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 1 ).תומללה לא – חולין שיחת(

 2 ?השירות, שלך המוצר מה? אלעד לי מוכר אתה בתכלס מה :שאלה

 3 לעזור למטרה לו ששם ארגון זה הקשר אומנות", הקשר אומנות" מנהל אני :תשובה

 4 ובכמה זמן שפחות בכמה מאושרת לזוגיות להגיע סוג מכל  ולרווקות לרווקים

 5 יצא השם ברוך היום עד. להתחתן וטופש לב כאבי שפחות בכמה, עלויות שפחות

 6 הזאת והשיטה להתחתן כבר זוגות 91 -ל עזרנו, האחרונות השנתיים במהלך לנו

 7 הזאת השנה להתחתן רוצה אני" אומר בעצם אתה, אלי בא כשאתה בגדול. עובדת

 8 ?לשמוע תרצה עוד מה מאוד פשוט. פה עושה שאתה מה בעצם מה זה ",בוודאות

 9 ?מה, הבחורות את מביא, נפשית תמיכה, יעמצ אתה בעצם מה :שאלה

 10 אנחנו, הבחורות את מביאים לא אנחנו: הבאה השאלה אותך אשאל אני כל קודם :תשובה

 11 דברים כמה בו יש השדכנות מוסד, שדכנות של מודלים מיני כל יש, שדכנים לא

 12 עושים שאנחנו מה בעצם, פחות שעובדים דברים כמה גם לו יש אבל טובים

 13 לך ולעזור זוגי לקשר מלהגיע אותך תוקע מה להבין לך לעזור הוא הזה בתהליך

 14 באמת מה מצוין תבין דקות 4-5 תוך, בשיחה איתך יושב עכשיו ואני השנה עוד

 15 פנימה שהולך  בתהליך האלה הנקודות על עובדים אנחנו ובעצם. לך מפריע

 16 טכניקות ךאות ואלמד והחוצה פנימה, הפנימיים החסמים על ועובד פנימה, והחוצה

, נשים עם מתפקד אתה שבה הצורה את, שלך התקשורת את שמשמרות וצורות 17 

 18 ואיך להצליח איך, להצליח כן איך טוב יותר אותך ילמד ובעצם, שלך במקרה

 19 .אליך זה את לקרב

 20 ואללה אבל, ולהתמסד להתחתן כבר רוצה שאני באמת, להתחתן מת אני, תשמע :שאלה
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, לי שמתאימה הבחורה את לפגוש לי יוצא לא, עבודהב אני, יודע אתה, לי יוצא לא 1 

 2 יכול אתה איך, כך כל מוצלחים לי היו לא... לא אבל ושם פה דייטים כמה לי יצא

 3 ?לי לעזור

 4 לך קשה שהכי הדבר מה, שלך לרגש בהגעה היום לך קשה שהכי חושב אתה מה :תשובה

 5 ?לך מפריע מה, השנה עוד שלך המאושר לקשר להגיע בדרך היום

 6 עם ומתחילים עכשיו שיוצאים מאלה  לא אני, תראה. יודע לא באמת שאני האמת :שאלה

 7 כמה לי הכירו, לי שהכירו מהבחורות אבל. לא אני, כאלה דברים או בחורות

, הסתדר ולא בחורות שלוש לי נדמה ממש, בחורות כמה עם אותי הפגישו, בחורות 8 

 9 .פשוט לי התאים לא

 10 הראשונה הפגישה בין זמן כמה, האלה הבחורות שלוש עם יצאת תקופה איזו :תשובה

 11 ?לאחרונה

 12 . שנה חצי, חודשים כמה :שאלה

 13 ?בחורות שלוש שנה חצי :תשובה

 14 .כן :שאלה

 15 לפני עוד אבל, היציאה של האינטנסיביות רמת את להעלות אפשר בהחלט כאן גם :תשובה

 16 פועל אתה מהל להבין רוצה אני, דברים עושים איך על מדברים שאנחנו לפני, כן

. אותה לך אסביר שאני עולם תפיסת לי יש. לך קשה בעצם ולמה פועל שאתה כמו 17 

 18 פנויים שלא אנשים הם בקשר נמצאים שלא שאנשים אומרת הזאת העולם תפיסת

 19 יש עצמך לבין שבינך או מהשניים אחד אומר זה, אומר זה מה אסביר אני, לקשר

 20 מתלמידים מספר אני, קשר של למצב להגיע לך שמפריעים דברים מיני כל לך
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 1 אני, עצמי את אוהב לא אני, נמוכה עצמית הערכה, נמוך עצמי ביטחון? כן, שלי

, כאלו המון יש, לדייטים כסף לי אין, שלי להורים דבוק אני, יפה לא שאני חושב 2 

 3 טריקי יותר שהוא קשר של פניות של שני סוג יש. אליך ספציפית זה את תיקח אל

 4 מודע התת בפועל אבל" יוצא אני הנה" לכולם מצהיר אתה, צאיו כבר אתה שבו

 5 בן יהיה, איתו שתצא אדם בן כל ולכן" בקשר להיות רוצה לא אני" ל מוזרם שלך

 6 פעמים הרבה. המציאות זו אבל, נורא מבלבל וזה טריקי זה. לקשר פנוי שלא אדם

 7 שואל אני עכשיו. יום כל איתי שמדברים אנשים הרבה של מציאות וזו קורה זה

 8 עליך מקשה לדעתך מה: לך לעזור איך אדע אני זה ולפי הבאה השאלה את אותך

 9 ?השנה עוד שלך המאושר הזוגי לקשר להגיע

 10 לי אין, היופי מלך לא אני, תראה וגם לי שמתאימה בחורה מצאתי שלא זה לדעתי :שאלה

 11 .אחת לכל לגשת הביטחון את

 12 פחות או חודשים שישה תוך שלך לחתונה להגיע יכול שאתה לך אגיד אני ואם :תשובה

 13 ?טוב לך נשמע, מעכשיו

 14 לי שתתאים אישה למצוא רוצה אני. להתפשר רוצה לא אני אבל, טוב לי נשמע :שאלה

 15 .לחיים

 16 במקום שאתה חושב לא ואני בפשרות מאמין לא אני, פשרות על מדבר לא אני :תשובה

 17 שלך החיפושים את דולמק מחפש אתה מה לדעת צריך כן. בכלל לפשרה להגיע

, לפשרה מקום כאן אין. שלך הקשר את שבונים הנכונים במקומות שלך והעבודה 18 

 19 .מדויק יותר לחיפוש מקום כאן יש

 20 ?זה את עושים אנחנו איך אז :שאלה
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 1 עבודה זה לך יעזרו שהכי דברים שני, חושב שאני מה כל קודם לך אגיד אני :תשובה

