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 אודות המחבר 
 

 

שירותי      -הנתיב המהיר להמראה פיננסית    -OBI הוא הבעלים של    אורן ביטרמן 

ניסיון    לאורן  הגדלת ההון העצמי וחתירה לחופש כלכלי.המתמחים ב  יעוץ פיננסי

רבים ומגוונים אותן צבר בין היתר    שנים במתן שירותים פיננסיים  15-של מעל ל

בתפקידי ניהול בכירים במשרד רו"ח מוביל בתחומו בישראל המעניק סל רחב של 

במהלך השנים הללו    .שירותים פיננסיים לחברות מובילות ומגוונות במשק הישראלי

שר הופכים כל עסק למצליח כתוצאה  אורן למד בקפידה את ההרגלים המנצחים א

ישירה ממעורבותו האישית בשפע של עסקאות וליווי צמוד של חברות רבות ובעלי  

החליט   האלו  ההרגלים  סט  את  הישראלי.  במשק  טייקונים  גם  ביניהם  שליטה, 

להכניס גם אליו הביתה לחייו האישיים, כי הרי כל תא משפחתי הוא עסק בפני  

לא איחרו לבוא. אורן בעל תואר ראשון בחשבונאות ומנהל  עצמו. והתוצאות כמובן 

עסקים וניסיון עשיר בתחומי ההתפתחות האישית, יזמות, נדל"ן בארץ ובחו"ל, שוק  

ההון, בנקאות, פתרונות מימון ועוד. באמצעות הידע, הקשרים, המומחיות והכלים,  

שלהם תוך   אורן מייצר לאנשים את הפתרונות והדרך להגדלת ההון העצמי הצבור 

   .חתירה לחופש כלכלי 
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על    יצור הכנסות נוספותהמדריך נועד לסייע לכם ל 
שונות,   שיטות  שלכם, בהן  ידי  המיינדסט  שינוי 

 , הגדלת מקורות ההכנסהבחייכם  יצירת סדר פיננסי
לכיוון    ושימוש בשיטות שונות לטובת חתירה מהירה

חופש כלכלי. יחד עם זאת, מובהר כי על מנת להגיע  
ושינוי    רבהנדרשת התפתחות אישית    לחופש כלכלי

פיננסית  ו תפיס  השכלה  הרב,  לצערי  עולם.  היא  ת 
הספר. בבית  אותנו  שלימדו  משהו  כנראה   לא  יש 

מעניינות   לא  פשוט  הן  אבל  למה,  סיבות  הרבה 
שמעניין מה  לכם   כרגע  כרגע.  גורם  אני  איך  זה 

זה במדריך  פיננסית  השכלה  מעט  שתוביל    ללמוד 
יותר כבר בשנה הקרובהלאתכם     . מצב כלכלי טוב 

אין לי ספק אם   סופו,  עד  זה  לקרוא מדריך  תבחרו 
 . לטובה להשתנות וכלושחייכם י 
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 הקדמה 

 
ו כשכיר  עבדתי  רבות  אני  שנים  כיצד  הראש  את  שברתי 

מהעניין הזה  מייצר לעצמי הכנסות נוספות. ממש פחדתי  
ואני מסתמך עליו.  לי מקור הכנסה אחד  וגם הכסף    שיש 

מפרפר   אני  כאילו  והרגשתי  יוצא  היה  חודש  כל  שנכנס 
וגם אם   הייתה התקדמות. נכנס כסף, יצא כסףבמקום. לא 

היו עודפים, הם בדרך כלל היו נשמרים לתקופה ואז יוצאים  
הבנתי שעלי  .  או בזבוז נוסף אחר\ ו  איזה רכב, חופשהעל  

, אבל עדין לא הייתה לי הבנה  לייצר מקורות הכנסה נוספים 
ולחסוך  להשקיע  שכדאי  שידעתי  ברור  אבל  בכסף.  מה , 

לים  איפשהו הרגשתי שהחיים מנהצריך גם להנות.  לעשות 
נחשפתי  ו עם השנים, התבגרתי,   אותי ואני לא מנהל אותם.

לי  עלהמון חברות מצליחות, מנהלים מצליחים, ב   עבודתי ב
היה לי   של חברות ואנשי מקצוע מובילים בתחומם.שליטה  

עיני   מול  רבים  מקרים  לראות  עושה    הםבהזכות  חברה 
מ עשרות  גורפת  בו  גאוני  מכן  ליונים  י מהלך  לאחר  ויום 

ק בעיתונים. כשזה  הייתי    , רהמגיעות הכותרות  בהתחלה, 
להם" יש  מזל  איזה  "יאללה,  הבנתי  אומר  תקופה,  אחרי   .

  שמנוהלת בקפדנות   שזה לא מזל. זאת אסטרטגיה ברורה
כזאת.   אחת  צריך  אני  שגם  נפל והאמת  ,  כשהאסימון 

כי בסוף, האמת    ים הקטנים.פרט התחלתי להסתכל על ה 
בהם.   שאלו  נמצאת  הקטנים  על  ההרגלים  לשנות  נדרש 

נכון. בכיוון  לצעוד  כמה   מנת  בפניכם  אפרוס  זה,  במדריך 
בית הוא  שלקחתי והכנסתי הביתה, כי כל  הללומההרגלים 

   סוג של עסק.
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 ., פשוט המראתי פיננסיתהתוצאות כמובן לא איחרו לבוא 
יראו לכם בנאליים,    שאתאר   מההרגלים   יכול להיות שחלק

בפרטים   נמצאת  האמת   אבל  משמעותיים,  כאלה  לא  או 
ואני מאמין שיישום    הקטנים של  ועקבי  נכון  כפי שאמרתי 

הללו   הקטנים  אצלכם  העקרונות  מאוד  גדול  לשינוי  יגרום 
 . בסופו של דבר

 
של  יישום   אלו  נכון   Game changer-היהיה  עקרונות 

 בחינתכם, אני מבטיח. מ
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 פתח דבר
 

עם    יותר הרבה  לעשות  כמה מכם מרגישים שאתם יכולים  
 ?  הכסף שלכם

  ?כל חודש  כמה מכם מרגישים שהכסף שלכם נשרף סתם
  כמה מכם תקועים במצב פיננסי שאינכם רוצים להישאר בו 

 ?  או חושבים איך לשפר אותו
 לסגור את החודש?העניין של כמה מכם רודפים אחרי  

 מעתידכם הכלכלי או לא בטוחים לגביו? כמה מכם חוששים  
שיוכל   מנת  על  עצמו  את  לשכפל  רוצה  היה  מכם  כמה 

 להרוויח עוד כסף? 
 כמה מכם היה רוצה לדעת טוב יותר השכלה פיננסית? 

 עתידו הפיננסי? להגיע לשליטה ברוצה  כמה מכם היה 
 טוב יותר?כמה מכם היה רוצה לדעת לנהל את כספו 

 
השבתם   מהשאלות    "אני"אם  יותר  או  אחת  לפחות  על 

זה ממדריך  רב  ערך  שתקבלו  מניח  אני  תקראו    הללו,  אם 
 . אותו מתחילתו ועד סופו

לימוד   מוסדות  למצוא  מאוד  קשה  שבימינו  הוא  העניין 
מלמדים אותנו מהי השכלה פיננסית. ההשלכות לכך, הן  ש

מהאנשים   פיננסית  השכלה  לומדים  אנו  כלל  שבדרך 
הקרובים לנו כשהם לא באמת יודעים מהי ומחנכים אותנו  

 נתקעות במוחנו הפרדיגמות. ואז  אחרת.
 .  ובכל זאת, מדריך זה איננו עוסק רק בהשכלה פיננסית

כשמו כן הוא, מטרתו היא לגרום לכם להתעשר כבר בשנה  
קטן   הרגלים  שינוי  ידי  על  לשינוי  הקרובה  יגרום  אשר 

צריך   תנועה,  ליצור  בשביל  בהמשך.  וגדול  משמעותי 
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קטנים בצעדים  לנו  להתחיל  יגרום  צעד  כל  אט.  אט   ,
לאחר מכן    כנס לתנועה חיובית.להתקדם לעבר מטרותינו ונ

ק קפיצות  לבצע  למעלהנוכל  אותנו  שיטיסו  אם    .וונטיות 
זה    תחפשו קסם להתעשרות מהירה,  במדריך  אני  נוסחת 

 מניח שתתאכזבו.  
 

, אני יכול  שליוויתי כיועץ פיננסי  רבים  מהיכרות עם לקוחות
לל איתי  ש  כםספר  תפסו את הראש  בתהליך  הרבה מהם 

"אם רק הייתי    "?ב מסוים ואמרו "איפה הייתי עד היוםלבש
, הייתי היום במקום  שנים   Xיודע מה שאני יודע היום לפני  

 אחר". 
 

עצוב.   זה  את  בהאמת,  שומע  שאני  פעם  פטים  שהמכל 
 אני רק מבין טוב יותר את השליחות שלי.  , הללו 

להשקעה    הראשונה  שלקחתי את אבי היקר לסיור בדירהכ
, הוא אמר את המשפט הזה. באותו הרגע, היו לי  שרכשתי 

זה  דמעות בעיניים. זה לא היה משמחה. זה לא היה מעצב. 
היה מהעניין ששברתי סוף סוף לא רק לי אלא גם לאבא שלי  

ואבא שלי המשיך ואמר לי "אורן,  .  בראש  פרדיגמה סוג של  
 . אתה כבר עקפת אותי בסיבוב"

כדאי לכם לקבל ידע  עכשיו, תעשו חשבון בעצמכם. האם  
כמה שנים או עשרות  או להמשיך ולהמתין  עכשיו,    פיננסי 
   .לתפוס את הראשאז  שנים ו

 מקווה שהשתכנעתם, אז בואו נתחיל! 
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 מדוע כתבתי את המדריך 
 

  לאחר חשיבה מרובה, אין ספור שעות המדריך הזה נכתב  
 .כםשהובאו בפניוכמובן מאחוריו שנים של ניסיון 

 
בעולם   "לבלות"  לי  שיצא  בעובדה  גאה  אני  איפשהו, 

זמן.   מאוד  הרבה  שליהפיננסיים  הבילוי  זמן  כרואה    רוב 
בדיעבד.   חשבון אחרים  של  החלטות  על  בהסתכלות  היה 

כיועץ  בעולם הפיננסיים גם  כשהחלטתי להתחיל את דרכי  
ראיתי   ל פיננסי,  לאנשים  לעזור  גדול  אתגר  התפתח  בזה 

כשאני יודע    , ברגע האמת ולהמריא פיננסית ולקבל החלטות  
 . תהיה השלכה מהותית על המשך חייהםאותן החלטות  של

 
העניין    אך  , ברור לכולנו שאף אחד לא יודע מה יהיה בעתיד 

לא   הוא  היום  "מזל"  אלא    Game plan-השל  רק  שלי, 
השינויים הקטנים שעברתי  הפקטור הנוסף ולא יותר מזה.  

