
 

" 
   -קהילה עסקית 

 
   ?יחד לנו יש כח כמה

 

 

  :  חפר מקבעליזמים ולבעלי עסקים  בלעדי פרויקט
 העסקי המעגל הגדלת 

 שלך העסק את גםשתצמיח  משמעותית כוח קבוצת יצירת  
 

 ?עסקים! 2,000-בעמק חפר למעלה מ  הידעת 

. 

  :בתוכנית
  מפגשי העשרה ע"י מרצים מומחים 

 חפר בעמק נוספים עסקים בעלי עם הכרותי מפגש  

  ה מקצועית בהנחימעגלי נטוורקינג 

  

  

 עשיר כיבוד 

 מיטב המרצים של בנושאים שונים השראהו תוכן ותהרצא 
 הנושא 2מרצה  הנושא  1מרצה  שעת התחלה תאריך

שימוש בחשיבה  גדי חייט 19:00 21.7.16

המצאתית שיטתית ככלי 

 חדשני בתקשורת שיווקית

    "הארגז" חגי שלום

-" טיב טעם"ו

  סיפור הצלחה

צביקה  19:00 22.9.16
 רובינס

מימון המונים  יוסי מאירי יחסי ציבור בשירות העסק
 לעסק

  – תקשורת במכירות מיכה שנהב 19:00 24.11.16
להתמודדות עם כלים 

 התנגדויות

 מחלבות יעקבס ערן יעקבס
 סיפור מעשה -

 חליפה מיתוגית  ענת פז 19:00 15.12.16
 מנצחת לעסק

מאיר 
 רבינוביץ

 יוזמה ויזמות

 
 ! שתייה וכיבוד כולל, מראש בתשלוםלכל מפגש,  ₪ 30 למשתתףמחיר 

 ! מוגבל המקומות מספר
 היכנסו לקישור: ותשלום הרשמהל

http://goo.gl/forms/jeJaSKGXRlEAp75T2 
 

 asakim@hefer.org.il: נוספים לפרטים
 )סופי( 09-8981674או בטלפון: 

www.hefer.org.il/page_asakim 
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 כרטיסי ביקור
 של המרצים 

 

 

  . שנה 52מעל  אסטרטגיה ומיתוג לעסקים, שיווק יועץ -גדי חייט

הכנת באמצעות , הפיכתו למוצר ושירותהראשוני ועד עסקים מהרעיון ליווי שיווקית ותקשורת מתמחה ב

 .כוללת למותג תכנית שיווק

 .ג"ובמרכז האקדמי למשפט ועסקים רמרצה במרכז האקדמי רופין , תושב בית חרות

 

 ."טיב טעם"ובעל השליטה ב " הארגז" ת קבוצ ם שלבעלי  -שלוםחגי 

 

 . "גלובס"עיתונאי בכיר ב. בתחום התקשורתשנות ותק  52בעל   -צביקה רובינס

המתמחה מזה כעשור בניהול הזירה הציבורית , "שטינמץ יעוץ תקשורתי –רובינס "מייסד ושותף בחברת 

שיווק ואסטרטגיה של   קמפיינים, קידום מהלכים פוליטיים - תאגידים ורשויות, עבור עסקיםתקשורתית 

 . תקשורתית

 .בעל תואר שני למנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית עם התמחות במימון ושיווקחופית ותושב 

 

  .אתר מימון ההמונים הראשון והגדול בישראל - "הדסטארט"יסדי יממ, יזם -יוסי מאירי

 .תושב הדר עם

 

 . דור ההמשך למקימי מחלבות יעקבס -ערן יעקבס

סוגי גבינות איכותיות  52 -מייצרים כרפת ומחלבה בה כיום כולל ו 6391בשנת  נוסד שק יעקבסמ

 .ה"תושב כפר הרא  .תוייחודיו

 

ניהול  בתחומי ועסקיםלחברות שנה  52כמנחה ויועץ ארגוני , מדעי ההתנהגותאיש  -מיכה שנהב

בעלת מוניטין ומומחיות בפיתוח כישורי ניהול  ,חברת ייעוץ והדרכה - מייסד ושותף במרכז טל . ומכירות

 .תושב בארותיים .בעולם העסקי והרפואי ,ותקשורת בין אישית

עיצוב חללים , הומסטיילינג, בעיצוב גרפיעוסקת . שנים 61למעלה מ מעצבת רב תחומית -ענת פז 

 .תושבת בת חפר .עבודת ידבאקסוסיריז לבית  ,סטיילינג אישי ועיצוב, לכנסים ותערוכות

 

ווק ייצור וש, החלה את פעילותה בתחום פתוחאר אשר .סי.ממייסדי חברת אס, יזם -מאיר רבינוביץ

 542הסתיימה באקזיט של התפתחה ו, צמחה ,כולל חומרה ותוכנה -לניהול חליבהמכשור מערכות 

 . 5264מיליון דולר בשנת 

 . ומסייע מניסיונו לקידום פעילותםהמשקיע בסטארט אפים , ל'כאנג מאירכיום משמש 

 .תושב הדר עם .בנוסף לפעילותו הציבורית הרבה במושב ובעמק חפרזאת כל 
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