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קוראים יקרים,

 ירחון פלא - נטוורקינג ושיתופי פעולה יוצא לדרך!

בירחון ניתנת במה לאנשי מקצוע מתחומים שונים, 
לכל 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. 
למתנות 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-
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מאמרים, מבצעים, מתנות

 עורכת: שולה שדה, עיצוב: לטינוגרף 

לחץ כאן לירחון חודש אוקטובר 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
-צרכנות נבונה העסק של המאה ה 21 - רוברט ט. קיוסאקי )שמחה שדה(

-כלים חינמיים שכל עסק צריך )לילך סנא(
-גמילה מעצימה מחיתולים – חזרה לשיגרה )אתי כהן(

-למה כרטיס ביקור? )טובה זונשיין(
-יש אנשים שחולמים... ויש שמגשימים את חלומותיהם ! )אריאלה וולף(

-סדנאות ומה הופך אותן להצלחה )דאסי נוי(
-מרוב יועצים לא מוצאים את הדרך - איך יודעים מהי תוכנית הליווי או הייעוץ שהכי מתאימה לך ולעסק שלך? )נטי 

זנקו(
-מתי להרים ידיים - "מספיק ודי"? )אסתי פישר היים(

-מופנמות היא לא רגש, היא ביולוגיה )הילה שגיב(
-עידוד כמנוף )שלומית סנדרוביץ(

מבצעים
-מבצע מטורף - קורס ניהול זמן דיגיטלי )שולה שדה(

-לכבוד השנה החדשה, לזמן מוגבל, פגישת התנסות במחיר של 39 ש״ח. )מלכה ללה(

מתנות
-חמישה שלבים לצילום וידאו שיגדיל את המכירות שלך )לירון מור(

-דו"ח מיוחד ליצירת שיתופי פעולה שמייצרים רווחים בעסק )איריס אבידן(
-הסטודיו שלי נולד מתוך האהבה שלי לשילוב בין יצירתיות,העיצוב, הבדים והבנות כמובן )דנה מסיקה(
-קבלו ממני מתנה -מדריך למינוף העסק אחרי החגים האתמול נעלם והעתיד ירוק)בבנק( )נורית אילוז(

-איך להגדיל הכנסות בעסק ב- 3 צעדים )נטי זנקו(
-מדריך 'איך להתגבר על פחד הקהל שלך' )הילה שגיב(

-אם נמאס לך לא לשווק, להשתרך מאחור, להרוויח מעט - הגיע הזמן להשתלב בעולם השיווק האינטרנטי )אסתי 
פישר היים(

משתתפים בירחון זה:
שמחה שדה

לילך סנא
אתי כהן

טובה זונשיין
אריאלה וולף

דאסי נוי
נטי זנקו

אסתי פישר היים

הילה שגיב
שלומית סנדרוביץ

שולה שדה
מלכה ללה
לירון מור

איריס אבידן
דנה מסיקה
נורית אילוז
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שמחה שדה 

ל...זוהי מאה חדשה, כשהייתי ילד לימדו אותי הורי את הנו
סחה להצלחה שגם אתם למדתם בוודאי: לכו לבית הספר, 
לקבל משרה  כדי שתוכלו  טובים  ציונים  וקבלו  קשה  למדו 
תשמור  הזאת  והמשרה   - והטבות  גבוה  שכר  עם  בטוחה, 

עליכם.
אבל זוהי דרך חשיבה של העידן התעשייתי, ואנחנו כבר לא 
לכם.  תדאג  לא  שלכם  המשרה  התעשייתי.  בעידן  נמצאים 
הממשלה לא תדאג לכם. אף אחד לא ידאג לכם. זוהי מאה 

חדשה, והכללים השתנו.
העבודה,  בפנסיה ממקום  בביטחון תעסוקתי,  הורי האמינו 
בביטוח לאומי ובביטוח בריאות. כל אלה רעיונות מיושנים 
שנשחקו, שיירים של עידן שחלף. כיום ביטחון בעבודה הוא 
בטוחות,  שלהם  הפנסיה  שתוכניות  חשבו  רבים  בדיחה, 
שהרי הן גובו במניות רווחיות ויציבות ובקרנות נאמנות. מה 

עלול להשתבש? מתברר שהכול עלול להשתבש.
בדרך  להשתמש  חייבים  ואנחנו  המידע,  בעידן  אנחנו  כיום 
עידן המידע. למרבה המזל, אנשים מתחילים  החשיבה של 
שאנשים  כדי  וקשיים  סבל  שנדרשו  חבל  וללמוד.  להקשיב 
לחלחל  מתחילים  הלקחים  לפחות  אבל  הלקח,  את  יפנימו 

לתודעה.
האבטלה  אלה,  דברים  כתיבת  בעת  בפח,  שוב  תיפלו  אל 
ממשיכה לעלות. בזמן שתקראו את הדברים, מי יודע? אולי 
ומחיר  כשהתעסוקה  תתבלבלו.  אל  אבל  השתנה.  המצב 
הנדל"ן ישנו כיוון והאשראי יחזור ויתרחב, וזה יקרה בוודאי, 

אל תירדמו שוב ותחזרו לתחושת הביטחון המדומה והישנה 
שהכניסה אתכם ואת כל העולם לבלגן הזה מלכתחילה.

)אני מנסה להיות נחמד כאן. המילה שהתכוונתי להשתמש 
בה היתה, אל תהייו "מטומטמים".(

באזז  איזה  יהיה  תמיד  אתכם.  לבלבל  לכותרות  תניחו  אל 
הרציני  מהעסק  לבכם  תשומת  את  להסיט  שינסה  אידיוטי 
ששמו לבנות את חייכם. זה רק רעש. בין שמדובר בטרור, 
כל  לכך  אין  האחרונה,  הבחירות  בשערוריית  או  במיתון, 

קשר עם מה שעליכם לעשות היום כדי לבנות את עתידכם.
הכלכלה איננה הבעיה. הבעיה היא אתם.

האם אתם כועסים על השחיתות בעולם התאגידים? על וול 
לזה לקרות? על  ועל הבנקים הגדולים שמאפשרים  סטריט 
או  מדי,  יותר  עושה  או  מספיק,  עושה  שאיננה  הממשלה 
הנכונים?  הדברים  מדי את  ופחות  טעויות  מדי  יותר  עושה 
האם אתם כועסים על עצמכם שלא נטלתם את האחריות 

קודם?
להחיים קשים. השאלה היא, מה אתם מתכוונים לעשות בע

ניין? טענות ומענות לא יבטיחו את עתידכם. גם לא הטלת 
אשמה בוול סטריט, בבנקים הגדולים, באמריקה התאגידית 

או 
בממשלה..

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

אחד להגיע להכנסה פסיבית ולהגשים מטרות.

צרכנות נבונה העסק של המאה ה 21 - רוברט ט. קיוסאקי
 - The Business of the 21st Century

Robert T. Kiyosaki with John Fleming and Kim Kiyosak
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M.B.A לילך סנא

לגלות….. בכמה  ונדהמתי  עשיתי קצת סדר במחשב שלי 
תוכנות וכלים אני משתמשת כמעט כל יום – בעסק הפרטי 

שלי.
על  לכם  שיקלו  כלים   11 לכם  בחרתי  הכלים  כל  מבין  אז 

החיים וישדרגו את הפעילות שלכם בעסק:

1. טלפרומפטר
תוכנת טלפרומפטר חינמית מעולה

למי שמצלם סרטוני וידאו ורוצה להיעזר בטקסט כתוב.
באופציות  הדיבור-  קצב  ואת  הכתב  גודל  את  לשנות  ניתן 

שנמצאות בצד. 
http://www.easyprompter.com

2. שליחת קבצים גדולים
אחת הדרכים המופלאות שמצאתי לשדרג את השירות שלי 
היא שאני שולחת ללקוחות שרוצים – הקלטה של הפגישה. 

להקלטת הפגישה משחררת את הלקוח מהצורך לכתוב והחו
מר תמיד נגיש עבורו.

הנה הכלי שמאפשר לעשות את כל זה: 
http://www.jumbomail.co.il

3. תוכנה לעריכת תמונות
תוכנה פשוטה וידידותית למשתמש לעריכת תמונות.

