
חודש השמחה כבר בפתח, מביא בכנפיו 
בין אינספור הבדיחות גם בשורה רצינית 
ושווה הצצה • כבר שמענו על יחידות 

דיור ופריפריה שממתינה לזו"צים 
המאושרים, אבל הפעם - הכתבה הזו 

מיועדת לכולן... • בואנה להעניק לעצמכן 
רווח והצלה, דווקא---- ממקום אחר

ז. ברכה

רווח והצלה 
במקום אחר
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כתבנו לכן על יחידות הדיור ועל המעבר 
לפריפריה, ואתן לא אכזבתן...

מבול תגובות מעודדות נערם על שולחן 
המערכת, מפרגן, מודה ומזדהה כמו שרק 

אתן יכולות להיות:
'תמשיכו להעלות את הנושא!' אמרתן. 'תודה, 
חשוב שכולן תדענה ותכרנה את הפריפריה 
המתפתחת!', הבעתן את דעתכן. 'נהניתי מאוד, 
עשיתן עבודת שטח מדויקת!', החמאתן 

ברוחב לב.
ובין התגובות, נערמה לה בצד גם ערימה 
מכובדת של בקשות. אתן, נשים מבוגרות 
וצעירות כאחד ולאו דווקא זו"ציות, ביקשתן 

לשמוע גם על הצד השני של המטבע.
נזכרתי מיד  הזו,  כששמעתי את הבקשה 

בקומת המחסנים של הבניין שלנו.
נזכרתי גם, במשפחות הלאו דווקא צעירות 
המאכלסות אותו בצפיפות, בלב ליבה של 

ירושלים עיר הקודש.
ירדתי אל הגינה השכונתית, חמושה בדף ועט וכמובן בילדיי 
המתוקים שששו על ההזדמנות, וחיכיתי לשכנה נחמדה 
שתואיל לספר לי מעט על הבית שלה, כאן בקומת המחסנים.

כך נולדה הכתבה הזו. 

מחוץ לקופסה

שש ורבע.
אני פוגשת את טובי, שכנתי החדשה מהקומה למטה, ליד 
הספסל בגינה. שנינו מנדנדות טף מיוזע, דוחפות לפה הקפוץ 
עוד ביס ו"הנה, חמוד, עוד שני ביסים ואני באה לראות איך 
אתה מתגלצ'!" בין המגלשה לקרוסלה, התיישבנו לנו על 
ספסל צדדי בגינה הסואנת, מחליפות חוויות ומתכונים. פתאום 
נזכרתי גם, שמעולם לא סיפרה לי טובי היכן התגוררה טרם 

עברה לגור בקומת הקרקע שמתחתיי.
העזתי לשאול אותה, ולא חשבתי למצוא תשובות מהר כל כך...

"עד לפני כשלושה חודשים, התגוררנו בדירת חדר וחצי באחד 
הרחובות הצדדיים בירושלים", היא פותחת, "דמיינה לכן 
משפחה בת חמישה נפשות מצטופפת בין מיטה לשולחן, 
כשמהסדק שנותר בין הארון לוילון מציצות כמה קרני שמש 
חוורות. זה היה המראה שנשקף לעיניי יום יום. והדירה הזו, 
לא היתה מהזן המרחיב דעתו של אדם... אולי להיפך...", היא 

צוחקת באירוניה.
"בכל בוקר, השכמתי קום עם הציפור הראשונה שנעמדה לי 
על אדן החלון, ממש מעל הראש. במטבח ה'פליימוביל' שלי 

ממוקמת. גם מבנה הדירה לא היה מושלם, 
מבחינתי, אך זה מה שהיה למתווכים להציע 

לתקציב שלנו".
וכיום, את נהנית בדירה הזו?

"אומר לך את האמת? בכלל לא. יתרונותיה 
עולים אמנם בהרבה על הדירה הקודמת, 
והמגורים בה נסבלים בהחלט, אך מכאן 
ועד חווית מגורים חיובית הדרך עוד רחוקה 
בהחלט... לגור בדירת מחסן בעלת שניים 
וחצי חדרים, זה עוד לא דירת החלומות שלי. 
הצפיפות בה מורגשת היטב, ובחלומותיי 
עומדת דירה ראויה לשמה שבוודאי שמורה 

לי במקום כלשהו על פני ארצנו הקטנה".
על מעבר לפריפריה חשבתם?

