחות בהתנדבות 7-לייעוץ ח"פ ו
 (את ייעודך"

: של אחרים עצמי ובשיווק בשיווקבו זמנית  סדנה 2 .2
מכללות, בתי ספר לשיווק באינטרנט, מוסדות 

 בחודש  K04 – , ארגוניםלהכשרת מטפלים

אין כרגע סדנה שרצה. החלטה אסטרטגית במהלך  .2
לשיטות לא להיגרר  כדי 0:0-השנה להתמקד ב

 באינטרנט הנהוגותהשיווק האגרסיביות לסדנאות 
 רים!מוצ 7החנות פתוחה עם  .3 פתיחת חנות למוצרים באתרהפקת מוצרים ו .3
 2,744 -ל 44,,0-מ המנוייםרשימת גדיל את לה .7

  איש
 מנויים 2,457רשימת מנויים של  .7

 0,244-דף עסקי בפייסבוק ולהגיע להקמת  .7
 אוהדים

 אוהדים בדף העסקי בפייסבוק 0737 .7

תמורת  02/03"מצא את ייעודך" בחודש  2מכירת  .,
ומיסודו כמוצר עם דף מכירה לתהליך ₪  2,744
 מקודם.

 דך"מצא את ייעולתהליך הקצר " בחודש לקוחות 3 .,
אין עדיין  .₪ 2,744 -יותר משל בהכנסה לתהליך 

 . נפרד דף מכירה
, סדנאות K74 – 0:0 : אימון02/2403-הכנסה ב .5

K7 , מצא את ייעודךK7 ,  =K74 ₪השיווק . 
  פניות בחודש 24מחולל 

 24-השיווק מחולל כ .K39 – 02/2403-הכנסה ב .5
 2403כל פניות בחודש. הלו"ז שלי מלא בעקביות. 

 .2402-ב ,,3לעומת  772 להכנסה ש
עוזר שלהתנדב בעוד גוף נוסף לקרן שמש, ב .7

 לאנשים להצליח
 בעמותת פעמוניםחות הנתנדבות להרצות ולה .7

  
 
 

 :(בכלליות ל השאלה "איך"ע עונה)מפת הדרכים, התוכנית הרעיונית, תמונת על,  היעדיםהאסטרטגיה להשגת 
 
 להתאמןו ז, לקחת סיכונים, לצאת מאזורי הנוחותלהע .0
  7פגישות   04( , הפניותלידים בחודש )אתר, פייסבוק, שת"פ 24לחולל לפחות משפך מכירות:  .2

 סגירות בחודש
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אסטרטגיה שיווקית להגדלת רשימת התפוצה. לשתף פעולה עם נותני שירותים משלימים להמשיך ב .3
 ת רשימת התפוצהלהגדל

 פוסטים בבלוג שלי 034-לפרסם תכנים איכותיים בתדירות שבועית, להגיע ל .7
יהיה מותנה שכר משתנה ש הקבוע כנגדהשכר הקטנה של שמאפשר  דמי הצלחה, לשפר את מסלול .7

מתהליכי האימון  07%לפחות קרה של הצלחה. מיה משמעותית במבהצלחת הלקוח, תוך קבלת פר
 עם דמי הצלחה.משלבים ריטיינר קבוע 

 אודיו, וידיאו, איבוק, תוך העזרות בעורכים מקצועיים –לערוך ולמכור מוצרים .,
 74%-לאחוזי סגירה בפגישות היכרות  להגדיל .5
 . המשך העלאת תעריפי ריטיינר ממוצע .7
  להמשיך ולהרחיב שווק בווידיאו .9

 את מיצוי הפוטנציאל האישי שלילהגדיל כדי אצל אחרים להתאמן  .04
 ותהמשך לימוד והעשרה בפיתוח אישי ובמודע .00
 ולמנף את יכולותיהם המקצועיות ד איתישעוב לבזר משימות לצוות פרילנסרים .02
לעשות ולתמוך בקהל שאין לו אמצעים: לתת מלגות לאימונים ולסדנאות, להמשיך להתנדב בקרן שמש  .03

 ולהתנדב גם ב"פעמונים", לתרום כספים
במישור האישי כדי להבטיח את העתיד הכלכלי של  פיננסיות מוצלחותלהמשיך ולמנף פעילות השקעות  .07