 2 שיפור לנו יש, נמוך עצמי דימוי, המראה של עצמי ביטחון של הנושא כל, פנימה

 3 זה את מרגיש אתה התהליך מתחילת ראשונים שבועיים שבשבוע בביטחון

 4 העצמית וההערכה עולה הביטחון, זמן לאורך מקפיד שאתה וכמו שלך בתוצאות

 5 נושא כל, פנימה עליה לעבוד שצריך המרכזית הנקודה שזו ספק לי אין, עולה

 6 שלך בחיים ביטחון יותר לך שיהיה תשמח: ככה אותך לאשא אני. העצמי הביטחון

 7 ?היום

 8 . בזוגיות רק לא לי שיעזור משהו כמו נשמע זה. אשמח בהחלט אני :שאלה

 9 ממשיכים באמת אלינו שמגיעים אנשים ולכן. בזוגיות רק לא זה, צודק אתה :תשובה

 10 ולא הרמונית צומח הוא, צומח אדם כשבן כי, כך אחר אחרים בתחומים צומחים

 11 בעצם איך על נעבוד, נשים ללפגוש שקשור מה כל, לזה מעבר. אחד לכיוון רק

 12 ההצלחה סיכויי את נגביר ואיך המתאימות לנשים נגיע איך, מתאימות נשים נפגוש

 13 שיצאת בחורות שלוש פגשת, למעשה פוגש אתה שבו מצב לי מתאר אתה. שלך

, איתי שעוברים הליךת בכל לפגוש זוכה השם ברוך אני, שנה חצי במשך איתם 14 

, אליו מגיעים שהם המצב זה, איתן מתחילים לא, נשים 35 -ל שפונים בחורים 15 

 16 .דייטים שלושה או לשניים לפחות יצאו הם כאלו שבועיים-שבוע ואחרי

 17 ?נשים הרבה כך כל אמצא אני איפה :שאלה

 18 בעניין, הככ לך אגיד אני. מוצאים איך, לומדים שנחנו הראשונים הדברים אחד זה :תשובה

 19 רוצה אני, הדגים של האוטו עם לים להגיע שצריך האוטו: סוגריים אפתח אני הזה

 20 אומר שאני מה זה.  האוטו לי והתקלקל לים  רוע אני? שביט אלי של, דגים לדוג
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 1 . לאנשים

 2 ?להגיע דרכים כמה שיש :שאלה

 3 עושה אניש מה, שלך למטרה להגיע דרכים המון יש. להגיע דרכים אינספור יש :תשובה

 4 את בדיוק אומרת זאת. העבודה את, צריך שאתה למה בדיוק לך להתאים זה איתך

 5 היכולות את לך יש, 5 עד 8 -מ עובד אדם בן למשל אתה, לך שמתאימה הדרך

 6 החיים הרגלי את ללמוד לדעת זה כזה תהליך בתוך עושה שאני הדברים אחד. שלך

 7 לך לבנות ובעצם. שלך חוזקהה נקודות מה, לך מפריע מה, שלך המגבלות, שלך

 8 במגבלות בהתחשב אבל שלך למטרה להגיע כדי יום כל לעשות תוכל שבה תכנית

 9 אתה אם דיאטה שתעשה כמו, לך אסביר אני, צורך לי אין אומרת זאת, הקיימות

 10 הראשון ביום קילומטר לרוץ להתחיל לך אגד לא אני, בכושר ולא קשה מאוד אדם

 11 גר שאתה לך אגיד אני אז. דקות 10 אחרי תיפול תהא? נכון, ביום שעות וארבע

 12 אחרי, במדרגות תרד אלא במעלית תשתמש אל בבוקר יום כל, שלישית בקומה

 13 לפני תחנה לרדת לך אגיד אני שבוע עוד ואחרי אותם לעלות לך אגיד אני שבוע

 14 שאני מה בדיוק וזה אליך אישית יותאם שזה הרעיון. הבית עד ברגל וללכת הבית

 15 הרגשה, ביטחון של נושא כל קודם אז. ספציפית אליך התכנית את מתאים, עושה

 16 אתה, אליך לי שאלה. לגמרי אחר במקום תהיה אתה. שאתה מי, עצמך עם טובה

 17 ?פחות או חודשים שישה תוך לקופה מתחת עצמך את לדמיין יכול

 18 .כזה דבר לדמיין לי קשה לי שיש מהניסיון, תשמע :שאלה

 19 הבחורה את פוגש ואתה במידה. זה את לדמיין שנייה, העיניים את רגע תעצום :תשובה

 20 .הולך וזה הנכונה
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 1 .כן :שאלה

 2 וזו מטרה מכוון כשאתה בטח, אפשרי מאוד הזה שהדבר לך אומר אני. מצוין, יופי :תשובה

 3 על לספר רוצה אני. קורה גם אלא אפשרי רק לא, אפשרי זה. וברורה תלולה דרך

 4 בחודש להתחתן והולכים זיווג שמצאו האחרונים זוגותה אחד, שממש אצלנו בחור

 5 מאוד היה, 55 בן מאוד מבוגר בחור הוא. קשה מאוד סיפור לו היה שהוא, הבא

 6 הבא ובחודש, לנישואין הגיע והוא התהליך מתחילת חודשיים לנו לקח. מתוסכל

 7 תוך נישואין להציע גם אלא לפוגש רק לא התהליך בעזרת הצליח הוא. מתחתן הוא

 8 .מחודשיים פחות

 9 .נישואין הציע הוא אצלך בתהליך מחודשיים פחות ותוך :שאלה

 10 . התהליך במהלך פגש שהוא לבחורה. מאוד נכון :תשובה

 11 .יפה :שאלה

 12 הרבה יש אבל, ספק אין, שלי המדהימים התלמידים אחד הוא, מוכיח רק זה :תשובה

 13 קשה קצת, פניםב נמצא לא שאתה עד שלפעמים משהו זה ובאמת. כאלה סיפורים

 14 .קורה זה אבל, להבין

, התחלתי היום, עושים אנחנו בתכלס  מה, קורה בדיוק זה איך להבין לי קשה קצת :שאלה 15 