היא מחייכת במבוכה, "האמת שלא. שמעתי 
על עשרות משפחות ומשפרי דיור העושים 
את הצעד הזה. אבל מעולם לא תרגמתי 
את הסיפורים למציאות העצמית שלי, ואני 

מעריכה שכך עוד משפחות רבות", סוברת טובי, "זהו צעד 
אמיץ אך הכרחי, למי שרוצה להגשים באמת חלום. ואת יודעת 
מה?", היא מחייכת בקונדסיות, "ברגעים אלו ממש מתחילה 
להבשיל בי ההחלטה שאני רוצה למצוא את עצמי בקרוב, 
בעזרת ה', באחת מערי הפריפריה ההולכות ומתפתחות. 
אני בטוחה שנמצא את בית חלומותינו. ובאמת, מי אמר 

שחייבים להתגורר רק בירושלים?"
וכששאלתה מהדהדת בחלל הגינה ההומה, אני אוספת את 
ילדיי העייפיים ולוקחת את החול מהגינה, יחד עימם, הביתה.

התשובה רק נעשית מרתקת יותר, ואני פונה בסקרנות לחפש 
לה תשובה. 

האם באמת יש עתיד נפלא למשפרי דיור גם בפריפריה?
עזבנו את ערי המרכז הצפופות והלכנו לחפש לנו בית. רחב, 
שטוף שמש ונעים למגורים. בית ראוי לשמו, לא מקופסת 
גפרורים. מישהו לחש באוזנינו ש--- יש! יש תקווה לכל 
המשפחות המצטופפות בין מכונת כביסה לארון. יש, וזה לא 
הפתרון האחרון, מלכתחילה, ואפילו- בלי לחשוב פעמיים. 
מי שעוד לא עשתה את זה, מוזמנת להצטרף אלינו אל 

נוף, אוויר ושמיים...
בין ערים ובין גבעות

הצפנו אל נוף הגליל, עיר קסומה ומזמינה. ה'ווייז' מאותת 
לאות כי הגענו, ואותיות מאירות עיניים מקדמות את 

פנינו בברכת: 'ברוכים הבאים להר יונה'.
אכן, הגענו ליעד.

מהמרפסת של שרה'לה שוורץ, תושבת הר יונה וותיקה 
)יחסית...(, הנוף המרהיב מקבל מימד עמוק ואמיתי של: 
'מה רבו מעשיך ה''. אנחנו מתרווחות על הספה אל מול 
הרי הצפון הנישאים באופק במלוא הדרם, מנוקדים ביערות 
מוריקים המשרים אווירה בראשיתית קסומה, 
ומבקשות לשמוע ממנה מעט על המגורים 

במקום הנפלא הזה. 
איפה אנחנו בעצם? 

"שכונת הר יונה ממוקמת 
בעיר נוף הגליל 

הנמצאת 

הוצאתי ביד אחת לחם מהמקפיא הקטן אשר 
התחבא לו מתחת לפינת האוכל, וביד השניה 
סכין  הפלסטיק,  הכלים  ממייבש  שלפתי 
לממרח שכבר ניצב על השולחן. כך, מרחתי 
אט אט עשר פרוסות. חמישה כריכים. בין 
מריחה לרעותה, רצו במוחי אינספור מחשבות 
ומסקנות על המצב בו אני נתונה. אספתי 
אינספור  בוקר,  של  נקיים  רגעים  מאותם 
תחינות ותקוות, לבית גדול ומרווח יותר. זו 
הייתה התמודדות של רגעים ושעות, כל דקה 
טמנה בחובה נסיון נוסף, במרחב הקטן הזה".
אילו התמודדויות חווית בדירה הקטנה הזו?

