
 

 להפוך למשקיע?מדריך: איך 

במהלך החיים שלנו כולנו עושים השקעות, בדרך כלל זה נעשה בצורה בלתי ישירה: דרך קרן הפנסיה 

שלנו, קרנות השתלמות או קופות גמל, שהכספים בהן מושקעים בניירות ערך ומניבים תשואה. זוהי 

 אכן השקעה לכל דבר. אבל האם הדבר הופך אותנו למשקיעים?

בין אם מדובר  –או קרובי משפחה לבצע השקעה כלשהי  לעבודהלעיתים אחנו מקבלים עצות מחברים 

בקניית ניירות ערך או בהשקעה נדל"נית. גם אם אנחנו אכן עושים השקעות בסוגים כאלו של אפיקים 

 האם הדבר הופך אותנו למשקיעים? –

ו הופך אותנו למשקיעים? א –א רווחים האם לשים את הכסף שלנו במקום כלשהו בו הוא "גדל" ונוש

 שמא אפשר לומר שבמקרה כזה אנחנו רק "אנשים שעושים השקעות"? ומה ההבדל, בעצם?

למה זה חשוב להיות משקיעים ולא רק לשים את הכסף שלנו בקרן הפנסיה ולחכות לגיל  –ובכלל 

 שנים ולעשות רווח?פרישה, או לחילופין להשקיע באיזו דירה נחמדה, למכור אותה אחרי כמה 

 למה גם אתם חייבים להפוך למשקיעים?

כאשר תוחלת החיים  –בימינו אנחנו עדים לתופעה מעניינת, שלא היה לה אח ורע בתקופות קודמות 

כיוון שאת אותו הכסף שנצבור עד גיל פרישה  –עולה בכל שנה, ובהתאם הפנסיות שלנו נשחקות 

יותר, ומצד שני, הגיל בו מתחילים כיום לחסוך לפנסיה רק הולך  יצטרכו לחלק ליותר זמן, עד גיל מאוחר

 . 27-30לעיתים אנשים מתחילים לחשוב על חיסכון לפנסיה רק לקראת גיל  –וגדל 

להרבה שנים קדימה. האם הערכתם פעם  את הסיכויים  –כלומר, אנחנו חוסכים במשך פחות זמן 

אשר הפנסיה תישחק? אבל גם אם לא נדבר על שלכם להמשיך להתקיים בכבוד אחרי גיל פרישה, כ

האם כיום אתם יכולים להרשות לעצמכם  –גיל פרישה, כי יכול להיות שזה נשמע לחלקכם מאד רחוק 

תוכלו להרשות זאת  מתיוליקרים לכם את החיים שאתם באמת רוצים? או האם אתם יודעים 

מסגרת האשראי, משחקים עם עם מה שיש, כל פעם מגדילים קצת את או שאתם חיים  לעצמכם?

 התשלומים ומקווים לטוב?

אבל מה עם החלומות שלכם? מה עם כל הדברים שרציתם או תרצו לתת ליקרים לכם? מה עם אורח 

 החיים שהייתם רוצים לחיות אותו?

כל אלו מניעים אותנו לחפש כלים ודרכים ליצור לעצמנו מצב של רווחה כלכלית, שתאפשר לנו לממש 

ת והרצונות שלנו. או במילים אחרות, למצוא דרכים לגרום לכסף להצטבר ולעבוד לטובתנו. את החלומו

ואני לא מדברת על הקלישאה הקלאסית של "לצאת ממרוץ העכברים", למרות שזו יכולה להיות המטרה 

או אחת המטרות שלכם. אני מדברת על היכולת לשלוט בחיים שלכם, לחיות חיים של בחירה, כאשר 

ודת זמן יש לך את כל הכלים לקבל החלטות לגבי החיים הכלכליים שלך, לגבי מימוש החלומות בכל נק

 שלך ולגבי כל דבר.

איך הופכים לאנשים שיודעים לאן  – במספר צעדים במדריך הזה אני אסביר איך בדיוק עושים את זה

 הם הולכים, מה הם עושים עם הכסף שלהם, ושולטים בכסף, במקום שהכסף ישלוט בהם.