לפוטוסקייפ מתאימה גם למי שאין לו נסיון על עריכת תמו
נות.

הנה סרטון קצר איך לעבוד עם התוכנה
http://photoscape.he.downloadastro.com

למי שרוצה לעבוד עם תוכנה יותר מתקדמת לעריכה, ציור 
וצביעה של תמונות.

מוזמן להוריד את gimp מכאן:

http://gimp.he.downloadastro.com

גוגל  של  מעולה  כלי  רעיונות  לאיסוף   – התראות  גוגל   .4
שמאפשר לנו להישאר במרכז העניינים

ולקבל את כל המידע שמתחדש בתחום שלנו
ישירות אל תיבת המייל הפרטית שלנו.

מגדירים ביטוי או מילות מפתח ספציפיות ומקבלים למייל 
את כל המידע שהתחדש בתחום. 

אני משתמשת בכלי הזה לחיפוש רעיונות לכתיבת תכנים.
הנה כאן סרטון קצר שמסביר איך אני עושה את זה

https://www.google.co.il/alerts
 

5. מפת חשיבה
Xmind היא תוכנה חינמית ליצירת מפות חשיבה.

הנה סרטון שמסביר  איך עובדים עם מפת חשיבה
אני באופן אישי משתמשת במפת חשיבה כדי לרכז רעיונות, 
להכין תשתית לסדנאות או קורסים ואפילו לסיכום פגישות. 

https://www.xmind.net
 

6. עדכון מהיר של מנועי החיפוש
שירות שמעדכן בפעם אחת את מנועי החיפוש המובילים על 

כל פוסט חדש שכתבתם בבלוג שלכם.
השימוש הוא פשוט: מדביקים את הלינק של הפוסט החדש 
שכתבתם, מסמנים את מנועי החיפוש הרלבנטיים ולוחצים 

על הכפתור "שלח פינג"
http://pingomatic.com

7. לינקים מקוצרים וסטטיסטיקות
לינקים ארוכים או כאלה שכתובים בעברית לא נראים טוב 

כשהם נכתבים באתר או בפייסבוק.
הנה כלי מצוין לקיצור הלינק ובנוסף תגלו מאיפה הגולשים 

מגיעים לתכנים שלכם.

  כלים חינמיים שכל עסק צריך
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bitly-הנה סרטון קצר על אפשרויות השימוש ב
https://bitly.com

 
8. מערכת דיוור ודפי נחיתה/ מכירה

מבחינה  לעסק  חשוב  הכי  המשאב  היא  התפוצה  רשימת 
שיווקית!

אני כמובן ממליצה לעבוד עם מערכת מסודרת 
)וחס וחלילה לא מהמייל הפרטי שלכם( שנותנת לכם את 

כל המידע הדרוש כדי לקבל החלטות שיווקיות מושכלות. 
אני באופן אישי, אוהבת לעבוד עם מערכת רב מסר

כאן מקבלים חודש חינם במערכת רב מסר.
פעילויות  לקדם  בינתיים  ורוצה  אתר,  לו  שאין  למי  *טיפ 
שיווקיות ניתן לבנות באמצעות המערכת דפי נחיתה/מכירה 

לתחת הדומיין שלכם. כך שמבחינת הגולש- הוא נמצא בע
מוד באתר שלכם.

 
9. טיימר

אחד ההמלצות שלי בסדרת הווידאו "סודות הזמן" 
לניהול זמן אפקטיבי בעסק – היא לעבוד עם טיימר.

כדי להרגיש את הזמן ולהישאר מודעים אליו.
שבצו את המשימות שלכם בלו"ז היומי והפעילו את הטיימר 

לפי יחידת הזמן שנוח לכם לעבוד לפיה.
אחת  זמן  יחידת  בין  קצרות  הפסקות  לקחת  תשכחו  אל   *

לשנייה.
הנה טיימר אונליין שהשתמשתי בו בעבר:

http://www.timer-tab.com
היום אני משתמשת בטיימר שקניתי מאיקאה

 10. אתרי פרילנסרים
ברוב העסקים הקטנים יש בעל עסק מאוד מתוסכל

מכמות הדברים שהוא צריך לעשות כדי לקדם את העסק.
לאז אין שום סיבה לבלות שעות על גבי שעות על דברים שב

כמה עשרות שקלים בודדים – מישהו אחר ישמח לעשות 
עבורכם.

זה אתר הפרילנסרים הישראלי: 
https://www.xplace.com

וזה אתר מחו"ל- שמציע שירותים רבים ב5$
https://www.fiverr.com

 
11. יומן גוגל לניהול משימות

אירועים  פגישות,  לקביעת  נפלא  כלי  הוא  גוגל  של  היומן 
הוא  להתממש  שלכם  ליעדים  לגרום  כדי  משימות  וניהול 

למסתנכרן עם הנייד כך שאתם תמיד נשארים מעודכנים וני
תן לגשת אליו מכל מחשב שמחובר לאינטרנט הנה סרטון 
https://www.google. קצר איך מנהלים משימות בעסק

com/calendar

M.B.A לילך סנא
בוג לילך  ותיקה,  עסקית  מלווה  היא  סנא  ולילך 

שני  ותואר  בפסיכולוגיה   )B.A( ראשון  תואר  רת 
בפסיכולוו עם התמחות  )M.B.A( במנהל עסקים 
גיה עסקית ומנחה תכניות אישיות, קורסים וסדנאות 

לבעלי עסקים.

לכבוד השנה החדשה, לזמן מוגבל, פגישת התנסות במחיר של 39 ש״ח.
 מלכה – ללה, מאמנת הורים לתקשורת מקרבת

שלום לך, שמי מלכה-ללה, מאמנת הורים ל״תיקשורת מקרבת״ עם ילדיהם
ומשלבת כלים לשחרור ממחשבות ואמונות מגבילות.

ל-5 נרשמות ראשונות.

ניתן לקיים פגישה בסקייפ, בשיחת טלפון או שיחת וודאו, כך שמיקום גאוגרפי אינו מגביל.

פרטים נוספים ומענה על שאלות:
בפרטי 0546349408.

שנה טובה ומופלאה
מלכה ללה

מאמנת הורים לתקשורת מקרבת ומשלבת כלים לשחרור ממחשבות ואמונות מגבילות.

מבצע
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M.A אתי כהן

שלום ואחרי החגים שמח הילד חוזר לגן אחרי החגים אחרי 
תקופה של חוסר שיגרה, הילד כבר גמול או בתהליכי גמילה 

לאך מהרגע שחזר לגן אחרי החופש הגדול מפספס, לא מצ
ליח להקשיב לגוף שלו.

למה זה קורה? 
מה עושים?

הילד חזר לגן או התחיל גן חדש.
בכל מקרה יש שם המון חדש: חברים חדשים, לפעמים צוות 
חדש, משחקים חדשים והמון אטרקציות במשך היום שהילד 

עסוק בהם.
לגוף  ופחות קשוב  בנושא החברתי  מרוכז  הילד מאד מאד 

שלו.
על  מחשבות  לכם  יש  באוטו  נוסעים  שאתם  רגע  תחשבו 
משהו שמתריד אתכם ואופס פיספסתם את הפניה... מוכר.

אז כאן נמצא הילד.
נמצא בתוך משחק, הכרות עם ילד חדש לא יודע מה יקרה 

למשחק ברגע שילך לשרותיים ואופס פיפי.
חוסר השיגרה מקשה על הילד להיות קשוב לגוף שלו.

בגמילה מעצימה מחיתולים אני מאמינה שהילד אחראי על 
תהליך הגמילה.

הילד מקשיב לגוף שלו וכאשר מרגיש שיש לו פיפי / קקי 
הולך לשרותים.

ולכן התחלה חדשה בגן וחוסר שיגרה של חגים מקשה עליו .
אז מה עושים? קודם כל לא נלחצים.
ובמקום להלחץ ולהלחיץ, מעצימים!

איך מעצימים?
בגן:

ל*בבוקר כשבאים עם הילד לגן הולכים ביחד לראות את הש
רותים.

שואלים אם יש לו פיפי בבטן ורוצה לעשות שאמא /אבא 
עוד בגן?