"כמו שאמרתי, זו היתה התמודדות יומיומית. 
גדולה,  למציאות  הפכו  הקטנים  הרגעים 
מסובכת וקשה. ראשית, לא היתה לי פינה 
אחת שלווה לעצמי. אפילו מרפסת לא היתה 
לנו שם, ואם רציתי לנשום קצת אוויר נקי עם 
עצמי, בשקט אמיתי, התעטפתי בסוודר מחמם 
וירדתי אל הגינה הסמוכה, לתוך הלילה הקר של ירושלים. 
לעיתים, לא היה זה רעיון אידיאלי, אם מפני הקור הצולף של 
לילות שבט, ואם מפני השוהים השונים בגינה בשעת לילה 
זו. כשאני נזכרת ביצורים שפגשתי", היא משתפת, "חולפת 
צמרמורת בגווי... במקרים אלו, כמובן, הייתי 'מקפלת ציוד' 

ועולה הביתה, אל הקופסה הקטנה שלנו.
כמובן שמגורים בצפיפות גורמים לחוסר סדר, והבלגן השתלט 
לי על המרווח הפנוי שעוד נותר לי בבית. לא היו לי די מקומות 
אחסון לחפצים, וכך נערמו על הארונות עוד ועוד 'מחסנים' 

בלתי רשמיים.
כל צעצוע שיצא ממקומו, התפזר בבית וחסם את המעבר. 

כך, יצא הבלאגן לעיתים קרובות מכלל שליטה...
לא היה לנו מספיק מקום למיטות", היא ממשיכה לשתף, "וכך 
היו שני ילדים נאלצים מדי יום לישון על מזרן. אתן וודאי 
מתארות לעצמך אילו מריבות ניטשו סביב מקום השינה 
היומי, סביב חלוקת מקומות אחסון אישיים ובקיצור- סביב 

כל פיסת מקום ריקה ונדירה.
המגורים שם היו מבחינתי ממש סבל ממושך, ומדי יום 
הבטחתי לעצמי ולחלל המטבח הדחוס שמחר אני עוברת 

מכאן, יהיה מה שיהיה.
סוף סוף, כשכלו כל הקיצין, הגיעה אלינו הצעה לדירת שניים 
וחצי חדרים בקומת מחסנים כאן, בבניין הנחמד הזה. זו היתה 
הצעה משכנעת למדי, בגלל קרבתה לדירה הקטנטנה שלנו- 
באחד הרחובות הסמוכים. באנו לראות את הדירה, היינו 
מעט המומים למראה קומת המחסנים המוזנחת בה היא 

כעשרים דקות נסיעה מעפולה וכ-40 דקות 
האהבה  פותחת,  היא  למירון",  דרומית 
למקום מגוריה מנגנת מפיה עם כל מילה, 
"לפני עשר שנים, ייסד מרן הרב שטינמן 
זצ"ל קבוצת אברכים איכותית וסמך את 
ידם על הקמת היישוב הנפלא הזה, תוך 
שהוא מאציל עליהם ברכות לרוב. גם כ"ק 
מרן האדמו"ר מבעלזא הועיד את המקום 
לחסידיו, והקהילות שהגיעו אחר כך הם 

כבר היסטוריה...
להר יונה שטחי ענק עם עתודות המיועדות 
לערים  ביחס  כפול  בהיקף  יח"ד  לבנית 
חרדיות אחרות, וזו אחת הסיבות שהיא 
הולכת ומתפתחת בקצב מבורך, בסייעתא 

דשמיא.
יתרונותיה הרבים לא מותירים מקום של 
ספק בנוגע לכדאיות היישוב בה, והם רבים 

ומשמעותיים:
ראשית, הר יונה ממוקמת בנקודה מרכזית. 
היא הקרובה ביותר לבני ברק, למשל, לעומת הערים הגליליות 
הסמוכות- צפת, מירון וטבריה. שעה ורבע נסיעה מפרידה 
בינינו לבין מודיעין עילית, ושעה ומחצה מירושלים. עם 
זאת, האוויר הגלילי הצלול שמנשב כאן", היא עוצרת קמעא, 
שואפת לקרבה מעט ממנו, אוויר עם נגיעות 
של טבע, "עולה 

הנוף 
הנשקף 
החודש 

מחלון 
דירה 

בהר יונה

"דמיינה לכן 
משפחה בת 
חמישה נפשות 
מצטופפת בין 
מיטה לשולחן, 
כשמהסדק שנותר 
בין הארון לוילון 
מציצות כמה קרני 
שמש חוורות. 
זה היה המראה 
שנשקף לעיניי 
יום יום. והדירה 
הזו, לא היתה מהזן 
המרחיב דעתו של 
אדם. אולי להיפך"

"עזבנו את ערי המרכז 
הצפופות והלכנו 

לחפש לנו בית. רחב, 
שטוף שמש ונעים 
למגורים. בית ראוי 

לשמו, לא מקופסת 
גפרורים. מישהו לחש 

באוזנינו שיש. יש 
תקווה לכל המשפחות 

המצטופפות בין 
מכונת כביסה לארון. 