 

 איך הופכים למשקיעים. –או במילים אחרות 

 איך פועל משקיע?: 1צעד 

כאשר כל החיים מתוכננים  –משקיע הוא אדם שחי על פי תכנית אסטרטגית. זה יכול להשמע משעמם 

 איך אפשר לתכנן חיים שלמים? –בלתי אפשרי  –נו, או לחילופין לפני

אבל בתכנית אסטרטגית אנחנו לא באמת מתכננים לעצמנו את החיים, אלא יוצרים תכנית חכמה 

 שמאפשרת לנו לממש את המטרות שלנו, ומצד שני, להנות גם בהווה.

האם הוא בחר את ההשקעה וזאת לעומת אדם שרק "עושה השקעות" ומקווה לצאת עם רווח. אבל 

 המתאימה לו? האם הרווח שיקבל מספיק מקדם אותו? ולאן בדיוק?

המשקיע יכול לתת תשובה ולבחור בהתאם לתכנית האסטרטגית שלו, כי משקיע  –לכל השאלות האלו 

 בואו נראה איך זה עובד, ואיך זה יכול לעבוד גם עבורכם. פועל מהסוף להתחלה.

למקום לא מוכר כדי להגיע לאירוע חשוב, שאתם חייבים להגיע אליו בזמן?  האם יצא לכם פעם לנסוע

ווייז למשל, בודקים כמה זמן  –מה הדבר הראשון שאתם עושים כדי להגיע? נכון, מפעילים תכנת ניווט 

 ומה המסלול הטוב ביותר לנסיעה. יקח לכם להגיע לשם

יע, העיקר שניסע, נהנה מהדרך, נשמע מהסוג שלא משנה לנו לאן נג –אבל יש גם נסיעות אחרות 

אין צורך בווייז או באיזשהו תכנון של הנסיעה, כי לא משנה לאן נוסעים ולא  –מוסיקה... במקרה כזה 

 –בסדר גמור לנהוג כך גם בחיים הכלכליים שלנו  משנה איזו פניה לוקחים או על איזה כביש עולים.

או "סתם" או כי כולם עושים. רק חשוב שנבין  לעשות השקעות ופעולות שונות ללא מטרה ברורה

 שהדבר לא הופך אותנו למשקיעים ושבאופן כזה לא נוכל להגיע למימוש של הרצונות והחלומות שלנו.

ך גוזר משקיע תמיד פועל מתוך המטרה הסופית. הוא שואל את עצמו "לאן אני רוצה להגיע?" ומכ

 רה שהציב לעצמו.אחורה את הפעולות שעליו לעשות כדי להגיע למט

  



 

 

 הצעד הראשון שלכם : 
 להגיע?  אתם רוציםלאן  – כםאת עצמ ושאל

 כםכמה כסף יהיה דרוש ל –את המצב הזה בכסף  וכמת בחיים? מהו המצב האידאלי עבורכם

 להיות שם. ותוך כמה זמן תרצ – ובחש? ולאחר מכן יםרוצ םכדי להגיע לאן שאת

 .יםלהפוך למשקיע כםזהו הצעד הראשון של –הגדרה ברורה של מטרה חשובה, שכוללת כסף וזמן 

 מחממים מנועים לקראת היציאה לדרך: 2צעד 

זו יכולה להיות  –תחשבו על עצמכם, כאשר אתם עומדים לצאת לדרך כדי להגיע לאירוע חשוב עבורכם 

מאד להגיע בזמן, לא לאחר, לא לפספס, ולכן  חתונה, מבחן או פגישה שתכריע את עתידכם. חשוב לכם

האם  –שעות  4מראה שמדובר בנסיעה של בדקתם מראש כמה זמן נסיעה צפוי לכם. אם הווייז יראה 

 שעות לפני האירוע? 4תצאו בדיוק 

אנחנו נצא מוקדם ככל  –ברור שאם האירוע מאד חשוב לנו וחשוב לנו להגיע בדיוק בזמן ולא לאחר 

 בחשבון פקקים, פנצ'רים ותידלוק אפשרי בדרך, כי מאד מאד חשוב לנו להגיע לאירוע.האפשר, ניקח 

מתוך ההגדרה הברורה של היעד, המשקיע מבין שקיים פער בין מצבו הנוכחי לבין המצב הכלכלי בו 

הפער הוא מאד מוחשי. לדוגמא: כעת  –הוא רוצה להיות. אודות להגדרה ולכימות המטרה בכסף וזמן 

ש"ח בחסכונות נזילים או בנכסים, ולאחר מחשבה וחישוב אני רוצה להגיע למצב שיש  200,000יש לי 