נותן מקום בטוח.
ל*מבקשים מהגננת שבמידה ואומר שיש לו פיפי/קקי שתש

מור לו בבקשה על המשחק עד שיחזור מהשרותים.
חשוב לבנות מסגרת בטוחה סביב ההליכה לשרותים.

בבית:
*במידה והילד מפספס לא מתיחסים בצורה רגשית לפספוס 

אלה בצורה עניינת;
למחליפים בגדים, מנקים את הריצפה ואמרים לו שאתם יוד

עים שהוא יודע להקשיב לגוף שלו.
ונלך  / אבא שיש לך פיפי בבטן  בפעם הבאה תגיד לאמא 

ביחד לשרותים.
*מעצימים בעשיה של פעולות בבית: הכנת סלט, התלבשות 

עצמאית בבוקר, סידור משחק בסיום המשחק.
אני  יכול,  שאתה  יודעת  אני  הוא  המעצים  המשפט  כאשר 

סומכת עליך ש...
ביטחון  של  ומקום  כללי  באופן  הילד  של  יכולות  העצמת 

עצמי ובניית האני שלו.
סמכו של הילד שלכם והעצימו אותו.

ומי אני?
אתי כהן, גננת ומעצימת ילדים בגיל הרך למעלה מ 16 שנה.

מלווה הורים בהקשבה למשפחה מעצמיה בגישת סמול טוק, 
גישה שפותחה על ידי מחקרי מוח מדעים. שיטה הולסטית 
שרואה את כלל הפעילות של הילד ואת ההשפעה שלה על 

התפתחות הילד.
מעצימה  וגמילה  רציפה  לילה  בשנת  משפחות  מלווה  אני 
פעולות  והמשפחה.  הילד  לצורכי  הקשבה  דרך  מחיתולים 

אלו בונות ביטחון ומעצימות את הילד ואת המשפחה.
תוכלו למצוא עוד טיפים לגמילה מחיתולים, איך להתחיל? 

לובכלל להתיעץ בכל הקשור לנושא בקבוצת: שלובים – גמי
לה מעצימה מחיתולים

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
/groups/1789156791201719

M.A אתי כהן
גננת ומעצימת ילדים בגיל הרך למעלה מ 16 שנה.
מלווה הורים בהקשבה מעצימה בגישת סמול טוק,

גמילה מעצימה מחיתולים – חזרה לשיגרה

קורס ניהול זמן דיגיטלי
לכבוד יציאת הירחון הראשון החלטתי להעניק לכם, קוראים יקרים,

במחיר 47 ש"ח במקום 495 ש"ח, לחודש אוקטובר בלבד
לקבלת הקורס במחיר מבצע השתמשו בקופון "ירחון פלא"
https://shulasadeh.ravpage.co.il/ניהול20%זמן

שולה שדה
מאמנת לכלכלת המשפחה ויצירת הכנסה פסיבית, הופכת מסובך לפשוט

צע מטורף
מב מבצע מטורף

https://shulasadeh.ravpage.co.il/ניהול%20זמן
https://shulasadeh.ravpage.co.il/ניהול%20זמן
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יש אנשים שחולמים... ויש שמגשימים את חלומותיהם !

אריאלה וולף, עו"ד

אלו שמגשימים את החלומות בד"כ הם בעלי תפיסת עולם 
לשונה מהמקובל; לרוב הם בעלי תפיסת עולם פיננסית-כלכ

לית שונה מרוב בני האדם האחרים, ודבר זה בא לידי ביטוי 
גם במחשבות שלהם על כסף וגם בדרך שבה הם מתנהלים 
עם כסף. הם מתעסקים בעיקר בהגדלת הכנסות ובהשקעות 
)לצורכי  טובות  הלוואות  ייקחו  הם  לרוב  הוצאות.  פני  על 

השקעה( על פני הלוואות רעות )כדי לסגור מינוס(.
רובם של "המגשימים" משקיעים כסף.

וכבר עכשיו חשוב לי לומר – זה שהם משקיעים כסף לא 
אומר שהם בהכרח אנשים עשירים ומבוססים כלכלית!!
כן, אני יודעת שלחלקכם זה יישמע מוזר, אבל זו האמת!

ליש השקעות מגוונות – יש השקעות בשוק ההון, יש השק
עות בזהב ונפט, יש השקעות בעסקים ובעוד כל מיני ... ויש 
כמובן גם השקעות בנדל"ן; יש השקעות בנדל"ן בארץ ויש 

בחו"ל וכהנה וכהנה.
לעל מנת להשקיע בכלל ובנדל"ן בפרט נדרשים פתיחות, סק

מאזור  לצאת  מוכנות  מהקופסא,  לצאת  ורצון  יכולת  רנות 
הנינוחות ובהרבה פעמים גם "צניעות" ללמוד תחום. לרוב 
להיות ב- MODE  של למידה הוא דבר שאינו מובן מאליו 

.
לטייל,  אני תוהה מתי בפעם האחרונה אפשרתם לעצמכם 
להחליף רכב, לרשום את הילד לעוד חוג, לעבור לבית גדול 
ומרווח יותר, וכל זה מבלי להיות מודאגים או טרודים בענייני 

פרנסה וכסף ?
כפי שידוע רוב רובו של עם ישראל שרוי בחובות והלוואות 
כבדות, וגם מעמד הביניים שהולך ונשחק, עובד יותר ויותר 

קשה ומרוויח באופן יחסי לרמת החיים פחות ופחות.
אז איך יוצאים מהפלונטר הזה?

אחת הדרכים שאני מצאתי לעצמי, ואחרי מספר שנים שאני 

מלל שאני  שנים   4 ואחרי בארה"ב  בעצמי  מושקעת   כבר 
לומר  יכולה  אני  בארה"ב,  נדל"ן  בעסקאות  משקיעים  ווה 

לבוודאות שהשקעות נדל"ן בארה"ב הן החלטה חשובה וק
ריטית ליצירת עתיד אישי וכלכלי מנצח. ומתוך הניסיון שלי 

הנה 4 טיפים בסיסיים:
1. כל השקעה טובה מתחילה במחשבה ונגמרת במעשים. 

הק מעשה.  ולעשות  לחשוב  להפסיק  עלינו  מסוים  לבשלב 
יותר  פיצה הראשונה תהיה קשה, השנייה כבר תהיה קלה 
והשלישית תהיה הרבה יותר קלה וכך הלאה. ככל שנקטין 
ליותר את הסיכון כך נפעל בצורה חופשית יותר, ונוכל להתג

בר על כל מכשול בדרך.
שמל בתחום  יועץ  של  בשירותים  להיעזר  חשוב  מאוד   .2
כיר את המושגים הרלבנטיים לעולם הנדל"ן בארה"ב ויכול 
לגופים הרלבנטיים – היזמים, חברת הניהול,  לחבר אתכם 

קבלני השיפוצים, חברות הטייטל וכיו"ב.
בהשקל רוח;  ואורך  סבלנות  דורשת  נדל"נית  השקעה    .3

ולא  ומורדות,  עליות  ייתכנו  בדרך  קשיים,  יש  בנדל"ן  עה 
100% מההתחלה, אבל הסבל  תמיד הדברים מצליחים ב-

לנים והמתמידים קוטפים בסוף את הפרס כי לרוב השקעה 
נדל"נית נכונה היא השקעה משתלמת ביותר.

4. בשום פנים ואופן אני לא ממליצה "להתאבד" עבור השקל
עה במובן זה שאת הכסף האחרון שלכם תשימו על השקעה 
בנדל"ן ולא יישאר לכם אוכל בבית, ולכן גם אם ההשקעה 
לא מצליחה כמו שתיארתם ורציתם זהו שלב חשוב בהכרת 
התחום – בד"כ יש שכר לימוד בהתחלה – מי כמוני יודעת!!

ויש עוד כל כך הרבה לשתף אתכם אבל זו רק ההתחלה...
אז אם אתם כבר חושבים על השקעות בארה"ב מזה תקופה 

לוחוששים, ואם שמעתם כל מיני סיפורים ואתם כבר לא יוד
עים למה להאמין, אם אתם פתוחים כדי להתחיל ללמוד את 
התחום, והכי חשוב – אם אתם חולמים על עתיד טוב יותר 

ועל האפשרות לחיות ברמה קצת יותר גבוהה.
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השקעה בנדל"ן עשויה לייצר לכם תוספת הכנסה )פסיבית( 
ראויה ומכובדת והיא אינה מצריכה מכם מאמצים מיוחדים 

או רבים מעבר להשקעה הראשונית.
 