היו   לפעם  מאמין    Game changerמפעם  ואני  מבחינתי 
 שיאמץ אותם.מכם שיוכלו לסייע לכל אחד 

 
כמובן אציין  זאת  שעברתי  בהזדמנות  השינויים  ו   שהדרך 

גרמו לי   דרכה זאתהבים השונים שלב בשמופיעים הקטנים 
והן  להתפתחות רבה הן בענייני ההון, הן בענייני העסקים  

הרוחנית את    . והאישית  ברמה  לקרוא  לכם  ממליץ  אני 
סופו ועד  מתחילתו  שיש    המדריך  התהליך  הבנת  לצורך 

הוא  לעבור   בו  צעד  כל  המדריך.  בכדי להגשים את מטרת 
 קריטי להצלחה שלכם.
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  את תורתי זכות, אלא חובתי לשתף  רק  אני מרגיש שזאת לא  
השליחות שלי היא   בתפוצה הרחבה ביותר. אותה ולהעביר 

של   רב  למספר  את    עסקיםלעזור  לממש  ומשפחות 
פיננסית להמריא  שיוכלו  בכדי  בהם  הגלום   .הפוטנציאל 

היו לי הדלק  בחיי  כלכלית עד כה  אנשים שהצלחתי לקדם  ה
 .זה שהניע אותי לכתיבת מדריך
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 פסיכולוגיית הכסף  - 1 שלב
 

הערבים הקורונה  באחד  עדי  בתקופת  הקטנה,  בתי  עם  ,  5  בת,  ישבתי 
חשיבה חיובית לילדים". וקראנו יחדיו סיפור לשעת לילה. שם הסיפור היה "

 : תחלנו, לפתע שאלה אותי עדיהכש
 

 "אבא, מה זה חיובי?" 
 , חשבתי לעצמי בראש, איך אני אגדיר זאת? מה זה חיובי

 אמרתי.  "חיובי זה משהו טוב"
 :בכעסואז  אמרה לי עדי 

 !"!טוב ממש לא"לא אבא! חיובי בבדיקת קורונה זה 
 

 מה אני אגיד לכם, עשתה לי בית ספר...ולמה זה קרה?
 ... שואלים אליכם אתם בוודאי ומה זה קשור 

 
התוכנה הזאת פועלת הרבה    אז ככה, לכל אחד מאיתנו יש בראש תוכנה.

היא עובדת על בסיס מה שלמדנו מהחיים    אוטומט כשלמעשהפעמים על  
  אם אתם רוצים להגיע לשקט הכלכלי,.  ( שלנו  הפרדיגמות  -)להלן    עד כה 

שינויים בכל מיני ברירות מחדל   תצטרכו לעשות שינויים מסוימים בתוכנה.
שקופצים לנו מתוך אסוציאציות שנוצרו מדברים שעברנו    ודברים אוטומטיים

בפעמים שהיא שמעה את המילה "חיובי" ינו. במקרה של עדי,  בחי וחווינו  
של משהו רע שקרה למישהו שנדבק בקורונה. זה העלה בה אסוציאציה  

אצלי זה העלה אסוציאציה של שנים רבות שבהן חיובי בד"כ נתפס כמשהו  
 . טוב

 
 מיינדסט!של ה כוונון -ובכדי לשנות את התוכנה, נדרש דבר אחד והוא 

  
 אומר?? מה זה 

נכונה. תפיסה  בראש  לכם  לייצר  כל  קודם  שתצטרכו  אומר  תפיסה   זה 
וכאן זה   שתקדם אתכם לעבר הרעיון שלכם להגיע לשקט הכלכלי שלכם.

לכל אחד מאיתנו יש את סט  מתחיל להיות קשה. כי כל אחד מאיתנו שונה.
   והמחשבות שהוא מכיר ועל בסיסם גדל. , האמונותהתפיסות

  ה מאוד לשנות תפיסות ישנות, או מה שנקרא פרדיגמות. לעיתים רבות, קש
 ויש שלל פרדיגמות שתוקעות אנשים עם מסמרים באותו המקום. 
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  אז מה עושים?

כסף. וגם  זמן  שלוקח  תהליך  הוא  תודעה  מתמשך   שינוי  תהליך  של   זהו 
 כי תהליך כזה כרוך בשינוי הרגלים , . אין כאן זבנג וגמרנוהתפתחות אישית

 לשנות הרגלים, יש ליצור הרגלים חדשים ולדבוק בהם. ובכדי 
 

 מתי אימצתם אותו? מהו הרגל ואיך תדעו 
שנאמץ   שברגע  אומרים  מחקרים  במשך    נוהגאז  ברצף,   30מסוים  ימים 

 הוא יהפוך להרגל. סביר להניח ש
 

השנים הבנתי שבכדי שאהיה רו"ח טוב יותר, לא מספיק שאבין   לדוגמה, עם
אסימון והבנתי שאני גם צריך להיות  ה  לי  נפלמסוים  ובשלב    רק במספרים

 סוג של פסיכולוג. למה פסיכולוג? 
יום שלי אני   ביום   לקוחות, עם  עם המון אנשים, אם זה    הבאינטראקציכי 

'...ועם כולם עלי לייצר שיח ווכ  , גופים ממניםעובדים, קולגות, ספקי שירות
ולקלוע למחשבות שלהם.   ובשביל זאת עלי להבין אותם מקדם והרבה אמון

זה אומר שהפכתי להיות    אם עשיתי זאת בצורה מספיק טובה,   ואז, רק אז, 
 דבר איתם על המספרים. התחיל לאיש אמונם, כלומר רק כעת אוכל בכלל ל

  
 אז איך הופכים להיות חצי פסיכולוג?

 ה פה תהליך שלם...ואם אתמצת אותו, להלן שלביו: הי
 הבנה ושינוי תפיסה  •
 מטרתי את  שאיפה בלתי מתפשרת להשיג •
 לעשות על מנת שזה יקרהעלי תכננתי מה  -תכנון  •
 רכישת ידע ושיפור מיומנויות   •
 ניסוי כלים  – יציאה לפעולה •
 מתמיד  ניהול, מעקב ושיפור ביצועים •

 
 ומהטעויות, ממשיכים ללמוד כמובן.  לספור הצלחות.ולאחר מכן נותר רק 

אבל שנייה, רגע! לפני שאתם מאמצים בכלל הרגלים חדשים, הרי אתם לא 
בכדי ליישם אותו.    תיישמו אף הרגל אם לא תהיה לכם סיבה מספיק טובה

תצטרכו לקבל    שמתחילים בכלל במשהו שקשור בפיננסיים, לכן רגע לפני  
 מהותיות לתחילת הדרך: מספר החלטות 
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 ? לי לעשות זאת למה .1
 ? אני עושה זאת איך  .2
 ?אני צריך לעשות בשביל שזה יקרה מה .3

  
יחדיו, שאם אין לכם מטרה מספיק טובה,  אם אין לכם משהו    בוא נסכים 

חלום,  איזשהו  אליו,  נכון    לשאוף  להתנהל  תתאמצו  שבכלל  למה 
המדריך    אתקרוא  ם לפיננסית....לכן, שבו שניה. תחשבו בכלל איך הגעת

 מה בער בכם? גם אם סתם חיפשתם השקעה או מקום לכסף שלכם,   ,הזה
 מאין זה הגיע? מה רציתם להשיג? 

  
אני רוצה יותר כסף, זה כנראה לא מספיק.    -לדוגמה את התשובה    אם ענית

 זה כמו לכוון חץ מבלי לראות את המטרה... 
 ולא לתת לו יעד...  WAZEאו כמו להיכנס לאוטו להפעיל 

מה כן מספיק? משהו שיבער בכם. משהו שיגרום לכם לרצות להשיג את 
  משהו שידליק אתכם מספיק. זה.

הוא בא    לפני זמן מה ישב אצלי בחור צעיר לאחר צבא לייעוץ.  :אתן דוגמה
הוא רוצה לייצר לעצמו בטחון כלכלי   אלי עם מטרות ברורות ואש בעיניים!

בכדי שיוכל להגשים את עצמו בעולם המוזיקה ששם   ר, בדרך המהירה ביות
 אין יותר מידי כסף בתעשייה.  כפי שהעריך 

  
שלו. בעיניים  הרעב  את  ראיתי  "מוזיקה"   אני  המילה  את  אמר  כשהוא 

ובא אליה   הוא ידע שהשיחה איתי קריטית להמשך דרכו העיניים שלו נצצו.
אין לי ספק   לים לדרך.וקיבל ארגז צידה וכ  קטן  מפוקס מאוד, רשם כל דבר 

והוא בא לקבל ממני את    שעם רעב כזה, כבר היה לו את ה"למה" הברור, 
 ה"איך" וה"מה" הוא צריך לעשות בכדי להגיע מהר למטרתו.

  
 כיצד נייצר את ה"למה"?  -ובחזרה לדברנו 
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כי לכל אחד   וואוו...זאת שאלה קשה שהתשובה לה בד"כ תהיה אצלכם, 
 אני בטוח שגם את זה ניתן לחדד  שונים ומטרות שונות.מאיתנו רצונות 

ואחרים אם מסתבכים, אבל בסוף בסוף, זה צריך   עם אנשי מקצוע כמוני 
וצריך להבין, רק לאחר שייצרתם את הלמה, נוכל לדבר על    להגיע ממכם.

 וה"מה" צריך לעשות בכדי להגיע למטרות.  ה"איך" לעשות זאת
יע יעבוד...או  לא  זה  זה,  צולע.בלי  יהיה  או  חלקית,  תצטרכו   בוד  סורי, 

 להתאמץ כאן. אין פתרונות קסם. 
  

כי ללמוד איך להשיג   ,אני רואה הרבה אנשים נופלים כאן, בנקודה הזאת
 זה יחסית קל!  דברים ומה צריך לעשות בכדי להשיג אותם

 הבעיה היא שאם אין רצון אמיתי, אז חבל על זמננו... 
  

ה לתכנון  רגע  נחזור  למה ואם  בקצרה  להסביר  אנסה  המשפחתי,  פיננסי 
 הוא כל כך קריטי.  השלב הראשון, שלב ה"למה"

  
הוא יוכל לקחת אתכם    תראו, פיננסיים זה ידע. זה ידע שאם אתם צוברים, 

תחשבו שניה על מקצוע שממש, אבל   ואני מחזיר אתכם רגע לבי"ס.  רחוק.
כיצד   אנרגיות הגעתם לשיעור?עם אילו  ממש אהבתם ורציתם להצליח בו.

 הכנתם את שיעורי הבית? מה הייתה רמת ההשתתפות שלכם? 
  

 , ושנאתם אותו  מנגד, עכשיו תחשבו על מקצוע שחשבתם שהוא משעמם
 כיצד הגעתם לשיעור אם בכלל הגעתם? מה הייתה רמת ההקשבה שלכם?

 כמה היה חשוב לכם להצליח? 
  