 ש"ח בחודש. 20,000, שיאפשרו לי הכנסה פאסיבית של שנים 10בעוד  מיליון ש"ח 4לי 

 מיליון.  4אלף ל 200במקרה כזה הפער ברור: בין 

ומה אם אני לא אגיע ליעד  – וכאן חשוב מאד הדיוק וחידוד המטרה. חשוב שתשאלו את עצמכם

הספציפי הזה? ומה אם הדרך תיקח לי יותר זמן? אם התשובה היא "לא נורא".. כנראה שהמטרה עוד 

 לא הוגדרה כראוי. חזרו שוב אל הצעד הראשון ושאלו "לאן באמת אני רוצה להגיע?"

-גבוה מכדי להיראות ברשימו לב שיעד המטרה צריך להיות גבוה מספיק, כדי לתת מוטיבציה, אך לא 

השגה. אני בכוונה לא משתמשת במילה "ריאלי", אלא זה צריך להיות יעד שמרגיש לכם מספיק מרגש, 

 מספיק מושך ומספיק מאתגר.

אז אחרי שחידדתם לעצמכם את יעד המטרה ואת טווח הזמן בו תרצו להגיע אליו, אפשר לעבור אל 

הפער בין היכן שאתם נמצאים להיכן שאתם רוצים להיות  תכנון הנסיעה. אז מתי כדאי לצאת לדרך? אם

כדאי לצאת מוקדם ככל האפשר. תארו לכם, שאתם יוצאים ממרכז הארץ לחתונה בנהריה,  –הוא גדול 

חשיבות ההגעה בזמן כאן היא מכרעת(.  –שמאד חשוב לכם להגיע אליה בזמן ולא לאחר )שימו לב 

חצי. האם תצאו בדיוק שעתיים וחצי לפני החופה? כמובן בדקתם וראיתם שהדרך תיקח לכם שעתיים ו

פקקים, פנצ'רים, עצירה בגלל תידלוק ועוד מקרים בלתי צפויים.  –שלא. כי מי יודע מה יכול להיות בדרך 

 האם נרצה לפספס את החופה בגלל שלא התכוננו כראוי?



 

יצא לדרך של השקעות  צריך להבין שככל שהוא ובכן, משקיע שיוצא לדרך להבטחת עתידו הכלכלי

 שעליהן נדבר בהמשך. –כך הזמן יפעל לטובתו, וכך הוא יהיה מוכן יותר להפתעות בדרך  –מוקדם יותר 

 שלכם הצעד השני : 
ים להרשות יכול םהאם את –ך ו עם עצכםלהגיע אל היעד בזמן? ברר עד כמה חשוב לכם

 לחכות עוד לפני היציאה לדרך? לעצמכם

 ביניים בדרך מתכננים יעדי: 3צעד 

כך הסיכוי שנצטרך לעצור בדרך, אולי לאסוף מישהו, לתדלק,  –ככל שהנסיעה אל היעד לוקחת יותר זמן 

 הולך וגדל. –להחליף פנצ'ר או להתקע בפקק 

מה צפוי לו בדרך אל היעד. אנחנו רוצים ליצור מצב בו אנחנו גם נהנים  –ולכן המשקיע תמיד יתכנן 

אך גם הולכים לקראת העתיד. זה אפשרי כאשר מראש חושבים על מה שצפוי מהדרך, חיים את ההווה, 

לנו בשנים הבאות עד להגעה ליעד. כאן חשוב לשים לב לכל דבר ומאורע שיעלה כסף מעבר לשוטף 

 ולשים אותו על המפה: –

הם דברים שיפוץ גדול, טיולים, בר/בת מצווה, לידת ילדים נוספים, חתונות, לימודים ועוד ועוד. כל אלו 

שלוקחים לנו משאבים וגורמים לנו לאבד זמן בדרך, אבל חשוב שהם יהיו לגמרי בשליטה שלנו ולא יפלו 

 עלינו כרעם ביום בהיר. וזה תלוי בבניית התכנית האסטרטגית, שתיקח בחשבון את כל יעדי הביניים.

לחתונה ומבקש תארו לכם שאתם בדרך לחתונה בנהריה והנה מתקשר בן משפחה שגם הוא מגיע 

 יש כמה אפשרויות להתמודד עם המצב: שתאספו אותו בדרך, בגלל שהרכב שלו הושבת.