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

להתאים לכם.
ליש לי מגוון הצעות מעניינות עם רמות סיכון משתנות מה

שנעים  בסכומים  בינוני,  סיכון  ועד  סולידיות  מאוד  שקעות 
מ- 35,000$ ומעלה.

אין לכם מה להפסיד
בואו לשמוע!

 
אריאלה וולף, עו"ד

מאמנת להעצמה אישית ופיננסית
ליווי בהשקעות נדל"ן בארה"ב

054-3999103
Aaglobal2015@gmail.com

 

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
 

לבקשת הצטרפות לקבוצת השקעות נדל"ן בארה"ב:
https://www.facebook.com/groups/         

/USAnadlan
 

לכניסה לדף העסקי בתחום אימון והתפתחות אישית:
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /         

/AriDaretoDream

:Dare to Dream לכניסה לפרטים לגבי סדנת
https://bit.ly/2Nd9nci

אריאלה וולף, עו"ד
מאמנת להעצמה אישית ופיננסית

יועצת ומלווה עסקית
Dare to Dream מנחת סדנת

מלווה משקיעים בעסקאות נדל"ן בארה"ב

קבלו מתנה מ:
לימור מור

מומחית לשיווק בוודיאו לעסקים קטנים

חמישה שלבים לצילום וידאו שיגדיל את המכירות שלך
יש לך עסק? מחקרים מראים ששיווק באמצעות וידאו ברשת מגדיל את המכירות ב300%, הנה 

חמשת השלבים לצילום וידאו שיגדיל את המכירות שלך.
https://www.lironmor.com/lp/picthefivesteps/?ref=pele

קבלו מתנה מ:
נורית אילוז

דרך צלחה - ליווי עסקים לצמיחה

קבלו ממני מתנה -מדריך למינוף העסק אחרי החגים
האתמול נעלם והעתיד ירוק)בבנק(

https://derech.ravpage.co.il/septembergift

mailto:Aaglobal2015%40gmail.com%20?subject=
mailto:Aaglobal2015%40gmail.com%20?subject=
https://www.lironmor.com/lp/picthefivesteps/?ref=pele
https://derech.ravpage.co.il/septembergift
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טובה זונשיין

כרטיס ביקור הוא הקשר העסקי הראשון.
יש הרבה אנשים ששואלים אותי האם כדאי להחזיק בכרטיס 

ביקור מודפס או כרטיס ביקור דיגיטלי.
לפי דעתי מאוד כדאי וטוב להחזיק בשניהם, ואסביר למה.

החלפת כרטיסי ביקור בפגישה עסקית וגם בפגישה פרטית 
הפכה לדבר מקובל. היום בעל עסק שאין לו כרטיס ביקור 

מעביר מסר לא רציני של העסק.
לא יעלה היום על הדעת לרשום את מספר הטלפון או כל 
מייצג  הביקור  כרטיס  נייר.  פיסת  על  העסק  של  אחר  פרט 
הוא  שלכם,  המסר  את  ומעביר  העסק,  את  מייצג  אתכם, 

להפרסום הראשוני של העסק שלכם! חשוב להשקיע בו וח
שוב שתמיד יהיה לכם בתיק, בארנק... שתוכלו לשלוף אותו 

ברגע אמת.
 

אז מה חשוב שיופיע בכרטיס ביקור?
לשם העסק, שם בעל הכרטיס, תאור התפקיד, הלוגו, טלפו

לרשתות  קישורים  מומלץ  לא  אתר...  כתובת,  דוא"ל,  נים, 
חברתיות. חשוב שכל הפרטים יהיו מעודכנים.

לחשוב שעיצוב הכרטיס ימשוך את העין, ישדר אמינות ורצי
נות, שיהיה קריא ונקי.

גם  כמו  עליו  מודפס  הנייר שהכרטיס  סוג  לא פחות חשוב 
הגימורים: למינציה, הטבעה וכו'.

כרטיסי ביקור נעשים במגוון רחב של צורות וחומרים: נייר, 
פלסטיק, מגנטי. לפי טעם ויכולת כלכלית.

כל דבר חייב להיות מותאם לסוג העסק!
עיצוב נאה, סוג נייר מתאים והדפסה איכותית ישאירו רושם 
טוב ורצינות. לעומת זאת: נייר לא מתאים, הדפסה לא טובה, 
גימור לא מתאים, שגיאות ועיצוב רשלני ישאירו רושם לא 

רציני והעסק שלכם עשוי להיפגע מכך.

כרטיס הביקור מהווה מרכיב ייצוגי של העסק.
אז איזה סוג כרטיס כדאי להחזיק?

כמו שכתבתי בפתיח, בשניהם: מודפס ודיגיטלי. בעל עסק 
לצריך להיות מוכן לכל סוג לקוח פוטנציאלי, להיות מוכן לה

עדפות שלו וללכת לקראתו, זה יעשה רושם טוב.
ואתם תשאלו אותי למה שניהם?

אחותי, צעירה ממני בשנה, לא מסתדרת עם טכנולוגיה וכל 
יש  דיגיטלי לא מתאים לה. לעומת זאת  העסק של כרטיס 
לי מכרה, בונה ציפורניים, שרק כרטיס דיגיטלי מתאים לה.

אז מה המסקנה? יש כל מיני סוגי אנשים, יש כאלה שיעדיפו 
כרטיס מודפס ויש כאלה שיעדיפו כרטיס דיגיטלי. המלצה 
שלי - תחזיקו בשניהם, זה רק יוסיף לקידום ולמינוף העסק 

שלכם.

מי מעצב כרטיסי ביקור?
לאפשר לעצב כרטיס ביקור לבד. הרשת מלאה טמפלטים חי

נמיים. העיצוב לא יעלה לכם שקל, אבל התוצאה לרוב לא 
מספיק טובה והמסר שהכרטיס משדר אינו רציני.

ייצוג מקצועי לעסק שלכם, תנו למומחים  רוצים  אם אתם 
לעשות את העבודה.

טובה זונשיין - סטודיו לטינוגרף
עיתונים  במערכות  נסיון  הרבה  עם  גרפית  מעצבת 

ובתי דפוס. בעלת סטודיו בשם "לטינוגרף".
חנות בשם "מיתוגים" באתר מרמלדה מרקט.

חמות באתר אטסי.
טל' 052-6553750

latinograf@gmail.com
www.latinograf.com

https://market .marmelada.co. i l /
latinograf

למה כרטיס ביקור?
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דאסי נוי

מה זה סדנה? לעומת הרצאה או קורס.
הסדנה היא מפגש רב משתתפים שבו החוויה והעשייה הן 

להמרכז. לעומת הרצאה שהינה העברת מסר מול קהל פאסי
בי או קורס שהינו לימודי בעיקרו גם אם יישומי.

לבסדנה החוויה היא המרכז ולכן כשאנו אומרים סדנה מוצל
חת אנחנו מדברים על הצלחה בהעברת החוויה והשתתפות 

של הקהל בפעילות היא חלק מהעניין.
כאשר שאלתי בפייסבוק מהי סדנה מוצלחת, העונים כולם 

דיברו על הצד המשתתף. 
לכבעלי עסקים שרוצים לפרוץ החוצה להנחות סדנאות ופעי

לויות זה חלק מהעניין.
לשני חלקים,  סדנה מתחלקות  עסקים המטרות של  לבעלי 

להצד העסקי והרווחי והצד החוייתי של הלקוח ומעביר הסד
נה. כדי שסדנה תהיה מוצלחת לבעל עסק היא חייבת קודם 
כל לקדם את העסק והאוטוריטה המקצועית שלו. כשמעביר 
הסדנה מצליח במטרות שלו גם המשתתפים נהנים ומפיקים 

מהסדנה.
בעסקים כמו בעסקים כדי שסדנה תהיה מוצלחת היא צריכה 
להצליח להשיג את המטרות שלה. המטרות בדרך כלל הן 
האוטוריטה  הגדלת  הקהל,  עם  אישי  קשר  יצירת  חשיפה, 
האלה  שהמטרות  כדי  הקהל.  עם  קשר  והמשך  המקצועית 