פה הדבר  פיננס  !אותו  שידע  תבינו  שלכם אם  העל  מטרת  את  ישרת  י 
הגדול(,  לכם    )ה"למה"  שחשוב  מקצוע  כמו  אליו  שתתייחסו  מניח  אני 

יעלה,   לרכוש. יותר, הציון שלכם  והפעם   הקטע הוא שככל שתשתלטו בו 
 וזה מה שיפה כאן...  הציון יהיה בכסף ונכסים ולא רק בתעודה

  
 צאו והבינו את ה"למה" שלכם,  - רקאז אם לסכם את הפ

 מצוין!!  - פרקיש כבר "למה" חזק או שחשב עליו כבר דרך הולמי ש 
 הבאים כבר אתחיל להרחיב על ה"איך" וה"מה". שלביםב

 זהה את הקלפים שלך  –החיים הם משחק  - 2 שלב
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 ומה הכוונה? זה, אעסוק בתיאוריה כי החיים הם סוג של משחק.  שלבב
שבו יש הצלחות, נפילות, החלטות   משחק  לבחיינו אנחנו משחקים סוג ש

 הגדול בו תחליטו אתם.  על הפרס וכו'.לקבל, בחירות לעשות 
 , כגון: משחק במסגרת המשחק, יש המון המון סוגים של קלפי

 מיומנויות שצברנו  •

 קשרים אישיים ועסקיים  •

 הזדמנויות שנקרות בדרכנו  •

   נכסים שצברנו •

 והמינוף שלנו הזדמנויות המימון  •

 שינויים בשוק המשפיעים עלינו  •
 

ש,  אגב מסוימיםכמובן  קלפים  קיבלנו  המשחק  אנו    בתחילת  שאיתם 
בנו של ראש הממשלה. אדם  אדם כמו  קחו לדוגמה  מתחילים את החיים.  

יתום  . ומהצד השני, מה קורה עם כזה נולד למשפחה עם כח, קשרים וכסף
אל תטעו, גם הוא יצטייד שמתחיל את דרכו בעולם? אילו קלפים הוא מקבל?  

 משמעותיים שיסייעו לו להשיג הרבה בחייו.   תהישרדובהמשך הדרך בקלפי  
 

ובכלל לראייה שלי של איך להתנהל ,  ואם אחזור רגע להשכלה הפיננסית 
שנכיר   מאוד  שלנוהיטב  חשוב  הקלפים  בהםאת  נשלוט  באופן   ונמשיך   , 

 . עוד ועוד לצבור  קבוע
 

ו רגע ורשמו את כל הקלפים שלכם על דף. המלצה ראשונה שלי היא, שב 
לפחות   לרשום  הוא    .קלפים   20נסו  המשחק  שם  זאת,  שעשיתם  כעת 

 יצירתיות! 

 שיוכלו לקדם אתכם הלאה. חישבו על שילובים של הקלפים הללו
 

קהל של אנשים בפעם הראשונה שעשיתי זאת, חלקתי את הרשימה עם  
התלהבש שלי  מאוד  ולימים,    מהקלפים  איתי.  להתחבר  רצה  וישר 

בקלפים   ביההסתכלות  שלי  להקמתהרעיון  את    העלתה  לייעוץ   העסק 
רבות  שלמעשה,  פיננסי מיומנויות  שילוב  על  ניסיון  שצברתי  בנוי   ,

   במהלך השנים.שצברתי רבים ועוד קלפים , מימון בהשקעות
משלכם    נסו גם אתם לראות אם יש בידכם את הכח לייצר כבר היום עסק

הקלפים שצברתם עד כה. אם לא, חישבו אילו קלפים חסרים באמצעות  
בתחילת העסק שלי, הבנתי שחסרים לי עוד    להשיגם.מיידית  לכם ופעלו  
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צוות   סביבי  ליצור  שאוכל  מנת  על  פעולה,  שיתופי  של  שיספק קלפים 
פתרונות גם לדברים שהם לא ה"לחם והחמאה" שלי. וכך עשיתי, פעלתי 

חדשים.  ל קלפים  את האסים בלבד...יצירת  בחרתי  לציין שכאן  אז ו מיותר 
 כמה מדרגות למעלה. העסק קפץ 

 
נ קלפיםוספת  דוגמה  התווסף    לשילוב  בה  הקורונה,  מתקופת  לתת  אוכל 

. קלף נוסף קלף שוק, אשר אפשר דחיית משכנתאלרשימת הקלפים שלי  
פרטי בית  לרשותי הוא שברשותי  הייתה הזדמנות של  ו  שעמד  נוסף  קלף 

 אליה נחשפתי באותה התקופה. התקנת פנלים סולאריים 
הייתה  והת סולאריים  הפנלים  של  העסקית  של כנית    14-16%    לתשואה 

ה עההשקש. אבל מה קורה לתשואה כ )מבלי להתחייב פה על כלום כמובן(
שלך?מבוצעת   שאינו  קופצת    -התשובה    מכסף  יותר התשואה  עוד 

   ...ועל כוחו של המינוף ארחיב בהמשך.לשמיים
פשרה לי אגירת מזומנים לצורך העסקה, כך שלמעשה אדחיית המשכנתא 

שנה, בריבית   20-, פרוס להלוואה נוספת   מבלי שביקשתי נוסף  קיבלתי חוב  
והנה עוד  וגם תורם לאיכות הסביבה  נמוכה מאוד ואני מרוויח מכל הכיוונים

וגם דואג   והיום, אינני משלם חשמל  !!!באפס הון עצמיהשקעה יצאה לדרך  
חודשיים  תשלום    קבלל בכל  החשמל  עודפי  מחברת  החשמל  עבור 

 . שהמערכת הסולארית מייצרת לי
 

 מדריך לשימוש בקלפים, לא יישאר לי מקום באם אמשיך לתת עוד דוגמאות  
בכל עסקה אליה  דוגמאות לשילוב של קלפים נמצאות סביבכם כל הזמן.  זה,  

ר באילו אשתמש.  אני נכנס אני בוחן את כל הקלפים שעומדים לרשותי ובוח
בכל שבוע אני מרענן את רשימת הקלפים הזאת ומוסיף עוד לארסנל, בוחש 

, כי יצירה חדשה היא כיפית, משהו חדשאותם, מערבב אותם ומנסה ליצור 
 . דימה והיא תוביל אתכם ק היא מרעננת

 
 . "מה אני צריך לרשום את זה על דף?" שואלים אותי הרבה

שלהם,  בקלפים  סדר הלדעתי   בהםו  הכתיבה  קבוע,    ההתבוננות  באופן 
ל  ויוביל קדימה  ליצור  אתכם  תוכלו  שבו  שנמצאות נקודות  לחיבור  מקום 

 יצירתית קלה יותר. בצורה או בראשכם מולכם 

 הכר את המספרים שלך  – 3 שלב
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נקלעים לקשיים פיננסיים מפני שאינם רבים סביבנו  אנשים רבים ועסקים  
 . שלהם  שולטים בתזרים המזומנים שלהם ובדוחות הפיננסיים האישיים

 
 רוברט קיוסאקי מחבר אבא עשיר אבא עני אמר: 

"רבים שואלים אותי: "מהו הצעד הראשון שאני צריך לעשות בדרך לחופש  
 פיננסי?" והתשובה שלי היא: 

 השתלט על הדוח הפיננסי שלך.  
המשקיע המסוכן ביותר בעולם הוא אדם שאינו שולט כלל בדוח הפיננסי  "

 שלה."\שלו
 

, דהיינו לא יודעים בה אנשים פשוט לא שולטים ביד רמה במצבם הפיננסיהר 
בדיוק מה ההון העצמי שלהם, לא מכירים את היקף ההוצאות וההכנסות  

 ולא עורכים מעקב על כך.לעומק  והתזרים שלהם שנתי/ החודשי
 

שראיתי משפחות  שליוויתי  הרבה  פרטיים  בהצצה    הסתפקו  ואנשים 
ואם  חודשית לחשבון הבנק שלהם בשביל לזהות אם     היו המצב "בסדר". 

בערך אפס נקודה, העבירו אותם לפקדון בבנק, זה שנותן  ,  מזומנים  עודפי
. ואז בד"כ הכסף נמצא ..סוףועוד איזה מספק קטן בכך  אחר הרבה אפסים 

 לרכוש או לבזבז.  בכוננות לכבוש את הצורך הבא שיעלה להם
 

או   הפיננסיים  עם  להתעסק  כח  להם  אין  שפשוט  אנשים  הרבה  גם  יש 
בחשבון" גרוע  "אני  כמו  בתירוצים  זה  את  "אני שמתרצים  "זה מסובך",   ,

 שונא את זה" ועוד ועוד.
 

הדוחות שלכם  אם ברצונכם להפוך לעשירים יותר, עליכם להכיר היטב את 
בה איש   ם באופן קבועולשלוט  לכם  קחו  זאת,  לעשות  יודעים  אינכם  ואם 

 . מקצוע שיסייע לכם 
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חלק   הדוחות  המעמיקה  בהיכרות  הגלומים  היתרונות  עיקרי  להלן  עם 
 : הפיננסים שלכם

 
שלכם  ידיעה .1 העצמי  ההון  מנת    מה  להשגה על  ראוי  יעד  לכוון 

 להמשך הדרך. 
לטובת   קבלת .2 התחייבויות  נטילת  לגבי  מושכלות  החלטות 

 השקעות. 
וניתוב   שתוכלו לייצר קבלת החלטות לגבי היקף החסכון החודשי   .3

 . הכספים אליו
ושליטה בהיקף הצריכה האישית   )בזבוזים( מניעה של צריכת יתר  .4

 שלכם. 
 , כפילויות וטעויות שקרו או יקרו. מניעה של תשלומים עודפים .5
 לתשלומים שונים.  תזרימית נכונההערכות  .6
 . )מינוסים(  של כניסה לחריגות אשראי מנעות ממצביה .7
שלכם,   .8 המינוף  רמות  להבנת  שונים  יחסים  עם  רמת היכרות 

 הצמיחה שלכם, רמת הרווחיות שלכם ועוד. 
 קביעת יעדים ראויים להשגה מבחינת הכנסות והוצאות.  .9

)שוק   ותוצאותיהן  ההכנסות הפאסיביות שלכםמעקב שוטף על   .10
 .ההון, נדל"ן ועוד(

 
הם   לעיל  שצוינו  הדברים  עשרת  וההתפתחות  כל  מהצמיחה  עיקרי  חלק 

את   לנהל  להתחיל  מבלי  להשיגם  מאוד  קשה  לכם  ויהיה  הדוחות  שלכם 
 הפיננסיים שלכם. 

 
מאות חברות.  במהלך שני העשורים האחרונים ליוויתי בכובעי כרואה חשבון  

הפיננסי   במצבם  שלטו  שלא  במקום  חברות  דשדשו  אלו בד"כ  קרסו.  או 
. אין זה  שליטה בדוחות הפיננסיים היא הבסיס שלכם להצלחההעובדות.  

