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 על עצמך:ספר לי 

 , מיקנעם. 28אני דתי לאומי במקור, בן 

 באופי שלי אני אומן, שחק ויוצר.  -העסק הוקם מתוך צורך אישי שלי

הציפייה במגזר היא להתחתן בגיל מוקדם. כבר בגמר התיכון אתה רואה את כל החברים 

 מתחתנים.  18בני שלך 

במשך שנים היה לי ביטחון עצמי מאוד נמוך, וכשהתחלתי לקחת טיפולים אישיים שיניתי את 

 הנתיב. 

 או -ה הנכונהאו שאני לא מוצא את הבחור אני עדיין לא מצליח:וראיתי ש -יצאתי לפגישות

 הבחורה לא מעוניינת בטענה של" זה לא אתה זה אני".ואז שאני כן מוצא, 

 הבנתי שיש פה דפוס חוזר, והבנתי שזה בעצם אני.  

 והחלטתי לקחת את עצמי בידיים ולשנות את הבעייה. ,לקחתי אחריות

עצמי הביטחון ה -התחלתי ללמוד, עברתי תהליך של התפתחות אישית, עברתי לגור לבד 

 שלי עלה. אחרי תקופה מצאתי זוגיות. אחרי שלמדתי , ראיתי שהמון אנשים מתייעצים איתי

  .בני המין השניוהבנתי שיש ביקוש אדיר בקרב הציבור לדעת איך להצליח עם 

 וככה אומנות הקשר קמה. 

 

 ספר לי על העסק שלך

לזוגיות מאושרת, לרווקים ורווקות להגיע עסק ששם לו למטרה לעזור  -"אומנות הקשר"
 זוגות. 61עד כה חיתנו למעלה מ .במינימום זמן, עלות וכאבי לב

אנחנו לא שדכנים, אנחנו לא מביאים את הבחורה, אלא מבינים מה בעצם מונע ממך להיכנס 

 לקשר זוגי עוד השנה?

בתהליך שבונה פנימה דקות של שיחה אתה תבין מה מפריע לך,  5בפגישה איתנו, תוך 
טכניקות וצורות כיצד לעבוד על התקשורת  -החסמים האישיים שלך, החוצה -פנימהוהחוצה: 

 שלך עם נשים.  

אני מגיע אליך, אני לא יוצא יותר מידיי, אבל יצאתי לכמה דייטים כושלים, אני משתדל 
 בנות 3באמת אבל לא מצליח. בחצי שנה האחרונה יצאתי עם 

 איך אתה יכול לעזור לי?

 היית מגדיר כמכשול הכי גדול שמונע ממך להגיע לקשר זוגי עוד השנה?מה שאל את עצמך: 
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אתה פועל כמו שאתה פועל: לי יש תפיסת עולם, שאומרת : אנשים שלא  למהקודם נבין 

 נמצאים בקשר הם אנשים שלא פנויים לקשר. 

 :תאחת משתי סיבולמה? 

שמונעים ממך להגיע לקשר: הערכה עצמית נמוכה, חוסר באמצעים  חסמים פנימיים .1

 כלכליים

אתה לא מצב שני שבו אתה מצהיר לכולם שאתה מנסה לצאת לקשר, אבל בפנים  .2

 באמת פנויי לקשר, וחוסם את עצמך.

 

חודשים, בלי פשרות,  3אני מתחייב לך שתוכל להגיע לקשר זוגי של חתונה תוך  •

תהליך של שבועיים בו תרגיש  -ך שלך, עבודה פנימהאלא עם מיקוד על הצור

 שהביטחון העצמי יעלה. 

כשאדם צומח, הצמיחה היא בצורה הרמונית: ההשפעה משליכה למקומות נוספים מעבר 
 לזוגיות. עבודה פנימה והחוצה מקרינה סביב ומשפיעה על מגוון תחומי החיים. 

איך למצוא את האישה מי האישה המתאימה עבורך?  :את הצרכים שלך נלמד •

 ?. המתאימה עבורך

אני רוצה לדוג דגים: יש אין ספור להגיע למטרה שלך. הרעיון שלי הוא בעצם להתאים לך אם 

 בדיוק את מה שאתה צריך, את הדרך שמתאימה לך.