 16 זה איך? פגישות, שיחות? עושים אנחנו בתכלס מה. לדרך יצאנו, אליך נרשמתי

 17 ?הולך

 18 בטח, שלי מלקוחות הרבה בה נתקל לא ואני מצוינת שאלה זו. דוגמה לך אתן אני :תשובה

 19 נפגשים כל קודם, עושים שאנחנו מה בגדול. לך אספר אני בוא אבל כזה בשלב לא

. הזה לתהליך למעשה שנרשמת מהרגע, פנים אל פנים, אחד על אחד פגישה 20 
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 1 יותר אותך מכיר אני, איתך יושב אני, וחצי שעה כמו משהו אורכת הזאת הפגישה

 2 אישית שמתאימה תכנית קובעים אנחנו, עכשיו לך שסיפרתי כמו ובדיוק, לעומק

 3 כל לעשות הולך אתה מה, טקטיקה זו, יעדים מרכיבים, יותר אותך מכיר אני, לך

 4 הכי, פשוט הכי, במיילים איתי תהיה שלך הראשונה הפגישה. להצליח בשביל יום

 5 כל לך עונה ואני לי ושולח ממלא שאתה מסמך, ממלא אתה ביום דקות חמש. קל

 6 שאני מה כל, וידיאו שיחות או רגילים במיילים אם בין, םבסטוני שה אם בין יום

 7 עליו איתך אתעכב לא אני, מסודר פורמט לנו יש האלה מהדיווחים אחד כל, יכול

 8 עושה אתה וככה ביום דקות 5 -מ יותר לוקח לא זה, זה את עושים איך כרגע

 9 וקבדי טלפון שיחת בשבוע פעם, שלך וביעדים שלך בחיים, שלך בקצב התקדמות

 10 את לסכם כדי, שוב נפגשים אנחנו בחודש ופעם עכשיו איתי מנהל שאתה כמו

 11 את לראות יכול אני ואז. היעדים בכל הבא לחודש ולהתקדם הקודם החודש

 12 בן לפגוש בעולם כייפים הכי הדברים אחד וזה ואחרי לפני היה אדם שבה בנקודה

 13 בגדול. כיף נורא-נורא. וארץ שמיים של שינוי זה, תהליך באמצע שנמצא אדם

 14 . יום ביום עובד שהתהליך האופן בעצם זה. וזהו, עובד זה ככה

 15 ?לעזור שאפשר חושב אתה שבועית ושיחה ביום אחד מייל ודרך :שאלה

 16 השם ברוך. יודע אני, חושב לא אני, זה את אגיד אני הזה בעניין, לא אני, תשמע :תשובה

, למקום דברים נכניס בוא, בןכמו העשייה באמת זה שעוזר מה, עוזר שזה רק לא 17 

, יודעים הם זוגיות על בדברים אצלי עוברים שאנשים התובנות של המוחלט הרוב 18 

 19 הכי ברמה לא, מספיק לא אבל יודעים הם' א. מספיק שלא דבר היא הידיעה אבל

 20 כל. קשה הכי הדבר זה שיישום יודע ודאי אתה, מיישמים לא הם', וב. יסודית
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 1 לדעת, שלנו המומחיות זו. שלנו המומחיות וזו אותה ישםלי צריך, שיורדת תובנה

 2 אתה, התהליך בתוך שתדע לי חשוב מאוד, תבין. שצריך כמו דבר כל ליישם איך

 3 הזה שלתהליך, שתדע לי וחשוב לעניין מאוד שלך והשאלות רציני בחור לי נשמע

 4 זמן תוך חתונה שמבטיח הליך באמת זה. מתקדם אחד כל ולא מגיע אחד כל לא

 5 כאלה יש. חתונה מבטיח שהוא להגיד יכול לא אני מהתהליכים אחד ואף קצר מאוד

 6 איתי אחד על אחד העבודה של התהליך אבל, כאלה ודברים סדנאות שמקיימים

 7 את מוצא אתה שלושה שבחודשיים לך להגיד יודע שאני כזאת ברמה אפקטיבי הוא

 8 .מתחתן או שלך הזוג בת

 9 ?שלושה חודשיים תוך :שאלה

 10 שומע שאתה מה, שלהם הזוג בת את פוגשים אנשים, חודשים שלושה חודשיים :ובהתש

 11 הבחורה את פוגש שאתה ברגע, מאוד הפגישות כי. וכאלה חתונה מציעים וכבר

, וכולי לה נכון שאתה, לך נכונה שהיא בתהליך מחליטים שאנחנו בחורה, הנכונה 12 

 13 זה ולמה נכון זה למה, כרגע אליהם איתתך אכנס לא שאני פרמטרים מיני כל יש

 14 . אינטנסיבי לקשר נכנסים, עובד

 15 ?שלי לתכונות מתאימה בעצם היא שמצאתי האישה אם לבחון גם לי עוזר אתה :שאלה

 16 המקצועית שלך הכתובת להיות הופך למעשה אני. איתך יומיומי בקשר אני, כן :תשובה

. לדעת רוצה שאתה דבר כל, הזה בתחום לך שיש בעיה וכל אתגר וכל נושא לכל 17 

 18 מול לתפקד יודע לא אתה, שאלות לך יש, בטוח להיות רוצה, לברר רוצה אתה

, נכון הכי לעשות מה יודע לא ואתה הזאת המסוימת בסיטואציה לתפקד ואיך נשים 19 

 20 מלווה אני. עושה שאני מה בדיוק זה, זה בשביל אני? בטוח לא אתה, לך קשה



 לוגו צונזר                                                        ריאיון תמלול
__________________________________________________________________________________ 