 המשפחה שלי
 לחפש הזדמנויות לצאת לעולם .07
מתודולוגיית "מה בתוך" עם  הניהולי/עסקי/יזמי/פיננסילשלב את ניסיוני והרקע שלי בתחום  .,0

 ורווחה כלכלית לי. ייכדי ליצור ערך מוסף ייחודי ללקוחות ,מיומנויות האימון וההנחיהו
 

עונה על השאלה "איך" ) היעדיםוקצב התקדמותי להשגת  את כיוון אבני דרך עיקריות ביחס לעתיד, שבהן אבדוק
 :(הכוללות פעולות לביצוע ויעדי ביניים כל חודשבנקודות  7-7 –בפירוט אגיע ליעדים 

      
 תאריך

)היום האחרון 
 בכל חודש(

תוצאות פעולות לביצוע ואבן הדרך )
 ספציפיות ומדידות(ביניים 

 מעקב ביצוע אבן הדרך
 (באדוםואי עמידה  בירוקעד )נא לסמן עמידה בי

30/0/03   34הכנסותK 
 פנייה בכתב לביל האריס 

 לעבודה בעולם
  דגש על שיווק סדנה בשיווק

 אחרים
  המשך שיווק סדנאות האביזנס

 !7מחזור  –

  הכנסותK32 
  3 7/07 –סגירות,% 
 09 0:0-לקוחות ב 
  הושקה 7האביזנס סדנת 
  מפגש מבוא במכללה נתניה וניסיון להשקת

 שלא צלח שם סדנה
 כדי  ביל האריסשלי ללפניה  אין תשובה

 לפתוח פעילות בארה"ב
27/2/03   הכנסותK33 

 התנדבות לפעמונים 
  התחלת קורס ניהול קארמי

-ביום ארמי עצמי ועסקיוניהול ק
 יום

  בניית דפי נחיתה יעודיים
 למבוא ולסדנה

 בשיווק  יותר זמן וכסף להשקיע
 המבוא

  הכנסותK3, 
 27 0:0-לקוחות ב 
  2%, 7/7סגירות!  
 קורס מנחים רק לקראת התנדבות לפעמונים ,

 סוף השנה
  התחלת קורס ניהול קארמי וניהול קארמי

 יום-עצמי ועסקי ביום
  דפי נחיתה יעודיים למבוא ולסדנהבניית 
  באונליין בשיווק המבוא₪  2,444השקעה של 

 לא אפקטיבי –
30/3/03   9מסע שיווקHB מבוא + 

  הכנסותK37 
 הצעת סדנה לארגון 

 הכנסות: K30 
  חודש שיא בחשבוניות– K54 לא משקף( !!!

 רמת הכנסה חודשית(
 23 - 0:0חות לקו 
  74% ,/3סגירות  
 2  9מפגשי מבואHB – 004  ,30נרשמו 

שיפור ניכר  –השתתפו. משובים מעולים 
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 בהנחיה.
 אר ולכלמובילוהצעה לסדנאות לחברת הד 

 K,4בהיקפים של 
 וובינר הצלחה עם קרן כהן 
 שת"פ עם שרון קורן לשיווק המבוא 

34/7/03   9השקתHB יון של בפדK74 
 K25ורווח 

  הכנסות החודשK74 
  וידאו.  למוצריהתחלת עבודה

 K2.7השקעה של לפחות 
 לחודש בכך. 

  קמפיין פייסבוק להגדלת
 רשימת התפוצה )אירוע(

 שת"פ להגדלת הרשימה 
 הצעת סדנה לארגון 

 27  0:0לקוחות 
  הכנסות שלK77!!! 
 9HB  3לא התמלא ולא נפתח. לראשונה מזה 

. עושה חשבון נפש מחודש לגבי שנים
הסדנאות. לא מתחבר לשיטות השיווק 

 הקיימות
  הדואר לא נסגר, אך כלמוביל סדנת ר"צ כן– 

 ש' X 3פג'  04לראשונה האביזנס בארגון! 
  :4%, 04/,סגירות  
 דאולמיצור וי אבן צור הזמנה ראשונה מזיו - 

 הדרכת מה בתוך
  לא  –קמפיין פייסבוק אירוע להגדלת הרשימה

 מוצלח
 שת"פ עם שוש מעוז אריה ועם סיון סניור 
 פגישה מבטיחה בEY  עם טל זיקנו לשת"פ 
  מאד מוצלח! –סיום קורס ניהול קארמי 

