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קוראים יקרים,

 ירחון פלא - נטוורקינג ושיתופי פעולה יוצא לדרך!

בירחון ניתנת במה לאנשי מקצוע מתחומים שונים, 
-כל אחד עם ניסיון וכשרון בתחומו, לתרום לכם, קו

ראים יקרים, מהידע הרב שהם צברו במשך השנים. 

מה נמצא בירחון:
מאמרים עם ערך אותו תוכלו לנצל לשימושכם, כל 

אחד לפי צרכיו. 
המאמרים  כותבי  עם  קשר  ליצור  תוכלו  תרצו  אם 

ולקבל מהם מידע וערך נוסף. 

מבצעים מיוחדים לקוראי הירחון לתקופה מוגבלת. 
-מתנות שיעזרו לכם לשווק את העסקים שלכם בק

יותר  בפועל  ולהשיג  ומגוונות,  שונות  בדרכים  לות, 
לקוחות. 

חשוב לי להדגיש: 
מהמתנות  אחת  כל  ובחינם,  מידית  להוריד  תוכלו 
שמופיעות בירחון - מתנה אחת, חלק מהן, או אפילו 

את כולן - אתם בוחרים.

הפרטים   – מסוימת  מתנה  מורידים  שאתם  ברגע 
שלכם עוברים, אך ורק לאיש המקצוע שמעניק את 

אותה המתנה!

רוצה לקבל את הירחון בחינם ישירות לתייבת המייל שלך?

ירחון פלא מפורסם אחת לחודש, 
מכיל כתבות עם טיפים על נושאים מגוונים, מבצעים מיוחדים לקוראי הירחון, 

מתנות שוות ועוד ועוד... וכל זה ללא עלות וללא התחייבו
-רוצה לקבל את הירחון-

ירחון אוקטובר 2018
"נטוורקינג ושיתופי פעולה"

מאמרים, מבצעים, מתנות

 עורכת: שולה שדה, עיצוב: לטינוגרף 

לחץ כאן לירחון חודש נובמבר 2018

כל המאמרים הם באחראיות הכתבים בלבד. הנהלת הירחון איננה אחראית למה שהכתבים כותבים.

בעלי עסקים המעוניינים להשתתף בירחון
מוזמנים ליצור קשר לדוא"ל
shula22@gmail.com
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אינדקס מאמרים
- נו מה עוד פעם יגידו לנו להצטמצם - לחסוך - להדק חגורות )שמחה שדה(

- איך לבנות לעצמך הצלחה עם הישגים ומימוש מטרות חשובות: איך לממש תקוות? )אסתי פישר היים(
- למי צבע כחול? )טובה זונשיין(

- אם לא ננהל נכון את הזמן הזמן ינהל אותנו! )נטי זנקו(
- 5 כללי מינימום ליצירת הצלחות בחיים! )אריאלה וולף(

- עסקים בסדר עולה: למה סדנה צריכה להיות ממוקדת ומה הכוונה במיקוד )דאסי נוי(
- שעון חורף : איך להתמודד עם השינוי )אתי כהן(

- מזל טוב, ייצרת את המוצר הדיגיטלי הראשון שלך, עכשיו נשאלת השאלה איך להגיש אותו ללקוחת המשלמים? )איתן גנוסר(
- זוגיות חדשה בגיל +50 )ארז מלמד(

- למה אנחנו צועקים כאשר אנחנו כועסים? )שולמית סנדרוביץ(
- פסיכותרפיה: המוח של המעי והקשר למחלות מעיים ודרכי העיכול )עדי זוסמן(

- "טוב! תתחילו לעשות!" )טל אלפדרי(

מבצעים

מתנות

משתתפים בירחון זה:
- שמחה שדה
- טובה זונשיין

- אסתי פישר היים
- דאסי נוי

- איתן גינוסר
- עדי זוסמן

- נטי זנקו
- אריאלה וולף

- אתי כהן
- ארז טל

- שולמית סנדרוביץ
- טל אלפנדרי

- דורון גושן
- ורד ג'ויה שדה

- ארז טל
- טל אלפנדרי

- אסתי פישר היים
- אסתי פישר היים

- דורון גושן
- ורד ג'ויה שדה

- דאסי נוי
- איתן גינוסר

- עדי זוסמן
- נטי זנקו
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שמחה שדה

"שלום מדברים מהבנק זה בנוגע לזכאותך להלוואה בחשבון" 
כמה פעמים התקשרו אליכם מהבנק עם המשפט הזה וכמה 

פעמים לקחתם הלוואה בכדי לכסות את המינוס?
אנו בטוחים שאתם יודעים שלקיחת הלוואות בכדי לכסות את 

המינוס זה לא הפיתרון .
נותנת אולי תחושה של אופריה, אבל ההתנהלות  ההלוואה 

הכלכלית שלכם לא משתנה ואולי אפילו להפך,
כשהיה לכם מינוס לפחות הצטמטמת בהוצאות אבל עכשיו 
את קונה יותר .. כי הרי אין מינוס בחשבון הבנק אז אפשר . 

לא ! אי אפשר!
התנהלות  של  דרך  אחרת  דרך  שיש  לכם  לספר  רוצים  אנו 

כלכלית נכונה .
נו מה עוד פעם יגידו לנו להצטמצם - לחסוך- להדק חגורות

אז זהו שלא, ולהדק חגורות..החגורה היחידה שתהדקו היא 
במטוס בדרך לחופשה שחלמתם עליה.

רק  הוא  אם  יכול  אחד  כל  ההכנסה,  את  להגדיל  אפשר  כן 
רוצה הפתרון שיצרנו! להגדיל את ההכנסה. זה אפשרי, לא 
חשוב באיזה תחום אתם עוסקים, לא חשוב כמה שעות אתם 
עובדים, לא חשוב מה היידע שרכשתם וללא כל קשר למה 

-גובה הההכנסה שלכם. השאלה האם אתם מספיק רוצים לה
פסיק לקחת הלוואות ולהתחיל להפוך הוצאה להכנסה? וכן, 

להביא הכנסה נוספת למשפחה.
רוברט ט' קיוסאקי הוא משקיע מולטימיליונר, איש עסקים, 
מחנך, נואם ומחבר רבי-המכר בסדרת אבא עשיר, אבא עני 
)שכולם ראו אור בהוצאת "מטר"(. לאחר שיצא לגמלאות 
והקים   CASHFLOW® Technologies את  ייסד   ,47 בגיל 
בני-אדם  למיליוני  היום  המייעצת  עשיר",  "אבא  חברת  את 
ברחבי העולם כיצד להיות עצמאיים מבחינה פיננסית. רוברט 

כתב יותר מ-16 ספרים שנמכרו ביותר מ-27 מיליון עותקים.
אומר: " ואומר "הרעיון "תעביר את זה הלאה" עובד.

צרכנות נבונה, הידוע גם כשיווק רב שכבתי, שיווק רשתי ועוד, 
הוא שיטת שיווק שמאפשרת לכל אדם להפוך למשווק של 
החברה, מבלי להיות שכיר בה. אותו משווק מפיץ את מוצרי 
החברה או את השרות שהחברה מספקת במגוון דרכים, וכן 
מצרף תחתיו משווקים עצמאיים נוספים שיפיצו את המוצרים 

ויצרפו תחתיהם משווקים חדשים.
צורת שיווק זו, המתבססת על שיטת ה"תעביר את זה הלאה" 
שנחשבת לשיטה האפקטיבית ביותר בתחום השיווק, פועלת 
בצורה של "זכיינות": משווק שבוחר להצטרף לחברת שיווק 
רב שכבתי משלם בד"כ סכום כסף מסוים, אשר מקנה לו את 
הזכות לשווק את מוצרי החברה או שרות שהחברה נותנת, 
להשתמש במוצריה וכמובן לקבל תגמולים על הרעיון "תעביר 

את זה הלאה" 
הרב שכ השיווק  של  "השוואתו  מוסיף  קיואסקי  ט'  -רוברט 

בתי לשיטת הפירמידה נובעת בד"כ מחוסר של ידע בתחום 
בתחום  גם  זאת,  עם  מבוססת.  אינה  שלרוב  קדומה  ומדעה 
הזה, כמו בכל תחום עסקי אחר, ישנם דברים רבים שכדאי 
הולכים  לא  קל"  ו-"כסף  שכבתי"  רב  "שיווק  מהם.  להיזהר 
יד ביד. שיווק רב שכבתי רחוק מלהיות כסף קל, וקרוב יותר 

להיות עסק שמצריך השקעת זמן וחוסן נפשי גבוה."
-רוצים ללמוד עוד כיצד להגיע להכנסה פסיבית הרשמו לוובי

נר הקרוב.
 https://shulasadeh.ravpage.co.il/PassiveIncome

ועכשיו זה תורכם!

מנכ"ל שי - המועדון לצרכנות נבונה בע"מ,
עושים הבדל בהכנסה, מובילים שינוי חברתי כלכלי חיובי, 

־המאפשר לכל אחד להגיע להכנסה פסיבית ולהגשים מט

נו מה עוד פעם יגידו לנו להצטמצם - לחסוך - להדק חגורות
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איך לבנות לעצמך הצלחה עם הישגים ומימוש מטרות חשובות: איך לממש תקוות?

אסתי פישר היים

אנחנו תמיד מלאי תקווה לקראת שנה חדשה והרבה פעמים 
מתבוננים אחורה בפחות-שמחה,  אולי מאוכזבים מהישגים 
לא-מספקים... מזה שלא מימשנו כל מה שהבטחנו לעצמנו, 

או כל מה שרצינו שיתגשם... 
-יש כמה דברים קטנים שיכולים להבטיח לך את השגת המ

טרות שלך.
 

לממש  השנה,  לאורך  לכם,  שיעזרו  רעיונות  מספר  הנה 
ולהשיג מה שחשוב לכם,  והדרכה שתוביל אותכם לפירות 

מתוקים
  

1. מה חשוב לך? 
לא מספיק להגדיר "מה אני רוצה?" כדי שהמטרה תתממש! 

-השאלה שתעזור לכם להשיג את המטרות שלכם בשנה הק
רובה היא קצת יותר מורכבת: "מה אני רוצה ועד כמה זה 

חשוב לי?" 
-לא סביר שתזנחו או תנטשו מטרה אם בחרתם אותה בתשו

מת לב והבנתם שהיא ממש ממש חשובה לכם.
 

2. השם או הכותרת של המטרה שלך 
ככל שהשם של המטרה יותר ברור וקולע כך יהיה לך יותר 
קל להתחבר למטרה מחדש גם אם היא "תברח" מתשומת-

לבך מדי פעם. 
למשל, עדיף להגדיר מטרה כמו "אני רוצה לבנות משפחה" 
או "אני רוצה להתקדם בעבודה" מאשר "אני רוצה להתקדם 

בחיים".

3. הדרך 

-יש לכם מטרה והיא חשובה לכם, ואפילו נתתם לה שם מו
צלח. אבל איך בדיוק אתם מתכוונים להגיע אליה? 

לא חייבים תוכנית מפורטת ומדוייקת, אבל כן צריך לדעת, 
פחות או יותר, את הדרך אל המטרה, ואת תחנות הביניים. 
מגיעים  איך  לדעת  בלי  כלשהו  למקום  להגיע  אי אפשר  כי 

אליו.

4. דין וחשבון אמיץ   
-הטיפ הבא קצת פחות סימפטי אבל לא פחות חשוב מהטי

פים הקלים יותר:
השנה  שלך  המטרות  את  להשיג  לך  שיעזרו  הדברים  אחד 
עצמו:  עם  לערוך  לכל אחד  וחשבון אמיץ שכדאי  דין  הוא 
"מדוע בדיוק לא השגתי את המטרות שלי בשנה החולפת?" 
התשובות שלך לשאלה זאת יתנו לך רעיונות ופתרונות איך 
לשפר את ההתנהלות, הפעולות, המחשבות, ההתנהגות, כך 

שהשנה יהיו לך פירות מתוקים.
 