יתמלאו צריך לתת ערך ולהצליח להעביר מסר לקהל.
המשך,  לשירותי  שלנו  הקהל  את  יוצרים  אנחנו  בסדנאות 
הסדנה המתמשכת והתהליכית, שירות אישי או כל שירות 
ספרים  יש שמוכרים  שלנו.  לקהל  להציע  שנרצה  מוצר  או 
ויש שמוכרים תהליכים אישיים. לא משנה מה  או קורסים 
המטרה שהחלטנו להעביר סדנה כשאנחנו שמים את עצמנו 
בקדמת הבמה ומסכימים להיחשף אנחנו הופכים לאוטוריטה 

לבתחומנו ונתפסים על ידי הקהל כבעלי סמכה לפתרון הב

עיות שהם רוצים לפתור.
סדנה היא מעמד מכירה מוצלח במיוחד ומייצר את הקשר 
עם הלקוחות. ניתן לראות ולהכיר כל אחד מהלקוחות יותר 
לעומק ולהבין אותם. כשהקהל שלנו יודע שאנחנו מכירים 
אותו אנחנו גם ממקדים את התהליך השיווקי וגם מגדילים 
את כמות הלקוחות הפוטנציאלים שלנו שמרגישים שיש לנו 

את הפתרון עבורם.
ולכן  בסדנה שבה הצלחנו מכרנו את מוצרי ההמשך שלנו 
פעמית  החד  הראשונית,  הסדנה  אם  גם  רווח.  עם  יצאנו 

למכסה את ההוצאות בלבד, יצרנו את ההכנסות ממנה להמ
שך. וזה הבסיס לסדנה המוצלחת עבור בעל העסק.

לכדי שזה יקרה עלינו ליצור עבור הלקוחות את החוויה הטו
בה ביותר.

איך עושים את זה, הנה הסודות שלי:
ל·נותנים ערך בנושא אחד פתרון אחד לבעיה אחת שהם רו

צים לפתור או להגיע לתוצאה בתחום. הרבה מנחים נוטים 
לתת עוד ועוד ועל ידי כך הם לא מצליחים להעביר מסר. הם 
שוכחים שהלקוח לא רוצה ללמוד להחליף אותך במקצוע, 

הוא רוצה להשיג משהו או לפתור בעיה או כאב.
ידי מיקוד המסרים שלנו למסר אחד  ·עוזרים ללקוחות על 
וכלי אחד או שניים ליישום. לא מציפים! חוזרים על  עקרי 
אותו המסר בדרכים שונות כדי שהמסר יעבור ויישאר אצלם 
את  ולשכוח  לבלבול  גורם  מסרים  ריבוי  ארוכה.  לתקופה 
המסר הראשי. כשמציפים במסרים הלקוחות מרגישים שוב 

שאינם יכולים להגיע למטרה.
·עוזרים ללקוחות לצאת עם תחושת מסוגלות שהם יכולים 
להם  לעזור  יכולים  ואנחנו  שלהם  המטרה  לעבר  להתקדם 
לעשות את זה. ברוב המקרים סדנה חד פעמית לא תיתן את 

להפתרון המלא, אלא רק צעד קטן לעברו. גם סדנה תהלי
כית של מספר מפגשים לא בהכרח תביא לפתרון הבעיה ב 

 .100%

סדנאות ומה הופך אותן להצלחה
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כמעט כל דבר הוא תהליך של שינוי כדי להגיע לתוצאות, 
לבד.  זאת  עושים  היו  וכולם  בכאב  נוגע  היה  לא  זה  אחרת 
מפגש או סדנה ראשונה נועדה כדי להראות שאפשר ולתת 
את התחושה שהם מסוגלים להגיע לשינוי הרצוי או להתקרב 

אליו.
ל·כאשר הסדנה שלך תהיה ממוקדת ובנויה נכון בנושא הספ

ציפי לכיוון המטרה הלקוחות ירגישו שהם הבינו משהו היום 
לעזור  שתוכל  עליך  ויסמכו  האסימונים".  ש"נפלו  אחרת, 
להם להתקדם לעבר המטרה שלהם במוצר ההמשך שתוכל 

להציע מיד בתום הסדנה.
·החוויה משולבת כחלק מהעברת המסר יוצרת קהל שנהנה 

לוהרגיש חלק מהקבוצה. המקום והסביבה הותאמו לסוג הס
דנה והמנחה השרה אוירה נינוחה ונעימה לכל המשתתפים. 

וזה מתחיל בזה שהמנחה מרגיש בנוח ורגוע.
·סדנה טובה היא אחת שהקהל יודע בדיוק למה הוא מצפה 
לקבל ואכן יוצא עם התוצאה שהבטחת לאחר שהם הפנימו 
את המסרים. ולכן הם מוכנים לכתוב או להצטלם לעדויות. 
לקהל מרוצה הוא הדרך הקלה ביותר לשווק ולמכור את הס

דנה הבאה בקלות ולהבטיח שעוד אנשים ירצו גם הם להגיע 
לפעם הבאה.

סדנה מוצלחת היא כזו שמי שמעביר אותה נהנה להעביר 
לאותה. זה קורה כשמגיעים מוכנים ויודעים בדיוק מה מתו

כנן ואיך הולכים לעשות את זה. ממוקדים במטרה ושולטים 
למי  מוצלחת  לסדנה  המפתח  היא  טובה  הכנה  בחומרים. 

שמעביר את הסדנה ומי שמשתתף בה.
קישור למדריך "איך להפוך את הידע שלך לסדנה שתקפיץ 

לך את ההכנסות בעסק"
https://lp.vp4.me/eds5 

מוזמנים למפגש היכרות בנושא סדנאות שמוכרות
למפת הדרכים ליצירת סדנאות שיגדילו לך את ההכנסות ויק

פיצו אותך לשלב הבא בעסק
http://lp.viplus.com/89ob?vp=q3moqcnkdag

odmqopatncdq1qatdgjnt
 

דאסי נוי 
עסקים בסדר עולה, מומחית בארגון עסקים, בניית 

ותהליכי עבודה, ניהול זמן, הכנה לאוטומציה, מאר
גנת תכנים, יצירת קורסים, סדנאות ואריזת מוצרים.

קבלו מתנה מ:
דנה מסיקה

מעצבת בגדי בנות ומעבירה סדנאות והפעלות לימי הולדת - בעיצוב אופנה
הסטודיו שלי נולד מתוך האהבה שלי לשילוב בין יצירתיות, העיצוב, הבדים והבנות כמובן. 

מה ניתן למצוא אצלי בסטודיו?
סדנאות עיצוב ותפירה-לאימהות ובנות.

הפעלת ימי הולדת -בנות מעצבות.
קורסים לבנות-מעצבת אופנה צעירה״.

עיצובים אישים-בת מצווה,שושבינות נשף ותחפושות

https://lp.vp4.me/eds5
http://lp.viplus.com/89ob?vp=q3moqcnkdagodmqopatncdq1qatdgjnt
http://lp.viplus.com/89ob?vp=q3moqcnkdagodmqopatncdq1qatdgjnt
http://lp.viplus.com/89ob?vp=q3moqcnkdagodmqopatncdq1qatdgjnt
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מתי להרים ידיים - "מספיק ודי"?

אסתי פישר היים

מצבים  לשני  מתחלקת  הזאת  החשובה  לשאלה  התשובה 
שונים:

מצב בו אתם עסוקים בניסיונות שונים ומגוונים שלא עולים 
יפה, ומצב שני בו מנסים שוב ושוב להשיג דבר מסויים.

במצב הראשון – רק אתם תקבעו מתי "די" בעיניי, מצב של 
ל"די" מתאים ורלבנטי כאשר ממש הותשת, נשארת בלי  כו

חות, או כאשר יש לך הוכחה שחור-לבן שלא כדאי להמשיך 
להתאמץ. 