  ובכך להפסיד זמן –לסמן בווייז "הוסף עצירה", לאסוף אותו 

 להציע לו לממן לו מונית ולהמשיך בדרכנו אל היעד 

 .לוותר ולהגיד שאנחנו מאד ממהרים ולא נוכל לאסוף אותו 

למשל טיול גדול  –ברגע שמופיע איזשהו יעד ביניים  –כך גם בתכנית האסטרטגית הכלכלית שלכם 

 האפשרויות: 3יש לכם את  –שבני המשפחה מאד רוצים לקיים, או השיפוץ שתמיד רציתם לעשות בבית 

  לממש את הרצון הזה מתוך ההון שאתם צוברים כדי להגיע ליעד, מה שכמובן יקח אתכם

עצם זה ששמנו לנו  –ינת ההתקדמות ויגדיל את הפער. אך כאן חשוב לשים לב אחורה מבח

נותן לנו כלי מצויין למדוד היכן אנחנו נמצאים יחסית אליה. ואם בגלל חלום או  –מטרה ברורה 

אנחנו נדע בדיוק בכמה הוא גדל  –רצון כלשהו בדרך אנחנו מחליטים להגדיל את הפער 

 וכמות ההשקעות שלנו כדי לסגור אותו.ובכמה עלינו להגביר את קצב 

  לממן את הרצון או החלום ע"י חוב זמני. כמובן חשוב שהחוב הזה יהיה חלק מהתכנון, ויהיה

 –ובכל מקרה  .מרווח עתידי ועוד מהתקציב השוטף, –ברור כיצד אתם הולכים להחזיר אותו 

 יש להבין כיצד זה ישפיע על קצב ההתקדמות שלכם אל היעד

 תחשבו מה קורה כאשר אין לנו כלי שיכול למדוד את הפער בין ל החלום או הרצוןלוותר ע .

לעיתים קרובות אנחנו נאלצים לוותר על חלומות ועל רצונות  –המצב הנוכחי למצב הרצוי 



 

רק בגלל שאנחנו לא יודעים להעריך נכון את המשמעויות של הבחירה  –שלנו לאורך החיים 

של פיספוס, משקיע תמיד יעבוד מול התכנית האסטרטגית שלנו  שלנו. כדי לא לחיות בהרגשה

 ויחזור אליה בכל צומת דרכים ויעזר בה לקבלת החלטות.

המשקיע החכם תמיד יתכנן גם את העצירות  –כדי לא לעמוד בפני מצב בו יהיה צורך בוויתור על חלום 

 בדרך ויקח אותן בחשבון כחלק מהתכנית האסטרטגית

 כםהצעד השלישי של: 
 מהן העצירות הצפויות בדרך בטווח הזמן עד להגעה ליעד: מוורש ובחש

 כמה ילדים נוספים תרצו?

 בר/בת מצווה

 חופשות וטיולים שהם מעבר לתקציב השוטף

 שיפוץ גדול בבית

 חתונות של הילדים

 לימודים לעצמכם או לבני המשפחה

 ועד ועוד

יגרום לכם לכבד כל זמן וכל מאורע בחיים שלכם: לחיות גם את ההווה וגם את העתיד,  –תכנון שכזה 

גם אם זה נופש קטן, גם אם  –כי לכל דבר פתאום יהיה זמן וכסף משלו, וכל דבר יהיה על המפה שלכם 

 לכל דבר תהיה משמעות ואתם תהיו מוכנים למשמעויות האלו. –מצווה צנועה -זו בת

 כננים תכניותתקורים בזמן שמהחיים : 4צעד 

וודאי אתם חושבים לעצמכם: "האם באמת אפשר לתכנן את החיים בצורה כזו לטווח ארוך? הרי מי יודע 

מה יהיה.. אולי פתאום נחליט לעבור דירה, לעבור לארץ אחרת או נחליט שאנחנו רוצים עוד ילד.. ואולי 

מקרים שאנחנו לא יכולים לצפות: פיטורין, מחלות  הרווקים שבינינו יפגשו פתאום בן זוג.. יש אינספור

 חלילה, גירושין, בני זוג חדשים ועוד"

יכולים לקרות הרבה מאד דברים שאנחנו לא יכולים לצפות מראש. האם זה  –ואתם בהחלט צודקים 

 אומר שלא נבנה תכנית אסטרטגית שתיקח בחשבון את מה שאנחנו כן יכולים לצפות?