5. "הסוד" האישי שלי 
הסוד שלי להשגת מטרות שחשובות לי הוא לעשות כל יום 
דבר אחד קטן למען המטרה. בניסיון האישי שלי, זה הרבה 
או  בחודש  פעם  שלם  יום  של  מהתמסרות  אפקטיבי  יותר 
פעם בשבוע. כי הצעד היומי משאיר את המטרות בתודעה 

שלך. 
 

6. הצבת יעדים נכונים 
המדדים  חמשת  את  תמצאו  )בניוזלטר**(  הבא  במאמר 

ליעד טוב ומדוייק.

מדדים אלה יעזרו לכם להציב יעדים מתאימים שיעזרו לכם 
להשיג את המטרות שלכם.
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טובה זונשיין

לצבעים משמעות משלהם. חשוב מאוד להבין מה כל צבע 
משדר ומה הכי מתאים לשימוש לעסק שלנו. 

הפעם רוצה לספר לכם קצת על צבע שנותנים להשתמש בו 
לעיתים קרובות, זה הצבע הכחול. 

צבע כחול הוא אחד משלושת צבעי היסוד. אורך הגל של 
האור הכחול הוא הקצר ביותר מביניהם.

-כחול זה "הצבע האהוב" ונתפס כאמין, משדר ביטחון ומ
אחד  זהו  ונאמנות.  ביטחון  כבוד,  סמכות,  מעורר  חויבות. 
וניתן  לוגו  סמלי  בקרב  ביותר  הפופולאריים  מהצבעים 

חינו נרחב בתחומים ממשלתיים,  -לראותו בשימוש באופן 
כיים ורפואיים. 

הוא הצבע הנפוץ ביותר באתרי אינטרנט ובכלל. הסיבה לכך 
-היא שצבע זה הוא צבע זהיר בעיקר בגלל שהוא משדר רג

שות חיוביים.
מעורר מנוחה ויכול לגרום לגוף לייצר כימיקלים המרגיעים 

אותנו. עם זאת, לא כל גווני הכחול הינם רגועים ושקטים, 
יותר, המסמל שליטה עצ גוון כחול עמוק  אינדיגו,  -דוגמת 

מית ומימוש רוחני. הכחול מזוהה עם שלום, שלווה, רוגע, 
יציבות, הרמוניה, אחדות, אמון, אמת, שמרנות, אבטחה, 

ניקיון, סדר, נאמנות, שמיים, מים, קור וטכנולוגיה.
במיתוג עסקי כחול עובד היטב עבור העולם העסקי ומשמש 

-לעתים קרובות עסקים שמרניים יותר כגון רואי חשבון, עור
כי דין, חברות ביטוח, בנקים וחברות פיננסיות אחרות אשר 
אמון ואמינות הן חשובים. כחול נתפס כצבע מגניב, אמין, 

שאפשר לסמוך עליו. 
יותר מדי כחול עלול לעודד שעמום, מניפולציה או השקפה 

נוקשה.
התאמה: עסקים, מחשבים, טכנולוגיות, מוסדות פיננסיים.

טובה זונשיין, מעצבת גרפית
052-6553750

www.latinograf.com

למי צבע כחול?

קבלו מתנה מ:
אסתי פישר היים

אסתי פישר היים יועצת זוגית ועסקית, מרצה ומנהלת מכללת iCU איך לחזק את הביטחון העצמי ולזכות 
בזוגיות טובה מתנה: הרצאה מוקלטת על איך הזוגיות מושפעת מהביטחון העצמי שלך. ויש קשר הדוק בין שני 
הדברים. אבל ביטחון עצמי טוב עוזר לא רק בבניית זוגיות טובה; הוא מקטין את הטעויות ועוזר לך לנווט היטב 
בסיטואציות חברתיות או עסקיות, כך שהחיים יותר יפים ומתוקים. ביטחון עצמי טוב נותן הרגשה טובה ומחזק 
את האסרטיביות כך שתוכלו להחליט לפי מה שבאמת טוב לכם ונכון לכם, במקום להיות מושפעים מאחרים. 
ההקלטה כוללת הדרכה מעשית: איך לחזק את תחושת הערך העצמי ואת הביטחון העצמי – לכל החיים.  

https://icu.vp4.me/confid  :הקישור

 איך לחזק את הביטחון העצמי ולזכות אסתי פישר היים יועצת זוגית ועסקית, מרצה ומנהלת מכללת 

http://www.latinograf.com  
http://www.latinograf.com  
https://icu.vp4.me/confid
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נטי זנקו

אילו רק היתי מקבלת מטבע בעבור כל פעם שאני שומעת 
את המשפט – אין לי זמן! אני לא מספיקה הכל! הזמן בורח 

לי מבלי להרגיש! בוודאי היתי עשירה מאוד.

למה ניהול זמן מאתגר אותנו כל כך?
איך אפשר לנהל את הזמן כך שלא נישאב בכל פעם למצב 

בו הזמן מנהל אותנו?

נתחיל בהבנה שמדובר בניהול לכל דבר ועניין וניהול מתחיל 
בשליטה שלנו על הזמן.

-את השליטה נשיג באמצעות תכנון נכון ואת התוצאות בא
מצעות משמעת עצמית לעבוד בהתאם לתוכנית.

נכון, זה אתגר רציני. 
לא  משימות  יכנסו  תמיד  יותר.  דחופים  דברים  יהיו  תמיד 

מתוכננות ו"ישבשו" לנו את התוכניות.
80% מהתוכ-  תארו לכם מצב בו אתם מצליחים לעמוד ב

נית? ואת ה 20% מתכננים מחדש.
לזה קוראים ניהול זמן! בהדרכה אני מראה לכם מודל ניהול 

זמן קל ליישום ומאוד פרקטי.
טובות  ותוצאות  שליטה  תשיגו  ממנו  חלק  תאמצו  אם  גם 

יותר בחייכם האישיים ובעסק שלכם.

קצת עלי: שמי נטי זנקו ואני מכוונת עסקים להגדלת הכנסות. 
בתפקידים  מפוארת  קריירה  פיתחתי  שנים  מספר  לפני  עד 
"לאומי קארד" כמנהלת  גדולים בראשם  בכירים בארגונים 
מחלקת מכירות, שירות טלפוני וערוצי השירות הדיגיטליים. 

ניהול הוא חלק בלתי נפרד מהיום יום שלי. 
הכנסות  להגדלת  לכוון  התחלתי  העצמאיים  העסקים  את 
בשנתיים האחרונות ומדהים עד כמה העולמות מתממשים. 

כי ניהול זה ניהול וזהו הבסיס להצלחה. 
-השיטות והמודלים שפיתחתי להגדלת הכנסות בעסקים מני

בים תוצאות מהירות. 
אני פרקטית ובעיקר מקדמת עשייה ומאמינה בכוח לשנות, 

לחדש ולייצר הצלחות.
-מזמינה אתכם לצפות בהדרכה ולהביא לשליטה טובה ואפ

קטיבית בזמן שלכם. 
וכמובן שאשמח לשמוע איך זה השפיע עליכם בעסק?

צפייה מהנה ומלמדת. 
בהצלחה.

נטי  
  

https://natiz.ravpage.co.il/time קישור להדרכה

אם לא ננהל נכון את הזמן הזמן ינהל אותנו!

בעלי עסקים המעוניינים להשתתף בירחון
מוזמנים ליצור קשר לדוא"ל
shula22@gmail.com

https://natiz.ravpage.co.il/time 
mailto:shula22%40gmail.com%20?subject=
mailto:shula22%40gmail.com%20?subject=
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5 כללי מינימום ליצירת הצלחות בחיים!
אריאלה וולף

האם כל אחד יכול להצליח?
ומה זה אומר בכלל להצליח?

זה, אולם  ההגדרה של "הצלחה" דורשת מאמר רק בעניין 
-לצורך שלנו כאן היום, אתייחס ל"הצלחה" כפי שהיא מוגד
רת על ידי רבים - כהשגת מטרה או יעד שאדם שם לעצמו.

ומכאן אני שואלת האם באמת כל אחד יכול להצליח?
מה נדרש על מנת להצליח?

כשמסתכלים על המוני אנשים – חוצה מגדר, חוצה תרבויות 
וחוצה גילאים - אפשר לזהות לפחות 5 מאפיינים או תכונות 

שככל הנראה בלעדיהן ה"הצלחה" לא תגיע.

אז הנה הם בתמצית שבתמצית;

1. תשוקה – תשוקה היא הבסיס להצלחה. 
לרוב כשאנשים טובים במשהו הם גם אוהבים אותו. 

עושים את  עושים את מה שהם אוהבים, הם  לרוב כשהם 
זה טוב. 

לרוב כשאנשים עושים את מה שהם עושים בצורה מיטבית 
והם אוהבים אותו הם גם מצליחים. 

הלוגיקה ברורה. נכון?
ההתלהבות שבעשייה את הדבר אותו אנחנו אוהבים אינה 

קשורה לכסף. 
-כסף והרצון להרוויח כסף הוא דבר נורמלי כמובן, אולם המ

ניע העיקרי של המצליחנים הגדולים בעולם לעולם אינו כסף, 
-אלא קודם כל התשוקה להשיג מטרות ששמו לעצמם, לה
שתפר, לגדול ולצמוח, להעלות סטנדרטים של עצמם ועוד. 

בד"כ אותם אנשים גם ירוויחו כסף מצוין כשהם יעסקו בדבר 
שממלא אותם בתשוקה )בתנאי שגם יתר הכללים שלהלן 

יתקיימו שם(. 

2. רצון להשפיע – אנשים מצליחנים הם אנשים משפיעים.
אפשרית  דרך  בכל  שמנסים  אנשים  הם  מצליחנים  אנשים 
לייצר  ירצו  בד"כ  הם  שלהם.  התודעה  מגבלות  את  לפרוץ 
משהו שיחדש, שיהפוך את העולם לטוב יותר, הם שאפתנים 

-ובעלי חזון גדול. בעצם המחשבה הזו שלהם הם מייצרים מו
צרים/שירותים שמשפיעים על העולם ומשנים אותו. הרצון 
להשפיע הןא כוח מניע חזק בתוכם. התוצאה של השפעה 

מאפשרת להם למלא צורך פנימי עמוק שיש בהם. 

3. נחישות -  עיקר ההבדל בין מצליחנים לכל היתר הוא לא 
בעובדה שהמצליחנים הצליחו, אלא בעובדה שהם קמו פעם 
נוספת לעשות שוב את מה שהם אוהבים ושואפים אליו על 

אף שהם נפלו ונכשלו קודם לכן. 
-הם לא מוותרים. הם שמים לעצמם מטרה ברורה מול עי

ניהם והולכים עליה עם כל העוצמה והכוח. 
האתגרים שבדרך לעיתים קשים ביותר אולם נקודת המבט 

-שלהם על האתגרים היא שמדובר במכשולים שבדרך למ
לעומת  להתקדם,  כדי  פתרונות  באיתור  עסוקים  והם  טרה 
רוב בני האדם שכאשר ייתקלו במכשולים, יעצרו ואף ייסוגו 

אחורה.

4. השקעה בעצמי – ג'ים רון, אחד המנטורים הגדולים שנ-
-פטר לפני מספר שנים, דיבר המון על הצורך התמידי בלר
-כוש השכלה )לא רק אקדמאית!( וידע על מנת לגדול ולצ

מוח בחיים האישיים ובעסקים. לשיטתו אדם שאינו משקיע 
בעצמו, אינו לומד ומעשיר את עצמו ושאינו עסוק בשיפור 
עצמי תמידי, אינו יכול להצליח. ההשקעה הטובה ביותר של 



נטוורקינג ושיתופי פעולה

ירחון חודש נובמבר 2018

האדם היא ההשקעה שלו בעצמו. להשאר בתודעת "תלמיד" 
תמידית משאירה את האדם פתוח לרעיונות ולכלים חדשים. 
רק היציאה לעבר מחוזות שאנו איננו מכירים יכולה בכל עת 
לייצר לנו פריצת דרך חדשה, כי הרי מה שיש לנו כבר בחיינו 

נובע ממה שאנו כבר יודעים ומכירים.