תשלטו שאם  הפיננסיים  אומר  תצליחו  בדוחות  בהכרח  לא  אז  אם  אבל   ,
 לא לטובתכם.  כפי הנראה הסיכוייםתשלטו בהם 

 
. בו הייתי מיועד להתגורר לנכס    מעל לעשור נכנסתי לשיפוץ מאסיבי  לפני

ר תבאופן חד בתזרים שלי. בסיום השיפוץ נו   באותו הזמן עוד לא הייתי בקיא
דופק על דלתי...זה  כבר אלף ש''ח, כשהבנק  15-כלי בור תזרימי וגרעון של 

ב הגרעון.  נגמר  את  לסתום  מהסבא  שקיבלתי  היה  עזרה  הזה  האירוע 
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כדרכי אבל  התזרים.  בניהול  כשלון  ומאז   תמכישלונו,  מבחינתי  לומדים 
לשלוט בו התחלתי להתייחס לתזרים כמשהו הכרחי לניהול ופיתחתי כלים  

אותם כלים מיטבית.  , כי הפוקוס  השתכללו עם השנים  שפיתחתי  בצורה 
כפי שציינתי   , ולצמוח איתו.שלי היה באיך לשפר את התזרים, ללמוד ממנו

, בהן  מאות חברותקרקע פורייה של  בסביבתי    ייתההבכובעי כרו"ח  קודם,  
גדולות,  ומובילות  קטנות,  אפים  , ענקיות  בצמיחה  סטרט  חברות וחברות   ,

י  ד בכ  ליקטתי עוד ועוד טיפים וכלים עם השנים  ועוד.בינלאומיות, טייקונים  
  modeולהביא אותו גם ל  אחר התזרים  לשפר ולייעל את המעקב שליללמוד  

 . של צמיחה מתמדת
 

בניהול  כבר היום  אם ברצונכם לצמוח ולהתקדם, התחילו  לסיכום שלב זה,  
ל מהותי  צעד  בעוד  שמדובר  ספק  לי  אין  שלכם.  התזרים  של  עבר שוטף 

 הכלכלי שלכם. חופש ה
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 עקרונות לניהול התזרים  - 4 שלב

 
זהב מספר   שלב  התזרים    אתן  את  לנהל  לכם  שיאפשרו  פרקטיות  עצות 

שתבינו את הגישה שלי    לי  , אך לפני כן חשובבצורה יחסית פשוטהשלכם  
ובכן,   המאקרו.  ברמת  התזרים  יועצים  לניהול  בהמון  הבחנתי  בקרבתי 

לספור כל שקל רבות שמטרתן לכלכלת המשפחה אשר מגיעים עם שיטות 
דגש על שיוצא החוצה ולנהל רישום מתיש של כל הוצאה תוך  בחשבונכם  

   צמצום והורדת רמת החיים שלכם.
 

באמת? נו  אתכם,  לשאול  רוצה  כך? האם ואני  לחיות  רוצים  אתם  ? האם 
לנ למישהו  תתנו  את  אתם  תוציאו  מה  על  ולהחליט  החיים  את  לכם  הל 

 ?כספכם, זה שעבדתם עליו בעמל רב
 

שמגיע לכם לחיות חיים של שפע )ולא של צמצום(, דהיינו  הגישה שלי היא 
השיטה שלי אומרת, הגדל את מקורות ההכנסה שלך כמה שיותר ושלוט 

ותהיו   אם תבחרו להתנהל מתוך אחריות תקציבית  בהוצאות שלך ביד רמה. 
בהוצאותיכם, אני מאמין שתוכלו להנות יותר מחייכם, מדה של שליטה  עב

 מתישות. מאשר אם תספרו כל שקל שיוצא ותנהלו רשימות 
 

בהמשך הפרק ארחיב על כך, אך ראשית, תנו לי   כיצד ניתן לעשות זאת?
משהו אתכם  ללשאול  כסף  כנכנס  הראשונה   , שבונכםח,  ההוצאה  מהי 

 שיורדת לכם?
 

ישר עונים  כשאני בדרך כלל שואל אנשים את השאלה הזאת, רוב האנשים 
, לשכר  תשובות כמו: למשכנתא, לכיסוי הלוואות, לגנים, לחינוך, לחופשה

 דירה וכו' וכו'. 
 

ביותר הגדולה  בטעות  כאן  להיות,  מדובר  לשאוף    שיכולה  ברצונכם  אם 
 משהו בסגנון. להגיע לחופש כלכלי, בטחון כלכלי או 

 
רוב האנשים דואגים ראשית לכיסוי כל המחויבויות שלהם, הכוללות כמובן  

קידו את הכסף בפיקדון  צריכה אישית ובזבוזים ואז, אם נותר משהו, הם יפ
 בבנק.  
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ורק אם נותר   ואשתושה, חילקנו את הכסף לכל העולם עזאת אומרת, שלמ
הזאת,   בשיטה  פשוטות,  במילים  או  לעצמנו  נשאיר  אנחנו  אתם משהו, 

 ! את עצמכם בסוף סדר העדיפויות ממקמים
 

כש שקורה  מה  זה  אבל  אבסורד,  נשמע  העדר.  הולכיםזה  ..העצה אחרי 
את   בבקשה  הפכו  חיים!  משנה  מבחינתי  אבל  קטנה,  אמנם  היא  הזאת 

, דהיינו התשלום הראשון  ר העדיפויותהסדר ומקמו את עצמכם בראש סד 
וכיצד? בהוראת קבע, ם הוא לעצמכםככשנכנס כסף לחשבון הבנק של  !

 . כם, למוצרי השקעה מניבים יד הרחק מ
. קבלו החלטה החליטו על סכום קבוע כל חודש שילך להשקעה באופן קבוע

עם עצמכם שהסכום הזה מעתה ואילך הולך רק לגדול ואין להקטין אותו.  
 כנראה משהו רע מאוד עובר עליכם... אם הקטנתם אותו, 

 
העדר, דהיינו מיקמתי את עצמי בסוף סדרי   אחריאציין ששנים רבות הלכתי  

ה גם  כלום,  חסכתי  שלא  רק  לא  הללו,  בשנים  אחורה העדיפויות.  לכתי 
נה כלכלית. אלו היו שנים אבודות. ביום שהפנמתי את העצה הקטנה  מבחי

עדיפויות סדרי  לשינוי  בתחילה,   הזאת  עצמי  את  חיי  ומיקמתי  , השתנו 
נכסים לצבור  אני    התחלתי  את הסכום וכעת  להגדיל  באופן תמידי  שואף 

ושנההחודשי   שנה  השקע  בכל  באמצעות  זאת  חכם  ועושה  ומינוף  ות 
 הכנסות פאסיביות גם כשאני ישן. שמייצרים עבורי 

 
ואחרי שטיפלנו בהוצאה הראשונה שלכם )השקעה בעצמכם(, בואו נטפל 

ההוצאות. נתקלתי    ביתר  פעמים  אנשים  הרבה  בנושא אצל  סדר  בחוסר 
וכו'.   מזומן  ניהול  ויזות,  ניהול  אנשיםהר התשלומים,  מחזיק  בה   ים פשוט 

אשראי לצורך    יםרב  כרטיסי  סתםשלא  להם    או  מכרו  הטבות כי  כרטיס 
כשאין ייעוד מוגדר לכרטיס, אז  . של הכרטיסים וללא כל ייעוד מוגדר כלשהו 

ואז מה שקורה הוא    נכנסים בו הוצאות שונות ומרובות ומתחיל חוסר שליטה
תפילה פשוט שמתחילה  בסדר...אנשים  ייגמר  שהחודש  תפילה  אותה   ,

כל מיני סוגים. אני אישית  ממאבדים שליטה בהוצאות כי יש כל כך הרבה ו
 הייתי שם וחיפשתי שיטה שתעזור לי לנהל באופן מיטבי את ההוצאות שלי. 

המידה על  יתר  להתאמץ  צורך  אין  שבה  פרקטית  שיטה  ואחרי   חיפשתי 
שגם קלה לביצוע וגם  ניסויים רבים שביצעתי, הגעתי לשיטה אופטימאלית

 פרקטית מאוד. 
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 ות את ההוצא  נחלקלה "שיטת הסלים". בשיטה זאת    ני קורא, אזאת  שיטהל
 סלים: פר מס  שלנו על פני

 הוצאות קבועות סל  .1
 קניות מזון ופרפומריה סל  .2
 צריכה אישית סל  .3

 
מסים כגון: שכ"ד,  הוצאות הקבועות שלנוייכנסו כל ה סל הוצאות קבועותב

תקשורת,  חינוך, הוצאות רכב, עמלות בנקים,  ואגרות, חשמל, מים, ארנונה,  
ולבחון  וכדומה.    ביטוחים בלבד  חודשית  לעקוב ברמה  יש  אלו  הוצאות  על 

 . כפילויות ו מיותרות שאין חריגות
 

המזון   רכישות  כל  בד"כ  ייכנסו  המזון  מוצרי בסל  וכן  המכולת  מהסופר, 
 פרופמריה לבית. 

אוכל בחוץ, כל הדברים האחרים, כגון בילויים,  בסל הצריכה האישית ייכנסו  
 רכישות שונות, ביגוד, קוסמטיקה וכו'. 

 
כן ההמלצה שלי ם בד"כ איננו שולטים באופן טוב, על  וניבשני הסלים האחר 

. את התקציב יש לקבוע  הולם לכל אחד מהם בנפרד להחליט על תקציב  היא  
ויזה   בחודשים האחרונים.  כםבהסתמך על הוצאותי לכל סל נקצה כרטיס 

. אם לדוגמה יש שני בני זוג, אז לסל השלישי יהיו שני כרטיסי אשראי  ייעודי 
 נפרדים לכל בן זוג. 

דוגמה בעזרת  להמחיש  למישהו )  אנסה  מייצגים  מספרים  בדוגמה  אין 
 (: ספיציפי, אלא מספרים לצורך המחשה בלבד 

 
  ההוצאות התפלגו כדלהלן:על בסיס שלושת החודשים האחרונים 

 

 
 
 
 סל

ממוצע  
3  

חודשים  
 אחרונים

 
תקציב  

ויזה  
 עתידי 

 4,000 4,200 מזון 

 2,400 2,500 1בן זוג  –צריכה אישית 

 2,400 2,500 2בן זוג  –צריכה אישית 
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אקצה   ל  4בהתאם  הראשון  נפרדים,  אשראי  הכרטיסי  קבועות הוצאות 
יודע אין צורך לתקצב והשאר לשלושת המקורות לעיל, כאשר א  אותוש ני 

  מה צריך להיות הסכום בכל כרטיס.
נמוך   –המלצה   סכום  ויעדי    יותר, גבוה  \תקצבו  להכנסותיכם  בהתאם 

לעצמכם. שהצבתם  חמה    החסכון  יותר,    -המלצה  נמוך  תתקצבו  אם 
 )כפי שהמחשתי בדוגמה(.  תשאירו לעצמכם מקום קטן לחריגות

 
סך,  לכל  מוגדרים  נפרדים עם תקציבים  ויזה  כרטיסי  ברגע שתתנהלו עם 

באמצעות האפליקציות של    יהיה לכם קל יותר לבצע עקב אחר הכרטיסים
הינו   המזון  תקציב  לדוגמה  אם  האשראי.  אומר    4,000חברות  זה  ש''ח, 

של   שבועי  סכום  להוציא  לד   1,000שאוכל  שאם  כך  עברו ש''ח,  וגמה 
שהוצאתי   רואה  ואני  החודש  מתחילת  לעצור ש''ח,    3,000שבועיים  עלי 

גל מהגז  ר ולהוריד מעט את  ה  לעשות חושבים ולנהל זאת בצורה מושכלת
בהוצאת הכספים. כמוכן שאין ברצוני להגביל את עצמי במזון, אך באמצעות  

ויכול בצורה שוטפת  השיטה, אני מקבל פרופורציה על רמת ההוצאות שלי  
 בשוטף.  לנהל את האירוע

 
ל ניתן  ב בבצע  מעקב  ויעיל  פשוט  של  אופן  האפליקציות  חברות  אמצעות 

שבועי  ובאופן  להוצאות .  האשראי  מסוים  סכום  להקצות  החלטתכם  אם 
 מהסכום שהקצבתם לכרטיס האשראי. במזומן, הפחיתו את הסכום 

 
בחשבון שזה יורד  לפרוס, רק קחו  ניתן  מבחינתי  מבחינת פריסות תשלומים,  

 מהתקציב שלכם לחודשים הבאים. 
 