יש לך את היכולות שלך. אני לומד את הרגלי החיים שלך, המגבלות שלך,  אתה אדם עובד?

 ם קצת, עם המגבלות הקיימות.לך תוכנית בה תוכל להתנהל כל יוובונה  -המועקות שלך

לא נדרוש ממנו ללכת ישר לחדר כושר כל יום כמה שעות, אלא נתחיל  -לא בכושרשאדם 

לכת ברגל. הרעיון הוא להתאים את התוכנית במדרגות, ונמשיך בלרדת תחנה לפניי הבית ול

 אליך.

אני מבקש ממך לעצום עיניים,  הרעיון המרכזי הוא עבודה על הביטחון העצמי. •

אני אומר לך שזה אפשרי כל ולתאר את עצמך מתחת לחופה תוך שישה חודשים. 
 עוד אתה מכוון מטרה והדרך סלולה עבורך.

 

 תן לי דוגמא לסיפור הצלחה:

יצא איתה חודשיים והציע לה  -, מיואש ומתוסכל, הכיר בחורה במהלך התהליך55בן  

 נישואים. 
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 :תאר לי את התהליך שהלקוח עובר

ü במשך שעה וחצי. יחד אני מכיר אותך לעומק, ואנחנו קובעים פגישה אחד על אחד ,

בכדי מה אתה עושה כל יום  -תוכנית אישית שמתאימה לך: יעדים, מטרות יומיומיות

 להצליח, וטקטיקה.

ü  :מילויי דו"ח יומי בן חמש דקות, פורמט מסודר. שיעורי בית 

ü  :פעם בשבוע ננהל שיחת טלפון,שיחה שבועית 

ü   :פעם בחודש פגישת סיכום שמטרתה להתקדם לחודש הבא פגישה חודשית

 ולקביעת יעדים חדשים.

 זוגיות?האם דרך מייל אחד ביום ושיחה שבועית אפשר לעזור לי למצוא 

 , באחריות.וודאי

 

 מה הן הבעיות העיקריות של אנשים במציאת זוגיות?

ü מי הבחורה המתאימה בשבילי?  :חוסר ידע 

ü מה אני צריך לעשות כדי להכיר אותה? מה לעשות בכדי לשמר  – בעייה ביישום

 פה אנחנו נכנסים לתמונהזוגיות? 

 מה הייחודיות שלך?

אנחנו מתחייבים אבל לא לתוצאות.  -שום עסק לא מתחייב לחתונה, הם מתחייבים לייעץ

תוך חודשיים עד שלושה חודשים. ברגע שאנחנו מסכימים על הבחורה, אנחנו  לחתונה

אתה לא יודע איך לתפקד בסיטואציה, אתה לא  -מתקדמים לעבר היעד. כל שאלה שיש לך

 אני עוזר לך. -מבטוח

 בחופה, ואפילו לאחריה. תך לפני הקשר, תוך כדי,אני מלווה או
אחוזי הגירושין גבוהים היום בעולם המערבי, התלמידים שלי פוגשים את הבחורה  •

 מתגמלת אבל עבודה. -מהסיבות הנכונות, והם מבינים שזוגיות זו עבודה, השקעה

 מה מייחד אותך משדכנים?

שדכנים עובדים עם מאגר מצומצם, אתה נכנס אליו ואתה חלק מהמאגר. ממנו מגיעות 

 צריך הרבה מזל, לא בהכרח מצליח, יש צורך בניסיונות חוזרים ונשנים.  החיסרון:הצעות. 

אם יש אחוזי התאמה גבוהים בינך לבין מישהי זו לא ערובה לכך שהקשר יצליח.שדכן לא 

ימיים, שהם לרוב הסיבה האמיתית לכף שלא מצאת עדיין עוזר להתגבר על החסמים הפנ

 את האחת.
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 אתה מתחייב לתוצאות?