5. בריאות ואנרגיה חיובית – רוב המצליחנים שומרים בק-
-נאות על בריאותם המנטלית, הרגשית והפיזית. עשיית ספו

רט או פעילות גופנית כלשהי מסייעת לשפר את מצב הרוח 
גם בגלל החלפת החומרים והגברת המטבוליזם כמו תגבור 

-הכימיקלים שזורמים לנו בגוף במהלך הפעילות. עשיית ספו
יותר  חזקים  נחוש   – יותר  טובה  הרגשה  מייצרת  לרוב  רט 
פיזית והרוח הנפש מתחזקות אף הן כתוצאה מכך ודבר זה 

מאפשר לאדם לחוש אנרגטי ועוצמתי יותר.  
גילוי נאות – כמי שעסקה בספורט מקצועני במשך 24 שנים 

-אני משוחדת ועם זאת יכולה להעיד כי העיסוק בספורט בה
חלט שחרר אצלי לא פעם אנרגיות שליליות, דכדוך תסכול 

ועוד שנבעו מאירועים מאתגרים ואף משברים . 

מאודם  בכל  שרוצים  האדם  בני  רבים  עדיין  זה,  כל  ואחרי 
להצליח ולא יודעים איך להתחיל...

בתוכנית הליווי העסקי שלי – 'לעבר ההצלחה' – 
המתאמן/נת מקבל/ת סדרה של 15 מפגשים אישיים איתי 

 1*1
המכשולים,  הפחדים,  החסמים,  כל  את  מפרקים  אנו  ובה 
על  גם  עובדים  אנחנו  הוודאות.  ואי  השאלות  האתגרים, 

ההיבטים האישיים וגם על ההיבטים העסקיים 
-ועוברים מסע משותף שמטרתו להביא אתכם ליעד שהצב

תם לעצמכם בתחילת התוכנית.
•ניתן להתרשם מעדויות של לקוחות גם בדף העסקי וגם בדף 

הנחיתה של סדנת Dare to Dream - ראו למטה....

אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר ולתאם פגישת הכרות 
-ראשונה - ללא עלות או התחייבות – וביחד נבחן האם התו

כנית מתאימה לכם.

אשמח לשמוע ממך,
 

אריאלה וולף, עו"ד ומגשרת
מאמנת להעצמה אישית ופיננסית

יועצת ומלווה עסקית 
Dare to Dream סדנת

מלווה משקיעים בעסקאות נדל"ן בארה"ב

והתפתחות  אימון  בתחום  העסקי  לדף  לכניסה   
אישית:

h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /  
/AriDaretoDream

לכניסה לדף העסקי בתחום השקעות נדל"ן בארה"ב:  
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /  

/ariwolfusrealestate

זוגיות חדשה בגיל +50
עורך מפגשי הכרויות ומסיבות - "מפגשי זוגיות וקולטורה"

נותן "שרות הכרויות אישי"-סוג של שדכנות מודרנית

20% הנחה ל"מפגשי זוגיות וקולטורה"

מי שמתאים לו לחוות מפגשים מיוחדים לפנויים ופנויות )"מפגשי זוגיות וקולטורה"(
המשלבים: ריקודים, הרצאות, סטנדאפ, אוכל טעים ומגוון והרבה אופציות להכרויות,

יש לציין שהגעתם דרך הירחון.
לחצו כאן להרשמה

מבצע של ארז מלמד

https://lp.vp4.me/eqdo
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דאסי נוי

יפעת מתקשרת אלי בתסכול: "עשינו סדנה היה מוצלח אבל 
משהו לא עובד."

אני: "ספרי לי מה עשיתן"
את  פיתחה  שלי  השותפה  אילנית  הראשון  "בחלק  יפעת: 
הנושא וסיפרה עליו, בחלק השני אני עשיתי תהליך אנרגטי 

-שהיה מדהים. אחריו לקח גם לאילנית איזה כמה דקות לה
תאושש ולסכם את המפגש"

אני: "מה הצעתן בהמשך למפגש"
יפעת: "חבילה משותפת של טיפול לסירוגין עם שתינו, אבל 

אף אחד לא קנה"
אני: "טוב בואי נבדוק את דף הנחיתה ומה היה בסדנה"

-אנחנו מסתכלות ביחד, דף נחיתה מצוין רשימת מטרות לס
דנה שיכולה להספיק לתהליך של שנה.

אני: יפעתי, עבדתן על כל הנושאים האלה במפגש אחד?"
יפעת: "בוודאי, זה מה שהבטחנו, עשיתי טיפול תדר עוצמתי, 

אחריו גם התקשרנו לכל המשתתפים לבדוק מה שלומם"
אני: "את לא חושבת שהגזמתן? גם דיברתם על יותר מידי, 

-אין פה מקום לעכל את הנושאים והתהליך וגם להבטיח פת
רון במפגש אחד זה לא פייר. גם אם הטיפול אפקטיבי, הוא 

חזק מידי"
יפעת: "אז מה את מציעה?"

-אני: תהליך צריך להיות עדין יותר, לאפשר לעכל אותו, להת
קדם לאט לאט. גם להבין בראש וברגש וגם החלק האנרגטי 
צריך להיות הדרגתי יותר. לא הגיוני במפגש של כמה שעות 
מפגשים  לארבעה  התהליך  את  לחלק  חייבים  ככה,  להציף 
וגם  רגשית  גם  איתכן  להתקדם  למשתתפות  לתת  לפחות, 

אנרגטית. 
וגם  התהליך  את  להעריך  להישגים,  להגיע  להן  יאפשר  זה 

לרצות להמשיך אתכן אם בפרטי או בסדנאות נוספות."
יפעת ואילנית הן לא היחידות להרבה בעלי מקצוע יש המון 

-מה לתת, הם רוצים לעזור ללקוחות אבל יוצאים עם פתרו
נות שיש בהם הרבה יותר מידי. הלקוחות לא תמיד מבינים 
להגיע  מצליחים  לא  פשוט  קרובות  ולעיתים  שם  קרה  מה 

למטרה.
בסדנה  הציעו  ואילנית  שיפעת  והפתרונות  המטרות  כמות 
שלהן היתה גדולה מידי למפגש אחד. אנשים שרוצים לפתור 
בעיה רגשית לרוב לא יצפו שהיא תיפתר במפגש אחד ולא 

משנה כמה הוא עוצמתי. 

הסיבה שהלקוחות מוכנים לשלם על מפגש היא כי הבעיה 
מבינים  הם  אבל  ארוכה,  תקופה  כבר  להם  כואבת  מספיק 

-שפתרון אמיתי הוא יותר תהליכי ממפגש או סדנה חד פע
מית.

בסדנאות אנחנו רוצים להתמקד במינימום מטרות למפגש, 
מינימום ידע כדי להעביר עקרון או שיטה ולחזק את החוויה 

והתחושה הטובה. 

כשאנחנו רוצים להעביר את הלקוחות תהליך רגשי יש לפרק 
את התהליך למספר תחנות בדרך, למשל: 

תחנה ראשונה, הבנת הבעיה והגדרתה
תחנה שניה, שחרור חסמים ופחדים

תחנה שלישית, הסכמה להיפתח לאפשרויות
תחנה רביעית, התנסות בתחושה של התוצאה

חייב  התהליך  אבל  ומשתנות  שונות  התחנות  תחום  בכל 
להיות הדרגתי.

-קשה מאד להגיע להישגים בלי לעבור מספר תחנות ולהס
כים עליהן בדרך. 

עסקים בסדר עולה: למה סדנה צריכה להיות ממוקדת ומה הכוונה במיקוד
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לו  ומסכימים  מתרגלים  לא  שאנחנו  דבר  בכל  כמו  אחרת 
אנחנו חוזרים למקום שבו התחלנו מתוך הרגל ונוחות.

-יכול להיות שתגידו לי שאצלכם במפגש החד פעמי היו היש
-גים מדהימים. יתכן, אבל האם הם היו רק לאלו שהגיעו מבו

שלים מספיק? האם הם החזיקו מעמד תקופה ארוכה אחרי? 
אם עשיתם כזו התקדמות במפגש אחד, מה אתם חושבים 

תוכלו לעשות בסדרת מפגשים?

תהליכים קבוצתיים הם דבר עוצמתי במיוחד עבור הקבוצה 
וגם עבור המנחה. כשעושים ביחד כברת דרך מתוך הנחיה 

-עדינה ואחראית ניתן להמשיך למספר רב של תהליכים קבו
צתיים או פרטיים ולחזק את הקשר עם הקהילה. תמיד יהיו 
לך עוד פתרונות ועוד דברים שתוכל לתת. קל יותר להתמקד 
כל פעם במטרה אחת או שתיים ולהתקדם בה. הרבה פעמים 
לתהליך  יפנו  בקבוצה  להמשיך  להם  מתאים  שלא  לקוחות 
אישי. כך גם האוטוריטה עולה וגם היכולת שלכם לנהל את 

התהליך. 

כדי לבנות סדרת מפגשים צריך מיומנות כי הנטיה של רוב 
ולאבד את הפוקוס. העניין  יותר  המנחים היא לרצות לתת 
עם הקהל - הם לא רוצים יותר ידע, הם רוצים פתרון שיחזיק 

מעמד הלאה. 
-ולגבי המנחה, לפתור לכולם את הכל במפגש אחד או אפי

לו מספר מפגשים זה יומרני. תמיד יהיו עוד דברים שיצופו. 
תמיד יש עוד עבודה לעשות. בעיקר במקצועות הטיפול.

רוצים לדעת עוד על בניית תוכן לסדנאות? 
מוזמנים להוריד את המדריך 

"איך להפוך את הידע שלך לסדנה שתקפיץ לך את ההכנסות 
בעסק" - קישור

זמן,  ניהול  עבודה,  תהליכי  בניית  עסקים,  בארגון  מומחית 
הכנה לאוטומציה. 

מוצרים.  ואריזת  סדנאות  קורסים,  יצירת  תכנים,  מארגנת 
סדנאות ומה הופך אותן להצלחה

קבלו מתנה מ:
דורון גושן

איך להפוך את הידע שלך למוצרים וקורסים אינטרנטיים
שמכניסים לך כסף?

מתנה: סדרת הדרכות חדשה, שנחשפת לראשונה ברשת, מראה שלב אחרי שלב: מה עושים כדי ליצור 
קורס אינטרנטי משלב גיבוש הרעיון, דרך יצירת המוצר ועד ליצירת הכנסות בפועל.

לחץ כאן לקבלת סדרת ההדרכות החדשה בחינם
בסדרת ההדרכות נלמד:

מה ההזדמנות הגדולה של עולם מוצרי המידע והקורסים האינטרנטיים - ולמה היא הפכה להזדמנות 
החמה של 2019.

איך תכלס לוקחים את הידע שלך והופכים אותו למוצר רב מכר שימכר ממש טוב ויביא תועלת אמיתית 
למלא אנשים

הצ'קליסט המסודר ליצירת מוצרי מידע שדורון בעצמו משתמש בו כדי לייצר מוצרים שנמכרים 
במאות אלפי ש"ח, ועוד..

איך להפוך את הידע שלך למוצרים וקורסים אינטרנטיים

https://practicalfreedom.ravpage.co.il/DIGITAL01?ap_id=7001&ref=&email=&name=&git=4
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איתן גינוסר

-תמיכה טכנית מ א- עד ת' לשיווק באינטרנט שליטה טכנית מלאה במ
ערכות השיווק המרכזיות ובהקמת תשתיות לכל סוגי תהליכי השיווק 
באינטרנט ומחוצה לו, בניית אתרים, והדרכות טל: 052.6522989

יקבל שם משתמש  כך שהלקוח  התוכן  את  להעלות  איפה 
וסיסמה וגישה לתוכן שעליו שילם?