 לוגו צונזר                     תמלול רותייש
 

 צונזר :כתובת
 03-1111111: פקס, 03-1111111': טל

text@text.com 
www. text.com 

 
 

9 

 1 קצת וגם השם בעזרת החתונה דוע הזאת בנקודה נמצאים שאנחנו מהרגע אותך

 2 לחיי שקשור מה בכל לך ועוזר אותך מדריך גם אני הזה הזמן בתוך. אחרי

 3 השם בעזרת תגיע שאתה שלי והגדולה שלי האמיתית המטרה זו, שלך הנישואין

 4 שאתה כמו. שצריך כמו תעבוד וגם שצריך כמו אותו תבנה, מאושר זוגי לקשר

 5 שזה סיבות לזה ויש המערבי בעולם גבוהים מאוד הגירושין אחוזי, יודע בטח

 6 בכיוון לא מהם אחד אף – שלי התלמידים אצל רואה אתה השם שברוך מה. קורה

 7 את עושים, טובה בשעה ומתחתנים המאושרת הזוגיות את כשפוגשים כולם, אפילו

 8 שכשנכנסים מבינים עם, לעבודה ונכנסים, הנכונות מהסיבות מתחתנים: נכון זה

, בשני אחד של להשקעה נכנסים, לעבודה נכנסים הם, ישואיןנ של למסגרת 9 

 10 בחירה שזו ומבינים הנכון בראש הם אבל, טובה ומאוד מתגמלת מאוד השקעה

 11 ואני מתחתנים אנשים. טוב השם ברוך, כאן אפרט לא שאני מעבר דברים ועוד

 12 .השם בעזרת החופה עד. הזה השלב עד אותך מלווה

 13 עושה גם שהוא מכירים שהם שדכן על לי סיפרו שלי הוריםה, כנה איתך אהיה אני :שאלה

 14 באותו ולא בך אבחר שאני למה. זוגות הרבה חיתן הרע עין ובלי זוגות עם תהליך

 15 ?שדכן

 16 ורווקות ורווקים לזוגות עוזרש אדם בן לכל מפרגן אני, כל קודם. סיבות כמה :תשובה

 17 אגיד לא אני. לא ומרא לא פעם אף אני, טובה עבודה עושה אדם בן אם. להתחתן

 18 אם? כן, הזה השדכן את מכיר לא אני, לעצמו השדכנות מוסד. שדכן על לא לך

 19 מה. הזאת בתעשייה אנשים הרבה מכיר אני. לך אומר הייתי, אותו מכיר הייתי

 20 כלומר, צריך שאתה למה מותאמים לא פעמים שהרבה כלים עם עובד שדכן, שכן
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 1 ומדי ממנו חלק ואתה הזה למאגר נכנס האת, מאגר לך יציע פעמים הרבה שדכן

 2 מה יודע שאדם בכך יתרון זה. זה את או זה את תנסה הצעה מקבל אתה פעם

 3 מדברים אנחנו', וב מזל של עניין הרבה פה יש אבל. עובד וזה מכוון הוא, לחפש

 4 עניין יש אם גם. השני מול אחד עומד בהכרח לא וזה ואהבה רגשות של נושא על

 5 שזה בהכרח אומר לא זה, פוטנציאלית בחורה לבין בינך גבוהים ההתאמ אחוזי של

 6 שדווקא להיות יכול אומרת זאת, מצומצם תמיד המאגר, שוב זה' וג. תמיד יצליח

 7 להתגבר לך עוזר לא שדכן חשוב הכי', וד שם נמצאת לא לך שמתאימה הבחורה

 8 יבההס שהם האלה החסמים כל, איתך דיברתי שעליהם הפנימיים החסמים על

 9 לא, האנשים של המוחלט הרוב, מתחתנים לא האנשים רוב שבגינה האמיתית

 10 שיכולה כזאת ברמה מוכוונת לא בטח כזאת עבודה, שדכן עם עבודה שום נותנת

 11 בשיטה שעובדת השיטה בגלל, השדכן בגלל לא זה. מהר כך כל תוצאות להראות

 12 . פעם של

 13 ?לתוצאות מתחייב בעצם אתה, לתוצאות להתחייב אמרת :שאלה

 14 המסוים הזה התהליך. מתחייב אני רמה איזו עד לך אגיד אני, לחלוטין. לגמרי :תשובה

 15 בגלל הזה לתהליך להתקדם אותי לשכנע צריכים שאנשים תבין, איתך שדיברתי

 16 לשכנע צריך אדם, מאדם התחייבות חייב אני. ממך פחות לא אותי מחייב שהוא

 17 לוקח אני. לזה מתאים אחד כל לא כי הזה לדבר מתאים באמת שהוא אותי

 18 אני, ומתחייב הזה לדבר הולך שכן מי אבל, השנה עוד יתחתן שהוא התחייבות

 19 זה מה, מלאה אחריות גם לו נותן שנאי כזאת רמה עד מלאה בצורה לו מתחייב

 20 אני, שלושה חודשיים לקחת יכול למעשה הזה התהליך, שנה שעד אומר זה? אומר
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 1 עברתי לא פעם שאף למרות, אדם בן עם עבודה של שנה של ריזיקה זמן לוקח