אבל מתי יש הוכחה שחור-לבן? כמעט אף פעם. לכן, זאת 
לה להפסיק  אישית שלך מתי  לתהיה כמעט תמיד החלטה 

תאמץ. 
דרכים  לזכור את אדיסון שניסה במאות  כזה, כדאי  במצב 

שונות לגייס את החשמל לתאורה... עד שהצליח. 
אני מכירה לא מעט אנשים שמנסים ומנסים והם לא יחיו עם 

עצמם בשלום אם יפסיקו  לנסות. 
למשל, אדם יקר לליבי שמנסה למצוא תרופה לאיזו מחלה 

במעבדה יוקרתית. 
למצד שני, לפעמים שינוי הנושא או מציאת רעיון חדש מע

לים אותך על גל ההצלחה. 
איך להחליט? אם הרעיון שלך טוב – ספק שיהיה כדאי לך 
לוותר עליו אי פעם. כי  רצון טוב יש לרבים אבל רעיון טוב 

– יש רק למעטים. 
השטח.  את  בהתמדה  בודקים  טוב?  שהרעיון  יודעים  ואיך 
תחרות  בסביבתך  יש  אז   - השקעה  ושווה  טוב  הרעיון  אם 
מסויימת או כבר נראים ניצני התחלה אצל מתחרים. לעומת  
גדולה  נפוץ מדי, שכיח מדי, או התחרות  זאת, אם הרעיון 

מדי – אז יתכן שלא כדאי להמשיך להתאמץ. 
ואם אף אחד לא מבין מה אתם רוצים או מה אתם אומרים 

ואין שום עניין בסביבה בנושא שאתם כל כך להוטים אחריו 
– בהחלט כדאי לשקול האם ראוי להמשיך. 

נדגיש שוב, שבמצב הזה כל אחד הוא הבוס לעצמו. עליכם 
מוטלת האחריות לעשות את ההחלטה הנכונה.

 
לשאלה  השני של התשובה  החלק  יוצא  ולא  ומנסה  מנסה 
שבו  במצב  אחר;  במצב  עוסק  ודי?"  כאן  עד  להגיד  "מתי 

לאתם מנסים ומנסים שוב ושוב להשיג דבר מסויים ולא מצ
ליחים. למשל, להקים עסק או למצוא בן או בת זוג.

במצב הזה, המציאות בעצם אומרת לכם בצורה די ברורה: 
אתם לא בכיוון הנכון. 

או במילים אחרות: משהו קריטי צריך להשתנות.
במצב כזה, בהחלט יש סיכוי שאיזה מקל תקוע בגלגלים של 
אותו  ולשלוף  אותו  למצוא  וצריך  שלכם  הרצון  או  הרעיון 

לפני שממשיכים לנסות.
הנה שתי דוגמאות קטנות:

אביב, גבר חביב, כבן 30, ניסה שלוש פעמים להקים עסק 
בתחום בגדי נשים. לבד ועם שותפים ושוב לבד. בכל מקרה 

ומקרה - העסק כשל ולא עלה יפה. 
אביב הגיע מותש ואנחנו בחנו יחד את המצב. גילינו שהטעם 
של אביב בבגדי נשים גורם לו להמר על ביגוד לא מוצלח 
גם  היו  מבחינת מכירות. הבגדים שחשב שהם המתאימים 
יקרים וגם לא מיוחדים, ובעיקר – לא ממש מתאימים לנשים 
ללמוד  אותו  בגילאים המאפיינים את הקהל שלו. הכרחתי 
קצת סטיילינג ולהיפגש עם מעצבים שונים וללמוד קצת על 

סגנונות וצבעים וטרנדים... 
בנושא,  והתעמקות  והשתלמויות  לימודים  אחרי כשנה של 
את  לעסק  צירף  הוא  הצליח!  זה  הפעם  רביעי.  עסק  פתח 
תודה  לי  להגיד  הביתה  אלי  לבוא  שטרחה  לחיים,  חברתו 

באופן אישי.
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לפגוש  לה  יוצא  הגננת שלא  שרית,  היא  השנייה  והדוגמה 
גברים אלא אם הם "אבא נשוי שיש לו ילד בגן שלה". אבל 
בגיל 39 היא התחתנה בשעה טובה. סוף טוב אחרי ייסורים 

לא מעטים. 
הבלתיל הפחד  שלה?  הגלגלים  את  שתקע  המקל  היה  מה 
ברגע  לה.  ילעגו  היטב  אותה  שיכירו  שאחרי  שלה  מודע 
שהחשש האישי וה"מיותר" הזה התפוגג נפתחה לה הדרך 

להתאהב ולבנות זוגיות.

מה המקל שתוקע את העגלה שלך? 
חשוב לגלות את זה.

ולמצוא את  עבודה אישית  צריכים לעשות  ואחת  כל אחד 
התשובה.

משפט סיכום
אם הרעיון שלכם טוב ומיוחד - אל תרימו ידיים בפזיזות. 

נסו דרכים שונות ושדרגו כל ניסיון. 
אבל אם אתם מנסים שוב ושוב באותה דרך - תעצרו! תגידו 

"עד כאן ודי, הגיע הרגע לגלות מה תוקע אותי."
בהצלחה!

 אסתי פישר היים,
יועצת זוגית ועסקית, מנטורית להצלחה

ומנו iCU אונליין קולג' לקואצ'ינג   מנהלת מכללת
טורינג 

לשיחת ייעוץ קצרה ללא תשלום: 03-6488108

הצטרפות לקבוצת הפייסבוק הפתוחה - קואצ'ינג להצלחה:
https://www.facebook.com/groups/mentor.

coacher

באינטרנט למ שיווק  לימודי   - שיווקל  לקבוצת  להצטרפות 
תחילים

ht tp s : / / w w w. f a c e b o o k . c om / g roup s /
 SHIVUKAL

קבלו מתנה מ:
אסתי פישר היים

לאם נמאס לך לא לשווק, להשתרך מאחור, להרוויח מעט - הגיע הזמן להשתלב בעולם השיווק האינט
רנטי.

קבלו מתנה פצצה: 

קבלו מדריך מתנה 
שישנה עבורכם את התמונה:

1. ישחרר אותך מהקושי לשווק
2. יציף לך את המוטיבציה לבלוט מעל התחרות ולהשיג לקוחות חדשים

3. ייתן לך את היכולת , ההבנה והכלים הראשונים לעלות על הדרך לשייווק אפקטיבי באינטרנט
https://icu.vp4.me/metaplim1

2. יציף לך את המוטיבציה לבלוט מעל התחרות ולהשיג לקוחות חדשים

https://icu.vp4.me/metaplim1


נטוורקינג ושיתופי פעולה

ירחון חודש אוקטובר 2018

מופנמות היא לא רגש, היא ביולוגיה
הילה שגיב

לפני כחודשיים השתתפתי בסדנה בת יומיים שאותה הינחה 
3 הסדנאות האחרונות שהוא תיכנן להל  מכר ותיק כאחת מ

עביר מעתה ועד סוף חייו )לפחות לעת עתה(.

ספרים,  מיליונים,  שהכניסו  חברות   4 עשה.  שלו  את  הוא 
כסף, פינת אי קטנה שבה הוא וזוגתו מגדלים את התבואה 

שלהם וכל מה שהוא רוצה וחפץ בו יש לו.
שלו  ההצלחה  ומנחה  שכמרצה  ובצדק  מזה  להבין  אפשר 
הירצא  בהולנד,  אנשים  אלפיי  בפני  עמד  הוא  מסחררת, 
והינחה בארגונים וחברות, כתב ופירסם ספרים שונים ולמי 

לשיסתכל מבחוץ ברור שהאדם חש נוח על הבמה, מול האנ
שים ומרגיש נינוח לחלוטין שיחשבו עליו שהוא קוקו לגמריי 

בתכנים שלו ובדרך ההעברה שלהם.
זוגתו,  הוא,  ערב.  ארוחת  יחד  אכלנו  הסדנה  שלפני  בערב 

חברה שהגענו אל הסדנה יחד ואני.
שמאד  מצחיקה  חמה,  אישה   - מרצה  היא  שגם  לחברתי, 
אוהבת להיות במרכז העניינים ומכירה אותו היכרות קרובה 
עליהם  ביקשה  שהיא  ותהיות  שאלות  כמה  היו  ממני  יותר 

תשובה.

למה אתה מפסיק?
נמאס לי להיות מורה

מה תעשה?
אני הולך לחיות כאדם שעומד למות שנה ואחר כך נראה.