-בפוסט הזה אגע בפתרונות הקיימים ואשווה בניהם. זו הס
קירה המקיפה ביותר של מערכות שקימות היום בשוק

מזל טוב, יצרת את המוצר הדיגיטלי הראשון שלך? עכשיו 
איך מנגישים אותו ללקוחות?

ויותר אנשים מלמדים איך ליצור  יותר  לאחרונה אני רואה 
מוצר דיגיטלי, פרסומים על קורסים והדרכות ליצירת מוצר 

דיגיטלי כאלה ואחרים.
התופעה  שנים,  כמה  מזה  דיגיטליים  קורסים  שיצרו  כמי 
אחד  הוא  דיגיטלי  מוצר  הרי  כי  בכלל,  אותי  מפתיעה  לא 

הדרכים היותר טובות למנף את הידע שיש לכל בעל עסק 
מעולה  דרך  ומאידך  מחד,  זמין  הכנסה  מקור  ממנו  וליצור 
זולים  ע"י החדרת מוצרים  לבסס מומחיות בתחום העיסוק 
יותר למשפך השיווקי של העסק. ומתן אפשרות זולה ללקוח 
הפוטנציאלי לחוות את בעל העסק לפני שהוא נכנס לתהליך 

עמוק או רוכש את המוצר הכי יקר שלי.
אז החשיבות של יצירת מוצר כזה הפכה לברורה ליותר ויותר 

אנשים, וטוב שכך…
בתהליך הזה של יצירת מוצר דיגיטלי יש כמה שלבים, שלב 
האחסון  של  הטכני  השלב  הייצור,  שלב  וההכנה,  התכנון 

וההגשה ושלב השיווק והמכירה.
וההג רוצה להתייחס לשלב של האחסון  אני  היום  -בפוסט 

שה וליתר דיוק בחלק של ההגשה, )לאחסון אקדיש פוסט 
נפרד(, או ליתר דיוק איך להנגיש את התוכן שיצרנו ללקוח 

ששילם וצריך לקבל גישה לתוכן.
בהקשר הזה יתכן וכבר שמעתם מושגים כמו, אתר מנויים, 
ויתכן  דיגיטליים.  אתר לקורסים או אתר לאספקת מוצרים 
שגם שמעתם שמות כמו תוסף WishList Members או 

־מזל טוב, ייצרת את המוצר הדיגיטלי הראשון שלך, עכשיו נשאלת השאלה איך לה
גיש אותו ללקוחת המשלמים?

M.A אתי כהן

בלילה של שבת ה- 27 באוקטובר לפנות בוקר של ה-28  באוקטובר, 
זז השעון מהשעה 2:00 לשעה 1:00 והחל שעון חורף. 

נכון. אנחנו מרוויחים שעת שינה ,האם הילד שלנו יודע את זה?
-לאחר תזוזת השעון, מחשיך מוקדם מהרגיל ולכן הורמון השינה ״מלו

טונין״ שמופרש בזמן חושך מופרש מוקדם יותר .
איך זה נראה?

ילדים שהלכו לישון בשעה 19:30, לאחר השינוי, בשעון חורף, יראו 
סימני עייפות בשעה מוקדמת יותר.

הזמן  באותו  יקומו  המוקדמות  הבוקר  לקום בשעות  וילדים שרגילים 
ולפי השעון זה יהיה שעה מוקדם יותר.

איך עוברים את זה בשלום?
* היום מתקצר, קמים אחרי זריחת השמש אך החשכה מגיע מוקדם 
יהיו  ילדכם  של  העייפות  וסימני  השכבה  ששעת  בחשבון  קחו  יותר, 

בשעות מוקדמות יותר לרגיל.
*  שימו לב לסימני העייפות של הילד שלכם, לא חשובה השעה בשעון,

הגוף שלהם יודע הכי טוב למה הוא זקוק.
אם  נמנע  מתאימה",  לא  "השעה  כי  העייפות  סימני  את  נפספס  אם 

הפרשת  האדרנלין בגוף דבר המקשה על השינה.
-#זיהוי סימני עייפות מוקדמים- ראש זז מצד לצד, בהייה, עיניים מברי

קות, גבות ורדרדות, הנחת ראש, ממולל בד/בגד, ידיים באזור הראש 
והפנים כמו שפשוף עיניים.     

* השכבה בהדרגה- מומלץ לחזור לשעת ההשכבה המקורית.

אז   19:00 בשעה  לישון  הולכים  היו  הילדים  עכשיו  עד  אם  כלומר, 
יומיים שלושה את  לאחר תזוזת השעון )18:00( תתחילו לאחר כל 
שעת ההשכבה בעשר דקות/רבע שעה עד שתחזרו לשעת ההשכבה 

המקורית 19:00.
למה חשובה ההדרגתיות? הגוף זקוק להסתגלות. שינוי חד עלול להביא

 להרדמה מתסכלת וארוכה.
* ארוחת שישי- זמן איכות משפחתי, נשארים ערים יותר מאוחר.

יקומו  הילדים  שבת  ביום  השינוי,  בעקבות  כי  שייתכן  בחשבון  קחו 
עייפים מהרגיל.

ואם צריך  לכן, שימו לב בשבת לסימני העייפות שהם מסמנים לכם 
השכיבו מוקדם ובזמן.

* כבר ממחר חשפו את הילדים בבוקר לקרני השמש המאירות למשך 
10 דקות, אלה יוצרות איזון הורמונלי, מכוונות את הגוף לפי השמש 

ולא לפי השעה.
יתן חיזוק להתמודדות עם לשינוי החדש ומעשירות את הגוף בויטמין 

..D
זכרו ששינוי לוקח זמן-תנו להם את הזמן הדרוש להסתגל.

אם יש לכם שאלות- אני כאן!
 

באהבה 
M.A אתי כהן

אתי – ליווי בהקשבה למשפחה מעצימה- שלובים
הצטרפו לדף הפייסבוק של "שלובים גמילה מעצימה מחיתולים"

שעון חורף : איך להתמודד עם השינוי

https://www.facebook.com/groups/1789156791201719/
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סקולר של רב-מסר.
בפוסט הזה אני רוצה לעזור לך ולעשות קצת סדר בבלגן, 
ולהציג את המבחר של הפתרונות שיש בתחום תוך הצגת 
חלקן  שעל  מהשיטות,  אחת  כל  של  והחסרונות  היתרונות 
הפיתרונות  כמות  בשל  לא.  אולי  חלקן  ועל  שמעת  אולי 

הקיימת בחרתי לחלק את הפוסט הזה לשני חלקים.
2 אפ-  בפועל כיום למי שרוצה לספק מוצרים דיגיטליים יש

שרויות עיקריות:
האפשרות הראשונה – אתר עצמאי המכיל מערכת מנויים 

Membership Site או מה שנקרא בלעז
הפיתרונות שיש כיום בשוק כולם מכוונים לאתרי וורדפרס 
כך שאם ברצונך להשתמש בהם צריך שיהיה ברשותך אתר 
שמערכת הניהול שלו מבוססת וורדפרס או לחלופין לבנות 

את האתר לאספקת המוצר הדיגיטלי בוורדפרס!
את הפיתרונות הללו ריכזתי כאן בחלק א' של הפוסט.

-האפשרות השניה – הקמת המרחב לאספקת המוצר במע
רכת חיצונית מובנית לטובת העניין – את הפיתרונות הללו 

ריכזתי בחלק ב' של הפוסט.
גם אם יש ברשותך אתר וורדפרס ובין אם כל הנושא חדש 

-לך לחלוטין אני ממליץ לך בחום לקרוא על כל מגוון הפית
רונות כדי להבין מה הפיתרון האידאלי עבורך!

מוכנים? אז נצא לדרך:
WishList Members אתר וורדפרס עם תוסף מנויים

אחד הפתרונות שהפך לנפוץ בשנים האחרונות בארץ הוא 
-הקמת אתר מנויים או אתר לאספקת המוצר על פלטפור

מת וורדפרס תוך שימוש בתוסף ווישליסט או בשמו המלא 
WishList Members

יותר  והידועים  הוותיקים  התוספים  אחד  הוא  הזה  התוסף 
נוספים  תוספים  מעט  לא  )יש  הזו  המשימה  לצורך  בארץ 
ההגדרות  שלפי  ש.ג  מעין  בעצם  הוא  התוסף  בוורדפרס( 

-שאנחנו קובעים לו מאפשר לאנשים גישה אל התכנים השו
נים לפי המוצר שעליו שילמו.

 )Levels( למעשה התוסף מאפשר לנו ליצור אינסוף רמות
של מנויים לאתר ואז לכל יחידת תוכן שאנחנו יוצרים )פוסט 
או עמוד( אנחנו יכולים לתת הרשאת גישה לרמות הללו )כל 
עמוד יכול להיות נגיש ליותר מרמה אחת(. ואז אני כלקוח 
רוכש בעצם מנוי עם גישה לאותה הרמה ומקבל גישה אל 

התוכן.
 Sequential Upgrade שנקראת  תכונה  גם  יש  לתוסף 
בין  לנו לקבוע מעבר  או בעברית שדרוג רציף שמאפשרת 
הרמות השונות לפי פרקי זמן, שנקבע מראש, לדוגמה אם 
המוצר שלנו הוא קורס בן 9 שבועות של שיפור הבריאות 
כל  יקבל  רוצים שהלקוח שלנו  ואנחנו  נכונה  תזונה  בעזרת 
שבוע תוכן נוסף שיתווסף על השבוע הקודם, אנחנו בעצם 

צריכים ליצור לקורס שלנו 9 רמות:
קורס לתזונה שבוע 1
קורס לתזונה שבוע 2
קורס לתזונה שבוע 3

וכך הלאה
זה יראה כך:

מוצר  או  אחד  בקורס  כשמדובר  טובה  מאוד  הזו  התכונה 
אחד בתחילת הדרך, או אם אנחנו בונים ממש מועדון מנויים 

שמקבל תוכן על בסיס קבוע.

כמו  מוצרים  או  קורסים  כמה  ליצור  רוצים  שאנחנו  ברגע 
במצב כזה:
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או מספיק שיש כמות יותר קטנה כמו כאן:

וזה יהפוך למשהו ארוך כמו זה:

-כלומר רשימה ארוכה ארוכה של רמות לכל קורס, מה שמ
כביד ומסבך את הניהול של הדבר הזה.

את  והחברה שמייצרת  פתרון,  יש  לזה  גם  אל חשש,  אבל 
התוסף בנתה תוספי הרחבה שאחד מהם מאפשר אופציה 
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ניתן כמובן לבנות אינטגרציות למערכות הישראליות אלא שזה דורש 
מעורבות של מתכנת ועבודת תכנות נוספת דבר שמיקר את העלות 

הכוללת של הקמת מערכת כזו.
היתרונות:

מערכת מוכנה Out of the Box כלומר להתקין ולהפעיל ויש אתר 
מנויים מוכן, ניתן לחבר לכל אתר וורדפרס, עבודה חלקה עם מערכת 
וורדפס מאפשרת פרסונליזציה ברמת השם וכל פרטי המנוי תוסף 
)אישורית  וקארדקום  לפאיפאל  מלאה  אינטגרציה  מאוד,  איכותי 

זהב(.
מאפשר בניית אתר מנויים לפי העיצוב שלך, אין מגבלה או תבנית 

שטאנץ שאתה מחויב לה.
אפשר להתאים לעיצוב האתר ולבנות ממשק ללקוח לפי הצורך שלך.

החסרונות:
מחיר! אומנם לא מתוספי הפרימיום היקרים ביותר אבל גם לא זול 
)197$ מחיר נכון להיום( וחידוש שנתי לשירות ועדכוני גרסה 97$ 
חד פעמי או 77$ מנוי שנתי מתחדש )אומנם לא חייבים לחדש אבל 
מידי תקופה יש עדכונים משמעותיים ואז כדאי לחדש( וכדי להרחיב 
-את היכולות של המערכת יש לרכוש תוספים נוספים – תוסף הט

פטוף עולה כ 20$ התוספים של Happy Plugins נעים בין 47$ 
ל 200$ כשהממוצע הוא 67$ לרישיון לאתר יחיד אותו יש לחדש 

כל שנה!!!
דורש יכולת טכנולוגית מעט יותר מתקדמת לצורך הגדרה ראשונית 

של המערכת.
דורש תרגום של המערכת לעברית!