אני צריך לדעת שמי שנכנס לתהליך  אנשים צריכים לשכנע אותי למה לעבוד איתם. •

מתאים אליו באמת, והוא מחוייב. אם החלטתי שהאדם הזה באמת רציני אני נותן לו 

 אחריות מלאה.

 התהליך לוקח בין שניים לשלושה חודשים, אבל אני נותן לזה עד שנה. 

 חודשים: למציאת הזוגיות 2-3

 חודשים: חתונה 3-6

אני מתחייב  -אם עשית כל מה שאמרתי לך, חלפה שנה שלמה ועדיין לא התחתנת
 (עד כה זה מעולם לא קרה). . להחזיר את כל הכסף

 ההצלחה שלך הופכת להיו ההצלחה האישית שלי, אני דוחף ויחד אנחנו מגיעים לתוצאה. 

 

 למי זה מתאים?

ü אנשים שפתוחים ללמידה בחיים שלהם 

ü מי שרוצה להתחתן עוד השנה 

ü אנשים שבאמת מוכנים לתהליך 

ü (אני עובד המון עם קהל דתי) שני המינים: נשים וגברים 

ü כל הגילאים 

: אנשים רוצים להגיע למטרה, אבל לא מוכנים לעשות מה שנדרש כדי הבעייה העיקרית

 להגיע אליה. 

 

 ?מה עלות התהליך

 לפני שנדבר על עלות, יש מספר תנאים למי שרוצה להתקבל לתהליך:

 אחריות, התמדה, חיוביות, נעשה ונשמע •

. אבל הפעם בניגוד עומד להיות קשה, ויהיו נפילות אני מסביר ללקוח שהתהליך  •

 יהיה מי שיעמוד לצידו ויעזור לו ברגעים האלה. -לפעמים קודמות

אנשים שחושבים שלשלם זה פתרון קסם,  קרו מקרים בהם ויתרתי על לקוחות, •

 והם לא יצטרכו לעבוד קשה. 

למה מגיע לך להתחתן עוד השנה, ומה אתה מוכן אני אבקש מהלקוח לספר לי:   •
 לעשות בשביל זה?
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 . ₪אלף  12-14המחיר הממוצע בשוק לליווי שנתי  

 מארבעה ביקורים אצל איש מקצועפחות 

 מהמקדמה לאולם החתונה שלךפחות 

 מהתשלום ללהקה או דיג'ייפחות 

 

 גובה פחות:המטרה שלי היא לעזור לכמה שיותר אנשים, ולכן אני 

  .₪ 6,500: בתשלום אחד

, בחודש. (פריסה על שנה וחצי ₪ 440-תשלומים, בעלות של כ 18ניתן לחלק ל תשלומים:ב

 ).8,000יש עמלה ולכן עלות הקורס תהיה כ

 צ'קים, הוראת קבע,מזומן ואשראי.  אמצעי תשלום:

 

 :למנויים בונוסים
אנחנו מעבירים סדנאות וקורסים על בסיס שבועי באזור כניסה לסדנאות ללא עלות:  •

  פנויות. -הקורסים מיועדים לקהל של פנויים .וירושליים המרכז

ילת וקבלת : מושבים טובים, יחס מועדף בשא VIP יחסברגע שאתה תלמיד שלי, 

לצאת עם מעדיפות הבחורות בכנסים בנוסף, באופן גורף  .תשובות מהמרצים
 . האבחורים שרשומים לקורס מאשר חיצוניים שהגיעו להרצ

  ₪ 5,000-4,000:עלות שנתית של ההרצאות נעה בין  שווי ההטבה

גם לאחר גמר ו ללא הגבלת זמן, של אומנות הקשר, גישה תמידית לחומרים •

 הקורס. 

 

 שאלות נפוצות:

ü ?כמה זה עולה 
ü ?מה ההתחייבות שאתה נותן לי 
ü ?מה קורה אם אני בכל זאת לא מצליח למצוא זוגיות 
ü ?למה הקורס יקר 

עניין יחסי. כמה יקר לך להישאר בודד? כמה יקר לך לראות  אני תמיד אומר שיקר זה

 את כל האנשים סביבך מתחתנים? אני משוחח איתם על המשמעות של יקר

 


