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 ערן שטרן

 

הערך על מנת להפיק את 
הדפיסו את אנא  המקסימלי
 כך שתהיו מוכנים  הדפים האלו
 ם כל מילה!לרשו

 
 הדפיסו דף זה!

  ,וכיצד מה מונע מאנשים למשוך כסף לחייהם

 להתגבר על כך פעם אחת ולתמיד

  הסיבות שבגללן אנשים אינם עשירים 5מהן 

כדי לשנות מצב ות )ולעולם גם לא יהיו(, ומה לעש

 זה

  היכולת שלנו כיצד תת המודע שלנו משפיע על

לתכנת אותו , ומה צריך לעשות כדי למשוך כסף

 חיינולעוד כסף משוך ל

 0  ליצירת ומשיכת עוד מגנטים מעשיים ופרקטיים

 המגנטים הקיימים 17)מתוך  כסף לחיים שלך

 (בתוכנית "מגנט הכסף"

 כםמה יהיה הצעד הבא עבור? 

 
 

 ד ההרצאה:מוע
 

 22/2/12-ה נישיום 
 

 בדיוק! 21:22בשעה 

 

איכות הצפייה בשידור תלויה באיכות חיבור האינטרנט שלכם, אנא ודאו כי אין  חשוב:
 יישומים נוספים הפועלים במחשב בזמן השיחה. 

 

 טיפים להפקת הערך המרבי מההרצאה
 ך השיעורעליהם במהל לרשום הערותהדפיסו את הדפים האלו כדי שתוכלו  .1
 ף בפניכם במהלך השיעורשיחשמה את  להטמיע וליישםחישבו עד כמה מהר תוכלו  .2
מהעקרונות  1ליישם לפחות  תנקטו בפעולותהגדירו לעצמכם תאריך יעד מובהק בו  .1

 יחשפו בפניכם במהלך השיעורש
 

 בדיוק!  21:11בשעה  אנו מתחילים הודעה חשובה:
 א תפסידו אף מילה. אתם תודו לעצמכם על כך! דקות קודם לכן כדי של 5-נא התחברו כא
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 מגנט הכסף
 (הרצאהבמהלך ה והתשובות יינתנ – במהלך השיחהאלו )אנא רשמו הערות בדפים 

 

 למה אני כאן? 
 ומה הייתי רוצה להפיק מהשתתפותי בהרצאה חשובה זו?

 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
  - "אם אתה לא אוהב איך שהדברים בחייך נראים

 שנה את זה! אתה לא עץ..."

 ןהג'ים רו -
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 "כן" או "לא"-בחן את עצמך: ענה על השאלות הבאות ב
 מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות ומיועד לשני המיניםהשאלון * 
 
 

 מה שנוגע לכסף:כל ב

 
 עבודה שלך?האם אתה עובד קשה מדי ומקבל מעט מדי בעבור ה ______ 

 
 האם אתה מרגיש שאתה מאבד את הבטחון הכלכלי שלך, ואפילו אולי הולך  ______ 

 
 אחורה מבחינה כלכלית במקום להתקדם קדימה?

 
 האם אתה מחשיב את עצמך כאדם השגי, אך למרות זאת אינך מממש את  ______ 

 
 הפוטנציאל הכלכלי שלך?

 
 בשוק ההון ואתה תוהה אם אי פעם  האם הפסדת כסף בהשקעות נדל"ן או ______ 

 
 תשיג את הכסף הזה בחזרה?

 
 האם אתה מפחד שלא תוכל לפרוש מעבודה כפי שאתה מתכנן, או  ______ 

 
 כשתפרוש, לא תוכל לחיות ברמת החיים שהיית רוצה?

 
 האם המצב הכלכלי שלך משפיע על מערכות היחסים שלך? ______ 

 
 פיע על רמת הבטחון העצמי שלך?האם המצב הכלכלי שלך מש ______ 

 
 אם עניתם ב"כן" על השאלות הללו, אז סביר להניח 

 אנשים אינם עשירים!מרבית השאתם סובלים מאותן הסיבות שבגללן 
 
 שנים כמה שנים הנך עובד או בעל עסק? ________

 
 לחודש ₪ ? ________מה היתה ההכנסה החודשית הממוצעת שלך

 
 (12-)הכפל הכנסה חודשית ב  ₪ ? ________הממוצעת שלךמה היתה ההכנסה השנתית 

 
  ₪ ________)הכנסה שנתית ממוצעת(:  Xכעת הכפל את שני המספרים )שנים שעבדת( 
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 האם עושר תלוי במזל?
 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

 
 מדוע אנו משיגים את התוצאות שאנו משיגים?