דורש תפעול שוטף וצמוד של מערכת כולל מתן מענה ללקוחות 
שמתקשים להיכנס למערכת.

אינו מתממשק למערכות הדיוור הישראליות וגם לא לרוב מערכות 
הסליקה בארץ!

לסיכום:
תוסף מעולה עם הרבה יכולות אם כי דורש תפעול קבוע, לאורך 
השנים והקמת עשרות מערכות כאלה ללקוחות, מצאתי שיש צורך 
בשירות לקוחות צמוד למערכת כזו בשל התקשות של מנויים להיכנס 
-למערכת, תקלות, הרשאות לא נכונות או פשוט הרשאות שפג תו

קפן.

WooCommerce Memberships אתר וורדפרס עם
WooCommerce Memberships אינו תוסף עצמאי – הוא 
בנוי על WooCommerce )התוסף המוביל לחנות אלקטרונית 
אבל  חינמי.  תוסף  הוא   WooCommerce ,כמובן בוורדפרס(. 
העובדה שהתוסף הזה דורש לקשור את הפונקציונליות של האתר 

שלך לתוסף נוסף היא משהו שיש לשקול בכובד ראש.
 ,WooCommerce כמובן, אם באתר יש כבר מכירה של מוצרים עם

אז התוסף הזה הוא בעצם בונוס ענק!
בגלל השילוב הזה, אפשר לקבל כמה אפשרויות מאוד מובנות ליצירת 
מנוי באתר. אפשר למכור מנוי לקורס בדיוק כפי שמוכרים מוצר פיזי 
בחנות, או לקשור את המנוי כחלק של רכישת מוצר אחר. לדוגמה, 
אפשר להעניק לכל מי שקונה את הספר הפיזי שלך גישה גם לגירסה 
אלקטרונית או למנוי לתוכן פרימיום באתר כבונוס, או לחלופין למכור 

של טפטוף )Drip( של התוכן בהתבסס על הימים שחלפו 
מרגע שהלקוח שלכם נרשם לקורס. 

מדובר אומנם ברכישת תוסף נוסף כדי להרחיב את היכולות 
של המערכת אבל הפתרון קיים.

נכון להיום יש מגוון הרחבות למערכת ווישליסט הן כאלה 
שיוצרו על ידי יצרני WishList Members עצמם והן ע"י 
 Happy Plugins שותפות ישראלית אמריקאית שנקראת

שמתמחה ביצור תוספי הרחבה למערכת הווישליסט.
בזכות העובדה שהתוסף הפך לנפוץ בארץ חברת הסליקה 
שרכישות  כך  לתוסף  ממשק  פיתחה  קארדקום  הישראלית 

של מוצר דיגיטלי דרך עמודי הסליקה של קארדקום יכולים 
להעביר את המידע על התשלום למערכת הווישליסט שלנו 
ולהודיע לש.ג הזה שלקוח X שילם על מוצרY ולפתוח לו 

-את הגישה לאחר הרשמה קצרה ויצירת שם משתמש וסי
סמה.

אמריקאי  יצרן  ע"י  שמיוצר  תוסף  על  מדובר  כללי  באופן 
אינטגרציות  המון  לו  ולמרות שיש  עבור השוק האמריקאי 
מכוונות  כולן  הן  שונות  סליקה  ומערכות  דיוור  למערכות 
לשוק האמריקאי ולא לוקחות בחשבון מערכות ישראליות 

כמו רב מסר או שלח מסר.
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קבלו מתנה מ:
ורד ג'ויה שדה

טיפול באתגרים רגשיים ופיזיולוגיים של תינוקות וילדים.
מנחת מפגשי מדיטציה, קורסים רוחניים לבני נוער.

דולה.

מתנה: מדיטציה לילדים לפני השינה

כמה מילים על המדיטציה:
לצלילי מוסיקה נעימה נתמקד בתחושות הגוף שלנו בסוף היום, ננשום נשימות איטיות ונסיים במילים של ברכה 

לקראת השינה.
ילדים מדווחים שהמדיטציה נעימה להם והורים מדווחים שגם ילדים עם טמפו קצבי מצליחים להרגע במהלך 

האזנה ולעבור לשינה טובה.
אמנם הכותרת היא 'מדיטציה לילדים' יחד עם זאת מתאימה מגיל 3 עד גיל 99

ממליצה להאזין עם הילד או הילדה שלכם פעמים אחדות ביחד כך יהיה לכם זמן 'אחד על אחד' שיש לו ערך רב, 
ובהמשך אפשר שילדכם יאזין ללא נוכחותכם.

ספר אלקטרוני באתר ולהוסיף לו מיני קורס כבונוס או סדרת פוסטים 
סגורה רק לרוכשי הספר.

הזה  בתוסף  מובנית  התוכן  טפטוף  אופציית  מהווישליסט  להבדיל 
כחלק מהיכולות הבסיסיות שלו, ואפשר גם לתת הנחות מיוחדות 

למנויים שלך למוצרים שכבר קיימים באתר.
אם המנוי לאתר או לקורס הוא מנוי מתחדש אז יש צורך בתוסף נוסף 
שנקרא WooCommerce Subscriptions שזו עוד הרחבה 

של WooCommerce שעלותה 199$.
WooCommerce Memberships מאפשר אינ-  בסך הכל,

טגרציה טובה עם WooCommerce שבסופו של דבר מאפשר 
לנו המון הרחבות ואינטגרציות גם עם מערכות סליקה ישראליות וגם 
חיבור למערכת הממשקים של zapier דבר שמאפשר לנו ליצור 

אינטגרציה גם עם רוב מערכות הדיוור בארץ.
מחיר התוסף: מתחיל ב- 149$

היתרונות:
WooCommerce מתחבר באופן הרמוני עם חנות

מאפשר שימוש בכל מערכות הסליקה הישראליות שיודעות לעבוד 
WooCommerce עם

מאפשר אינטגרציות קלות יחסית למערכות הדיוור הישראליות.
מכיל את הפונקציונאליות של טיפטוף התוכן באופן מובנה.

קל לתפעול!
מעולה לבעלי חנות קימת!

החסרונות:
דורש התקנת תוסף WooCommerce לאתר – שזה תוסף כבד 

מאוד שדורש הרבה הגדרות בסיסיות ועבור קורס אחד יצור מערכת 
יקרה ומיותרת.

נוספת ל WooCommerce דורשת תשלום שנתי  כל הרחבה 
מתחדש הן לתוסף הזה והן לתוספים הנלווים כפי שמתואר למעלה.

אין פיצרים לפרסונליזציה כמו בווישליסט, כלומר לא ניתן לפנות למנוי 
בשמו בתחילת התוכן כפי שניתן בווישליסט או להציג לו את רמת 

המנוי מחוץ לדף הריכוז של הרכישות שלו.

לסיכום:
אם יש לך כבר חנות בוורדפרס זה התוסף עבורך, או במידה ויש לך 
תוכניות למכור גם מוצרים פיזיים וגם וירטואליים ביחד כמו ספרים 

דיגיטליים והמראה הסופי שמתבקש הוא מראה של חנות!
כמו  נוספות  מערכות  יש  לוורדפרס  התוספים  בשוק  נאות:  גילוי 
s2member )שלטעמי נופל ביכולות שלו מהווישליסט( שיש לו 
גם גרסה חינמית וגם בתשלום. או Memberpress שהוא היום 
. Membership Sites אחד התוספים המתקדמים בשוק תוספי ה

מאמר מעניין על תוספי חברים נוספים אפשר למצוא כאן
-זה החלק הראשון בפוסט, בחלק השני אסקור מערכות סגורות לא

ספקת המוצר הדיגיטלי.
וכאן למטה זה המקום להביא מהשאלות והתובנות שלך על אתרי 

מנויים לאספקה של מוצרים דיגיטליים.
כותב פוסט זה מתמחה בבניית אתרים ומתחמים לאספקת מוצרים 
דיגיטליים וכן במהלכי אוטומציה לכל מערכת השיווק של המוצר 
-מתחילת המשפך ועד הפקת החשבונית ואספקת המוצר אחרי רכי

שה.

https://shulasadeh.ravpage.co.il/vered1
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קבלו מתנה מ:
דאסי נוי

עסקים בסדר עולה, מומחית בארגון עסקים, בניית תהליכי עבודה, ניהול זמן, הכנה לאוטומציה, מארגנת תכנים, 
יצירת קורסים, סדנאות ואריזת מוצרים. סדנאות ומה הופך אותן להצלחה.

איך להפוך את הידע שלך לסדנה שתקפיץ לך את ההכנסות בעסק

מטרת המדריך הזה היא לתת לך את הרשימה שתראה לך איך בונים, 
ומשווקים סדנה שתגדיל לך את ההכנסות בעסק.

 בסוף המדריך מצורף צ'ק ליסט בשווי 450₪ שנותן לך את סדר הפעולות הפשוט לעבודה.

לחצו כאן לקבלת המדריך בחינם

עסקים בסדר עולה, מומחית בארגון עסקים, בניית תהליכי עבודה, ניהול זמן, הכנה לאוטומציה, מארגנת תכנים, 
יצירת קורסים, סדנאות ואריזת מוצרים. סדנאות ומה הופך אותן להצלחה.

ארז מלמד

חיפוש זוגיות חדשה לבני +50 בעידן המודרני:
30% מהזוגות המ- -הסטטיסטיקה מדברת על כך שיותר מ

הרבנות  מדרגות  על  שנים,  מספר  לאחר  נפגשים  תחתנים, 
)מתגרשים...(.

+50 יש גם לא מעט אלמנות ואל-  בנוסף לכך, לצערנו, בגיל
מנים.

ויותר אנשים פנויים  יותר  יש  נוצר מצב שבו כל שנה,  לכן 
בגיל זה, ומכיוון שכבר חז"ל אמרו ש "לא טוב היות האדם 

לבדו", חלק גדול מהציבור הזה, מחפש זוגיות חדשה.
בבואו לחפש אהבה חדשה, עומדות בפני הפנוי בגיל +50 

הרבה אופציות:
אתרי הכרויות אינטרנטיים, מפגשי פנויים ופנויות, סדנאות 

ערבי שירה  "חברותא",  קבוצות  ריקודים,  לזוגיות, מסיבות 
הכרויות,  משרדי  למיניהם,  ריקודים  חוגי  טיולים,  בציבור, 

ועוד...
-מהכרותי רבת השנים את התחום הזה, אני סבור, שמי שמ

חפש ברצינות זוגיות חדשה, יציבה ומהנה, הדרך הכי יעילה, 
הכרויות  היא-"שרות  עבורו,  מיידיות  לתוצאות  והמביאה 

אישי".
-כדי להבין יותר טוב במה מדובר, אני מזמינך ללחוץ על הקי

  https://lp.vp4.me/r8bn :שור המצורף

ופנויות  לפנויים  מיוחדים  מפגשים  לחוות  לו  שמתאים  מי 
)"מפגשי זוגיות וקולטורה"( המשלבים: ריקודים, הרצאות, 

סטנדאפ, אוכל טעים ומגוון, והרבה אופציות להכרויות,
https://lp.vp4.me/eqdo :מוזמן ללחוץ על הקישור

זוגיות חדשה בגיל +50

https://lp.vp4.me/eds5/?cs=shula11
https://lp.vp4.me/r8bn
https://lp.vp4.me/eqdo
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למה אנחנו צועקים כאשר אנחנו כועסים?
שלומית סנדרוביץ

מינוס בבנק הינו ביטויי, שמעצם הקריאה עליו, אנו נכנסים 
ללחץ. אתה עובד כל-כך הרבה שעות ביום כדי להרוויח כסף 
ובסוף  הכסף,  בורח  לאן  מבין  לא  אך  טוב,  דווקא  ומרוויח 
החודש מגלה שלא נשאר כלום כי הוצאת יותר משהכנסת. 