 2 שבו שנה עד של ריזיקה זמן לוקח אני אבל? כן, אדם בן עם חודשים שישה

 3 חודשים שישה עד, שלך לזוגיות שלושה-חודשיים, הזמן כל מלווה אני למעשה

 4 חד קרה לא הזה הזמן עד ואם. איתך אהיה אני הזה בזמן ובערך, מתחתן אתה

 5 שנה אחרי כאשר לפחות חודשים שישה עוד אותך מלווה ניא, האלה הדברים

, בנית מצב שהוא באיזה אם אבל, פעם אף השם ברוך לי קרה לא זה גם, שלמה 6 

 7 לא אתה, התחתנת ולא לזה הגעת לא, תוצאות ואין שלמה שנה, לשנה והגעת עשית

 8 בלי, האחרונה האגורה עד בחזרה הכסף כל את להחזיר מתחייב אני, באושר נשוי

 9 אני, האישית שלי ההצלחה היא שלך ההצלחה. פשוט מאוד, דיוווחים ובלי שאלות

 10 וברוך לעצמם התחייבו שכבר אנשים על בקלות כך כל מוותר לא ואני שדוחף זה

 11 כמה משנה לא. ומצליחים ופועלים מתקדמים אנחנו. לתוצאה מגיעים אנחנו השם

 12 בוודאות לשם ונגיע לך קשה מה נפצח, זה את צחנפ אנחנו, קשה שאתה שנגלה

 13 שיש להגיד יכול אני בשמחה, יש הקשר באומנות השם ברוך היום עד. מוחלטת

 14 זו, שמתחתן אדם בן כל, כזה תלמיד שכל היא והסיבה אצלנו רצון שביעות 100%

 15 גם לאנשים עונה ואני. ככה פשוט, בבוקר הפנים על חיוך עם קם שאני הסיבה

 16 מה שזה משהו פשוט זה כי שלי ודברים שלי שינה שעות חשבון על ילההל באמצע

 17 .ככה לך מתחייב אני לכן. שלי השליחות זו, בחיים עושה שאני

 18 .שלך מהניסיון? בעיקר מתאים זה למי :שאלה

 19 פתוחים, שלהם בחיים לשינויים שפתוחים לאנשים בעיקר מתאים זה שלי מהניסיון :תשובה

 20 לעשות ומוכנים השנה עוד להתחתן רוצים שמאוד שיםאנ, שלהם בחיים ללמידה
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 1 אדם, הבאה השאלה את אותך שואל שאני כמו. יקרה שזה בשביל באמת פעולות

 2 בסדנאות. זה בשביל לעשות מוכן הוא מה יודע לא אבל להתחתן מוכן אני: שיגיד

 3 כולם. דולר מיליון להרוויח רוצה אתה האם: שאלה שואל פעמים הרבה אני

 4 לעשות מתכוון אתה מה או מתכוון אתה איך: שואל שאני ואחרי. היד תא מרימים

 5 אם ומה, יופי: לו אומר אני". לוטו למלא הולך אני" שאומר אדם יש? זה בשביל

 6 אז. תשובה ואין צוחקים כלל בדרך זה אז. שנים במשך ותתרושש תזכה לא אתה

 7 האם, דולר ליוןלמי להגיע בשביל שצריך מה לעשות מוכנים אתם האם: שואל אני

 8 החיים אורח את לשנות כדי שצריך מה לעשות, שצריך כמו לפעול מוכנים אתם

 9 רוב. לזה בנויים לא באמת האנשים רוב כי, לא היא התשובה הפעמים ורוב שלכם

 10 רוצים לא הם כי אלא יכולים לא הם כי לא דולר מיליון להם יהיה לא האנשים

 11 . יצליח – שרוצה מי, בזיווג ברד אותו. והמחיר הזמן את ולהשקיע לשלם

 12 ?חרדים, חילונים, דתיים, גברים, נשים? מתאים זה למי אבל :שאלה

, איתי אחד על אחד של תהליך זה, אחד לכל כמעט מתאים הזה התהליך ספציפית :תשובה 13 

. תהליך אותה מעביר ואני דומה יחסית קבוצה לוקח אני שבו סדנה או קורס לא זה 14 

 15 אני, משנה לא ממש וזה שאתה מי עם שיחה אחד על דאח קורס לע מדבר אני

 16 הראש את מבין קצת אני כי, יותר אלי שפונה הקהל זה, דתי קהל עם עובד בגדול

 17 והדרישות, שלו האופי, המגזר עם היכרות של עניין פה ויש מעמיקה יותר בצורה

 18 יםדומ הכול סך שלנו הצרכים, אדם בן זה אדם בן, תשמע אבל, מהבית מגיע שהוא

 19 מה. דומה מאוד להצליח לו שגורם מה וגם דומים אותנו שמניעים והעקרונות

 20 משנה לא... אדם בן וגם דתי לא אדם בן אתה אם וגם חרדי אתה אם שגם שאומר
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 1 אנחנו, גבוהה מאוד מחויבות של ברמה לתהליך נכנס אתה אם, בדיוק אתה מה

 2 יביא ומה אותך יקדם מה, צריך אתה מה שיש מקצועית הכי בצורה ביחד לומדים

 3 ספציפית. אתה מגזר מאיזה או אישה או גבר אתה אם משנה ולא למצב אותך

 4 אבל מעביר שאני אחר תהליך כל על זה את להגיד יכול לא אני, הזה התהליך

 5 עם ממש זה את לעשות אפשר שבו תהליך זה עליו איתך מדבר שאני הזה התהליך

 6 . אחד כל

 7 .55 בן בחור לך היה כי, משנה לא אומר אתה והגיל :שאלה

 8 . מבוגרים וגם צעירים גם. שהתחתנו ממנו מבוגרים יותר גם לי היו :תשובה

 9 ?הזה התענוג עולה כמה :שאלה

, מבחינתך דברים כמה, משהו לשאול צריך אני, עולה זה כמה לך אומר שאני לפני :תשובה 10 

 11 באמת הזה שהתהליך לוודא חייב אני כי ומחויבות רצינות על לדעת חייב אני

 12 הוא, לא ממש, שיש זול הכי תהליך לא הוא, מחיר מבחינת כל קודם, לך מתאים

 13 היה שהוא ממה זול יותר הרבה במחיר אותו מוכר אני היום, זול יותר הרבה

 14 לי יש השם וברוך יצליחו אנשים שיותר שכמה הצרו אני: פשוטה מסיבה, בעבר

 15 יכול אתה אבל. לא ממש, יל עישתג אחד שכל צריך לא כבר ואני, תלמידים מלא

 16 אינטנסיבי יםחודש כמה, שנה כמעט או שנה של ליווי של שתהליך לעצמך רלתא

 17 כמה אותך לשאול צריך אני, עלות על איתך מדבר שאני לפני. ימתומס עלות לו יש

 18 להתקבל שרוצה מי בשביל תנאים. תנאים כמה לי יש, לך מתאים בכלל אם שאלות

, אחריות: הם התנאים, לך מתאים זה אם ונראה אותם לך אשמיע אני, הזה לתהליך 19 

 20 כל את שעשיתי אחרי. התנאים אלה. תודה ואמירת ונשמע נעשה, חיוביות, התמדה
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 1 אני להיות יכול מאוד, אותו מוריד גם שאני להיות יכול הזה בשלב כלל בדרך, זה