השיטה הזאת שינתה את חיי. ממצב של חוסר שליטה בהיקף ההוצאות 
החודשי, עברתי לשליטה ביד רמה ובאופן שוטף בתזרים שלי. גם לאשתי  

כל  על היקרה כרטיס ויזה שלה עם תקציב מוגדר בו היא יכולה להוציא כסף 
שתבחר  זאת  מה  התקציב  וכל  הם    .שהוגדר   בגבולות  שלנו  היעדים 

אם ידוע לנו על חריגות, אנחנו מתעדכנים ולעיתים קרובות משותפים לבית.  
שנינו. בין  תקציבים  לא    מנווטים  פשוט  הוא  כי  הפירוט  לתוך  נכנס  אינני 

. זאת זכותנו מעניין אותי. מעניין אותי להתנהל מתוך אחריות תקציבית בלבד 
! כל זאת עלינו לעשות  ולהוציא אותו על כל מה שנבחר להנות עם כספינו  

את עצמנו    בצורה זאת, אנחנו הופכיםתוך שמירה על התקציב שהגדרנו.  
 . על ידו  לשולטים בתקציב ולא נשלטים
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 ה ייצירת אסטרטג - 5שלב 
 
לצמיחא שלכם  המנוע  תהיה  פעולה  להבין סטרטגיית  עליכם    ה. 

עליה להיות    שאסטרטגיה היא חלק מהמשחק עליו דיברנו בשלב הראשון.
ומצד שני  מצד אחד גמישה   וברורה.מחשבתית  לעיתים רבות,    קונקרטית 

יזרע תצטרכו לדבוק באסטרטגיה שלכם, למרות שהאגו שלכם יגיד אחרת ו
 . של פסימיות  במוחכם ארס

 
אסטרטגיות של  סוגים  המון  עצמו    יש  להתאים  צריך  אדם  כל  ומניסיוני, 

יש כלל ברור, בלי סיכון אין    , כאשר לרמות הסיכון שהוא מוכן לקבל על עצמו
  סיכוי.

 
במסגרת המשחק שלנו עם הקלפים, עלינו להכיר את חוקי הכסף בצורה 

בחוקי המשחק, נכנסים . שלנו  טובה על מנת להפיק את המיטב מהמשחק
חוקי המינוף ששונים בין  עות שונות, קהחלים על השלסיפור גם חוקי המס 

ניהול הסיכונים שלנו בכל מוצר השקעה    תמובן יכול כהשקעה להשקעה ו
   שנבחר.

 
ריבית   עקרון    דריביתעקרון  להבין  הוא  שעליכם  השלכותיו את  בסיסי 

את  וחשיבותו   לפדות  תבקשו  בטרם  אומר,    הרווחים.לעומק,  ובקצרה 
עושה  כ שלכם  חסכתם  תשואהשהכסף  לדוגמה  נניח וש''ח    100,000, 
שיניבו במוצר  אותם  השנה    10%לכם    הפקדתם  בסוף  לכםבשנה.   יהיו 

אם תשאירו אותם ושיעור .  ש''ח  10,000, כלומר הרווחתם  ש''ח  110,000
על   יוותר  לכם  10%התשואה  יהיה  כבר  הבאה  בשנה  ש''ח.   121,000, 

תרוויחו השנייה  ש''ח  11,000  כבר   כלומר  ש''ח    10,000)במקום    בשנה 
הכסף( את  ומשכתם  לשנה.במידה  משנה  יגדל  הסכום  וכך  בשנה   . 

 100אלפי ש''ח )במקום    159-כעל פני כל השנים  העשירית לדוגמה תרוויחו  
על  תרוויחו  שנים    20לאחר    ל שנה(.כומשכתם רווחים    האלפי ש''ח במיד 
לפי ש''ח במידה ומשכתם  א 200)במקום  אלפי ש''ח 573-פני כל השנים כ

 רווחים כל שנה(.  
 

מנע ככל הניתן  י להאם הבנתם את המספרים שבדוגמה, ברור לכם שעליכם  
 מהר יותר ליעדיכם. ממשיכת הרווחים על מנת להגיע 
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. המינוף, אשר יוביל אתכם מהר יותר למטרה שלכםעקרון בסיסי נוסף הוא 
כפי שציינתי, תארו לכם שהכסף הוא העובד שלכם, וכעת גייסתם עוד עובד  

עב  בזול כסףושיעשה  להגיע רכם  ותוכלו  גדל  שלכם  העבודה  כוח  כעת   ,
ר יותר. גם למינוף עקרונות וחוקים רבים אותם יש להכיר בכל ליעדיכם מה

 מכשיר ומכשיר. 
 

מגוון רחב  לכלול  חייבתסטרטגיה שלכם אובחזרה לאסטרטגיה, אוסיף כי ה
אצלי העקרון בו הנכם תלויים.    ולא מקור הכנסה בודד  של מקורות הכנסה

מוכרים ולא  צוברים  שנכסים  הוא  אני  המנחה  כמובן  אך  לעצמי מ,  שאיר 
 תמיד גמישות לניצול הזדמנויות. 

 
מקורות הכנסה שיוכלו לשמש אתכם  רחב של  ברשימה להלן אפרט מגוון  

 :להגיע למטרתכם ככםדר ב
 דרך קרנות השתלמות  –שוק ההון  .1
 גמל להשקעהדרך  –שוק ההון  .2
 דרך פוליסות ביטוח  –שוק ההון  .3
 דרך קרנות נאמנות, תעודות סל  –שוק ההון  .4
 דרך מסחר באופציות  –שוק ההון  .5
 דרך ניהול תיקים  –שוק ההון  .6
 דרך מסחר עצמאי –שוק ההון  .7
 רכישה, השבחה ומכירה  -בארץ או בחו"ל נדל"ן  .8
 רכישה, השבחה והשכרה -נדל"ן בארץ או בחו"ל  .9

 רכישה למכירה -נדל"ן בארץ או בחו"ל  .10
 קומבינציה וכו' / עסקאות יזמות - נדל"ן בארץ או בחו"ל .11
 פנלים סולאריים  .12
 קרנות השקעה פרטיות  .13
 הלוואות חברתיות  .14
 בעסקים/סטרט אפים וכדומה השקעות  .15
 בעזרת יכולות שפיתחנו פתיחת עסק  .16
 הפניות של לקוחות לעסקים שונים קבלת עמלות על  .17
 מכירת ספרים פיזיים ו/או דיגיטליים  .18
 פרונטליים/דיגיטליים  ושיעורים מכירת קורסים .19
 וכו'  EBAY/SHOPIFYמסחר אלקטרוני כדוגמת אמזון/  .20
 מכירת ידע  .21
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 בתשלום הפיכה לאוטוריטה בתחום ומתן המלצות בתחום עיסוקנו  .22
 מניבים  יצירת נכסים דיגיטליים .23
 שיווק שותפים באינטרנט  .24
 מכירת לידים   .25
 מכירות של מוצרי יד שניה  .26

 
שלל   בפניכם  זאת  פרסתי  רשימה  נוספות.  הכנסות  להשגת  אפשרויות 

ספק   לי  אין  הכנסות.  סוגי  הרבה  עוד  שיש  וכמובן  סגורה  רשימה  איננה 
רצוי  מה יהיה מקור ההכנסה הבא שלכם.  שמעיון חוזר ברשימה, תחשבו  

 שתתמקדו באחד בכל פעם, לימדו אותו והתנסו בו. 
 

ממספר   הכנסות  ועוד  עוד  להשיג  היא  המתמדת  של שאיפתכם  רחב 
מקורות   2בתחילת דרכי התחלתי עם    .גם אם הן תהיינה נמוכות ,  מקורות
אשתי.  הכנסה ושל  שלי  בתחום  ,  נוסף  הכנסה  במקור  להתמקד  ניסיתי 

האינטרנט שגזל ממני שעות עבודה רבות וזמן יקר ולא הניב לי את ההכנסה  
ידע  . יחד עם זאת, רכשתי מהעיסוק בו  שציפיתי ביחס למאמץ שהשקעתי

היום. עד  שימוש  עושה  אני  בהם  רבות  למקורות   ומיומנויות  ובחזרה 
ההההכנסה,   לטובת  ידע  ולהשיג  להילחם  הכנסה. משכתי  מקורות  שגת 

הכנסה, ולאחר  מקורות    4תי לצרגע שהצלחתי לפרוץ את הגבולות שלי, קפב
ל מכן    6-מכן  לאחר  בת  15-לכבר  ובשנה  שונים.  הכנסה  כנית  ומקורות 

דואג לאתגר את עצמי ביחס להכנסות  לי  האסטרטגית ש באופן קבוע  אני 
יש לשים דגש על מקורות הכנסה רווחים ראוי לציין כי  והתוצאות בהתאם.  

 . נצל את זמנכם בצורה אפקטיביתיותר ורווחים פחות ול 
 

, זה  הםלעשות את של  והמינוף  דריביתריבית  ה  נותהרווחתם? תנו לעקרו
 ישתלם לכם! 

 
הכסף שיוביל   שריר  השריר  זהו  הדרך.  במהלך  לפתח  שעליכם  שריר  זהו 

ולהגיע למצב   , אותו ולאתגר אותועליכם לתרגל  אתכם לעבר חופש כלכלי.
 הכנסות גם כשאתם ישנים ולא רק בזמן עבודה. יםייצר בו אתם מ 
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 יכולת קבלת החלטות  - 6שלב 
 

מציע שתקראו אותו מספר   אני.  הוא שלב קריטי להצלחה שלכם  שלב זה
חוסר הוא הגורם מספר אחד לפעמים על מנת להפנים את האמור בו, כי  

 . והגשמת מטרות הצלחה בתחום הפיננסי
 

לסווג על פי אופן קבלת   אנשים שניתןבחיי הבחנתי במספר טיפוסים של  
 : בחייהם החלטותה
 
, אך  אלו אנשים שמקבלים החלטות בצורה מהירה   –  החלטהה מהירי   .1

, הם יודעים להבחין בין יתרונות לחסרונות של כל החלטה  מושכלת
ולנהל את הסיכונים   יודעים לנתח  בעת באופן ברור,  בצורה מהירה 

החלטות  עם  מאוד  שלמים  כלל  ובדרך  שלהם  ההחלטה  קבלת 
וגם אם זה היה לרעה. אלושקיבלו, גם אם זה היה לטו אנשים   בה 

שקיבלו,  בהחלטה  טעו  אם  לקחים  הם  שגם  להפיק  לקראת   ידעו 
ות מסוג זה  ההחלטה הבאה שתגיע לפתחם ולא יהססו לקחת החלט 

אם ההחלטה משרתת את מהר  ם מאוד  יאותם אנשים מבינ  בעתיד.
ו  מטרתם ברמת המאקרו די מיידית ועל כן מקבלים החלטה שקולה 

 ורצים איתה הלאה. 
 

