דפי-עבודה להדפסה לשיחה אינטרנטית – 11.1.11
שלום לכם,
ברוכים הבאים לשיחה האינטרנטית – שכלול יכולות אישיות כמפתח לתוצאות חדשות!

בהנחיית:
לילך דרור  -בעלת האתר ”מגירות“  Megirot.co.ilהמהווה מקום חם ותומך למסתבכים ברשת )האינטרנט(.
מנהלת את ”בית הספר לשיווק באינטרנט“ אותו היא ייסדה והקימה.
המטרה – לתת לבעלי העסקים הקטנים והבינוניים את כל הדרוש להם על מנת שיוכלו להקים סניף נוסף לעסק
שלהם הממוקם באינטרנט ,אשר דרכו יוכלו לקבל הפניות חדשות ומתאימות ובכל לשפר את המצבם הכלכלי –
ואת מצבה הכלכלי של כל מדינת ישראל!
כמו כן ,הקימה לילך את האתר  key4life.comבו היא מרכזת את הטיפים להצלחה ע“פ מצליחנים.
עופר מלמד – "מלמד לתוצאות" ,יוצר שיטת המכלול ומבכירי המאמנים בישראל.
מומחה בשדרוג תוצאות ,תוך יצירת שינויים בחיים האישיים שמובילים להצלחה בקריירה ובעסקים.

פרטים חשובים על השיחה
השיחה תתקיים ביום שלישי 11.1.11 ,בשעה  ,21:00בנוחות של ביתכם .משך השיחה – כשעה ורבע.
על תוכן השיחה האינטרנטית
הנה חלק מהנושאים עליהם נדבר בראיון האינטרנטי:
•

כיצד נשכלל יכולות אישיות שלנו כך שזה ישפיע על התוצאות ברמת הקריירה? )ינתנו דגשים
מאוד מעשיים על ניהול זמן בדרך הכי נכונה לנו( .

•

מה משחרר תקיעות ואיזה כלים יעזרו לנו למנוע דחיינות?

•

מהו מנגנון טוב לקבלת החלטות בדרך נכונה?

•

כיצד פועלים כשהדברים לא עובדים כפי שרצינו -מה יוציא אותנו ממשברים?

•

איך נצמדים להרגלים טובים כמפתח להצלחה ואיך נצמדים אליהם דווקא ביום רע?

•

מהו הקסם שישכנע את ה -הכי קרובים אלינו לשתף איתנו פעולה?

בשיחה האינטרנטית יועלו כלים רבים ,דרכי התנהגות שניתן להפעיל אותם בכל סיטואציה שעולה בחייכם.
בנוסף נענה על שאלות שנשאל בנושא ,ככל שיאפשר לנו הזמן.
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הכנות לשיחה האינטרנטית
כדי שתוכלו להפיק את המירב מהשיחה ,אנחנו ממליצים בחום לעשות את ההכנות הבאות:
הכנות לפני השיחה:
 .1הדפיסו דף-עבודה זה לפני השיחה כך שיהיה לפניכם .דף זה מכיל – א .הסברים טכניים על הגישה
לשיחה האינטרנטית .ב .הכוונה תוכנית ,שתישאר איתכם לאחר השיחה.
 .2הכינו כלי-כתיבה זמין כדי לכתוב הערות במהלך השיחה.
 .3פנו לעצמכם זמן ומקום שקט כדי שתוכלו לשמוע את השיחה בנוחות.
 .4מומלץ לבקש את שיתוף-הפעולה של המשפחה הקרובה – בהאזנה משותפת לשיחה או בהסכמה
לאפשר לכם זמן שקט להאזין לה.
תוך כדי השיחה:
 .1רשמו לעצמכם בנקודות – הערות  /הארות  /תובנות  /מחשבות וכוונות לפעולה.
 .2אם עולה לכם שאלה תוך כדי ההאזנה לדברים – אתם מוזמנים לכתוב ולשלוח לנו אותה במהלך
השיחה )הסברים למטה(.
 .3מיד לאחר השיחה – מומלץ מאוד לכתוב לעצמכם לפחות  2-3פעולות לעשייה השבוע ולהתחיל ליישם
מיידית.
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**** הדפיסו לעצמכם כבר עכשיו דפים אלו לשיחה ****
הנה כמה סוגיות שנתייחס אליהן בשיחה האינטרנטית .מומלץ מאוד לסכם לעצמכם נקודות חשובות ללמידה.

 .1כיצד נשכלל יכולות אישיות שלנו ,כך שזה ישפיע על התוצאות ברמת הקריירה?
)כגון ניהול זמן בדרך הכי נכונה לנו(.

 .2מה משחרר תקיעות ואיזה כלים יעזרו לנו למנוע דחיינות?

~~3

 .3כיצד פועלים כשהדברים לא עובדים כפי שרצינו -מה יוציא אותנו ממשברים?

 .4איך נצמדים להרגלים טובים כמפתח להצלחה ואיך נצמדים אליהם דווקא ביום רע?
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 .5מה הקסם שישכנע את ה -הכי קרובים אלינו לשתף איתנו פעולה?

 .6תשובות ומחשבות לגבי שאלות שעלו במהלך השיחה

להתראות,
לילך דרור ועופר מלמד
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