מה זאת אומרת?
שמחקרים  העיקרון  עומד  שבמרכזו  קצר  הסבר  נתן  )הוא 
מראים שאנשים שמקבלים את הבשורה שהם עומדים למות 
מרשים לעצמם להיות יותר מאושרים יותר משאר האנשים 

ופשוט לעשות את מה שטוב להם.(

ולהבין  ולהמשיך  כדי לסטות מהנושא הבלתי ברור עבורה 
נחמד  מחר?  לקראת  מתרגש  'אתה  לשאול  המשיכה  היא 

שיש אולם עם כל כך הרבה אנשים'
'מבחינתי זה ככה ככה, אני מעדיף אולם של אלפי אנשים 

מאשר מאות'
למה? )הפעם אני שאלתי(

כי מאות אנשים אני צריך לנהל את האנרגיה, באלפים היא 
מתנהלת שם בקהל ואני לא צריך להתעסק עם זה.

הסתכלתי אל זוגתו ואמרתי 'מופנם מה?'
- הסבר  )היא אגב, מאד מוחצנת  לי  היא ענתה  'לחלוטין' 

בהמשך(
מכירה  לא  אני  השתגעתם?  'מופנם?  עיניים  פערה  חברתי 

אותו כמופנם.
ואז הגיע ההסבר שאותו אני מרבה להסביר לאחרונה והוא 

מהו ההבדל בין מופנות לביישנות.

הנטייה הטבעית שלנו היא לערבב את המושגים.
לביישנים, חרדים חברתית ומופנמים נראות לנו כמילים חו

פפות כשהאמת רחוקה מזה לגמריי.
ומה  אנרגיה  מעבד  הוא  באיך  שלנו,  במוח  טמונה  מונמות 

ממלא אותנו.

בכמה שאלות הדגמנו לה:
'אוהב לעבוד בשקט ולבד?' - כן, לחלוטין יותר מזה, אם היא 
)זוגתו( יושבת בסלון, רואה סרט וישנו הווליום הקל ביותר 

אני לא מסוגל לישון.
כשיש ריקודים מתבייש? לא, מעדיף להיות בצד לא טוב לי 

בתוך כל האנרגיה המשתוללת הזו של אנשים
חושב עצמאי שלא נוטה אחריי העדר? כן

מעדיף טבע על פני אנשים? כן
שיחות בקבוצה או אחד על אחד?
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אחד על אחד ולעומק
ספר או מסיבות? ספר

אה... החברה שלנו אמרה, הוא תמיד היה כזה...
והשני  מהלבד  ניזון  האחד  מוחצן  לעומת  מופנם  מופנם. 
מהאנרגיה של להיות עם אנשים מתודולוגי לעומת ספונטני 
ו'זורם' צריך להיות במרכז כי המסר חשוב ואחר כך הולך 
מזה  בהיי  כך  ואחר  במרכז  להיות  אוהב  לעומת  להתבודד 

יומיים. 
ללמופנים קשה להיות בסביבה של הרבה אנשים, הרבה גי

רויים - היא מתישה ומרתיעה אותם.
הם לא זקוקים לפרסים של כסף, מעמד, פומביות ולכן הם 
פחות נוטים להתמכרויות הם מחושבים, מתכננים, בודקים 
להטמיע את מה שעבר  כדי  עצמם  עם  מדברים  ומסדרים, 
עליהם היום. לעומת כאלה שזקוקים לדבר עם מיליון אנשים 
)כמוני למשל( לא כי דרכו להם על הרגל או כי צחקו עלים 

בכיתה, כי ביולוגית הם מחווטים ככה.
שגו במח  שונים שמופרשים  הורמונים  שני  טיפוסים,  לשני 

לגמריי  חברתיות  סיטואציות  ולחוש  להרגיש  להם  רמים 
אחרת.

פיתח את התיאוריה הזו קרל יאנג וזה הוכח מדעית בשנות 
ה 80.

ולמה זה חשוב לך לדעת?

אם את.ה מהמופנמים זה לגמריי בסדר וזה לא מה שצריך 
לעצור אותך מלקחת החלטה להיות במרכז בשביל המטרה 

להשפיע על העולם - גנדי עשה זאת.
אם את.ה מהמוחצנים שתבינו אותם, תקלטו. במיוחד אם 

אתם הורים

בתחו עצמכם  את  רואים  אתם  שכאלה,  חברים  לכם  ליש 
הצידה  לקחת  רוצים  פתאום  שלכם  בחיים  מסוימים  מים 
כמה  )עם  המופנם שלכם  החלק  שזה  להיות  יכול  פשוט   -
שאני אוהבת לעבד אינפורמציה עם חברים, קשה לי לעבד 
אותה בפייסבוק למשל, כשאני לוקחת החלטות או כותבת 
כמו עכשיו אני זקוקה לשקט סביבי( וחשוב לדעת ולהבין - 
בכולנו יש משניהם, אם מישהו היה רק מופנם או רק מוחצן 

הוא היה משתגע.

https : / /w w w.hi l l a - s ag iv.com/s ing le-
post/2017/08/17/לכם-המופנמים-באהבה

הילה שגיב
מומחים נינוחים באור הזרקורים. מתמחה בשחרור 

ופחדי קהל, ביטוי בפומבי וחשיפה מול אנשים. מפ
Pick Expression' - להשתחרר מהו 'תחת שיטת 

פחדים לעוף בעסקים ולפרוח באור הזרקורים.

קבלו מתנה מ:
הילה שגב

מדריך 'איך להתגבר על פחד הקהל שלך'

מדריך שובר מיתוסים ומקיף ייראה לך את הדרך לניצחון במלחמה האישית בפחד הקהל, 
החשיפה כאיש מקצוע מומחה בתחומו ולבטא את המחשבות שלך במלים לפניי אנשים!

מה במדריך: 

° המיתוס הגדול על פחד קהל ולמה בעצם הוא לא נכון
°המאפיינים של פחד קהל במצבים שונים

°למה פחד הקהל שלנו יותר חזק מפחד מוות
°הסוד להפיכת הפחד לדחף

°מהם 4 השלבים לשחרור מהפחד
https://lp.vp4.me/nsd1?cs=shumgz

° המיתוס הגדול על פחד קהל ולמה בעצם הוא לא נכון

https://lp.vp4.me/nsd1?cs=shumgz
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עידוד כמנוף
שלומית סנדרוביץ

"העידוד כמוהו כהזנה.
 חוסר עידוד הוא הרעבה.

 ביקורת היא הרעלה".. דריקוס

מהו עידוד?
ע"פ מילון אבן שושן: "אימוץ וזירוז, חיזוק רוחו של האדם 

לעשות ולבצע דבר מה".
ע"פ הפסיכולוג אלפרד אדלר: "עידוד היא אומנות המעלה 
מצמיח  אותו,  מחזק  האדם  של  העצמי  הערך  תחושת  את 

ומשפר את דעתו על עצמו. "
ENCOURAGEMENT  מטל   לפי דרייקוס  העצמה =
רתו של העידוד הוא הגברת תחושת הערך והביטחון העצמי 

של הילד.
 כל ילד משול לשתיל רך, שזקוק לטיפוח כדי שיפרח.

למהו הטיפוח ? זהו העידוד- המזון הרוחני  והמפתח לצמי
מניצן.   פרח  יתפתח  בעזרתו  החמצן  אחרות   במילים  חה. 

כולנו זקוקים לעידוד כמו לאוויר ,למים ולמזון
שהעולם  למסקנה  מגיע  לרוב  מעודדת  באווירה  שגדל  ילד 
הוא מקום בטוח, ושהוא שייך אליו מעצם היותו הוא. יש לו 
ולהתנסות במשימות החיים השונות. הוא  אומץ להתמודד 

מאמין בכוחות עצמו.
 איך נבנית תדמית עצמית חיובית?

ילד חווה רצף חוויות מעודדות-  מרגיש בעל ערך- מרגיש 
- "אני טוב", "אני מוצלח",  שייך שגורמת להגיע למסקנה 

מצפה להצלחה ומצליח, מקבל כבוד והערכה, נהנה, נפתח 
לסביבה, מתקדם, מעורה  וחוזר חלילה.