-המצב הפיננסי בכלכלת המשפחה גורר עמו בעיות משפח
תיות ותופעות לוואי רבות, המינוס בבנק הולך וגדל ובני הזוג 
נוצר מתח בין  מתחילים בוויכוחים והאשמות ובעקבות כך 
למינוס,  שנקלעה  מבינה  שהמשפחה  ברגע  המשפחה.  בני 

-נוצר חיכוך עם בן הזוג והילדים. הילדים מבינים שאינם יכו
לים לקבל כל מה שהם אכן רוצים שהוריהם ייקנו להם )כגון: 
עם  חדשה  חולצה  אפילו  או  מסוים  משחק  חדש,  פלאפון 
המותג שכל הילדים הולכים איתו( הידיעה שאין ביכולתנו 

-לממש את הדברים אותם אנו רוצים לעשות או להגשים בע
זרת הכסף יוצרת את המתח, החשבונות של החשמל והמים 
לעמוד  מצליחים  אכן  איך  היא  היחידה  והמחשבה  מגיעים 

-בתשלומים אלו, דבר נוסף שמתרחש הינו ריחוק וכעס שעו
מה  הזה?  למצב  הגענו  למה  אשם?  מי  הבית,  בני  בין  לה 
עשינו לא נכון? הדו-שיח יכול להגיע לצעקות וכעסים להם 
לא היינו רוצים להגיע, אבל מוצאים את עצמנו חסרי אונים 
ונשאלות השא עדיפות משתנה,  הסדר  -כתוצאה מהמצב. 

לות: מה יותר חשוב כרגע לקנות ? האם זה באמת הכרחי 
לנו?  

ומה הסיבה העיקרית שאנו צועקים?
אנשים צועקים כדי שישמעו אותם. כפי הנראה הם חושבים: 
"הוא/ היא לא מקשיב/ה. אני צריך/ה לחזור על דבריי שוב 
ושוב, בקול רם  מידי "יש מינוס", "אין כסף". רק כך אוכל 

להעביר את המסר". למרבה הצער, המסר היחיד שאותו אנו 
מעבירים בדרך זו הוא "אתה הוא האויב שלי,  אתה עושה 
דווקא"! אם אמא צועקת על בנה: "תפסיק לבקש כבר תקני 
אתה  "למה  בעלה:  על  צועקת  אישה  או   ,"Nike נעלי  לי 

-סתם מבזבז?", היא עשויה לחוש הקלה מסוימת – היא שח
ררה מתח וביטאה את רגשותיה. אבל הבן או הבעל , שהיו 

-בעמדת המקבל, קיבל זה עתה מנה רצינית של צעקות וגידו
פים. במלים אחרות, הכעס של האמא/האישה הפך לצעקות 
על הילד או הבעל וגרם סבל. אף פעם לא נעים כשצועקים 
נעלבים,  פגועים,  אנו חשים  הסיבה!  ולא משנה מה  עלינו. 

מושפלים, דחויים ועוד.
- אף אדם על פני האדמה אינו ראוי שיכעסו עליו. בפרט היל

דים! הם לא אשמים בהתנהלות כלכלית לקויה של ההורים.
יקנו  שההורים  הילדים  מצד  מופרזות  בבקשות  כשמדובר 
להם, וההורים מגיבים בכעס, כעס אינו רק לא במקום, הוא 

-עלול לגרום נזק  ולהוביל למרדנות מוגברת  אצל הילדים ול
חוסר ציות והקשבה,  מכיוון שהם מפתחים סוג של 'נוגדנים' 
בתגובה  צועק  הילד  גם  ואז  בצורה שלילית,  ומגיבים  אליו, 
... לאף אחד! כל  וכך, אף אחד לא מקשיב ושומע  להורה 

המצב גורם לאווירה מאוד לא נעימה ומתוחה בבית .
מה עושים????

הכלכלי  שהמצב  הבעל/האישה/הילד  על  שלצעוק  ברור 
קשה, לא יביא לנו את מבוקשנו ואף לא יתרום בשום צורה 

-לשיפור הנישואין והיחסים  שלנו, לכן צריך לשתף את היל
ובמה  נקלעה אליו,  דים במצב הכלכלי הקשה שהמשפחה 
הם יכולים לתרום ואיך? חז"ל מלמדים אותנו: "דברי חכמים 
בנחת נשמעים". כוחנו גלום בדיבור נעים  ובאיפוק בחשיבה. 

לתכנן את  ההתנהלות הכלכ יחד  -עלינו להתאפק לחשוב 
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קבלו מתנה מ:
איתן גינוסר

תמיכה טכנית מ א- עד ת' לשיווק באינטרנט שליטה טכנית מלאה במערכות השיווק המרכזיות ובהקמת 
תשתיות לכל סוגי תהליכי השיווק באינטרנט ומחוצה לו, בניית אתרים, והדרכות

טל: 052.6522989

 מתנה -הקיט השלם ליצירת מגנט חזק שמושך לקוחות חדשים מהרשת

הקיט השלם והעדכני שילמד אותך איך ליצור מגנט בצורת ספר אלקטרוני שמושך לקוחות חדשים, שלב 
אחר שלב, החל משלב הרעיון ועד ליצירת מוצר מידע חינם שממגנט לידים לעסק

תמיכה טכנית מ א- עד ת' לשיווק באינטרנט שליטה טכנית מלאה במערכות השיווק המרכזיות ובהקמת 

והתקשורת שלנו תיצור הש ובאופן טבעי התגובה  -לית,   
להבהיר לאדם האחר  להיחפז  חיובית באמת. במקום  פעה 
את דעתנו אחת ולתמיד  "שהוא האשם במצב והכל בגללו" 
בעודנו דורסים את אהובנו מרוב להט והאשמה שיתחיל כבר 
ולהבין שצריך לקחת  לנו, עלינו להאט את הקצב  להקשיב 
אחריות  ביחד וללמוד להקשיב אחד לשני. צעקות זה הדבר 
שמישהו  מרגישים  כשאנו  להשתמש  לנו  שכדאי  האחרון 

אחר לא מבין אותנו,  ולא מקשיב לנו. אם בכלל.....
שווה????
כדאי???

משתלם???
עזרו הצעקות???? הכעס???

השתפר המצב????
רק אתם יכולים לענות על השאלות האלה!

ברצוני להביא סיפור  מיוחד לכל המצב שתיארתי במאמר.
 

למה אנחנו צועקים כאשר אנחנו כועסים?/סיפור עם הינדי 
גורו הינדי שביקר עם תלמידיו בנהר הגנגס על מנת לטבול 

-את גופו, פגש על שפת הנהר קבוצה של בני משפחה הצוע
קים בכעס אחד על השני. הוא פנה אל תלמידיו, חייך ושאל:

"למה כשאנשים כועסים הם צועקים אחד על השני?"
-תלמידיו חשבו לזמן מה, ואז אחד מהם אמר: "אנחנו צוע

קים בגלל שאנחנו מאבדים את הרוגע שלנו".
"אבל למה אתה צריך לצעוק כאשר הבן אדם השני כל כך 
קרוב אליך, הרי אתה יכול להגיד לו בעדינות את מה שיש 

לך להגיד?"
התלמידים החכמים נתנו תשובות נוספות, אך אף אחת מהן 

לא השביעה את רצונו של השני.
לבסוף הגורו הסביר:

מתרח ליבותיהם  השני,  על  אחד  כועסים  אנשים  -"כששני 
קים מאוד. כדי להתגבר על המרחק הם חייבים לצעוק כדי 
לשמוע אחד את השני. ככל שהם כועסים יותר, הם צריכים 

לצעוק חזק יותר."
"מה קורה כששני אנשים מתאהבים? 

-הם לא צועקים זה על זו, אלא מדברים ברּכּות, בגלל שלי
בותיהם קרובים מאוד זה לזו. המרחק ביניהם או שאינו קיים 

או שהוא קצר מאוד."
הגורו המשיך: "מה קורה כאשר הם אוהבים זה את זו אפילו 
יותר? הם לא מדברים, הם רק לוחשים. וכך, אהבתם אפילו 

-מתחזקת. לבסוף, הם אפילו לא צריכים ללחוש. הם רק מבי
טים זה בזו וזהו. וזה כמה קרובים שני אנשים יכולים להיות 

כאשר הם אוהבים אחד את השני."
הוא הביט בתלמידיו ואמר:

-"ולכן, כאשר אתם מתווכחים, אל תתנו לליבותיכם להתר
-חק. אל תגידו מילים שירחיקו אתכם זה מזה. ואם לא תק

פידו על כך, חלילה יגיע היום בו המרחק יהיה גדול כל כך 
שלא תמצאו את הדרך חזרה. למשל, אתם עלולים למצוא 

את עצמכם בבתי משפט לגירושין."
 

איזו חכמה שווה לאמץ אותה בכל מחיר, במיוחד בימים אלה
בהצלחה

 
שולמית סנדרוביץ

יועצת זוגית ומשפחתית
מומחית בהנחיית הורים

מאמנת מנטאלית
0525623563

 shulamits6@walla.com מייל

http://kccollege.co.il/מרכז-לימוד-עצמי/שיווק-באינטרנט-מדריכים-וספרים/איך-ליצור-ולהפיץ-ספר-אלקטרוני/
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בתחושת בטן, אנחנו יודעים שהרגשות שלנו יושבים בבטן. 
כולנו משתמשים בביטויים כמו "אני מרגיש את זה בבטן", 
"המעיים שלי מתהפכים" ו- "יש לי פרפרים בבטן". אז עכשיו 
זה רשמי ומוכח מדעית. מסתבר שלמעיים יש מוח משלהם, 
 enteric nervous( "המכונה "מערכת עצבים של המעי
system( . מאמר זה יסביר וידגים באופן מדעי, כיצד הר-

המעורבות  על  העיכול,  מערכת  על  משפיעים  שלנו  גשות 
שלהם ביצירת מחלות וכיצד טיפול רגשי יכול לעזור לחולי 
מערכת העיכול כמו תסמונת המעי הרגיז/ש, מחלת קרוהן 
או קוליטיס כיבית להגיע מהר ויעיל יותר לרמיסיה )רגיעה(.

אחרי  בגוף  עצבים  של  ביותר  הגדול  הריכוז  מצוי  במעיים 
-המוח. כבר במאה שעברה, פרופ' מייקל גרשון, ראש המח
-לקה לאנטומיה וביולוגיה של התא במרכז הרפואי של אוני

ברסיטת קולומביה בניו יורק, מצא כי לבני האדם אכן מוח 
מורכב  זה  גילה שמוח  הוא  העיכול.  במערכת  נוסף שמצוי 

-ממיליארדי תאי עצב ומשפיע על מצבנו הבריאותי ועל הר
גשתנו הכללית. ממש כמו המוח "הראשי" שלנו, המערכת 
הזו שולחת ומקבלת אותות, מתעדת חוויות ומגיבה לרגשות. 
המעיים יכולים לייצר הפרעה במוח שלנו ממש כמו שהמוח 
יכול "להרגיז" את המעי. המוח של המעי מכונה ENS או 

"המוח הקטן".

המוח של המעי ממוקם במעטפת של הוושט, הקיבה, המעי 
הדק והמעי גס. הוא פועל באופן עצמאי ויודע ללמוד, לזכור 
וכמו שאומרים, לייצר תחושות בטן. חוקרים מדווחים שהוא 
משחק תפקיד מרכזי באושר ובסבל האנושי. השפעתו ניכרת 

ביותר במחלות מעיים כמו תסמונת המעי הרגיז/ש, קוליטיס 
כיבית ומחלת קרוהן.

על פחד, הישרדות ותופעות הלוואי שלהם
 – המוחות  שני  בין  הקשרים  על  יותר  לומד  שהמדע  ככל 
זה המרכזי לבין "המוח הקטן", של המעי, מבינים יותר את 

האופן בו אנשים מרגישים ופועלים.