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
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ולעולם גם , הסיבות שבגללן אנשים אינם עשירים 5מהן 
 !לא יהיו

 
1. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 

2. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 
1. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
 

7. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 

0. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 
  "אם אינך מרוצה מהתוצאות בחייך,

 שנה זאת! אתה לא עץ!"

 ג'ים רוהן -
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 כיצד משנים את המצב הזה פעם אחת ולתמיד? 
 

1. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 שלי בנוגע לכסף?_________ מה הן 

 
2. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 הנוגדן לפחד הוא _________!

 
1. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 _________ שלי?וא המה ה
 

7. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 השיטה הפשוטה והאפקטיבית ביותר לניהול כסף, כך שתבטיח את החופש הכלכלי שלכם:

 ________________________________________________________ .א

 ________________________________________________________ .ב

 ________________________________________________________ .ג

 

0. ________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 התגמול שאנו מקבלים הוא לא על _________ שלנו, אלא על ה_________ שלנו!
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כיצד תת המודע שלנו משפיע על היכולת שלנו למשוך 

 ?כסף

 

 

 

 

 

 

 

 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 !על כסףמעולם לא לימדו אותנו 

 !מה לחשוב על כסףלימדו אותנו 
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משוך לת תת המודע שלנו מה צריך לעשות כדי לתכנת א

 ?חיינולעוד כסף 

 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

 אחריות אישית: #1 מגנט כסף

 !אני ורק אני אחראי על התוצאות הכלכליות שלי 

 "עשירים חיים על פי תפיסת "היוצר", האחרים על פי תפיסת "הקרבן 

 

______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
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 קבלו החלטה: להיות עשיר!: #4 מגנט כסף

 להיות עשיר זה אפשרי עבורי 

 הרבה יותר מוסרי להיות עשיר מאשר להיות עני 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 

 

 ניהול כסף: #5 מגנט כסף

  הוא תמיד נמצא בזרימה –כסף אינו דבר סטטי 

 יש לנהל את זרימת הכסף, אחרת אנו מתנהלים על פיו 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
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 ערך גבוה: #9 מגנט כסף

 !התגמול הכספי הוא על ערך ולא על זמן 

 כסף הוא מדד לערך שאנו מביאים לעולם 

  חפשו כיצד להביא כמה שיותר ערך, לכמה שיותר אנשים, וכמה שיותר

 פעמים!

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________ 
 

 פעולה עקבית: #18 מגנט כסף

 כסף נמשך לאנשים שפועלים כדי להשיג אותו 

 !באופן עקבי ומתמשך 

 !ובקצב פעולות גבוה 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 
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 מה יהיה הצעד הבא עבורי?

 
1. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
2. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
1. ________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________ 

 

 

 העולם אינו מתגמל אנשים על מה שהם יודעים, "

 עם מה שהם יודעים" –אלא על מה שהם עושים 

 ערן שטרן -
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 חשף בפניכם במהלך תוכנית "מגנט הכסף":יהנה חלק ממה ש

  ,וכיצד להתגבר על כך פעם אחת ולתמידמה מונע מאנשים למשוך כסף לחייהם 

  של אנשים עשירים דפוסי החשיבה מה הם 

  זרימת כסף שתגדיל את השווי שלך מהו האופן השכסף זורם בחיים שלך, וכיצד להבטיח

 מיום ליום

  להבטיח את קיומם בחיים שלךמרכיבי החופש הכלכלי וכיצד  0מהם 

 19 שימשכו עוד כסף לחיים שלך מגנטים 
 וכיצד להבטיח שאתה פועל בכולן האסטרטגיות ליצירת כסף 3 מהן 

 שתבטיח את החופש הכלכלי שלךה לניהול כסף השיט 

  כדי להיות חופשי כלכלית הסכום המדוייק שאתה צריך –מה ה"מספר" שלך 

  עבורך שלא היית מודע לקיומן קודם לכןאפשרויות הכנסה נוספות 

 ליצירת ומשיכת עוד כסף בחיים שלך כלים מעשיים ופרקטיים לשימוש מיידי 

 

 שיעורים חשובים: 1-מהתוכנית "מגנט הכסף" מורכבת 

 חשיבה ממגנטת כסף – 1שיעור מס' 

בשיעור הזה תבינו מה מפריע לכם למשוך כסף לחייכם. אתם תבינו גם מה הן אותן הטבעות 

והרגלים שקיימים אצלכם שפוגעים בכם בכל מה שנוגע לכסף, ומה גורם לאנשים לפחד ולהימנע 

תטמיעו הרגלי חשיבה חדשים לאחר מכן, מהעיסוק בכסף ובכך להשאר במצב של עוני תמידי. 