ברור שיכולים להיות פנצ'רים, פקקים או חלילה תאונות  –סיעה לאירוע חשוב כאשר אתם מתכננים נ

לא ניסע.."?!  –רך דשיעכבו אתכם בדרך. האם בשל כך אתם אומרים "עזבו, אי אפשר לדעת מה יקרה ב

 הרי ברור לכם שאין בכך היגיון.

ב הנוכחי לבין המצב ובכן, עצם זה שאתם שמים לעצמכם יעד מטרה ויודעים למדוד מהו הפער בין המצ

נותן לכם כלי מצויין להתמודד ולקבל החלטות במקרים של הפתעות בלתי צפויות שהחיים  –הרצוי 

מזמנים לנו. כי אתם יודעים היכן כל "הפתעה" כזו שמה אתכם יחסית למטרה, ובכמה עליכם להגביר 

 את הקצב כדי בכל זאת לסגור את הפער.



 

שנים, והנה אתם פוגשים בן/בת זוג  10מיליון בעוד  4-להגיע ל לדוגמא: אתם רווקים כעת ותכננתם

שאיתו תרצו לבלות את שארית חייכם. זה הזמן לחזור לתכנית ולראות היכן זה שם אתכם ביחס למטרה, 

האם כדאי להגדיל את היעד או לקרב אותו מבחינת טווחי הזמן, ומה תצטרכו לעשות כדי לחתור יחד 

אינו משקיע ישתמש במקרה כזה שמילים כמו "יהיה לנו קשה כמה מי ש למטרה החדשה שלכם.

"נצטרך להגדיל הכנסה..". לעומת זאת, משקיע ידע להגיד בדיוק בכמה יצטרך להגדיל שנים..." או 

את הכנסתו, ובמשך כמה שנים יצטרך )או לא( להצטמצם בתקציב השוטף ובכמה, לטובת סגירת 

 הפער.

ם תמיד יפתיעו אותו, ולכן הוא מתכונן לתסריטים לא ידועים. איך זה בנוסף, משקיע חכם יודע שהחיי

יכול להיות? אנחנו קוראים לזה "מצנחי ביטחון". תכנית אסטרטגית כלכלית צריכה לכלול בתוכה סכומים 

 או לחילופין עם הפסד של השקעה. שאנחנו שמים בצד כדי להתמודד עם הוצאות גדולות בלתי צפויות

 כם:הצעד הרביעי של 

 כיצד אתם מתכוננים לקראת הבלתי מתוכנן?

הכנה כזו תאפשר לכם גם שקט נפשי וגם יכולת לפעול בעוצמה רבה יותר, למרות הסיכונים, הפחדים 

 יש לכם "מצנח ביטחון" מוכן לפעולה. –והספקות, כיוון שאתם יודעים שלכל מקרה 

 : פשוט אבל לא קל5צעד 

אליו אנחנו מתכננים להגיע. שמנו ווייז, לקחנו צידה לדרך, יש לנו והנה אנחנו בדרך לאירוע החשוב 

גלגל רזרבי וזמן נוסף למקרה שנצטרך לעצור או להתעכב. האם כל ההכנה מבטיחה לנו שהדרך תהיה 

קלה? האם היא מבטיחה שלא יהיו עליות חדות, ירידות תלולות, כבישים עם בורות או כבישי עפר בדרך? 

 כמובן שלא.

, לאחר ששמנו את יעדי הביניים, לקחנו בחשבון לכליתכאסטרטגית תכנית שר כמשקיעים בנינו כאאבל 

נעשה לנו מאד פשוט לנווט בחיים הכלכליים  –את ההפתעות האפשריות ויצאנו מספיק זמן מראש 

 שלנו. למה הכוונה?

  מקדם  כי אנחנו יכולילם לדעת מה –פשוט להחליט אילו הזדמנויות השקעה לקחת ואילו לא

 ומה לא מקדם אותנו ליעדים שלנו.

  כמה אנרגיה נרצה להשקיע בה, מה  –פשוט להחליט באיזו עבודה אקטיבית נרצה לעסוק

אופי העבודה שתרצה, כיוון שהיעד שהצבת מנחה אותך מבחינת השקעה של זמן ומעורבות 

 בכל דבר שאתה עושה.

  שלוקחת בחשבון את המתוכנן ואת  כי יש לך תכנית, –פשוט להתמודד עם פחד וספקות בדרך

 הבלתי מתוכנן, וגם ברור לך מה עליך לעשות כדי להגיע ליעד ואיך אתה עושה את זה.