כאשר המוח המרכזי נתקל בסיטואציה מפחידה, הנתפסת 
לחץ שמכינים את  הורמוני  הוא משחרר  ידינו כסטרס,  על 

-הגוף לתגובה פיסיולוגית-פסיכולוגית הנדרשת לצורך הישר
 Fight, Flight – "דות. מצב זה מכונה "ברח, הלחם או קפא
רבים,  עצביים  חיישנים  המכילה  שלנו,  הבטן   .or Freeze
ה"פרפרים  תחושת  ומכאן  הללו  הכימיקלים  ידי  על  מגורה 
המוח  קרב,  בשדה  כמו  אמיתי,  חיים  מסכן  במצב  בבטן". 
המרכזי מורה ל"מוח הקטן" לכבות את עצמו, גם כדי לחסוך 
במשאבי הגוף וגם, ככל הנראה, כדי להתגבר על רגשות כמו 

פחד. כל זה במטרה להישרדות.

הבעיה מתחילה כאשר אנחנו מתייחסים למצבים רבים בחיי 
נמצאים  אנחנו  ואז  חיים,  מסכני  כמצבים  שלנו  היום-יום 
לאורך במצב המכונה "די-סטרס". כלומר, ללא רוגע אך גם 

-לא במצב קצר טווח של התגייסות להשרדות. מצב כזה מע
רער את הגוף מאחר שמשדר לו כל הזמן תחושות סותרות, 
דבר המקשה על זרימת דם תקינה למוח ולמעיים, מקשה על 
אכילה ועיכול בריאים ומייצר עוד שורה של תסמיני מחלה.

סרוטונין הוא חומר כימי המעביר מסרים במערכת העצבים. 
הסרוטונין משפיע על מצב הרוח שלנו, על התנהגות רגשית, 

שינה ,אנרגיה וההרגשה הכללית שלנו. הסרוטונין 

פסיכותרפיה: המוח של המעי והקשר למחלות מעיים ודרכי העיכול
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בתחושת בטן, אנחנו יודעים שהרגשות שלנו יושבים בבטן. 
כולנו משתמשים בביטויים כמו "אני מרגיש את זה בבטן", 
"המעיים שלי מתהפכים" ו- "יש לי פרפרים בבטן". אז עכשיו 
זה רשמי ומוכח מדעית. מסתבר שלמעיים יש מוח משלהם, 
 enteric nervous( "המכונה "מערכת עצבים של המעי
system( . מאמר זה יסביר וידגים באופן מדעי, כיצד הר-

המעורבות  על  העיכול,  מערכת  על  משפיעים  שלנו  גשות 
שלהם ביצירת מחלות וכיצד טיפול רגשי יכול לעזור לחולי 
מערכת העיכול כמו תסמונת המעי הרגיז/ש, מחלת קרוהן 
או קוליטיס כיבית להגיע מהר ויעיל יותר לרמיסיה )רגיעה(.

אחרי  בגוף  עצבים  של  ביותר  הגדול  הריכוז  מצוי  במעיים 
-המוח. כבר במאה שעברה, פרופ' מייקל גרשון, ראש המח
-לקה לאנטומיה וביולוגיה של התא במרכז הרפואי של אוני

ברסיטת קולומביה בניו יורק, מצא כי לבני האדם אכן מוח 
מורכב  זה  גילה שמוח  הוא  העיכול.  במערכת  נוסף שמצוי 

-ממיליארדי תאי עצב ומשפיע על מצבנו הבריאותי ועל הר
גשתנו הכללית. ממש כמו המוח "הראשי" שלנו, המערכת 
הזו שולחת ומקבלת אותות, מתעדת חוויות ומגיבה לרגשות. 
המעיים יכולים לייצר הפרעה במוח שלנו ממש כמו שהמוח 
יכול "להרגיז" את המעי. המוח של המעי מכונה ENS או 

"המוח הקטן".

המוח של המעי ממוקם במעטפת של הוושט, הקיבה, המעי 
הדק והמעי גס. הוא פועל באופן עצמאי ויודע ללמוד, לזכור 
וכמו שאומרים, לייצר תחושות בטן. חוקרים מדווחים שהוא 
משחק תפקיד מרכזי באושר ובסבל האנושי. השפעתו ניכרת 
ביותר במחלות מעיים כמו תסמונת המעי הרגיז/ש, קוליטיס 

כיבית ומחלת קרוהן.

על פחד, הישרדות ותופעות הלוואי שלהם
 – המוחות  שני  בין  הקשרים  על  יותר  לומד  שהמדע  ככל 
זה המרכזי לבין "המוח הקטן", של המעי, מבינים יותר את 

האופן בו אנשים מרגישים ופועלים.

כאשר המוח המרכזי נתקל בסיטואציה מפחידה, הנתפסת 
לחץ שמכינים את  הורמוני  הוא משחרר  ידינו כסטרס,  על 

-הגוף לתגובה פיסיולוגית-פסיכולוגית הנדרשת לצורך הישר
 Fight, Flight – "דות. מצב זה מכונה "ברח, הלחם או קפא
רבים,  עצביים  חיישנים  המכילה  שלנו,  הבטן   .or Freeze
ה"פרפרים  תחושת  ומכאן  הללו  הכימיקלים  ידי  על  מגורה 
המוח  קרב,  בשדה  כמו  אמיתי,  חיים  מסכן  במצב  בבטן". 
המרכזי מורה ל"מוח הקטן" לכבות את עצמו, גם כדי לחסוך 
במשאבי הגוף וגם, ככל הנראה, כדי להתגבר על רגשות כמו 

פחד. כל זה במטרה להישרדות.

הבעיה מתחילה כאשר אנחנו מתייחסים למצבים רבים בחיי 
נמצאים  אנחנו  ואז  חיים,  מסכני  כמצבים  שלנו  היום-יום 
לאורך במצב המכונה "די-סטרס". כלומר, ללא רוגע אך גם 

-לא במצב קצר טווח של התגייסות להשרדות. מצב כזה מע
רער את הגוף מאחר שמשדר לו כל הזמן תחושות סותרות, 
דבר המקשה על זרימת דם תקינה למוח ולמעיים, מקשה על 
אכילה ועיכול בריאים ומייצר עוד שורה של תסמיני מחלה.
העצ במערכת  מסרים  המעביר  כימי  חומר  הוא  -סרוטונין 

בים. הסרוטונין משפיע על מצב הרוח שלנו, על התנהגות 
הסרוטונין  שלנו.  הכללית  וההרגשה  ,אנרגיה  שינה  רגשית, 

ירידה ברמת הסרו הנאה, שיכוך כאבים.  לתיאבון,  -קשור 
טונין מביאה לתופעות כמו אי שקט, מצב רוח ירוד, דיכאון, 
לא  לילה  שנת  הריכוז,  וביכולת  בזיכרון  ירידה  ראש,  כאבי 

-טובה ועייפות במשך היום, תשוקה לאוכל, במיוחד לפחמי
מות ומתוקים. חוסר איזון ברמת הסרוטונין יתבטא בכאבי 

בטן, שלשולים וגזים בדומה לתסמונת המעי הרגיז.
בין קיבה למוח, להגביר  גורם לעצב התועה, המחבר  פחד 
את אספקת הסרוטונין למעי. כך, כשהמעי מגיע לגירוי יתר, 

-הוא מתחיל להגיב בתנועתיות יתר, שיכולה להתבטא בשל
שול. אצל אחרים, מצב כזה יתבטא במתח שרירים מוגבר, 

כיווץ וכתוצאה – עצירות. 
באופן דומה, כאשר העצבים בוושט מגורים יתר על המידה 
בגלל רגשות חזקים, אנשים מרגישים תחושת מחנק וקשיי 

בליעה.

-אותות מתח מהמוח המרכזי יכולים לשבש את התפקוד הע
וכתוצאה מכך עולים מיצי הקיבה  והוושט,  צבי בין הקיבה 

לוושט המתבטאת בתופעות המכונות רפלוקס או צרבת.

דלקת היא מצב נורמלי להישרדות – אבל לא לאורך זמן
במצב נורמלי דלקת היא הדרך של מערכת החיסון להגן על 
המוח  קיצוני,  לחץ  של  במקרים  כי  מראים  מחקרים  הגוף. 
מעודדי  חומרים  ומשחרר  הבטן  על  להגנה  נרתם  המרכזי 
דלקת שמפעילים את המעיים להלחם בפולשים כמו חיידקים 

-ופרזיטים שונים. למרבה הצער חומרים אלו גם גורמים לש
לשולים ולהתכווצויות. התרחשות כזו שמורה באופן טבעי 
למצבי הישרדות. הבעיה מתחילה כאשר אנחנו חיים במצב 

של לחץ מתמיד.

הסטרס בחיינו בעל השפעה מרובה ואף מקור להתפרצויות 
קרוהן  מחלת  כמו  כאוטואימוניות,  המוגדרות  מחלות  של 
וקוליטיס כיבית, אך גם אסטמה, פסוריאזיס, דלקת מפרקים 
-ועוד. מכאן החשיבות הגדולה של עיבוד הרגשות, בעיקר רג

 .)stress( שות הגורמים לעקה- סטרס
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להתמודדות  כלים  ורכישת  מהחיים  הלחץ  גורמי  הוצאת 
נכונה עם העקה, יש בהם כדי להקל על התופעות גורמות 

הדלקת במעיים.

נציין, שבשנים האחרונות החוקרים מתחילים לדבר גם על 
-תסמונת המעי הרגיז/ש כבעלת רקע דלקתי. התמודדות נכו

נה עם סטרס בעלת חשיבות עליונה בטיפול נכון בתסמונת 
המעי הרגיז/ש.

ניתן לאמן את המעי לבריאות
האם המוח של המעי יכול ללמוד? האם הוא "חושב" באופן 

מתו חיובית.  היא  שהתשובה  מראים  מחקרים  -עצמאי? 
רפואי בצבא ארה"ב שהיה אחראי  ידוע על אח  סיפור  עד 
ולא  גופם התחתון. מאחר  בפלג  קבוצה של משותקים  על 
הייתה להם תחושה או שליטה על המעיים, בכל בוקר בשעה 
מהמעיים.  ליציאה  שהוביל  חוקן  קיבלו  החולים   10:00
כשהוחלף האח באח חדש, החליט האח החדש לדחות את 
10 בבוקר למח-  שעת החוקנים לצהריים. להפתעתו, בשעה

רת, לכולם במחלקה הייתה תנועת מעיים באותו הזמן, בלי 
חוקנים. האם האח הקודם "אימן" את המעיים של החולים? 

האם גם אנו יכולים "לאמן" את המעיים שלנו?

טובים  רגשות  של  כמאגר  נתפסים  אדם  בני  של  המעיים 
ורעים. יתכן ומצבים רגשיים מהמוח הגדול, זה של הראש, 
משתקפים במוח הקטן, של המעיים, שם הם מורגשים על 

ידי מי ששם לב אליהם.

במצב של עקה )סטרס( מתמדת לומד המוח שהוא במצב 
-הישרדות מתמיד ומשחרר גורמי דלקת. לשמחתינו, גם תה

ואורח  נכונה  לתזונה  המודעות  עם  יחד  אפשרי.  הפוך  ליך 
חיים בריא, הלימוד כיצד להתמודד עם לחץ ואימון בעיבוד 

רגשות יש בו כדי ללמד את המעי לתפקד באופן בריא.

אז מה עושים בחדר הטיפולים?
בסדרת מפגשים קצרה יחסית אנו לומדים יחד את הסיבות 

אות מפעילים  הרגשות  בו  האופן  את  למחלה,  -הרגשיות 
למוד כבר  יום.  היום  חיי  על  זה  כל  של  ההשפעה  ואת  -נו 

עות שכזו יש כוח להביא להקלה מיידית בתחושות. מכאן 
-ממשיכים ללימוד האופנים בהם אנחנו יכולים לנהל את הר

גשות שלנו בעצמנו, להחזיר שליטה על הגוף שלנו ולשפר 
את איכות חיינו.