30/7/03  2 ם נוספים להגדלת שת"פי
 רשימת התפוצה

  הכנסותK72 
  בארגוניםסדנאות  2השקת 
  הפקת מוצריםהמשך 

 27  בהתנדבות( 3)כולל  0:0לקוחות 
  הכנסותK35 
  7/02סגירות  
 2 ראשונים: הדרכת מה בתוך )וידאו(  מוצרים

 וספרון מה בתוך )אודיו(
  צילום לפינת המומחה בתוכנית בוקר "סדר

לא . 04יום" עם אקי אבני והילה נחשון בערוץ 
 שודרה בסוף...

  מאד מוצלחת! –התקדמות הסדנה בכלמוביל 
  ביוניהזמנה להרצאה בקסלמן 
  באירוע בוקר לשכת רו"ח המועדון השתתפות

על הרצאה שלי  המארגנותהפיננסי, דיבור עם 
  חברים. 7,444-לפורום. מונה כ

 0,544  ,חברים  7,744ברשימת המנויים
 בפייסבוק

34/,/03   הכנסותK77 
  טיפוח הקשר עם המועדון

 הפיננסי בלשכת רו"ח
 הקמת דף פייסבוק עסקי 

 23  לא כולל  בהתנדבות. 7כולל  ,0:0לקוחות
 סדנה כלמוביל. 

  32הכנסות 
 4 לקוחות חדשים! 7-מ 
 בפורום המועדון  קיבלתי הזמנה להרצאה

 ביולי! הפיננסי לשכת רו"ח
 הרצאה מוצלחת בקסלמן 
 מיני סדנה מוצלחת בריטריט של חברים 
 צאה בנצרת לאנשי עסקים ערביםהזמנה להר 
  התחלת עבודה עם עמרי רווח על שיווק

. פתיחת דף עסקי ברשתות חברתיות
 . 0,244-בפייסבוק, הגדלת חברים לינקדאין ל

 בלשכת רו"ח הניבה  מודעת פרסום חדשה
, אך לא של לקוחות פוטנציאליים הרבה פניות

 .בשלב זה איכותיות
 התחלת עבודה על פתיחת חנות באתר 
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30/5/03   לבנות אסטרטגיית מוצרים לפי
 הןקרן כ

  הכנסותK77 

 22 לא כולל  בהתנדבות, 3, כולל 0:0וחות לק
 סדנה כלמוביל

 37 הכנסה 
 מצא את  3 כולל ,!04-מ 7: לקוחות חדשים

 ייעודך
 דף עסקי בפייסבוק,  עבודה שוטפת עם

פרסום בקבוצות התחלת פרסום בפייסבוק. 
זרימה חזקה של נרשמים נקדאין. בלי

 לרשימה. 
  הרצאה מוצלחת במועדון הפיננסי לשכת רו"ח

 . עד כה לא הניבה פניות. CFO 54בפני 
 0,744  ,לקוחות בדף  724ברשימת המנויים

 העסקי בפייסבוק
 קונדואיטחדש מחברת  מתאמן 
 הצעה לסדנה לקמטק 
 הצעה לשת"פ עם דבי רז 
 נדחתה -יון הצעה לנעמה מלשכת רו"ח ליום ע 
  "שלהצעה להופיע בכנס "רק המעז מנצח 

 ארז מלמד בספטמבר
 שרון הלר בתטה הילינג ועם  טיפולים אצל

 Body Code-שושנה מישל ב
  הרצאה תכנון עסקי –מוצר שלישי 

30/7/03   הכנסותK74 
  0השקת מוצר 
 2  שת"פ נוספים להגדלת

 רשימת התפוצה

 27  בהתנדבות ,כולל , 0:0לקוחות 
 29 הכנסה 
  7/07לקוחות חדשים  
  דרך קרן שמש,  נחנך אחדסיום עבודה עם

 נחנכים חדשים 2קבלת 
  כלמובילבסיום סדנה מוצלחת לר"צ 
 2רוץ הזדמנות להופיע בתוכנית טלוויזיה בע 

