ספטמבר 2017
הקדמה
בית ספר לניהול עסקים של לאומי מציע לבעלי עסקים  -קורסים בתחומי ניהול ושיווק עסק קטן.
המפגשים מתמקדים במתן כלים מעשיים ושיפור מיומנויות עסקיות עם מיטב המומחים המובילים
בתחומם.
ההשתתפות ללא תשלום  ,בחמישה אזורים ברחבי הארץ.
הקורסים בשיתוף "תפנית" ,בית הספר למנהלים של האוניברסיטה הפתוחה.
מתכונת הלימודים


שיעור ראשון חובה לכל המשתתפים בנושא נטוורקינג ובנוסף שיעורים לבחירה -מינימום ארבעה
ומקסימום שישה (סה"כ כל בעל עסק ישתתף בין חמישה ל שבעה שיעורים לבחירתו).



הלימודים יתקיימו בין השעות .20:30-16:30



פתיחת הקורס במרכזי ה לימוד מותנית במינימום  50משתתפים באותו מרכז .במידה ולא יגיעו מס'
מינימלי של תלמידים לשיעור יוצע לנרשמים מעבר למרכז לימוד אחר להשלמת הקורס.
מספר משתתפים מירבי במרכז לימוד יעמוד על  100משתתפים.
בעלי עסקים שכבר השתתפו בבית ספר לניהול עסקים של לאומי במחזורים קודמים ,יוכלו
להשתתף במס' שיעורים לפי בחירתם.




זכאות להשתתפות
 בית הספר לניהול עסקים של לאומי מיועד לבעלי העסקים הקטנים בישראל
 הזכאות הינה למשתתף אחד מעסק רשום זכאי
 ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי .משתתפים זכאים שיירשמו לאחר השלמת מכסת המשתתפים,
יועברו לרשימת המתנה
 בהרשמה לקורס ,מסכים המשתתף לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות  SMSהנוגעות
לסדרי הרישום לקורס ,לוחות זמנים וכיוצא בזה
זכאות לתעודה
 נוכחות בשיעור הראשון
 נוכחות ב 80% -מהמפגשים ,שלושה מפגשים לפחות ,בנוסף לשיעור הראשון
 לא תינתן תעודה למי שייעדר ממפגש הסיום.
לאומי רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,להפסיק השתתפותו של משתתף בקורס אשר פעל בדרך הנוגדת
את תנאי התקנון או את ערכי לאומי ו/או שנטען כלפיו שפגע במי מן המשתתפים/נוכחים בקורס .למשתתף
לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר עם האמור.
לאומי יהיה רשאי להגביל את מספר המשתתפים בפעילות ,לבטל ו/או להשעות ,באופן זמני או קבוע ,את
פעילותו של מי מהמשתתפים ,לפי שיקול דעתו הבלעדי .אישור סופי לזכאות להשתתף בפעילות כפוף
לאישורו של לאומי ,ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת ,לרבות ביטול מוחלט של הקורס ,שינוי
המועדים ,מרכזי הלימוד ,תכני ההרצאות וכיוצא בזה.
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