יש, וזה לא הפתרון 
האחרון, מלכתחילה, 
ואפילו- בלי לחשוב 

פעמיים"
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בקנה אחד בהחלט עם קרבתה 
למרכז, דבר נדיר כשלעצמו. בהר 
יונה אין כמעט מציאות של מזגן 
מחייכת,  היא  הקיץ",  בלילות 
"מעולם לא נתקלתי בכך. אוויר 
הפסגות הצלול מעניק לנו מיזוג 
טבעי בקיץ, הודות למיקומה הגבוה 
של העיר מעל פני הים, על צלע הר.
ובראשם  הגליל  נוף  תושבי 
ראש העיר, מעודדים מאוד את 
ההתיישבות החרדית כאן. בעוד 
פרויקטים אחרים תקועים בעקבות 
עוינות סביבתית, הר יונה פורחת.

איכות הקהילות כאן, בהר יונה, היא 
לשם דבר. השכונה סגורה וחרדית 
כולה, ומשלבת בחן את כל גווני 
הציבור ירא השמיים המתגורר בה.
ו---לא תאמינו, להר יונה יתרונות 
שאפילו הערים החרדיות המרכזיות 

כמו מודיעין עילית, ביתר ואלעד, לא התברכו בהם: השכונה 
צמודה לעיר מחוזית בצפון המאכלסת בניני ממשל מרכזיים, כך 
שאין צורך להרחיק נדוד כדי לחתום על כל מסמך נחוץ, להנפיק 
דרכון או להשתמש בשירותים ממשלתיים חשובים. כאן, הכל 

נמצא בהישג יד". 

אני עוצרת אותה, מצביעה על להקת חסידות המרחפת מעלינו, 
נושקת לפסגות מוריקות באופק.

אחרי התשבחות ששמעתי עד עתה, פסגה לבנה אחת שמזדקרת 
מולי גורמת לי להעז להאמין שאולי...

יש מכאן נוף לחרמון?
"אכן!", מפתיעה אותי גב' שוורץ, "הנוף הפנורמי שזכינו לו כאן 
מעניק תחושה מוחשית של מגורים בתוך גלוית נוף, ולא בכדי.

מכל כיוון שבו ממוקמת הדירה, הוא יקיף אותך, נוף בראשיתי 
קסום. היכן שתביטי יציצו אלייך רכס ההרים או חורשה מוריקה, 
כשהרי הצפון ובראשם החרמון משלימים את החוויה. והדובדבן 
שבקצפת", היא מחייכת ומצביעה ממול, אל פס תכול החוצה 
את האופק ונראה כמשורטט ביד אמן, "הים התיכון שניבט 
מדירות רבות כאן, הופך את הר יונה לשכונת היוקרה 

הבאה. הרמוניה של צבע וטבע", היא מסכמת.

כיצד מתבטא הקשר בין התושבים?
"ההווי התוסס כאן, באי הרוגע והשלווה, 
מעניק מסגרת תומכת ועוטפת לכל 
כאן  יש  להם.  רק  ולא  הזו"צים, 
אכפתיות מדהימה, דאגה ורצון 
לסייע ולהיטיב זה לזה, ממש 
ישראל  "כל  בבחינת: 

אי אז,
לפני שנות דור,

בלילה קסום וסודי,
ישבתי על קצה

מיטת קומותיים,
ואימא ישבה לידי.
פיג'מה של מיקי
גרביים של ניקי

ואלף חלומות שחיכו לי.
היה גם ספר אחד,
אותו הכי מכולם

רציתי שאימא תקריא לי.
זה ספר מעניין,

הכי בעולם
קוראים לו: הבית של צילי.

