
ברצוני להביע את שביעות רצוני המלאה מאופן ניהול הקורס.
גילית מקצועניות ברמה הגבוהה ביותר , תוך הבנת צרכי האגף ויישומם בקורס,

המסירות ודבקות במטרה שגילת לאורך כל הקורס תרמו רבות להצלחתו,
תגובות הבוגרים היו נלהבות ללא יוצא מין הכלל ועל כך מגיע יישר כח.

בתקווה להמשך שיתוף פעולה בעתיד.

לכבוד: דניאלה איילה חסקלוביץ׳

הנדון: הנחייה וליווי אישי - קורס ניהול בשירות

שלמה שמאי
מנהל אגף יישומי 

מוצרים וערוצים



דניאלה היקרה
אני מודה לך על תקופת ההדרכה ועל הפתיחות שהצלחת ליצור בתהליך.

מאוד שמחתי שאת זו שליוותה אותי בכל הדרך שעברנו יחד, הצוות הבכיר שלי ואני.
אין לי ספק שעוד יהיו לנו הזדמנויות נוספות בעתיד.

תודה בשם סניף נס ציונה.

לכבוד: דניאלה איילה חסקלוביץ׳

 שמעון ברוך 
מנהל סניף נס-ציונה 636

052-8694136 
08-9383121



דניאלה רציתי להודות לך על החוויה המדהימה שעברתי בייעוצים האישיים
למדתי ממך המון על סיגנונות ניהול שונים ועל כיצד להפעיל ולהניע אנשים אחרים

הצלחת להוציא ממני דברים שלא הכרתי בעצמי ולמדתי על עצמי המון
אני לוקחת איתי תובנות הן לעבודה והן לחיי האישיים והמשפחתיים

תודה רבה על הכל.

לכבוד: דניאלה איילה חסקלוביץ׳

 רותי
בנק הפועלים



דניאלה, את משדרת יושר אישי מדהים
יש לך יכולת לזהות אנשים בצורה נפלאה ונוח מאוד לדבר איתך

תרמת לי המון בהמון נושאים מקצועים ואישיים
בהערכה

לכבוד: דניאלה איילה חסקלוביץ׳

אלי
בנק הפועלים



הגב’ דניאלה )איילה גריין חסקלוביץ( מעבירה מזה מספר שנים סדנאות בתחום המכירות –
והשרות לבנקאים בתחילת דרכם המקצועית ובמהלכה.

העברת הסדנאות מתנהלת לשביעות רצוננו המלאה, ובאה לידי ביטוי במשובי המשתתפים.
דניאלה מקפידה להתחדש ולחדש,קשובה נעימה ומקצועית כאחד.

לכבוד: כל מאן דבעי

בברכה,
איה אמיר

תחום הדרכת המכירות



 

ברצוני להביע את שביעות רצוני , מאופן ביצועך את ההדרכות לעובדי הבנק
לקבלת תהליך השינוי במסגרת מהלך “יוזמים קשר” .

גילית מקצועניות ברמה גבוהה , תוך הבנת צרכי החטיבה ויישומם בהדרכות אלה .
הפגנת מסירות ודבקות במטרה ותרמת בדרכך להצלחת יישום המהלך .

בתקווה להמשך שיתוף 
 פעולה בעתיד. 

ונטורה יאיר
החטיבה הבנקאית

03-5196870 
052-4473199

הנדון : הנחיה במסגרת תהליך “יוזמים קשר” לבנקאי ומנהלי הבנק-
דניאלה איילה גריין חסקלוביץ



בברכה,
כל צוות 

ארדן - הבית החכם

לכבוד
הגב’ דניאלה איילה גריין-חסקלוביץ

חברת DO-IT הדרכות
לכל מאן דבעי,

ברצוננו להביע את רגשי הערכתנו ושביעות רצוננו המלאה מההדרכה בת 4 מפגשים אשר
העבירה לנו הגב’ דניאלה איילה גריין מחב’ IT-DO יעוץ והדרכה, לגבי “שרות ממערך

המכירה של ארדן - הבית החכם”.
ראשית כל, ההדרכה הנ”ל נעשתה בצורה נעימה וכייפית, החומר הנלמד הועבר

בצורה מוחשית ומעניינת – כמו כן הנלמד, צורת התירגול והניסיון של הגב’ דניאלה – פשוט
הועבר למופת.