  ברור לך איך הוא מקדם אותך  –כי פתאום יש משמעות לחיסכון החודשי  –פשוט יותר לחסוך

 ליעד, ברור לך איזה תפקיד הוא משחק במפת הניווט הכללית שלך.



 

כלומר, עבור מי שחי בתוך תכנית אסטרטגית  –ברים יהיו פשוטים יותר עבור משקיע נכון, הרבה ד

כלכלית. אבל הדברים לא יהיו קלים. יהיה צורך במאמץ, יהיה צורך להשקיע זמן בחיפוש אחר מה 

שמקדם אותך ליעד, יהיה צורך לרכוש ידע מתאים. ויכול להיות שגם תפסיד בדרך בכמה מההשקעות. 

 נותנת משמעות לכל צעד כזה. –עובדה שהתכוננת לכך מראש אבל היעד וה

 :הצעד החמישי שלכם 

שאלו את עצמכם: כיצד הגדרת היעד עוזרת לכם לקבל החלטות לגבי: העבודה האקטיבית שלכם, 

 לגבי יצירת מקורות הכנסה נוספים, לגבי השקעות, לגבי התמודדות עם הפחד מלצאת לדרך?

 מטיסות?האם אתם מפחדים : 6צעד 

מה יקרה אם האירוע החשוב מתרחש מעבר לים? ובכל זאת  –אם דיברנו על הגעה בזמן לאירוע חשוב 

חשוב לנו להגיע אליו בזמן... ככל הנראה נצטרך לקחת מטוס, ואולי אפילו מספר מטוסים כדי להגיע 

 ליעד.

כך הוא מחייב אותנו לקחת כלי תחבורה  –גם בתכנית האסטרטגית הכלכלית, ככל השיעד רחוק יותר 

עוצמתיים ומהירים יותר, כלומר, השקעות שמניבות תשואה גבוהה יותר. אבל רגע, תשואה גבוהה 

 מה עושה מי שמפחד מטיסות? –תמיד קשורה גם לסיכון גבוה! במילים אחרות 

 חלק מלהיות משקיע זה לדעת שיהיו הפסדים ולהתכונן אליהם.

 נפשית. תיאורטית אנחנו יודעים שהחיים יכולים להפתיע אותנו ואנחנו  קודם כל להתכונן

יכולים להפסיד או להיכשל בכל מיני דברים שאנחנו עושים. אבל עצם ההכנה עוזרת לנו 

 להטמיע את המחשבה הזו בתודעה, כך שבמקרה של הפסד לא נרגיש שהעולם חרב עלינו

 תו כאחד היעדים בדרך בתכנית שלנו. הכנה להפסד היא "מצנח ביטחון" שחשוב לשים או

אנחנו חייבים ליצור מצב שבו יש לנו סכום כסף בצד לכל מקרה שלא יבוא )כפי שהסברנו 

 (5בצעד מס' 

  שם יעד, מבין מה המצב הנוכחי ומה  –בנוסף, כאשר המשקיע בונה את התכנית האסטרטגית

ממוצעת הדרושה לו כדי הוא יודע מהי התשואה ה –הפער שעליו לסגור באמצעות השקעות 

להגיע ליעדים שלו בזמן, או במילים אחרות, כדי לגדל את הכסף בקצב שהוא רוצה. אבל כיוון 

אנחנו מראש נבנה את התכנית על תשואה נמוכה יותר,  –שאנו רוצים להיות מוכנים להפסד 

 נוכל לדעת שבכל זאת נגיע ליעד בזמן. –כך שגם במקרה של הפסד 

את, הפחד מטיסה )או מהשקעה בסיכון( משתק אותנו? במקרה כזה, לפחות חשוב אבל מה אם בכל ז

 כך חשוב לנו.-שנבין את ההשלכות: לא נוכל להגיע אל היעד שלנו בזמן, נפספס את האירוע שכל

  :הצעד השישי שלכם 

 שאלו את עצמכם: האם תרצו לחיות בהרגשה של פיספוס בגלל פחד לא רציונלי?



 

 : משהו לנשמה7צעד 

שעות לאירוע מאד משמח מבלי שיש לנו יכולת לשמוע מוזיקה,  5איך היתה נראית נסיעה )או טיסה( של 

 לנשנש משהו, לשתות איזה קפה או לדבר עם שותפים לנסיעה? נשמע נורא...