דברים,    –  אנליטייםה .2 של  לרזולוציות  לרדת  שאוהבים  אנשים  אלו 
ם, לקרוא, להעמיק ולהסתכל ת ניתוחים על ניתוחים על ניתוחי ולעש

לעיתים קרובות על תמונת המיקרו מבלי להסתכל על תמונת המאקרו 
קבלת ש אופן  המקרים,  ברוב  מסוימת.  מהחלטה  להפיק  יוכלו 

יותר  איטי  יהיה  שלהם  הפריההחלטות  בחינת  בשל  והירידה  טים  , 
גבוהות  שעומדת לרזולוציות  טובה  הזדמנות  יפספסו  הם  לעיתים,   .

 בשל התמהמהות. בפניהם 
 

אלו אנשים שבעת קבלת החלטה מתבלבלים, היות    –  כבדי ההחלטה .3
אלו בדרך כלל אופציות   הרבה אופציות נוספות.והם חושבים תמיד על  

הדרך  על  עליהן  מוצפיםלרוב  .ששמעו  מרגישים  הם  הם  ,  כי   ,
על כל אופציה ואופציה ולא מצליחים  ומבזבזים את זמנם  מסתכלים  

אחת שתואמת את מטרתם. אותם אנשים בוחרים לבחור באופציה  
להיות  לא  ש  במודעשלא   אלא  במטרתם,  ידי להתמקד  על  מוסטים 
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אינם  אופציות ש השלכות של  לעסוק בחשיבה על  וגורמים מסיתים  
בכלל אם  החלטה,  מקבלים  כלל  ובדרך  רב מכירים  זמן  לאחר   ,

 .ומאבדים זמן רב בדרך 
 

שפשוט נוטים לדחות קבלת החלטות, כי אלו אנשים    –  "הדחיינים"  .4
להפעיל לא נוח להם לחשוב או להתמודד עם החלטות. קשה להם  

את ראשם, כי זה מצריך חשיבה והתמודדות עם סוגיות שפשוט לא  
להתמודד  להם  דחיי   .עמם  בא  את השלכות  מבינים   תלעיתים, הם 

. לדחות את קבלת ההחלטהעל מטרתם, ובוחרים במודע  ההחלטה  
ומונעים בדרך כלל   כלל, הם מלאים בתירוצים בארסנל שלהםבדרך  

 של "למה לא" ופחות ב"למה כן".  כללית מגישה
 

מעבירים את ההחלטה פשוט האמת היא שיש קבוצה נוספת של אנשים ש
נוטים להתחמק    הם  ובכך   , , כי זה פשוט כבד עליהםשלהם למישהו אחר 

לרשימהמאחריות להוסיפם  בחרתי שלא  באמת .  לא  בד"כ  כי ההחלטה   ,
 ידם. התקבלה על 

 
כיצד אתם   . עם איזה טיפוס אתם מזדהים היום?היום  הסתכלו על עצמכם

 ? תופסים את עצמכם היום
 

ל קדימה  כםברור  שירוץ  הארבעה  מבין  אחד  טיפוס  פני   שיש  על  ויחלוף 
  , מהיר ההחלטה.האחרים במהירות ובחוכמה. נכון, מדובר בטיפוס הראשון

אם אינכם מזדהים איתו כעת, אני מציע שתתחילו לעשות את דרככם בכדי 
כמוהו להיות  פה  לשאוף  אין   .DNA    אחד של  גנים  עם  נולדנו  לא  מולד! 

הללו במהלך דרכנו בחיים מהסביבה    רכשנו את כל ההרגלים  !מהטיפוסים 
הפכו להיות   רגלים אלולהיות מי שאנו היום וה  אותנו  האשר הוביל  ,  שלנו

, סוג של אוטומט או ברירת מחדל שהמוח  כנית ההפעלה במוחנווחלק מת
מכאן, אני מחזיר אתכם לשלב   שלנו מייצר בעת התמודדות עם החלטה.

ניתן בהחלט וחשיבותו.    המיינדסט   על כוונון  נובו דיבר בהדרכה זאת  הראשון  
במוחנו ההפעלה  תכנית  את  מקבל  ולגרום    לשנות  טיפוס  את  לשנות  לנו 

 לשפר אותו.  ו ההחלטות היושב בראשנו
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ויודעים שהוא בעייתי ולא יקדם אתכם    ברגע שאתם מודעים לטיפוס הזה
לפטר אותו מתפקידו ולהכניס לחייכם  במהלך  הלאה, אני מניח שתתחילו  

, כי הקודם לשלטון, כזה שינהל את עניינכם בצורה טובה יותר   חדש  מנכ"ל
 פשוט לא עשה את עבודתו נאמנה. 

 
ה , נזרקה לעברי השאלבמהלך אחד הקורסים שעברתי בהתפתחות אישית

בחייך מה  " שקיבלת  חשובה  הכי  בראשי    ?"ההחלטה  לרוץ  התחילו  מיד 
רובן בתחילה היו נראות לי   ,מחשבות על החלטות שקיבלתי בדרכי בעולם 

משמעות לאחור   ,חסרות  בהסתכלות  בעקבות  ,  אבל  שזזו  השיניים  גלגלי 
משמעותיים  היו  בדרך   .ההחלטות  שקיבלתי  מאוד  חשובה  החלטה   ,ואז 
הרגש .  והאמת שדמעות התחילו לבצבץ בעיניי   יקפצה פתאום והסתכלה על

חד כמו תער ושלם  , זאת החלטה שקיבלתי מבלי למצמץ .התחיל להתעורר 
הגר )אשתי היקרה(   .שנים  10-תחיל לפני בערך כההסיפור    .בה במאה אחוז 

בחודשיה הראשוניים  כבר תקופה  .בהריון  טוב  מרגיש  לא  כאב    ,אני  מעין 
לי   וגורם  עובר  לרופא המשפחה  .חולשהראש שלא  צייד   הלכתי  שכמובן 

עובר שבוע ועוד שבוע, ועדין החום לא   ."אותי בשלל תרופות ואמר "זה וירוס
תפקוד  בחצי  ואני  הנשיקה   .יורד  במחלת  שמדובר  לחשוש  התחילה   הגר 
רופא המשפחה   .ריוןיהיות וזה עלול להשפיע על הה,  ואמרה שכדאי שאבדק

הסברתי לו את החשש והוא  ,  והגעתי לרופא המחליףחו"ל  חופשה בהיה ב
תקין לרופא   .שלח אותי לבדיקות דם והכל היה נראה  הגיעו בדיקות הדם 

 ... המחליף
 

והגעתי שוב למרפאה היישר לרופא שלי שחזר  כאבי הראש והחום המשיכו
ומסתבר שהן לא כללו    הרופא בחן את בדיקות הדם הקודמות  .מהחופשה

 ?נשלחתי שוב לבדיקה ונחשו מההנשיקה(. )מחלת  CMV בדיקת
חולה להיבדק  ...אני  והלכה  חששה  )ללא  והגר  חיובית  נמצאה  היא  גם 
 ...מהאירוע כבד לחץ לנו התחיל להתגלגל  .תסמינים(

 
בדיקות  מספר  לאחר  עצמנו  קשרים...ומצאנו  להפעיל  אחד   התחלנו  אצל 

במרכז חולים  בבית  המובילים  בהיר    .הפרופ'  ביום  החודש   באזור ואז, 
 ישבנו אצל הרופא הבכיר שהתחיל לירות עלינו מספרים  השלישי להיריון

האמת שהיו   .על ההיריון   CMVונתונים סטטיסטיים לגבי ההשלכות של ה
  .שם כל מיני מילים נוראיות של מה יכול לקרות 
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וממוקד  חד  ולהישאר  מילים  מאותן  להתכופף  עצמי  עם  בחרתי  איפשהו 
ניו מקבל את האפשרות   .טרהמ בו    זוכרים את הסרט "המטריקס", ברגע 

 ...פתאום הגיע גם כאן אותו הרגע? לבחור בין הגלולה הכחולה לאדומה
קורה  למה  והמספרים  הסטטיסטיקות  כל  את  עלינו  ירה  שהפרופ'  לאחר 

 :הגיעה פתאום השאלה...אם
 

 ??אז מה אתם מחליטים
 .ם אתם מחליטים לעשות הפלההא -כשתמצית השאלה הייתה למעשה 

 
 :ללא רגע אחד של היסוס יצאו מפי המילים הבאות

אדוני הרופא" מחליטים  אנחנו  מה  אומרת,  זאת  משהו    ?מה  האם מצאת 
אני לא שמעתי אותך  ?חריג בעובר? האם יש איזושהי סיבה להפסיק היריון

לחדש תמשיכו בבדיקות ובמידה ויהיה לכם משהו  .אומר שהעובר לא בריא 
לרופא הבכיר לא הותרתי כל מוצא, הוא קיבל את ההחלטה    ".לנו, נדבר שוב

לי  )  שלי שינה  באמת  לא  כבר  זה  אבל  ממנה,  עם שלל ההסתייגויות שלו 
 .והמשכנו הלאה  (משהו

 
היה   .אני מודה, תקופת ההיריון לא הייתה פשוטה ולעתים נמשכה כמו נצח

ועוד בדיקות  אצלנו מתח רב שנמשך מספר חודשים ובדיקות  עד   בדיקות 
העובר השובב    .בו התבשרנו לבסוף כי העובר בריא  לסוף החודש השמיני

אבל   ,והחליט על פוזיציה הפוכה בבטן  המשיך לעשות לנו בעיות גם בלידה
 .בסופו של דבר חולץ והגיח לעולם בריא ושלם

והעובר   .על רגע זה בכל יום בחיי   מודה אני לאלוהים, ליקום ולהגר היקרה
 . 9הבן שלי עומר, כיום בן  ...הפך לו לילד קסום

 
מה היה קורה אם הייתי נוהג אחרת באותו  ,  הרבה פעמים עולה בי המחשבה

ומכאן מגיע גם הרצון להבין   ...מה הייתי יכול לפספס בחיי   .רגע ההחלטה
הרגע באותו  ההחלטה  את  קיבלתי  משהו    .כיצד  שם  שהיה  להודות  חייב 

אילו    תארו לכם כיצד הגר הייתה מרגישה  .מבפנים שהכווין אותי מנחה גם 
 .הייתי נוהג בחוסר החלטיות, חוסר בטחון והססנות

יכול להיות שמשהו אחר היה קורה    ?האם היא הייתה הולכת אחרי האם 
 ...יש הרבה שאלות שיכולות לעלות כאן ?לעובר 
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לקחת זאת גם  וכיצד תוכלו    אז מה אני לקחתי מפה לעניין קבלת החלטו
 :אליכם בכל החלטה שתבצעו בחייכם