  שמקדמים משיכת כסף וממגנטים כסף אליכם.

 חוקי הכסף  – 2שיעור מס' 

כדי לנצח בכל משחק שהוא, קודם כל יש להכיר את החוקים. גם לכסף יש חוקים משלו. שמרבית 

הכסף זורם  האנשים אינם מכירים כלל, ובטח אינם מתנהלים על פיהם. אתם תבינו כיצד האופן שבו

תזרים הכסף הנכון שיאפשר בחיים שלכם, גורם לכך שאתם נמצאים תמיד באותו מצב כלכלי, ומהו 

 3מהן , וכן מרכיבי החופש הכלכלי 5. אני אחשוף בפניכם את לכם חיים של רווחה ושגשוג כלכלי

רק בדרך )מרבית האנשים פועלים למעשה  ליצור עוד כסףשניתן לפעול על פיהן כדי  האסטרטגיות

 אחת מהן(. 

 כלים מעשיים למשיכת כסף! – 3שיעור מס' 

בשיעור האחרון, אתם תדעו בדיוק כמה כסף אתם צריכים כדי לחיות בסגנון החיים שאתם רוצים 

כלים, אסטרטגיות ושיטות לפתח את עוצמת מגנט הכסף לעצמכם, וכן אחשוף בפניכם מספר 

וכן הרגלים  עוד רעיונות ליצירת כסףאופן תמידי למשוך עוד כסף לחייכם, כיצד לפתח בשלכם, 

 חדשים שיקדמו את מצבכם הכלכלי. 
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 6התוכנית "מגנט הכסף" מוצעת בימים הקרובים במחיר מוזל במיוחד ובתוספת של עוד 

 בונוסים!

 לכתוב בלי, באמזון דיגיטאלים ספרים בעזרת הכנסות יצירת - "אמזון לישראלים": קורס 1בונוס 

 .באנגלית אחת מילה

דוח עם המומחים של "פשוט משכנתא" וכן  אבחון מחזור משכנתאהנחה לתהליך  11%: 2בונוס 

 מיוחד: "סודות המשכנתא הרווחית"

 "הדרכים ליצירת כסף באינטרנט"  : דו"ח מיוחד:1בונוס 

 ידמןמשה פר - ן”ראיון מיוחד עם יזם הנדל" ן”איך ליצור מכונת מזומנים בנדל“ :7 בונוס

 לשלוט בתזרים המזומנים שלכם!כיצד  –: ראיון מיוחד: "איפה הכסף שלי" 0בונוס 

 מאת ערן שטרן "הסוד לחיי שפע ועושר": דו"ח מיוחד: 0בונוס 

 מאת ערן שטרן "איך לייצר כסף מרשימת התפוצה שלי": דו"ח מיוחד: 0בונוס 

 שלי מנסיון. יותר לו מגיע כי גישהמר אדם כל חובה .פעימה ומחסירה ערך מלאת, מקיפה תוכנית"

. ורצוי מבורך כסף היוצר מנגנון אותו את במילים לארוז ערן של היכולת אותי מדהימה. עובד זה

 כי שניכר גם מה ערן של העסקית להצלחתו הצופן הן החיים פילוסופיית והעברת הפשטות, הכנות

דניאל,  אביטל -הגאוני."  והדיוק הנתינה מרמות התפעלות מלאת! בו מאמין שהוא מה את חי הוא

 .אשקלון י”מט, עסקית יועצת

 על עמוקה חשיבה עשיתי השיעור אחרי .לפעולה ומעודדת, פנימית למחשבה מעוררת התוכנית"

 התחלתי. ההתנהלות על ומשפיע, עמוק מחלחל זה כמה עד נדהמתי, כסף לגבי שלי מהאמונות חלק

 עידית –" .תודה .כך על לעבוד

  פשוטות היו מהתוכנית כתוצאה שקיבלתי התובנות .”הכסף מגנט“בתוכנית  ונתקלתי זלימ "התמזל

 לך שמבטיחים במוצרים מוצפת הרשת .ואפקטיביים פשוטים כך כל פתרונות .בעוצמה מלאות אך

 .הנכונים במקרים חיים ומשנה פשוט, אמין מידע ומספק בהתחייבותך עומד אתה אך – ומלואו עולם

 אסף לוי – הידע." את חולק תהשא תודה הרבה

 הצטרפו עכשיו לתוכנית, ועשו את הצעד הראשון שלכם להפוך ולהיות "מגנט של כסף"! 
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