זה להבין שאתה צריך לתת משהו גם לעצמך ולתכנן אותו.  –תתפלאו, אבל חלק מלהיות משקיע 

ות בילוי, נופש, לימודים או אולי זמן עם המשפחה. בכל מקרה, משקיע מבין שהוא לחלקינו זה יכול להי

לא יכול לחיות רק בשביל העתיד, אלא חייב "להזין" את עצמו ואת היקרים לו גם בהווה. לשמוח ולהנות 

 גם בדרך

נית צריך להכנס כיעד ביניים בתוך התכ –כל דבר כזה שאנו מחליטים כמשקיעים לתת לעצמנו בהווה 

ש"ח כל שנה, או קורס לימודי שניקח בכל שנה או  20,000האסטרטגית. לדוגמא: נופש בעלות של 

הוא צריך להיות "על המפה". הדבר הזה גורם  –ש"ח. גם אם זה סכום קטן  7,000שנתיים בעלות של 

 חיים שלנו.לנו לא רק לספק לעצמנו דרך מהנה וכיפית, אלא גם לכבד כל זמן וזמן, כל מאורע ומאורע ב

 :הצעד השביעי שלכם 

ושימו עליהם "מחירים".  –תעשו רשימה של הדברים הקטנים לנשמה שהייתם רוצים לתת לעצמכם 

זה יתן לכם אפשרות להעריך כמה תצטרכו לחסוך או לקחת מסך ההון שלכם, כדי ללכת את הדרך הזו 

 בכיף.

 משאירים את הפרדיגמות הישנות בבית ויוצאים לדרך: 8צעד 

הוא הכין תכנית אסטרטגית להגעה ליעד, שם על  .המשקיע מוכן לצאת לדרכועכשיו כשהכל מוכן 

המפה את יעדי הביניים ואת הדברים הקטנים שיהפכו את הדרך למהנה יותר, התכונן גם להפסד 

 –ולקטעים פחות קלים בדרך, וגם הכין "מצנחי ביטחון" למקרים של הפסדים והפתעות לא נעימות 

: לשים כסף באפיק השקעה זה או אחר, בהתאם החלט לצאת לדרך ולהתחיל להשקיעאפשר ב

 לתשואה הנדרשת כדי להגיע ליעד, ולהמשיך "לגלגל" את הכסף להשקעות נוספות.

מקום הפרדיגמות הישנות, הדעות הקדומות והמקובעות, כמו -אבל כאן פתאום קופצות כמו משום

 למשל:

 וב/בטוח מלהשקיע בחו"ללקנות דירה להשקעה בארץ יותר ט 

 טוב במה שאתה משקיע-אתה צריך להבין טוב 

  אל תשקיע –לראות את הנכס שלך אם אתה לא בא 

 ועוד ועוד.

וכאן בדיוק המקום בו אפשר לחזור לתכנית )במידה ובניתם אחת כזו ואתם באמת רוצים להיות משקיעים 

התכנית האסטרטגית עוזרת לנו  ולא רק לעשות פעולות שהמשמעות שלהם לא בדיוק ברורה...(.

 להתמודד ולהלחם בדיוק בפרדיגמות ישנות מעין אלו. כיצד?



 

 בואו נראה מהי התשובה של התכנית האסטרטגית לכל אחת מהפרדיגמות האלו:

 לקנות דירה להשקעה בארץ יותר טוב/בטוח מלהשקיע בחו"ל 

ותר בגלל הבירוקרטיה נראה שבדרך כלל התשואות בארץ נמוכות י – אם נסתכל על המציאות

הסבוכה, העיכובים במתן היתרים ואישורי בניה ובגלל העלייה התלולה במחירי הדירות בשנים 

האחרונות, כאשר מחירי השכירות לא עלו בהתאם. במקרה כזה, אם אנחנו רוצים להגיע ליעד 

יד וגם שהפער בינו לבין מצבנו הנוכחי הוא גדול, ובמקרה שברור לנו שאנחנו יכולים להפס

אין כל היגיון להשקיע בדירה בארץ רק בגלל  –התכוננו להפסד כזה, ובנינו לנו "מצנחי ביטחון" 

 המחשבה המקובעת שזה יותר "בטוח".