 

 זוהי נוסחה קריטית להצלחת ההחלטה - כםבטחון בהחלטה של ושדר  •

 כם לא משנה מי עומד מול כםועם האמת של כםעם עצמ וכל •

 החלטות מקבלים בלב שלם, גם אם הן קשות  •

 בעת החלטות קשות דווקא מנהיגות נמדדת במצבי קיצון ו •
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 קיצור דרכי  - 7שלב 
 
זהו משפט   "דע היוםמה שאני יו  שנים  10לפני  מה היה קורה אם הייתי יודע  "

. האמת היא, שהוא מתנגן בראשם של הרבה  פעמים   בראשי הרבהשמתנגן  
בוה גבמשפט    מספר השנים  עיתיםל  שעברו איתי תהליך ליווי.לאחר  אנשים  
 .  ל פעםכאבל המשפט הזה פשוט חוזר  בהרבה, 

 ועל זה נאמר:
 . תה לא יודע, עד שאתה יודע"א"אתה לא יודע מה ש

 
מקוו אני  זה,  כבם  שהבנת  הבשלב  יותר  עשירים  שתהיו  שנה בר  שבכדי 

להציב לעצמכם מטרת הקרובה, יהיה עליכם לכוונן את המיינדסט שלכם,  
ל להשיגם,  ברורים  ויעדים  ולהתחיל  על  שלכם  המשחק  קלפי  את  הכיר 

ל בהם,  את  להשתמש  שלהכיר  באופן שוטף כהמספרים  בהם  ולשלוט  ם 
 . וליצור אסטרטגיה שתוביל אתכם קדימה

 
המון ידע שצריך להכיר על מנת שחלקכם חשב לעצמו, שיש פה  אני מניח  

טות אסטרטגיות, להתקדם עם השקעות, להכיר את המספרים לקבל החל
ל ולדעת  עצמכם  לעצמכם של  אמרתם  ואז  וכו'  שוטף  באופן  אותם  נהל 

. אי אפשר להיות בקיאים  בקיאים בהכל, שזה ככל הנראה נכון  שאתם לא
 מסוים. כן אפשר לשלוט בהכל עם ידע אבל בהכל, 

 
.  לאנשי מקצועבעיקרם  קיצורי הדרך שאדבר עליהם בשלב זה, מתייחסים  

המקפצה איש מקצוע טוב, יוכל בדרך כלל לתת לכם את  עליכם להבין כי  
להזכירכם, הוא המשאב   , זמן  .באופן משמעותי לכם זמנים  ויקצר    לשלב הבא

בחיים שלנו  חשוב  ש   הכי  הבנו  כבר  ואבובהשקעות,  שעובר  רגע  נני  יכל 
 משקיע את כספי בצורה אופטימאלית, אני מפסיד כסף! 

 
אשר מספקים    כהרגל קבוע, אני נוהג לעטוף את עצמי באנשי מקצוע טובים

לעשות  היכולת שלי  וחוסר  חוסר הזמן  הידע,  לחוסר  מצוינים  לי פתרונות 
אני לא סומך   ברוב עשייתם.אני כן מנהל אותם ובקיא  חשוב להגיד שהכל.  

את ענייני באופן    על אף אחד בעיניים עצומות ודואג להפגין נוכחות ולנהל
 את שנינו.  כזה שיחד עם איש המקצוע אנו יוצרים סינרגיה שמקדמת

אשתמש  ברוב המקרים  אם יש לי יכולת לרכוש שירות של איש מקצוע טוב,  
אם אני מעריך שהערך שאקבל מאיש המקצוע    בה. זהו קלף נוסף עבורי.
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ומקבל   ואני מתקדם  WIN  WIN, אזי יש פה  גבוה מהערך שאשלם עבורו 
 . באופן די מהיר החלטה 

 
שאם עיסוקו של בעל מקצוע  מה שעומד בדרך כלל לנגד עיניי, הוא העקרון 

לקחת אותו ולא לעשות מה שנדרש  הוא ה"לחם והחמאה" שלו, אני מעדיף  
 ים שאינני בקיא בהם. דבר ו"להתגלח" פעם ראשונה על  לבד 

 
בחיי ואתן כאן    בהקשר זה, יש לי המון דוגמאות לבעלי מקצוע בהם אני נעזר 

 : כמה
סוכן הביטוח שלי, זהו אדם שמקושר לכל חברות הביטוח, מוכר על בסיס 

סיטונאיות על מוצריו וגם   והנחות  קבוע מוצרי ביטוח ובשל כך זוכה להטבות
ועוסק  נושם  פי אלף יותר טוב ממני. הבן אדם קם בבוקר,    מכיר את המוצרים

הלקוחות שלו   ציה, מעודכן בצרכיבענייני הביטוח בכל היום, מעודכן ברגול
מיטבית. בצורה  להתאים פתרונות  בביטוחים    ויודע  בקיא  אני  אליו,  בניגוד 

, אך אני בדרגה אחרת ממנו.  ברמה מסוימת שמאפשרת לי שליטה והבנה
בכדי לקבל החלטות מושכלות ואני יודע שהוא   high levelמספיק לי להבין ב

 ידאג לפרטים הקטנים. 
 

מתחיל בטיפוח קשריו מול כל יועץ המשכנתאות שלי, זה אדם שקם בבוקר ו
ם של הבנקים ויודע לנהל הפקידים/ות בבנקים. הוא מכיר את כל מרכולת

אופן שאני לא אוכל להגיע אליו בחיים, אלא אם אלך  מו"מ להוזלת עלויות ב 
. זה ארכוש השכלה וניסיון רב בעבודה זאתויטפח קשרים,    לעבוד בעבודתו

, לא שלי והערך שהוא יוכל לתת לי יהיה גבוה מהערך  הלחם והחמאה שלו
 שאני אשלם. 

 
עסקיים ויועצים  פיננסיים  ניסיון  יועצים  צברו  אשר  היעדים ,  את  שתואם 

אתכם   להביא  ויוכלו  דרך  ובצאליהם  שלכם  קיצור  הם  יותר  מהירה  רה 
קוונטית   משמעותי. קפיצה  הרגשתי  כאלו,  ביועצים  שנעזרתי  פעם    בכל 

, אל תתביישו  אם אינכם מצליחים להגיע ליעדים שלכם לעבר היעדים שלי.
ערך  הזמן שיחסך לכם והש, אין לי ספק  להשתמש בעזרה ואל תחסכו בכך 

לעניין זה, מזמין אתכם לקרוא שוב על  על העלות שתשלמו.שתקבלו יעלה 
 פרק קבלת ההחלטות. 
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כשהגעתי ים של זמן וטעויות.  לי    ך מלווה משקיעים, הם עוד דרך קיצור שחס
שלי, היה לי המון ידע בנדל"ן,  להשקעה הראשונה  לרכוש את דירת המגורים  

ותשומות להשקעה   ניהול המו"מ, אבל חוסר זמן  בתהליך רכישת הדירה, 
, העיצוב והאדריכלותוניהולם,    השיפוץ, הליך בחירת אנשי המקצוע לשיפוץ

.  גם כאן, העדפתי מישהו שזה הלחם והחמאה שלו  השכרת הנכס ומכירתו.
דירות   על עשרות  מו"מ  מנהל  הוא  טובות,  לצוד עסקאות  בבוקר  קם  הוא 

מקצוע   אנשי  מס'  ומעסיק  שיפוץבמקביל  השכרהלטובת  עיצוב,   ועוד   , 
על   איתו  ועובדים  שלשמכירים  רב  לעשות    מספר  שלא  ונזהרים  נכסים 

אופרציה שעבורי הייתה   .טעויות כי הוא מהווה עבורם מקור פרנסה עיקרי
  ראה שכר לימוד על טעויות. נרב להקים והייתה כוללת גם ככל ה  לוקחת זמן

ניהלתי את ההשקעה והייתי בקיא בפרטיה, הכרתי את  אין זה אומר שלא  
התהליך   ואת  מצוין  לאורכוהמספרים  את   ניהלתי  בסיסית.  הבנה  תוך 

 היועץ והצוות שגייס סביבו. השארתי בידי  יותר  הפרטים הקטנים
 

. אם היה לי את הידע  שקיצורי דרך הם דבר מבורך   ר מלסיכום שלב זה, או
מקצה   משתנים  היו  שחיי  מניח  אני  דרכי,  בתחילת  כיום  בו  מחזיק  שאני 

אם תצרכו באופן קבוע ידע מאנשים שהיו במקומכם והגיעו למקום   לקצה.
או דרוש לכם ידע מסוים על מנת להתקדם לכיוון    להגיע, שואפים  שאתם  

תקבלו קיצור   עזרת שימוש במומחה מתאיםשב  אין לי ספק  , היעד שלכם
 המחיר ייתכן ו  ועוד.  ת, חוסר התקדמותושלוניזמן רב, כאב ראש, כ  דרך של

מידי, אבל ישתלם לכם במרוצת לא תמיד יתורגם לערך כספי  לקיצור הדרך
בדגש על האם זה מקדם אותי   , תמיד כיצד עליכם לקבל החלטות  . זכרוהדרך 

אם אחזור שניה לשלב הראשון עליו דיברנו, לעיתים קרובות   ?ליעדיי או לא
יקפיץ לנו בראש "  דברים כמו  תשלום למומחה באוטומט  יקר",  לי  "זה  אין 

. שאלו את עצמכם במקום זאת,  כסף עכשיו", "אני אחסוך ואז אשקיע בזה"
סביר להניח   במומחה? מה אני יכול להפסיד מזה?   ראיעזמה יקרה אם לא  

 שהרבה יותר. 
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 דרכי ניהול  - 8שלב 
 

שתיארתי   השלבים  כל  פני  מעשיים על  וכלים  רחב  ידע  ניתן  כה  עד 
התפתחות שלכם, יחד עם זאת, אני יכול להבטיח לכם שאם לא תנהלו את ל

בגדר   יישאר  הכל  יקרה.  לא  כלום  מחשבות  של  עצמכם,    ורעיונות עוד 
ספר  באיזה  לפוטנציאל  שקראתם  מודעים  כשאנחנו  אגב,  ורוצים  שלנו  . 

רקע, משהו מתרחש  רעיון ולא יורד לק  עוד   להגיע אליו, אך הוא נשאר בגדר 
ביני לבין עצמי. אני    אבמוחנו, שנקר  ציפיות  שואף דיסאוננס, דהיינו פער 

ה שקורה בדרך  מ. ואז  להגיע לאן שהוא אבל לא מגיע אליו כי אני לא מתקדם
מבחינת אנרגיות ודי    ך להיות ממורמר באופן קבוע, כבויאני הופכלל הוא ש

 אנמי. 
 