ברצוננו לציין את המקצועיות ואיכות ההדרכה מהשלב הראשון ועד לסיום ההדרכה עצמה
מפי הגב’ דניאלה.

 הננו ממליצים בחום על הגב’ דניאלה – עלי והצליחי בכל דרכייך –

את פשוט עשר!!



בברכה,
כל צוות 

ארדן - הבית החכם



בברכה,
 מאוריסיו גלפרין

מנהל תפעול

לכבוד דניאלה גריין-חסקלוביץ
חברת DO-IT יעוץ והדרכה

היי דניאלה,
תודה רבה על הסדנא שהעברת לנו ביום הכיף שלנו ב- 30.8.12

ראשית, הסדנא נעשתה בצורה נעימה וכייפית, הייתה מאד קולחת, אקטיבית וערוכה היטב.
קיבלנו הרבה כלים להתמודדות אשר באים לידי ביטוי באינטראקציות היומיומיות עם

לקוחותינו, וזאת כחלק מתהליך הקשר עם הלקוחות בפרט ואנשים בכלל.
אני רוצה לציין את המקצועיות ואיכות ההדרכה מהשלב הראשון ועד לסיום המפגש.

אי לכך ובכלל מהיכרותי עם דניאלה לאורך השנים, אני ממליץ עליה בחום.
אין עלייך!!!



 מרכזת הקורס: 
שרי אביב

שיחת סיכום קורס מוקד 788 – סדנת מכירות
מספר קורס 03336099.

בקורס השתתפו 96 עובדי מוקד 911 מחת”ש , חמ”ז וחד”ר בהדרכת דניאלה )איילה( גריין
חסקלוביץ

לטענת המודרכים המאמנת דניאלה ,הגיעה מאוד מוכנה לקורס. הייתה השתתפות מלאה
מצד המודרכים. דניאלה דאגה להלהיב בזמן ההדרכה , היא לא הייתה משעממת לרגע.

לטענתם,לאור הצלחת הקורס, יש בהחלט מקום להמשיך ולעשות הדרכות במכירות בקרב
המוקדים בכל תקופה, כל אחד מהמודרכים לקח איתו משהו מההדרכה שבכוונתו ליישם.

המודרכים טענו שבהדרכות הקודמות שעברו בנושא המכירות כאשר היה מרצה של חברה
חיצונית, הוא לא היה מעורה כל כך בתהליכי העבודה במוקד לעומת זאת

דניאלה אכן הפתיעה. הם הרגישו כאילו היא אחת משלהם. ההדרכה הייתה מאוד ממוקדת.
ואפקטיבית. החומר הלימודי שניתן היה מאוד ממצה וטענו שגם בעוד חוד- חודשיים

כשיפתחו את החוברת יוכלו לחזור ולהיזכר בקורס ובטיפים שקיבלו.



שיחת סיכום לקורס: שיטות הדרכה מס’ 52296205

2. דברי החניכים:
- קורס מהנה, חווייתי שנעשה בו שילוב נכון גם של התיאוריה וגם של

סימולציות
ובכך נוצרת התחושה שנשאר יותר חומר בראש.

- ציפינו לקורס לראות אם מדריכים בצורה נכונה, הקורס נתן הרבה כלים
לתכנון שיעור, קריאת הקבוצה וגם תמונה על עצמנו כמדריכים. מרגישים

שיוצאים מחוזקים מהקורס.
- רצוי היה לבצע את הקורס 5 ימים ברצף ואף להוסיף עוד ימים לקורס.

- דניאלה מדריכה מצוינת, דאגה לגבש את הקבוצה ,להוציא מאנשים את
המיטב

ובעצם מהווה דוגמא בכך שמיישמת את כל מה שמלמדת- יש הרבה מה
ללמוד ממנה.

- העובדות שהקבוצה הייתה הטרוגנית ושנעשה שימוש במצגות מעולם הבזק
אפשרו להכיר מחלקות שונות בחברה ובכך גם כן תרם לעניין בקורס. כמו כן

הייתה נכונות רבה של המשתתפים ללמידה.
- ציוד בכיתות והמזנון היו בסדר גמור. הכול היה מאורגן.

3.דברי המרצה- דניאלה איילה גריין-חסקלוביץ:
נהניתי מאוד ללמד את הקבוצה , קבוצה איכותית, רצינית, עבדו יפה מאוד

והכינו פרזנטציות טובות, בטוחה שתצליחו בהמשך.