'צילי רוצה לבנות לה בית.
היא מוציאה את קופסת הקוביות מהארון,

ובונה לה בית מקוביות.
שמה צילי לבית גג יפה ועשתה לו חלונות.

רצתה צילי להיכנס לבית,
אבל הבית היה קטן מדי.

הסתכלה צילי על הקוביות וחשבה:
אני רוצה לבנות בית גדול,

שבו יהיה לי מקום לכל הדובים והבובות,
אבל אין לי מספיק קוביות.

מה לעשות?
לקחה צילי כיסא ופתחה את הארון הגדול בחדרה.

הוציאה צילי את כל כלי המיטה,
וחשבה מה אפשר לעשות.

פתאום היה לה רעיון.
החזירה צילי לארון את כל כלי המיטה,

והשאירה בחוץ רק את השמיכות.
פרשה צילי את השמיכות על שולחן הסלון,

והן היו ממש כמו אוהל גדול.
נכנסה צילי מתחת לשולחן,
וזה היה הבית שלה לתמיד...'

את קוראת את השורות הללו, וטעם מתוק 
של מרשמלו ורוד עולה לך על הלשון.

מה יש בסיפורי הילדים שגורם לנו 
להתחבר אליהם כבחבלי קסמים?

"סיפורי הילדים משקפים מציאות של מבוגרים", משיבה 
הסופרת והמטפלת הרגשית גב' רות קורן, "ו'מספרים' 

אותה, בתוך עטיפה ורדרדה וקסומה המותאמת לעולם 
הילדים. כל אדם מחפש לעצמו בית, שהוא גם ביטוי 

לתחושת שייכות. ילדים מבינים את הצורך ב'בית'- מקום 
מגן המעניק תחושת שייכות, גם אם אינם יודעים, עדיין, 
לתרגם אותה בשטח. זוהי הסיבה, שפעמים רבות נמצא 

ילדים העסוקים בבניית בית לעצמם ואוהבים למצוא 
בתוכו מקום שקט ופרטי, בד בבד עם תחושת שייכות. 

המרחב שמעניק לנו הבית, משפיע המון על איכות 
החיים ומעניק תחושה נעימה, לא רק במובן הפיזי. גם 

נפשית, אישה המתגוררת בבית מרווח תהיה רגועה 
ושלווה ומסופקת יותר, מטבע הדברים. ובעצם, על כך כבר 

אמרו לנו חז"ל: "דירה נאה מרחיבה דעתו של אדם"...

ערבים"... 
לא דומים מגורים בעיר ותיקה לחוויית הייסוד המשותפת של 
עיר הנבנית בעמל. הקשר בין התושבים הוא קשר איתן של 
שליחות משותפת ומטרה הדדית, אין מקום אחר שישווה לחיבור 
הרגשי העמוק בין המשפחות. אנחנו מפעילים קו טלפון שכונתי 
לגברים ולנשים בנפרד, הוא מדגים את הנתינה המחבקת בין 
כולם", היא מחייגת, ומנגינה עליזה מבשרת לחלל המרפסת: 
"הגעת לקו המאחד של שכונת הר יונה", היא מקישה על שלוחת 

ההודעות, ורצף ההצעות מרגשות ממש: 
"שלום, כאן שבי כץ. אני יוצאת לאושר עד. מי שזקוקה למוצר 
כלשהו מוזמנת להתקשר!" או: "שעות הפתיחה של שלוחת 
משרד הפנים הסמוכה השתנו, אני מקליטה אותם כאן לתועלת 
כולכן". וכמובן ההודעה הנצחית: "למי יש ביצים/קמח/שמן/

גבינה להלוות לנו?"...
החנויות ומרכזי המסחר באזור מפותחים ואפילו---מפנקים", 
מספרת שרה'לה בחיוך, "יש כאן הרבה מה לראות ולהכיר. 
קרן משנת יוסף מסבסדת באזור מוקדי מכירות פעילים, חוץ 
מהמכולות השכונתיות וסניף 'אושר עד' הסמוך המציע שפע 

מבורך ומגוון. 
אנחנו נהנים משפע של מרכזי מסחר שאינם מביישים את 
ה'ישפרו' במודיעין ותלפיות. מי שמגיע לכאן, מסרב להאמין 
שזו עיר חדשה ומתפתחת. זה לא המדבר עליו קמו הערים 

