 4הדברים שכל אחד צריך בשביל
להצליח:
 .1לימודים מהרחוב.
לימודי תואר וכו׳ זה לא רע ,ואף אחד לא מזלזל בזה .אבל זה לא
מספיק בפני עצמו.
אם נראה לך שללמוד עסקים במכללה זה משהו שיוביל אותך
להצלחה ,גדולי אנשי העסקים ,גם אלה שלמדו )יאיר טאומן או
מיט רומני למשל( ,גם אלה שעזבו )מארק צוקרברג וביל גייטס
למשל( וגם אלה שלא סיימו תיכון )רמי לוי( יגידו לך שיהיה חסר
לך משהו קריטי.
 .2קשרים קשרים קשרים.
קשרים הם לא רק פרוטקציה .הרבה קשרים יוצרים רשת.
רשת שיכולה לשמש אתכם ל״דייג״ או ל״צייד״ — להשיג את מה
שאתם צריכים.

רשת שיכולה להיות רשת ביטחון כדי לוודא שלא תיפלו.
יש מיתוס כזה שאי אפשר להצליח בלי לקחת סיכונים .אנשי
העסקים הטובים יודעים שזה לא כך ,ושהדרך היחידה לטפס
לגבהים היא לשים לעצמך רשת בטחון .עוד בנושא הזה  -בוידאו
 4בסדרה.
 .3ללמוד ממי שכבר הצליח.
אוניברסיטה זה מצויין .מנטורים זה עוד יותר טוב .גורואים? פחות.
יש הבדל חשוב בין בעל עסק ליזם.
בעל עסק הוא מישהו שיש לו עסק .כשהעסק הזה ימות ,יייגמר לו
מקור הפרנסה.
יזם הוא אחד שישרוד גם נפילה.
איך מבדילים? מוצאים משהו אחד שאין סיכוי שהוא ״פוקס״.
הצלחה מקרית ולא מייצגת.
מחפשים אנשים כאלה? חשוב שתראו את המשך הסדרה כדי
לקבל רשימה ,וגם איך תוכלו לשבת איתם אחד על אחד.
 .4כל ילד צריך מבוגר אחד שיאמין בו.
ותודה לאלון אולמן על התובנה המדהימה הזאת.

וחשוב להבין :גם אם את אותה אתה בני  50 ,30או אפילו ,70
כולנו עדיין ילדים וכולנו צריכים מישהו אחד שיאמין בנו.
ובאותו הזמן גם אם אתה רק בן  ,6יש מישהו שזקוק לאמון
ולאמונה שלך בו.

תרגול
 .1רשום משהו אחד חשוב ,שלמדת ולא במסגרת חינוכית:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
חשוב :כמה זה השפיע על החיים שלך מ 1-עד ______ ?10

 .2אם יכולת להרים טלפון לכל אחד בארץ ,שייתן לך עצה עסקית
או עצה לחיים…
מי זה היה? ____________________
)עצה :חזרו לשאלה זו אחרי שאלה מס׳ ,3וענו מחדש(.
)חילקו איתנו את התשובות בתגובות מתחת לסרטון!(

 .3למה דווקא הוא )או היא(? מה מגדיר אותו כהצלחה ,למה
לדעתך מדובר בהצלחה אמיתית ולא בפוקס?
________________________________________
________________________________________
________________________________________
)המפתח הוא למצוא אנשים שיכולים לשחזר הצלחות שוב ושוב ,ולא
כאלה שחיים שנים על הצלחה בודדת ויחידה(.

 .4מי האמין בך ,בילדות? )שם אחד בלבד(_________________ :
מה זה עשה בשבילך?
________________________________________
________________________________________

 .5למי חשוב לך לעזור באמצעות אמונה? ___________
זה הזמן להגיד לו את זה .את המשפט הפשוט:
״סתם שתדע/י,
מה שלא תרצה/י לעשות  -אני מאמינ/ה בך״

נתראה בפרק (: 2
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