 2 ...ש אגיד

 3 ?לקוחות על שוויתרת לך קרה :שאלה

 4 רואה אני. איתו הזמן על לי וחבל מחויב שלא אדם בן רואה אני כי. פעמים הרבה :תשובה

 5 שזה ושוב שוב מבהיר ואני. קסם פיתרון ומחפשים אלי מגיעים שלפעמים אנשים

 6 שתמצא טוב הכי הדבר, קסם פיתרון לא, ומחויבות עבודה זו, קשר פיתרון לא

 7 ירגיש םאד שבן רוצה לא אני. זה את אומר הזמן כל אני, קסם פיתרון לא אבל

 8 את שסיימתי ואחרי. שעובד מה זה. נכונה עבודה פשוט, כזה משהו או נוסחה שיש

 9 ומה עובד זה איך לך הסברתי. למעשה העלויות את מפרט אני, הזה הדבר כל

 10 שאנחנו לפני חשובה אחת שאלה עוד אותך אשאל אני, מחויב נשמע אתה, התנאים

, לך דווקא למה: הצעה גם לך אתן אני זה ולפי? אוקיי, מחיר בהצעת ממשיכים 11 

 12 מוכן אתה ומה השנה עוד להתחתן לך דווקא מגיע למה אותי ושכנע לו תסביר

 13 . זה בשביל לעשות

 14 באמת מוכן ואני  להתאמץ מוכן אני, תראה? השנה עוד להתחתן לי מגיע למה :שאלה

 15 כן אני אבל שלי וחששות פחדים לי שיש להודות חייב אני, שצריך מה לעשות

 16 ואתאמץ אעשה כמובן אני, יכול שאני מה אבל שלי החששות במסגרת אשתדל

 17 להודות חייב אני, הביטחון בשביל ברחוב ערום ללכת לי תגיד אם. המטרה בשביל

 18 .הגיוני משהו באמת אבל קשה לי יהיה שזה

 19 לא אני, מאוד כיף לך יהיה שזה למרות, כזאת לרמה להגיע שצריך חושב לא אני :תשובה

 20 זו. זה את לעשות מסוגל שאתה הידיעה מאוד כיף לך יהיה. כזה רדב ממך אבקש
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 1 מספקת טובה ברמה שלך הביטחון את להעלות שלי המטרה, שלי המטרה לא

. שלי המטרה זו, זוגי בקשר בכיף ולבוא שלך הזוג בת את לפגוש לך שתספיק 2 

 3 בשביל, תדאג אל מהחששות. הכול שתעשה אומר אתה, ולחששות לפחדים מעבר

 4 כי, לך הסברתי שלא בחלק לך שהסברתי וכמו. עושה שאני מה זה, פה ניא זה

, נפילות הרבה להיות יכולות, שתדע זה לתלמידים מסביר תמיד שאני הדברים אחד 5 

 6 כשבן זה וככה נפילות להיות הולכות, מרמה לא אני, הזה בעניין משקר לא אני

 7 תינוקות בתור גם ואנחנ. מהעניין חלק זה, נופל הוא, להצליח הדרך הולך אדם

, ספק אין, ניפול אנחנו גם. הרגליים על עומדים כולם השם וברוך סוף בלי נפלנו 8 

, לך עוזר ואני פה שאני א, דברים שני תדע קודמות לפעמים בניגוד אבל 9 

 10 שמההצלחות הפשוטה התובנה', וב. מנפילות אנשים להרים זה שלי והמומחיות

 11 הזה התהליך, לך אגיד אני. בעולם פשוט יהכ, הכול זה, לומדים ומטעויות נהנים

 12 מתחרים שלנו בשוק יש, בעבר. הבאה בצורה ועובד טוב מאוד תהליך הוא היום

 13 לא שיש יודע שאני סכומים זה. לשנה שקל אלף 24 לקחו דומה תהליך שבשביל

 14 להרשות יכולים אנשים שהרבה משהו לא זה אבל אותם ששילמו אנשים מעט

 15 . נכון זה, לעצמם

 16 ?לוקחים שלך שהקולגות מה זה :השאל

 17 בזה מאמין לא אני. בזה מצליחים וגם כאלה דברים שלוקחים שלי קולגות יש, כן :תשובה

 18 יותר הרבה במחירים להתחתן יוכלו אנשים שיותר רוצה אני, העקרונית ברמה

 19 התהליך כלל בדרך. אלף 18 של מחירים על איתנו שדיברו תקופות היו, שפויים

 20 שרוב מחיר היה אלף 12 -ו אלף 12 -ל אלף 15 בין היה זה, דבר לש בסופו עצמו
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 1 אצל היית פעם אי אם, שקול שזה, לחודש שקל 1000 כמו משהו, לקחו האנשים