לנו  כך קשה  כל  החיים,  בכל שטחי  בעידוד  הצורך  למרות 
לעודד מדוע? לרוב הנטייה היא להתמקד במה שחסר. את 
ועל  מאליהן,  כמובנים  לראות  נוטים  אנו  הטובים  הדברים 
דברים הפחות מוצלחים מעירים כדי לתקנם - כי זה מפריע 
ובולט לעין.  לצערנו, הרבה פעמים הילדים נכנסים למעגל 

המוביל לפיתוח דימוי עצמי שלילי:
רצף חוויות מייאשות מסקנה - "אני לא טוב", "שום דבר לא 

מצליח לי"
ציפייה לכישלון , כישלון, תחושת השפלה וכאב , הילד עסוק 

עם עצמו, נסגר
ללא מתקדם, מיואש, "אני לא טוב", "אני כישלון" וחוזר חלי

לה.

רוצה  .כשילד  ומשגיאות  לפחד מכישלונות  אותנו  מלמדים 
לבד,  דברים  לעשות  שלו  היכולות  את  להרגיש  להתנסות 

לההורה הכל יכול בעיניו אומר לו:"אתה קטן, תזהר שלא תי
וכו...אם הוא לא הצליח ההורה אומר  פול שלא תשבור"  

"אמרתי לך" "לא הקשבת ".... הילד לומד לפחד לנסות.
הילד נדרש להוכיח את עצמו, אך הוא טעון  בפחדים, רגשי 
ולומד להסוות את עצמו בכל מני דרכים ולהעלים  נחיתות 

מהסביבה את חולשותיו, את כישלונותיו.
 לפי דעתו כדי להיות בעל ערך ומצליח עליו להיות מושלם, 
חי  כלל  בדרך  ולכן  כזה,  שאינו  יודע  הוא  אך  לטעות,  לא 
בהרגשה שאין לו ערך וקשה לו עם זה. ילד הכי זקוק לעידוד 
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לכשקשה לו או לא מצליח כפי שקיווה . מטרת העידוד-לה
ביא לחיזוק באמונה בכוחותיו וביכולתיו.

לעזור לו לצמוח עם מה שיש לו.
לנטוע בו את האומץ הלב להיות בלתי מושלם- לקבל את 
עצמו כפי שהוא, לחיות את חייו בלי פחד מפני השפלה או 
זילזול "איך אראה? מה יגידו? מה יחשבו עלי? מה אם יגלו 
אמון  ולתת  בעצמו   להאמין  לב  אומץ  זהו  חולשותי?  את 

בזולת .
יחסינו לעצמינו קשור קשר הדוק ליחסינו לזולת, לכן קשה 
יהיה לעודד את הילד כל עוד לא למדנו  לעודד את עצמינו.

עידוד- מהמילה "עוד"  בא לחזק את הקיים. אי אפשר לחזק 
את מה שאין! למשל, אין טעם להגיד לילד חלש בלימודים 
שהוא מאד כשרוני. אך בהחלט אפשר לחזק אצלו את כוח 

הרצון, את ההתמדה, את הנחישות וכו'.

כל ילד זקוק לעידוד ללא עידוד אפשר לשרוד, אולי, אך אי 
אפשר לצמוח.

 
מספר עקרונות ביסודות העידוד.

ל- הבסיס ההכרחי לעידוד - הוא יחס של כבוד הדדי  הקש
בה, קבלת רגשות, רגישות, כנות, תגובה אמפאטית.

עצמינו,ללא  את  וגם  שהוא,  כפי  אדם  כל  ולהעריך  -לקבל 
תנאים.

- להדגיש את החיובי - לחפש את ה"יש" במקום להתמקד 
ב"אין".

-עידוד הוא  מבט, מילה חמה, חיבוק, אוכל טעים, הקשבה 
,שיחה, חיוך , מגע

רק  ולא  נחוץ  הוא  כי שם  על השקעה,  עידוד  להעניק  -יש 
בתוצאה.

-להעריך ולשבח את המעשה ולא כפי שנהוג -את העושה.
ל ללמוד מטעויות: טעויות הן אנושיות, הן חלק מהחיים, כו
לנו טועים, ומטעות אפשר ללמוד. מי שלא עושה לא טועה.

נזכור: עידוד הוא כמו מזון -
לעודד, להרעיל = לבקר  לא  לעודד, להרעיב =  להאכיל = 

ולהשפיל.
"לכל אחת מתכונותיו של ילד יש תכלית, ויש לעודד אותה.

כל ילד נושא בקרבו משאבים נפלאים ויכולות שיספיקו לו 
לכל ימי חייו,

הדרך שבה תגדלו את הילד תשפיע לא רק על חייו, אלא גם 
על חיי ילדיו וילדי ילדיו"  )מתוך "הדרך לחיים של משמעות" 

- חכמת הרבי מלובאביץ '  : (

כתבה שולמית סנדרוביץ 
יועצת זוגית ומשפחתית

מנחה הורים 0525623563
לשאלות אפשר לכתוב למייל

shulamits6@walla.com 

קבלו מתנה מ:
איריס אבידן

יועצת עסקית ומנהלת מועדון שיתופי פעולה

דו"ח מיוחד ליצירת שיתופי פעולה שמייצרים רווחים בעסק:
10 כללי ברזל שידגימו לך איך לייצר שיתופי פעולה עם כל אחד, גם אם הוא בעל עסק ותיק ממך בתחום וגם 

אם רשימת התפוצה שלו גדולה משלך. 

הדו"ח המיוחד ידגים לך:
- מהו שת"פ אפקטיבי שמקדם את העסק ומייצר רווחים?

- מהם התנאים החשובים ליצירת שת"פ ואיך מוצאים שת"פ נכון?

- מהו המודל המנצח ליצירת שת"פ?
- כללים חשובים שיעזרו לך לייצר שת"ם עם כל בעל עסק שתרצה, בכל מקום ובכל מצב. 

http://members.irisavidan.net/lp/shituf10/?ref=shula

10 כללי ברזל שידגימו לך איך לייצר שיתופי פעולה עם כל אחד, גם אם הוא בעל עסק ותיק ממך בתחום וגם 

- כללים חשובים שיעזרו לך לייצר שת"ם עם כל בעל עסק שתרצה, בכל מקום ובכל מצב. 

mailto:%20shulamits6%40walla.com%20?subject=
mailto:%20shulamits6%40walla.com%20?subject=
http://members.irisavidan.net/lp/shituf10/?ref=shula


נטוורקינג ושיתופי פעולה
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נטי זנקו

איך יודעים מהי תוכנית הליווי או הייעוץ שהכי מתאימה לך 
ולעסק שלך?

סופי  אין  במידע  אותנו  מציף  חיים  אנו  בו  הדיגיטלי  העידן 
לויחד איתו אין ספור הזדמנויות לפיתוח העסק בשיטות וב

דרכים שונות. 
יועצים  ונוסחאות..  יש שפע של טיפים ומדריכים, הדרכות 
חושפת  והרשת  ליווי  ותוכניות  קורסים  משווקים  ומאמנים 
עוד ועוד אפשרויות. מה עשינו לפני עשור שלא היה את כל 

השפע הזה? 
https://natiz.ravpage.co.il/sidra2

נטי זנקו
סדנאות  מנחה  הכנסות,  להגדלת  עסקים  מכוונת 
לפיתוח מנהלים ותוכניות אינטרנטיות לפיתוח עסקי

שנה   20 של  ניסיון  ובעלת  עסקיים  כנסים  מפיקת 
ובניהול שירות,מכירה ודיגיטל. מאמינה בעשייה מק

דמת בתהליכים קצרים ויעילים!

מרוב יועצים לא מוצאים את הדרך

מכוונת עסקים להגדלת הכנסות 

איך להגדיל הכנסות בעסק ב- 3 צעדים

קצר ולעניין עם משימות לעשייה מקדמת הכנסות. 
https://natiz.ravpage.co.il/sidra2

קבלו מתנה מ:
נטי זנקו

https://natiz.ravpage.co.il/sidra2https://natiz.ravpage.co.il/sidra2

https://natiz.ravpage.co.il/sidra2
https://natiz.ravpage.co.il/sidra2


פלא עסקים מפה לאוזן
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עריכה שולה שדה
עיצוב לטינוגרף