4. דברי המרכזת- שרון לביא:
שמחה שנהניתם והפקתם הרבה מהקורס העובדה שהיו אנשים רציניים
ואיכותיים מוכיחה שהשינוי שנעשה בשנים האחרונות במסגרתו מתבצע

תהליך של מיון לקורס הוא לטובה כך שמגיעים העובדים הנכונים שמשמשים
כמדריכים וזקוקים לקורס.

נציג פיתוח הדרכהמרכז/ת הפעילותמשתתפי הקורס

מנהל ביה״סנציג מעקב ובקרה
 מדריכת הקורס -

דניאלה איילה 
גריין-חסקלוביץ 



To:
Do-it Training & Consultancy Ltd.
daniela-doit@012.net.il
 
Dear Daniela
Thank you so much for yesterday’s seminar, it was a very stimulating and 
enjoyable day and has given us all ideas to improve our performance.
Several of our team have already had some training covering diffe ent 
management styles, but we all felt that the day was well spent and that 
you presented it in a refreshing and convincing way.
I personally intend to adopt some of the strategies you suggested, and I 
hope particularly to identify those 20% of tasks which are taking up 80% 
of my time.
We appreciated your compelling and highly professional present tion.

Yours sincerely
Kate Sapir
Senior Information 
Specialist
Israel



מדינת ישראל
משרד החינוך מחוז מרכז
הפיקוח על החינוך הדתי

 אזור פיקוח עזרא שאלתיאל 

לכבוד:
גב’ דניאלה איילה גריין-חסקלוביץ

מנו”ף – ירושלים

הנדון: הבעת תודה

שלום רב!
הנחיית מפגש מנהלים באזור פיקוחי בנושא: “תקשורת מנצחת”.

אני מודה לך בשמי ובשם צוות המנהלים על ההנחיה המקצועית והמעניינת, על ארגון
התכנים בצורה יעילה ורלוונטית ועל הגישה האופרטיבית שבה נמסרו התכנים.

נושאי ההשתלמות נקבעו בחשיבה משותפת תוך איתור צרכים עם המנהלים, ובהתאם לכך
נקבע נושא המפגש. אין לי ספק כי המפגש האיר נקודות חשובות בנושא תקשורת אם כי

בודאי יש מקום להרחבת השיח בנושא.
אשמח על המשך שיתוף פעולה בנושא.

בכבוד רב,
עזרא שאלתיאל

מפקח

העתק:
 ד”ר ישעהו שפירא

- מנהל מנו”ף



אגף משאבי אנוש
 מחלקת פיתוח משאבי אנוש ורווחה 

לכבוד: לכל המעוניין

הגב’ דניאלה איילה גריין חסקלוביץ הנחתה סדנא בנושא: 
“ניהול זמן ניהול עצמי נכו”ן, לקבוצת מנהלי מחלקות מנהליות בבית החולים הדסה 

בירושלים. -
הסדנא התנהלה לשביעות רצוננו המלאה, המשתתפים נהנו מאד מדרך העברת הנושאים

ובתוכניתנו לקיים עמה סדנאות נוספות בהמשך.

בכבוד רב,
שרה גל

מח’ פיתוח משאבי אנוש ורווחה
בית חולים הדסה ירושלים



אגף משאבי אנוש
 מחלקת פיתוח משאבי אנוש ורווחה 

לכבוד: לכל המעוניין

הגב’ דניאלה איילה גריין חסקלוביץ, הנחתה בהדסה סדנא בנושא:
“ניהול משא ומתן”. השתתפו עובדים מנהלי מחלקות רפואיות ומינהליות.
הסדנא התנהלה לשביעות רצוננו המלאה. המשתתפים נהנו מאד מדרך

העברת הנושא וציינו כי רכשו ידע שימושי ומיומנות רלבנטית לעבודה.
בתכניתנו לקיים עימה סדנאות נוספות ב”ניהול משא ומתן” ובנושאים אחרים.

ב ב ר כ ה,
שרה גל

מח’ פיתוח משאבי אנוש ורווחה
בית חולים הדסה



 לכבוד: לכל מאן דבעי
הנדון: DO-IT - יעוץ והדרכה

ברצוני, להביא לידיעה את חוות דעתי על החברה שבנדון ועל מי שעומדת בראשה, הגב’
דניאלה איילה גריין חסקלוביץ.