 2 נפגש אתה ואם כלל בדרך זזים לא שקל 250 שלפני יודע אתה, מאמן או פסיכולוג

, מזה יותר הרבה מקבל אתה ופה. הסכום את מוציא כבר אתה אז, בחודש פעמים 4 3 

, רציני רושם עלי עשית אתה כי, לך לקחת הולך לא אני הזה הסכום את גם אבל 4 

 5 אז, להם לעזור רוצה שאני אנשים, לך לעזור רוצה ואני רציני בחור לי נשמע אתה

 6 הזה באזור, ומעלה וחצי 6 כמו משהו או אפשרויות 2 לך שיש לך אומר כבר אני

. שלך עניין. לא או שמתאים להיות יכול ,במרוכז, אחד תשלום על מדבר אתה אם 7 

 8 טיפ המחיר ואז נוח ממש יהיה שזה, תשלומים 18 עד זה את לחלק אפשרות ויש

 9 יוצא זה. אלינו קשור לא כבר וזה עמלות יש, שקל 8000 -ל ומגיע עולה טיפה

 10 פחות לך יוצא זה, לבד החישוב את תעשה. חודש כל, בחודש שקל 400 כמו משהו

 11 נותן שאתה מהמקדמה פחות לך יוצא זה, מקצוע לאיש בחודש פעמים 4 מללכת

 12 יי'ג י'הד או משלם שאתה מהלהקה פחות לך יוצא וזה החתונה לקראת לאולם

 13 . שלך לחתונה

 14 ?שוב יוצא זה כמה :שאלה

 15 -ל זה את לחלק יכול שאתה או אחד בתשלום יותר קצת או וחצי 6 או הכול סך :תשובה

, תשלומים 18, בחודש שקל 440, בחודש לשק ומשהו 400 של תשלומים 18 16 

 17 מעביר שאתה ברגע. שקל 8000 כמו משהו יוצא זה, וזהו, כזה משהו, וחצי שנה

 18 שלך עניין זה, זה את לעשות החלטת איך משנה לא, ק'צ או תשלום או כרטיס

 19 ...לגמרי

 20 ?קים'צ וגם באשראי תשלומים גם, האפשרויות כל את מקבל אתה :שאלה
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 1 על חשבונית מקבל אתה. קבע הוראות מעדיפים כמובן אנחנו, אפשרי כולה, הכול :תשובה

 2 כאב פחות יהיה פשוט זה, לך שנוח איך תעבוד, פתוחות האופציות כל, המקום

, התהליך זה. עובד אבל, פחות, עובד קים'צ גם, לי וגם לך גם, לכולם ראש 3 

 4 כמו משהו זה האמיתי שלה שהמחיר שלי האחריות את כמובן כולל הזה התהליך

 5 שקל 600 לפחות עולה כזה מפגש כל, המפגשים את כולל זה, שקל 5000-6000

 6 הנסיעות תלוי, יותר לא אם לפחות, ונפגשים מגיעים שאנחנו פעם כל, מפגש

 7 דברים כמה עוד לך לתת רוצה אני הזה הדבר בתוך, בדיוק נפגשים אנחנו ואיפה

 8 בסיס על קורסים מעבירים ואנחנ, סדנאות גם מעבירים אנחנו. פה כלולים שלא

, גבוהה מאוד עלות יש האלה לקורסים. מקומות מיני ובכל המרכז באזור, שבועי 9 

 10 חופשית גישה מקבל אתה, אליה נכנס שאתה תכנית זו, VIP תלמיד שאתה מרגע

, VIP גישת מקבל אתה, חופשית גישה מקבל שאתה רק לא, האלה המקומות לכל 11 

 12 או ממני מועדף יחס מקבל, השאלות כל את שואלו טובים הכי במקומות יושב אתה

 13 וגם אחרי וגם לפני גם שאלות לשאול תרצה שאם כך שלנו האחרים מהמרצים

 14 יודע שמישהו ברגע האלה מהמקומות בהרבה פלוס. מועדף יחס תקבל, במהלך

 15 כבר זה, יותר אליך פונות הן – יודעות בחורות, הקשר אומנות של תלמיד שאתה

, להרצאות שמגיעים שלנו שתלמידים שגיליתי המדהימים דבריםה אחד זה. בדוק 16 

 17 מהאדם יותר כנראה יודע ואתה תלמיד שאתה בגלל פשוט פניות המון מקבלים

 18 נישואין הצעות וכמה כמה יצאו ולנו, וכדומה לעשות ואיך לפעול איך הממוצע

 19 לא אני, בשנה שקל 4000-5000 כמו משהו הוא זה של המוערך השווי. מזה

 20 זה את לנצל תרצה כמה תלוי, קורסים יותר שיהיו להיות יכול כי זה את יךמער
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 1 . כמובן

 2 ?כנסים אלה :שאלה

 3 זה את לנצל תוכל רז, זוגתך את למצוא הולך אתה הקרובים שלושה בחודשיים :תשובה

 4 מקבל אתה, הקשר באמנות שעושים למה גישה לך נותן אני, השנים לאורך

 5 ?אוקיי, חופשית כניסה, רוצה אתהש לאיפה להגיע ותוכל עדכונים

 6 ?איפה? עושים שאתם כנסים בעצם זה, אוקיי :שאלה

, אחר מקום פעם כל, בירושלים או, מקומות וכמה כמה כבר המרכז באזור יש :תשובה 7 

 8 של לקהל שמותאמים ממוקדים אירועים ממש, קורסים, סדנאות, הרצאות, כנסים

 9 .פנויות פנויים

 10 ?נשים גם שמגיעים :שאלה

, איש 400-500 שהגיעו באשדוד אירוע ומשהו חודש לפני לנו היה. ברור. כן? מה :שובהת 11 

 12 ואחד הזאת לתכנית שהצטרפו תלמידים וכמה כמה ויצאו, כיף ממש, מגניב היה

 13 . שלו לחתונה בדרך כבר מהם

 14 .יפה :שאלה

 15 רואה שאני בתנאי שוב זה, לתת יכול שאני דברים הרבה עוד יש לזה מעבר :תשובה

, איתו מדבר שאני אדם בן בתור, מצדך רצינות רואה אני אם, השני בצד ינותרצ 16 

 17 עד טוב לך נשמע. לתת מה הרבה עוד לי יש, מחויבות רואה אני, רצינות רואה אני

 18 ?עכשיו

 19 סיפור שם אני נחיתה בדף כלל בדרך, קטנים דברים כמה רק. לי מכרת, טוב נשמע :שאלה

 20 בכמה קצת לי ספר ככה בוא אז, אליו תחבריםשמ ממי, שאוהבים ממי קונים, אישי
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 1 ?איתך אנשים כמה עוד יש, הקשר שאומנות מבין אני, עליך מילים

 2 זה היום, לך אומר אני זה, הקשר אומנות בגדול, בוודאי, איתי אנשים כמה עוד יש :תשובה