החרדיות הידועות.
בעלי המלאכה ונותני השרות הינם אברכים יראי שמיים מתושבי 
אנ"ש המשתייכים לאחת מקהילות המקום: בעלזא, תולדות 
אברהם יצחק, ברסלב או הקהילה הליטאית, ומתפרנסים ברווח 

מיגיע כפיהם.
התחבורה מפותחת גם היא, ונסיעות בינעירוניות הינם דבר 
שבשגרה. כאשר כל נסיעה לא כוללת כמעט פקקים או רמזורים 
ביציאה מהעיר ובתוכה, הכול נהיה קל יותר. ועוד הפתעה- 
שירות המוניות הפנימי הינו זול מאוד ביחס למרכז, והנהגים 
אדיבים וסבלניים. תמיד תראי פה נהג מסייע לנוסע בהטענת 

תא המטען, או פורק את הקנייה סמוך לבית".

ספרי מעט על אפיקי התעסוקה בעיר.
"העיר מספקת מקומות תעסוקה אף למשרות מבוקשות מאוד", 
היא מדגישה, "כמו: הוראה, מזכירות, משגיחי כשרות, ואפילו- 
מפעל אלקטרוניקה הכולל הסעות עד הבית לנשים. יש רכזים 
מטעם השכונה שעוזרים בהשמת עובדות ובתיווכי משרות, 
ובקרוב יוקם כאן מרכז מסחרי שיספק גם הוא מקומות עבודה. 
זה כל כך יפה לראות כיצד נפתחים כאן עסקים בזה אחר זה 
- מביגוד וטקסטיל ועד פיתוח תמונות בדיוק כמו במרכז, רק 

קרוב יותר...", היא קורצת בחיוך.

הר יונה של היום זה לא הר יונה של אתמול ולא הר 
יונה של מחר.

העיר מתפתחת בצעדי ענק. משהו חדש קורה 
כאן.

"לא דומים מגורים 
בעיר ותיקה 
לחוויית הייסוד 
המשותפת של 
עיר הנבנית 
בעמל. הקשר בין 
התושבים הוא 
קשר איתן של 
שליחות משותפת 
ומטרה הדדית, 
אין מקום אחר 
שישווה לחיבור 
הרגשי העמוק בין 
המשפחות"
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תכוונו מדויק

אוורסט המרכז לאימון אישי 
התפתחות והעצמה מתרחב

ומציע מגוון מסלולים פורצי דרך לעסקים שמכוונים גבוה!
מתרחב

רבי עקיבא 86
מגדל לב העיר ב"ב

טל: 052.7171877
שעות מענה בין 9:00 -15:00

בהנהלת רבקי אביטל מאמנת עסקית ומנחת סדנאות 

על האוורסט זה אפשרי לטפס
במרכז בני ברק!

תכוונו גבוה!

יעוץ
עסקי

בהקמה
ובקידום
עסקים

קורס
אימון
עסקי

לעצמאיות

אימון
כלכלי
לגברים

מוזמנים לכבוש את הפסגה וליצור פריצת דרך כלכלית

• פיתוח מודעות כלכלית
• העצמה ומימוש הפוטנציאל
• מיקוד החזון והצבת יעדים
• ניהול זמן וניהול משאבים

לחשוב בגדול
אולי הכותרת הזו גדולה עליך, אבל בואי נעשה יחד צעד אחר צעד, 

ותראי שלחשוב בגדול זה להרוויח בגדול.
יש הבדל מהותי בין מנחה קבוצה שיש בה 10 משתתפים, לבין מנחה 
קבוצה שמשתתפים בה 2,000 אנשים. וזה ההבדל בין לחשוב בגדול 
לבין להישאר באזור הנוחות שלי, קטן ו"בטוח". הדבר היחיד שבטוח 

הוא, שזה לא יגדיל את ההכנסה שלו בחודשים הקרובים.
הרווח שלך הוא ביחס ישיר לשווי שלך בשוק. מהו שווי? 