שיתפנו פעולה עם הגב’ גריין לגבי הדרכות בנושא שיווק ומכירות.
ההדרכות היו מקצועיות, מרתקות, מעניינות וחדשניות.

חוות הדעת שקיבלנו מהסוכנים המודרכים היו חיוביות ביותר.
אי לכך ובהתאם לזאת, אני ממליצה בחום על עבודה משותפת עם הגב’ דניאלה גריין.

בכבוד רב,
גילת אבידן

מנהלת הדרכת
סוכנים/ביטוח חיים

כלל חברה לביטוח בע”מ



 תעשיות בית אל זכרון יעקב בע”מ

לכבוד: לכל מאן דבעי

לכל מאן דבעי
הגב דניאלה איילה גריין חסקלוביץ,מחברת דו איט יעוץ והדרכה, 

ערכה בחברתנו תהליך אבחוני, ייעוצי .
במסגרת פעילותה ערכה ,סדנאות בתחומי השרות והמכירה,

יעוץ למנהלים ופיתוח מנהלים ועבודת צוות.
היינו מאוד שבעי רצון מפעילותה בארגוננו ,חלו שינויים בתפיסה הארגונית של

עובדינו ובאורנטציה השירותית המוכרת עם לקוחותינו.
הדבר בא לידי ביטוי אף בהגדלת התפוקות המכירתיות ובגידול

בכמות הלידים שנכנסו לארגון .
אנו מודים לה מאוד על שירותה המקצועי להפליא

תודה רבה
מנהל השיווק
איתן אזולאי

תעשיות בית אל



מכתב הערכה

היי דניאלה,
תודה רבה על הסדנא שהעברת במשרדינו, סדנא מעניינת ומעשירה מאוד.

קיבלנו הרבה כלים להתמודדות אשר באים לידי ביטוי באינטראקציות
היומיומיות עם לקוחותינו במיוחד דרך אפיון הלקוח כחלק מתהליך המכירה עליו

שמת את הדגש בסדנא.
מיותר לציין כי הסדנא הייתה קולחת , אקטיבית וערוכה היטב מבחינת הרצף

הלוגי והכרונולוגי שזור בקטעי הומור, ברוח חג הפורים, אשר רתמו מיידית את
העובדים לשיתוף פעולה אשר השתלב היטב עם אופי הסדנא.

מהיכרותי עם סדנאות מסוג זה, שילוב קטעי הומור כחלק ממשימות אקטיביות,
לא מותירות את המשתתפים אדישים והרושם המוטבע נשמר לזמן ארוך אשר

אני בטוח כי בעקבותיהן יגיעו גם התוצאות העסקיות,

נשמח לשוב ולשתף
פעולה בעתיד.

אייל ברילנט וצוות
חוגל.



ברצוני לומר תודה ענקית למאמנת העסקית שלי, דניאלה איילה חסקלוביץ 
עשינו יחדיו הכל כדי שאוכל להעניק לאנשים ערך וחיים טובים יותר 

עבדנו יחדיו על כל כך הרבה...
1. התמקדות במוצרים: 

2. התמקדות בקהל לקוחות ואיך להגיע אליו. 
3. ניסוח מכתבים למתעניינים פרטיים /מעונות /מתנסים וארגונים 

4. אתר משודרג , שינוי פרטים חשובים 
והכי חשוב ... משימות , מעקב , אמונה ונחישות 

זכיתי בדניאלה , אשה , מאמנת ואישיות מדהימה 
למדתי הרבה , ממליצה בחום לכל אדם לעבור מסע קסום .

תודה רבה שצעדת איתי במסע מכאן זאת רק ההתחלה...

מעריכה מאוד 
יפעת כהן לוי , יועצת שינה 



לכל המעוניין

 הכרתי את דניאלה במסגרת ייעוץ שיווקי שקיבלתי במעו״ף.
דניאלה נתנה לי ייעוץ עסקי מקצועי ביותר שקידם אותי מאד, ונתנה לי כלים, ורעיונות רבים 

 להתפתחות, המותאמים לי, ושאוכל לצעוד איתך לטווח ארוך.
 החוויה המקצועית היתה מקדמת ומועילה ביותר,

 ומעבר לזה, דניאלה נעימה מאד, עניינית, ובעלת יחסי אנוש מצויינים.
לכן אני ממליצה מאד על דניאלה כיועצת עסקית ומקצועית.

בברכה,
אפרת מרקוס, עו״ד

קורסים והדרכות בדיני עבודה ושכר