עם מיקי חיימוביץ, מחפש מועמד לאימון 
התממש על אף כמה מועמדים לא  – קריירה

 מתאימים
  כנס "רק המעז מנצח" של ארז מלמד

 נדחה בספטמבר
 וישת"פ בוובינר עסקים מהבית על שינ 
 0,954  ,בדף  לייקים 0,0,4ברשימת המנויים

. מיסוד העלאת התכנים העסקי בפייסבוק
ללא תוצאות  בפייסבוק + פרסום. בינתיים

 ממשיות.
 קבוצת נטוורקינג דן טימור. לקוח הצטרפות ל

 אחד חדש מהקבוצה
  שרוני כהן בהתפתחות  טיפול אצלתחילת

 אישית רוחנית
  יום אחד בשבוע עבודה ברחובות, בשילוב

 ביקור אצל אימא. 
  עבודה על הקמת חנות באתרהמשך  

34/9/03   הכנסותK50 
  2,244רשימת מנויים 
  סדנה ראשונה בשיווק של

 יםאחר
 שת"פ לשדרוג הספרון באמזון 
  

  בהתנדבות. ,כולל , 27 0:0לקוחות 
 3 הכנסה, 
  3/7לקוחות חדשים  
  מוצרים! 7השקת החנות באתר עם 
 פנייה לעבודה מנמל אשדוד 
 פגישה עם מנכ"ל קמטק נדחתה 
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 ת קשר עם גורמים בלשכת רו"ח להרצאו
 וסדנאות

 2444 מנויים ברשימת המנויים 
 3 קמפיינים בפייסבוק 
 0,277 אוהדים בדף העסקי בפייסבוק 

30/04/03   הכנסותK50 
  2השקת מוצר 
  השקה מחודשת של הספרון

 באמזון
  

 92  בהתנדבות ,כולל , !!!1:1לקוחות 
  הכנסהK34  
  5כולל  (19%) !!!11/11לקוחות חדשים 

 .)ייעוץ ומצא את ייעודך( לתוכניות לט"ק
 הזמנת סדנת יעדים לחשבות כלמוביל – 

 נדחה בינתיים
 0,334 עסקי בפייסבוקאוהדים בדף ה 
 2,444 ברשימת המנויים 
 יום בשבוע מלא פעילות ברחובות 
  התחלת קורס פסיכולוגיה חיובית 
 המשך לימודי קבלה עם ישראל בן דוד 
 המשך עבודה מוצלחת עם שרוני כהן באישי 
  עובד! -שיווק בלינקדאין המשך 
 שכיר העסקת דניאל כעובד 

34/00/03   הכנסותK52 
 ( הפצת פעילות ראשונה בעולם

 הרצאה? סדנה?(הספרון? 

 בהתנדבות 7כולל , 29 – 0:0 לקוחות 
  הכנסותK74 
  מצא את  2כולל  (44%) 7/9לקוחות חדשים

 ייעודך
 החלטה לא להיגרר לשיווק האגרסיבי המשך ה

 . זה אומר לוותר על סדנאות בשלבאינטרנט
 בזה

 סיום עבודה מוצלח עם שרוני כהן באישי 
  לא מניב –הפסקת קידום ממומן בפייסבוק 

 מספיק
 2,434 ברשימת המנויים 
 0,370 אוהדים בדף העסקי בפייסבוק 
 יל האריס לשת"פ בארה"בבפניה ל 

30/02/03   הכנסותK77 
 סדנה נוספת בשיווק של אחרים 
  3השקת מוצר 

  תבהתנדבו 7כולל  !!! 44 – 1:1לקוחות 
  הכנסות– K39 
  למצא  3, כולל 55% 11/91לקוחות חדשים

 את ייעודך.
 בפגישות עם לקוחות די מלא בעקביות היומן 
 פעמוניםהתחלת הכשרה כמנחה ב 
  לידים חדשים כל  7התחלה עקבית של לפחות

עליה גדולה בכמות הפניות של רו"ח, . שבוע
  גם מהלשכה וגם מלינקדאין

 0737 7,744, בפייסבוק חברים בדף העסקי 
 בפייסבוק חברים בפרטי

  בגוגל+ בפוסטיםהתחלת עבודה 
 2457 מנויים ברשימת המנויים 
 072 !פוסטים בבלוג באתר 
 כנס המועדון הפיננסי באילתהשתתפות ב. 

 הבדיקה להרצאות נוספות שם המשך
 
 