תכנית אסטרטגית ששיקללה הפסדים ובונה על תשואות גבוהות בדרך כדי לסגור פער גדול 

ל, המאפשרת גם למשקיעים יכולה להשתמש באפיק השקעה כמו קרן השקעות בנדל"ן בחו" –

קטנים לקחת חלק בהשקעות יזמיוץ גדולות מאד, ולהנות מרווחים שעד כה היו שמורים 

למשקיעים הגדולים בלבד. כאשר הקרן מהווה את הגורם שבודק את העסקה, מגדר את 

הסיכונים ועוזר למשקיע לעשות השקעה "בראש שקט". כמובן, יש צורך לבדוק עם איזו קרן 

 .בודכדאי לע

 טוב במה שאתה משקיע-אתה צריך להבין טוב 

שהדרך עם תכנית אסטרטגית לא תהיה קלה. המשקיע יצטרך  –מצד אחד זה נכון, וגם אמרנו 

לרכוש ידע רב. אך הפרדיגמה, הדעה הקדומה הזו באה לעצור אותנו מלהשקיע במשהו שלא 

סים בנדל"ן יזמי, במסחר למדנו אותו על בוריו. כך אנשים רבים מוצאים עצמם לוקחים קור

בשוק ההון ובעוד ועוד תחומי השקעה, כאשר בפועל כל האנרגיה )וכסף( היו יכולים להיות 

מושקעים במציאת בעלי המקצוע הטובים והאמינים בכל תחום, ובשיתופי פעולה עם אנשים 

ם מקצועיים שיוכלו לעזור למשקיע למצוא את ההשקעות המתאימות לו ללא צורך להפוך ליז

 נדל"ן או לסוחר בשוק ההון בעצמו.

 אל תשקיע –ת הנכס שלך אם אתה לא בא לראות א 

משהו מוחשי שאפשר  –לנו כישראלים מאד קשה להשקיע במשהו שהוא לא בטון, לבנים 

"זה שלי!"... אבל המציאות היא שכך אנחנו מפסידים הרבה מאד הזדמנויות  –לגעת בו ולדעת 

השקעה יצירתיות שהיו יכולות לקדם אותנו. תכנית אסטרטגית כלכלית מכוונת אותנו לסוג 

ההשקעות שעלינו לחפש וכך מונעת מאיתנו לפול למלכודת ה"נכס שאני יכול לראות 

 בעיניים".

חו"ל חלק מהעניין הוא שהקרן היא זו שנוזעת לנכס, בודקת לדוגמא, בקרן השקעות בנדל"ן ב

וכך חוסכת לך זמן יקר,  –את היזם שבונה אותו, בודקת את העסקה ועושה את כל הבדיקות 

 בו אתה יכול להמשיך ולפעול בעוצמה לעבר המטרות שלך.

 

 שלכם: שמיניהצעד ה 

ות ועל כסף בכלל שעוצרות אתכם חשבו ורשמו מהן הפרדיגמות והדעות הקדומות שיש לכם על השקע

 מלהתחיל להפוך למשקיעים?

 



 

 למשקיעים? צריכים עזרה בלהפוך

  ,אני רוצה לעזור לכם לעשות את הצעד הבא בקלות

  (,ללא תשלום)ולהציע לכם שיחת ייעוץ ראשונית ולא מחייבת 

  – בה תוכלו לקבל מידע נוסף בנוגע לקרן השקעות נדל"ן

 .דרכו בארץ, מובן שעולות כמה וכמה שאלות כיוון שהתחום רק בתחילת

 בשיחה תוכלו להתייעץ אתנו בנוגע לצרכים האישיים שלכם 

 ,לסכום הכסף שיש לכם ולזמן שאתם מוכנים להשקיע 

 לקבל תשובות לכל השאלות שלכם 

 ולהתלבט אתנו בקול (אתם מוזמנים לשאול כל דבר)

  ,שיחה ללא תשלום, ותתבצע מול אחד הנציגים שלנוה

 לחצו כאן, מלאו את הפרטים שלכם 

  .ואנחנו נחזור אליכם לתיאום השיחה

 אני מאחלת לכם חיים טובים,  ,ובינתיים

  !בלי דאגות כלכליות

 עמליה שכטר 

 INVO  מנכ"לית

אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך של החברה או הזמנה לקבלת המובא לעיל המידע 

שום הבטחת תשואה כל שהיא. האמור בתיאור לעיל מהווה אין באמור לעיל מ הצעות כאמור. 

 .הצגה עקרונית וכללית בלבד

 

 