שווי מורכב מ- 4 גורמים: היצע, ביקוש, איכות וכמות. בדרך כלל המוקש 
הוא על הכמות, שם קשה לנו. איך אני נותנת שירות ליותר אנשים, 
הרי יש לי 24 שעות ביממה ו 5-6 ימים בשבוע של עבודה, וזה נכון. 
לכן כל כך משמעותי לכמה אנשים בו זמנית את יכולה לתת שירות.
אם אני יועצת עסקית אני יכולה לקרוע את עצמי ולקבל 30-40 
לקוחות פרטי בשבוע. אבל עדיין, אם אני רוצה לתת שירות בגדול, 
אני יכולה להעסיק תחתיי יועצות, ובו זמנית להכפיל ולשלש את 

הכמות שלי.
בעצם לנותן שירות קוראים יזם. פירוש המילה - אדם שפותר בעיות 
תמורת כסף. נתתי מוצר שהקל על הכאבים והלקוח שילם לי כסף, 

פתרתי לו בעיה תמורת תשלום.
לדוגמה: מכולת לעומת סופרמרקט. במכולת יש מוכר אחד עד שניים 
ומקום מאוד מוגבל למוצרים בסיסיים, לכמה אנשים בו זמנית הוא 

יכול לתת שירות?
לעומת הסופרמרקט שמכיל כמות כפולה של מוצרים ומגוון רחב 
יותר, יש כפול קופאים וגם קופות עצמאיות. הם יכולים בו זמנית 
להכפיל את הלקוחות ולתת שירות להמון לקוחות והתוצאה זה 

רווח גדול יותר.
יש הזדמנויות רבות סביבנו. אני ממליצה לך להתמקד בהן! הן חולפות 
מהר, ואם לא את, מישהו אחר ינצל זאת. וזה לא אומר שה' לא רוצה 
שתרוויחי, אלא זה אומר שבחרת לא לנצל את ההזדמנות. שמעתי 
ממישהי שאמרה, שבתחילת הקורונה היא הציעה לבעלה להזמין 
מסכות על מנת שימכרו, הם היססו ואת ההזדמנות הזו ניצלו אנשים 
אחרים. אנשים שקנו אז מסכות כדי למכור הרוויחו הרבה כסף, היו 
אנשים שהזמינו קונטיינר והרוויחו בגדול וכאלו שחשבו קטן ובטוח, 

קנו מספר חבילות ומכרו אבל עשו כסף קטן. 
בשורה לי אלייך, גם אם פספסת אי אלו הזדמנויות, תמיד יש עוד. 

רק פיקחי את העיניים ותתחילי לחפש אותם.
"אם שום הזדמנות לא נוקשת לך בדלת, אז תתקיני דלת" )מילטון ברל(
לפעמים אנחנו קולטים הזדמנות, ואז עולה השאלה "מי אמר שזה 
יצליח"? ואני אומרת לך שאת צריכה לחשוב ולומר "זה יצליח! כי 
אני אגרום לזה להצליח"! ה' נתן לך כוחות ויכולות תשתמשי בהם 

בתבונה כדי להגיע להצלחה בעז"ה.
אנשים שחושבים גדול מצפים להצלחה ועושים צעדים לקראתה. 
הם לא אומרים "כשהיא תבוא - אצא אליה", אלא הם יוצאים ואז 
ממילא היא באה אליהם. אבל מי שמחכה להזדמנות טובה הוא 

בעצם מפחד ומנסה לדחות את ההחלטה. 
הקב"ה ממלא כלים. הנביא אמר לאישה השונמית שתשאל כלים 
מחברותיה, לפי הכלים כך יתמלאו הכלים בשמן. כך אנחנו "הרחב פיך 
ואמלאהו" )תהילים(, ככל שתהיי כלי גדול יותר הוא יתמלא לך שפע, 
תפתחי את הדלת להצלחה תתחילי לחשוב בגדול ולפרוץ קדימה.

אז איך עושים את זה?
כתבי מהם הכישרונות הטבעיים שלך, ובאילו תחומים בחייך   •
ובמיוחד בתחום העבודה, את יכולה להשתמש בהם כדי להצליח.
ערכי סיעור מוחות בו תנסי לראות איך את יכולה להכפיל את   •
השירות שלך ולהשפיע על יותר אנשים בו זמנית. חשבי על 3 

אופציות לפחות!