ישבתי יום אחד  ביקורת שערכתי לאחת החברות הגדולות במשק,  במהלך  
  שהוא מעט ממהר כי סיפר לילשיחת חולין ואז הוא  יחד עם מנכ"ל החברה

למשרדו ולשבת לו על הראש. עוד   ך להגיע היוםיצר   בחברה  בעל השליטה
. ואז שאלתי את המנכ"ל הוא סיפר לי, שזה קורה בכל שבוע באותו המועד 

מגיע   כשהוא  פה  קורה  בדיוק  כיצד מה  לבחון  רוצה  שהוא  לי  סיפר  והוא 
לאסטרטגיה ביחס  מתקדמת  חדשות,  שלה  החברה  שקרו   התפתחויות 

השבוע המחלקות,  כן  ו  במהלך  של  התפקוד  באופן  מיוחדים  דנים  צרכים 
שבסגנון.    שעולים מ  ראויודברים  חברה  שאותה  רב  לציין  כסף  רוויחה 

שיחה זאת, בחנתי את נושא הישיבות הללו  וממספר מקורות הכנסה. לאחר  
אחרותגם   לגלות שבמקומות    בחברות  והרבהונוכחתי  כסף  עושים   , בהם 

ישיב "אסטרטגיה"מתקיימת  שבוע  ת  בכל  קבוע  באופן  שעון  כזאת    . כמו 
 בשאר המקומות בהן לא ראיתי זאת, הבחנתי בדשדוש בתוצאות. 

 
כפי שציינתי בתחילת מדריך זה, התא המשפחתי שלנו הוא עסק לכל דבר. 

ליומני   והכנסתי  הבחנתי  בו  ההרגל  את  לאמץ  החלטתי  "ישיבת  משכך, 
יכול להציק לי ולהפריע בו אף אחד גם לא  בזמן קבוע    אסטרטגיה" שבועית

לעשות   נוהג  אני  הזאת,  בישיבה  מה    ZOOM OUTלי.  ולבחון  מהמשחק 
 קורה בו.  
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בכל   כיצד עבר השבוע האחרון, אילו הצלחות היו ליתמקדות היא בעיקר  הה
היכן אני ביחס לאסטרטגיה  ,  התחומים )גם אם קטנות( ולאו דווקא פיננסיים

דיון בהחלטות   לי זמן לעסוק בהן  והיעדים שהצבתי,  שעלי לקבל ולא היה 
ויכולים לתרום לי  במהלך השבוע, קלפים חדשים שצברתי במהלך השבוע  

 וכמובן כל נושא מהותי אחר שנדרש בו דיון. 
 

שקיבלתי  ! אין לי ספק  השתנו חיי באופן ניכר ,  הרגל זה  מאז שאני מיישם
  דרייב חדש ויכולות הניהול שלי קפצו פלאים. כמות ההחלטות שאני מקבל 

מעבר לכך, עיון שבועי  קפצו בצורה קוונטית.כמות המהלכים שאני מבצע ו
גורם לי להבין שאני בהצלחות הקטנות  הבאוסף     modeשל אותו השבוע 

שלי מבעיר בי   והחלומות  היעדים  השגת  המרדף אחר של התקדמות תמידי.  
המנוע לסביבו  את  עירני  להיות  לי  גורם  טובפסיכולוגית  רוח  במצב  ,  תי, 

מנטרל את הדיסאוננס שהיה קיים בעבר אותו הזכרתי בכושר והכי חשוב  
 בתחילת הפרק. 

 
ניהול הזמן שלכם הוא  ישיבת אסטרטגיה היא כלי ניהולי מצוין. כלי נוסף ל

ביותר. כל משימה שיש לי מקבלת   היומן שלכם. היומן שלי הוא חברי הטוב
,  ומועד לטיפול ובכך לא נשכחת. אני מציע לכם לנהל יומן מסודר   בו ביטוי

 זהו כלל יסוד. 
 

השבועיות,   האסטרטגיה  לישיבות  לקיום מעבר  שלוחה  למעשה  שהן 
ישיבות חודשיות, רבעוניות, חציוניות  תוכלו לקיים גם  האסטרטגיה שלנו,  

תוצאוב  םלדיוני   ושנתיות תקציב  סיכומי  הגדרת  חשובים ת,  נושאים    ועוד 
להמשיך   שייבחר  מי  לעבר המטרות שלכם.  אתכם  יקדמו  להתגלגל אשר 

בחייו מבלי לעשות זאת, סביר להניח שידשדש, או לא יהיה בצמיחה אליו  
המזל אז עניין  ניהול נכון הוא הכלי שלכם להצלחה שלכם ו   הוא שואף להגיע.

 הופך להיות הצ'ופר. 
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 סיכום 

 
זה,   מדריך  במהלך  בהם עסקנו  כל השלבים  כיצד  במסגרת  תוכלו  הוסבר 

הקרובה.   בשנה  כבר  יותר  עשירים  סט להיות  של  מכוונון  מתחיל  זה 
להבנה כי אנחנו בסוג של משחק התפיסות שיושב כיום בראשכם, מתקדם  

היכרות עם מצבנו במשחק, שיפור עמדות, בחירת  בו אנו מעוניינים לנצח,  
שוטף  וניהול  מהירה  החלטות  קבלת  תוך  נכונה  אלה אסטרטגיה  כל   .

 . מרכיבים שיטה ברורה שתגרום לכם להגיע ליעדים שלכם 
 

ש והמורכבות  הגדולות  העסקאות  כבאחת  ולקחה  בחיי  ים  שנ  3-עשיתי 
. הדרך לסיום העסקה הייתה קשה  , היו לי הרבה עליות ומורדותיקרות מחיי

ב ורצופה  "מאוד  הרבה  שחטפתי,  "כאפות"  ששמעתי כאבים,  לא" 
המיינדסט שלי נשאר חד וממוקד מאינספור גורמים, כולל מקצועיים, אבל  

על שלל האתגרים שהיו בו. אני   מטרה. ניהלתי את האירוע משבוע לשבוע
, בהם המוח שלי עבד בשעות הנוספות  יו לי הרבה לילות לבניםמודה שה

ידייםלייצר פתרונות.   יכולתי להרים  , אבל זה לא נלקח בחשבון בכל שלב 
המטרה   לעבר  אותי  שיקדמו  באנשים  עצמי  את  להקיף  דאגתי  כאופציה. 
וכשהבחנתי בכאלה שמסיטים אותי ממנה או לא מאמינים בדרכי, דאגתי 

להוציאם מסדר חיי, או לחילופין לא להיוועץ בהם בנושא  מדרכי ולהזיז אותם  
 זה.

, אושר גדול הציף אותי. ואז, כשאירוע הסתיים וקטפתי את פירות ההצלחה
הפעםיתהיו  ז יקרה"    הראשונה  ה  שזה  לך  "אמרתי  לעצמי  שאמרתי 

לתאר  ובקונטקסט   מילים  אין  שלך.  המשאלות  הגשמת  של  את חיובי, 
 . הזאת ןניצחוהתחושת 

 
זכרו  לקטוף הצלחות ולהגשים את היעדים שלכם,    אתם  בכדי שתוכלו גם

, ס היקר ביותר שלכם הוא אתם. עליכם להשקות אותו, להצמיח אותונכשה
 להשביח אותו ולהנות מפירותיו. אל תפסיקו להשקיע בו לעולם. 
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 הצעד הבא שלך? מה  

 
נוהג להיעזר באופן קבוע ביועצים שמלווים אותי ודוחפים כפי שהבנתם, אני  

יש לי משמעת עצמית גבוהה, אך אני מודע לעובדה    אותי קדימה. אמנם 
ואני מנסה להוציא מעצמי כמה שיותר. אני לא יודע הכל ולא מודע להכל ש

תמיד  כשמניסיוני,   אותי,  ליוו  שלי  יועצים  הנוחות  לאזורי  מחוץ  נדחקתי 
כל אחד צריך מאמן   ופרצתי גבולות שלא הייתי מצליח לפרוץ בכוחות עצמי.

וזה יכול להיות במגוון    אישי שייאמן אותו להיות גרסה טובה יותר של עצמו
 . תחומים 

 
  את השריר שיודעכמובן  אם אתם רוצים להיות עשירים יותר, עליכם לאמן  

ומבין שללא    כסף  לשלם  גםו  ולהתנהל עם כסף  לקבל כסף, לאהוב כסף, 
 לא יקרה וגרוע מכך, כנראה גם נישאר במקום או נלך אחורה. התשלום זה  

, אם יש מישהו שילמד אתכם כיצד להרוויח יותר ממה שאתם מרוויחים היום
ובאהבה.  איז לו  יכולה להיות שלא תשלמו  המנהג שלי, הוא ברגע  ו סיבה 

שאני מוצא איש מקצוע טוב שיכול לקדם אותי, אני משלם לו ובאהבה, כי 
תחשבו , דהיינו,  אם תדבקו בגישה של עניים  לאן זה יקדם אותי.אני מבין  

חישבו   , ם הוצאהכ"לחסוך" לתחליטו  שמישהו בא למכור לכם משהו, או  
  שבה צורת חשיבה    בחרו לאמץת   אם   .יעדכם היטב אם זה יקדם אתכם לעבר  

למעשה לעזור לכם   ומנסהבכל פעם שמישהו מציע לכם את השירות שלו  
, סביר להניח שתגיעו  ובזמן שלוזמן יקר על ידי שימוש בידע  לעצמכם  ולפנות  

 מהר יותר ליעדים שלכם. 
 

כבר   שתעשה לכם סדר פיננסי בראש המלאה שליכנית וקחו בחשבון שבת
אם לא   מתומחר תהליך הליווי וכל שקל שתוציאו עליו יחזיר לכם פי כמה.

הבנתם זאת עד כה, סביר להניח שתחזרו לאזור הנוחות שלכם וניפגש בעוד  
 יהיה ללא שינוי ניכר. הכלכלי תקופה ואני מניח שמצבכם 

 
ר  שימוש  לעשות  נוהג  אישית  אני  גם  שציינתי,  ולש כפי  במומחים   לם ב 

ויודע שאקבל תמורה עבור   מכוון גבוהפשוט  כי אני  על כך    עשרות אלפי ש''ח
שאשלם  גבוהים    .הסכום  סכומים  על  מצפון  ייסורי  לי  היו  לא  מעולם 

סביר    כלומר למטרות קטנות,   אם הייתי מכוון נמוך, אגב,    שהשקעתי בעצמי.
זול שירות  מוצא  שהייתי  הדרגתי   בהתאם.  להניח  תהליך  שיש  לי  ברור 

 . שנדרש לעבור 
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בעסקי   זאת  עם  יחד  ההתחלה,  על  גדולות  במטרות  להפציץ  צורך  אין 
חישבו ,  , זה שעבדתם עליו קשה מאוד וכשמדובר בכסף שלכםהפיננסיים,  

 . םיועצים זולי בידי  הפיננסי היטב אם בא לכם להפקיד את גורלכם 
 

לסיום, אני רוצה להציע לכם הצעה מיוחדת לפגישה אישית אחד על אחד 
 ש''ח בתוספת מע"מ.  500 ש''ח 1,000איתי בעלות של 

 
 

 : עמילהלן פרטי ההתקשרות 
 

 oren.bitterman@gmail.comמייל אישי: 
 

 052-6769181טלפון אישי שלי: 
 

 שלחו לי ווטסאפ עכשיו 
 

 בברכה
 אורן ביטרמן 

 
 

 מאחל לכם המראה פיננסית מהירה! 
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