אנחנו במרכז "דרך הבטן" מודעים לחשיבות הטיפול והאימון 
העיכול.  ודרכי  מעיים  במחלות  הטיפול  הצלחת  על  הרגשי 
לכן כחלק מהשירותים של המרכז אתם מוזמנים להכיר את 

הפסיכותרפיסט שלנו, אמיר זמורה.

רוצים לבדוק האם אתם מתאימים לטיפול? 
התקשרו לקבוע שיחת היכרות חינם ב-058-4119911!

עדי זוסמן
דיאטנית קלינית, מייסדת ומנכ"ל של מרכז "דרך הבטן" 

לבריאות מערכת העיכול.
המרכז היחיד בארץ שעוזר לחולי מחלות מערכת העיכול 

להגיע לבריאות הבטן בשיטה אינטגרטיבית המשלבת 
תזונה-פסיכותרפיה-רפואה סינית.

058-4119911

דיאטנית קלינית, מייסדת ומנכ"ל של מרכז "דרך הבטן" לבריאות מערכת העיכול.

-המרכז היחיד בארץ שעוזר לחולי מחלות מערכת העיכול להגיע לבריאות הבטן בשיטה אינט
גרטיבית המשלבת תזונה-פסיכותרפיה-רפואה סינית.

מתנה: מדריך להרגעת הבטן

7 דרכים מהירות ובדוקות להרגעת מצבי לחץ המל-  במדריך לרוגע גופני ונפשי ריכזנו עבורך
ווים בהפרעות מערכת העיכול.

https://www.belly-way.co.il/he/כללי/92-2
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מכוונת עסקים להגדלת הכנסות, מנחה סדנאות לפיתוח מנהלים ותוכניות אינטרנטיות לפיתוח 
עסקי

מפיקת כנסים עסקיים ובעלת ניסיון של 20 שנה בניהול שירות,מכירה ודיגיטל. מאמינה בעשייה 
מקדמת בתהליכים קצרים ויעילים!

*הדרכה מתנה* בנושא ניהול זמן אפקטיבי לשינוי מהיר בתוצאות

מעכשיו מנהלים את הזמן ולא הזמן מנהל אותנו

מכוונת עסקים להגדלת הכנסות, מנחה סדנאות לפיתוח מנהלים ותוכניות אינטרנטיות לפיתוח 

מטפלת רגשית. מומחית לטיפול פרטני בנשים וגברים. 
מומחית לטיפול זוגי ומשפחתי וגישור במשפחה. מטפלת בילדים והדרכת הורים.

מרצה באקדמיה ומדריכה אנשי מקצוע.

"טוב! תתחילו לעשות!" 10% הנחה לנרשמים מהירחון

כמה פעמים אני אומרת לעצמי?:
"אני יודעת שאני צריכה ללכת לחדר כושר"
"אני יודעת שאני צריכה להתחיל דיאטה"

"אני יודעת שאני צריכה לעבוד במקום אחר"
"אני יודעת שאני צריכה להתגרש"

"אני יודעת שאני צריכה לחיות יותר טוב". וכו' וכו'
ולא עושה את כל זה ועוד . ולמה?

 MA מבצע של טל אלפנדרי

רוצה לקבל את הירחון בחינם ישירות לתייבת המייל שלך?

ירחון פלא מפורסם אחת לחודש, 
מכיל כתבות עם טיפים על נושאים מגוונים, מבצעים מיוחדים לקוראי הירחון, 

מתנות שוות ועוד ועוד... וכל זה ללא עלות וללא התחייבו
-רוצה לקבל את הירחון-

לחץ כאן לירחון חודש נובמבר 2018

https://natiz.ravpage.co.il/time
mailto:shula22%40gmail.com%0D?subject=
https://shulasadeh.ravpage.co.il/yerchon1/?ref=shula&fbclid=IwAR1IRFCHgC8zHYglF7QGyhOFHpNBU-k4A1vAlqgwUoMWEiTAO6BKpTq1dhc
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MA טל אלפנדרי

"טוב! תתחילו לעשות!"
כמה פעמים אני אומרת לעצמי?:

"אני יודעת שאני צריכה ללכת לחדר כושר"
"אני יודעת שאני צריכה להתחיל דיאטה"

"אני יודעת שאני צריכה לעבוד במקום אחר"
":אני יודעת שאני צריכה להתגרש"

"אני יודעת שאני צריכה לחיות יותר טוב". וכו' וכו'
ולא עושה את כל זה ועוד. ולמה?

כמה "פשוט" להישאר במקום המוכר והבטוח, גם אם אנחנו 
מרגישים שם ממש לא נוח. מצד אחד, אנחנו רוצים לעשות 

שינוי, רוצים לזוז קדימה, אחרת ומצד שני, לא מעיזים.
ואומרים: אני צריך, אני  ואומרים  ומדברים  אנחנו מדברים 

צריך...ו...לא עושים. 
נכון שמותר וצריך לדבר, לשחרר, לאוורר. האם זה מספיק? 

-האם זה מוביל אותנו לתוצאות? האם זה מוביל אותנו לק
ראת המטרה שהצבנו לעצמנו?

אנחנו , שמבינים שצריכים לעשות שינוי ולא מבינים למה 
לא עושים את השינוי, מה מונע מאיתנו לעשות את השינוי 

המיוחל.
יש שינוי מודע ויש שינוי שאינו מודע. לדוגמה, בטיפולי זוג 

-שהגיעו אלי לטיפול בעקבות בגידה של הבעל באשתו. בתה
הקשר  את  לחלוטין  שהפסיק  התחייב  הבעל  הטיפולי,  ליך 
עם  לזוגיות  נאמן  להיות  ומתחייב  לנישואין  לו מחוץ  שהיה 
מזוג  מאוד.  ומשמעותי  דרמתי  שינוי  קרה  לכאורה,  אשתו. 
-שחווה שבר באמון ובנאמנות, עכשיו כל ההתייחסות והנא

מנות היא לבת הזוג ולתוך הקשר האינטימי הזוגי. זהו השינוי 
המודע. יחד עם זאת, מתחולל שינוי לא מודע: הבעל, זקוק 
מגיבה  הזוג  ובת  בדרכו  לעצמו את המרחב  ולוקח  למרחב 
לכך בהכרח. כדי שהשינוי הלא מודע ייהפך למודע, בתהליך 

-הטיפולי, אני משקפת להם את הצרכים הסמויים והלא מוד
עים ואת התגובות של כל אחד מהם לצרכים שעולים ונהיים 

גלויים מפעם לפעם. 
עבודה זו מאפשרת עבודת עומק מעבר לשינוי ההתנהגותי-

הסימפטומטי ומזמין עבודה רגשית, אינטימית זוגית ואישית 
-כאחד. למעשה, נכונה לזוג הזה, עבודה של "גמילה" מדפו

הרגלים  ורכישת  ורגשיים  חשיבתיים  ודפוסים  התנהגות  סי 
יוכלו  שאכן  כדי  חדשים.  ורגשיים  חשיבתיים  התנהגותיים, 
והן  ולרכוש לעצמם הן כפרטים  ישנים  ל"היגמל" מדפוסים 

כזוג הרגלים חדשים, עליהם לחצות את "קו הפחד".
כל מה שאנחנו רוצים באמת, נמצא שם, מעבר ל"קו הפחד". 
והידוע,  ולזוז מהמקום המוכר  הפחד משינוי, הפחד לצאת 
הפחד מאיך ייראו החיים שלי אחרי השינוי? הלוא כרגע, עם 
כל תחושת אי הנוחות שאני חווה בחיים, אני יודעת איך אני, 
מה הזהות שלי, מה מצופה ממני, מה ה"אוטומטים" שלי. 
כשאעשה שינוי, כשאחצה את "קו הפחד", מה תהיה הזהות 

-החדשה שלי? , איך אגדיר את עצמי? איך אפעל? איך את
-נהג? מה ארוויח בזכות השינוי ומה אפסיד? איך אחרים ית

פסו אותי החדשה? איזה משאבים יש לי היום לעשות את 
השינוי במטרה להשיג את המטרה שהצבתי לעצמי? איזה 
משאבים חסרים לי ואיך אוכל למשאב את עצמי כדי שאוכל 
המטרה?  את  להשיג  שאוכל  כדי  הפחד",  "קו  את  לחצות 
האם אקבל את תמיכת הסביבה? איך אחרים המשמעותיים 

"טוב! תתחילו לעשות!"
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בחיים שלי יגיבו? האם הם יהיו שם בשבילי ויחד איתי בשינוי 
שאני כמהה לו?

אם לא נעשה, לא נדע! אם לא נעיז, זה לא יקרה!
אז בואו נראה מה "יש"- אם נתמקד ב"אין" – נרגיש חסרים 
ודלים. לעומת זאת, אם נתמקד ב"יש", נרגיש חזקים ובעלי 

ערך ונמצא בעמדה טובה יותר להתקדם ולהתפתח.
איך נתמקד ב"יש"?: היכרות עם מה ש"יש" לנו. העוצמות, 

היכולות, ההישגים, התפיסות המקדמות ועוד.
מציאת הכוחות שלנו. במה אנחנו טובים, מי תומך בנו ומה 

חיובי גם במצבים מורכבים.
כדי  התפיסה  לשינוי  שלנו  המוח  אימון  ל"יש".  החיבור 
שלושה  במשך  לרשום   – לדוגמה  לאוטומטית.  להופכה 
שבועות רצופים שלושה דברים שאנחנו מוקירים ומעריכים 

בחיינו.
-מיקוד המחשבה – אם נשאל מדוע זה קורה לי, אנחנו עלו

את  נחליף  לכן  בשליטתינו,  שאינם  בדברים  להתמקד  לים 

השאלה הזו בשאלות מקדמות, כמו למשל:      "מה אני 
יכול לעשות כדי להצליח?"

הפעולות  חיוביות-  התחושות  אקטיביות-  כשהמחשבות 
מקדמות והתוצאות מגיעות.

אז עם כל הלגיטימציה ל"פאקה פאקה"....תתחילו לעשות!
 

.M.A- טל אלפנדרי
מטפלת רגשית. מומחית לטיפול פרטני בנשים וגברים. 

מומחית לטיפול זוגי ומשפחתי וגישור במשפחה. מטפלת  
בילדים והדרכת הורים.

מרצה באקדמיה ומדריכה אנשי מקצוע.
בעלת ידע רחב ו ניסיון מזה 30 שנה.
פיתחה שיטת טיפול ייחודית ורחבה.

ליצירת קשר:
0546242346

 alfandatri46@gmail.com

קבלו מתנה מ:
אסתי פישר הייים

יועצת זוגית ועסקית, מנטורית להצלחה
מנהלת מכללת iCU אונליין קולג' לקואצ'ינג ומנטורינג

מתנה: הרצאה מוקלטת על איך הזוגיות מושפעת מהביטחון העצמי שלך

יש קשר הדוק בין שני הדברים. אבל ביטחון עצמי טוב עוזר לא רק בבניית זוגיות טובה; הוא מקטין 
-את הטעויות ועוזר לך לנווט היטב בסיטואציות חברתיות או עסקיות, כך שהחיים יותר יפים ומ

תוקים. ביטחון עצמי טוב נותן הרגשה טובה ומחזק את האסרטיביות כך שתוכלו להחליט לפי מה 
שבאמת טוב לכם ונכון לכם, במקום להיות מושפעים מאחרים. ההקלטה כוללת הדרכה מעשית: 

איך לחזק את תחושת הערך העצמי ואת הביטחון העצמי – לכל החיים. 

כבר עודבים
על ירחון חודש דצמבר

יש למה לצפות!!!

https://icu.vp4.me/confid


פלא עסקים מפה לאוזן

ירחון חודש נובמבר 2018

עריכה: שולה שדה
עיצוב: לטינוגרף 052-6553750