 3 עבודה בעיקר אבל מסביב לי שעוזרים האנשים עם ושם פה בקשר אני, אני בעיקר

 4 קצת. באתר שמתעסקים, לטלפונים שעונים, מסביב קשר אנשי כמה שם יש. שלי

 5 הרבה וכמ שלי האישי הצורך מתוך הוקם הקשר אומנות – הקשר אומנות על

 6 הגעתי אני איך שלי הסיפור כל את מספר אני שבו אתר לי יש. אחרים עסקים

 7 מטורואני ומוסיקאי יוצר, אומן באופי הייתי בכלל. בחיים הזה בתחום להתעסק

 8 שייך אני כל קודם... במציאות גדלתי? לשם הגעתי איך. האלה הדברים וכל ושחקן

 9 לחץ יש תמיד. מוקדמות די להתחתן ממך והרצון הציפייה שם לאומי הדתי לציבור

 10 מצפים, קטן שאתה מאז. מוקדמת בצורה זוגיות תמצא, מוקדם תתחתן של

 11 עם מתחתנים התיכון וףבס שלך חברים מלא 18 בגיל, מהר שיותר כמה שתתחתן

 12 ילדות לי הייתה. בזוגיות להיות רוצה שאני ידעתי זה לפני עוד. שלהן החברות

 13 עצמי ביטחון לי היה אבל יודע לא, אותי מכיר שלא ומי חברתית מבחינה קשה

 14 הרבה במשך לי היה. לי היה אבל יודע אני, איתי כשמדברים להאמין קשה, נמוך

 15 חברתי במצב, שנים הרבה אומלל ומאוד בעצמו שקוע מאוד אדם הייתי, שנים

 16 עצמי את שיקמתי אז, פסיכולוגיים טיפולים לקחת כשהתחלתי. קשה מאוד מאוד

 17 ראיתי 18 גיל בסביבות לדייטים לצאת כשהתחלתי כי זה את מזכיר אני ולמעשה

 18 לא שאני או, שנייה ראשונה הפגישה את עובר לא אני, לי הולך שלא ושוב שוב

 19 שאני ועד בעיני חן שמוצאות בחורות פוגש לא שאני או באמת יניהןבע חן מוצא

 20 לא זה. בטון בקיר ושוב שוב נתקע אני, מצליח לא פעם אף זה, כזאת בחורה פוגש



 לוגו צונזר                                                        ריאיון תמלול
__________________________________________________________________________________ 

 לוגו צונזר                     תמלול רותייש
 

 צונזר :כתובת
 03-1111111: פקס, 03-1111111': טל

text@text.com 
www. text.com 

 
 

20 

 1 כל. ידידים נישאר ובוא איתך שתהיה שמי בטוחה ואני מקסים ואתה אני זה, אתה

 2 כשמהשני, כאלה םקשרי שני ואחרי קורה זה למה הבנתי לא פעם אף. כאלה מיני

 3 זה חוזר דפוס שזה האסימון לי ירד אז, ככה ממש, למהדרין רצפה סמרטוט יצאתי

 4 לקחת וצריך האחריות של האסימון לי ירד, זה את שהבנתי ברגע. אני זה, הן לא

 5 ולשנות הבעיה את ולתקן להבין כדי יכול רק שאני מה ולעשות בידיים גורלי את

 6 התפתחתי הזה ובזמן והתפתחות וחקירות ימודיםל מסע לעבור התחלתי ואז אותה

 7 וברוך בחינות מהרבה צמחתי, קשר התחלתי, עצמי משל בדירה לגור עברתי, המון

 8 אנחנו, שלי הזוגיות את מצאתי גם הזאת ארוכה המאוד התקופה כל אחרי השם

 9 את שלמדתי אחרי קצת, למעשה. המון ביחד אנחנו, לנו  כיף ונורא ביקנעם גרים

 10 וככה אותי ולשאול בי להתייעץ מתחילים אנשים שהמון ראיתי, האלה הדברים

 11 את לעשות איך ומעבר ממנו שהגעתי הציבור בקרב אדיר ביקוש שיש הבנתי

 12 עם להצליח איך, נשים עם לצאת ואיך להצליח איך, שצריך כמו האלה הדברים

 13 ופןהא וזה הזה לתחום חזק חזק נכנסתי. מהר שיותר כמה להתחתן ואיך גברים

 14 אותו וצריכים חשוב הזה הדבר כמה שלי הבנה מתוך, קמה הקשר אומנות שבו

 15 . שלי הסיפור זה. ממנו ולומדים

 16 ?אתה כמה בן :שאלה

 17 . 28 :תשובה

 18 . צעיר :שאלה

 19 . הרבה עוד זה את לי להגיד ימשיכו שאנשים הלוואי :תשובה

 20 ?ביקנעם גר ואתה :שאלה
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. ביקנעם יותר אני עכשיו אבל לירושלים מגיע יאנ. ירושלמי הייתי עכשיו עד, כן :תשובה 1 

 2 ). תומלל לא התשובה המשך? (VIPLUS -ה את צריך אתה, טכנית שאלה

 3 ?אותך ששואלים נפוצות שאלות יש, אחרונה שאלה :שאלה

 4 איזה ותראה הזה הדף את לך אשלח אני. שלי מכירה בדף אותן לי ויש הרבה יש :תשובה

 5 לי אין ואם מצליח לא אני אם, ההתחייבות מה ,עולה כמה: אותי שואלים שאלות

 6  להמשיך לך יקר כמה, יחסי עניין זה שיקר אומר תמיד אני – לי יקר, זמן

 7 אני ככה? יקר זה מה. מתחתנים סביבך האנשים כל את לראות, בודד להישאר

 8 .יקר זה מה על איתם מדבר

 9 ?להשיג אפשר, חשוב גם זה לקוחות של תגובות :שאלה

 10 .וידיאו. באתר כאלו שלושה לי יש :תשובה

 11 .מעולה :שאלה

 12 .לעזור שיכול אולי אחד עוד לי יש :תשובה

 13 . מעולה זה וידיאו שלושה לך יש אם, אנשים שלושה צריך אני :שאלה

 14 באומנות טיוב ביו פתוחים הם, אותם למצוא גם אפשר, בעיה לא זה, לך אשלח אני :תשובה

 15 . בעיה לא זה, הקשר

 16 של השני לשלב ונעבור אישורך את ונקבל מוכן יהיה והדף לפרסם שנתחיל ברגע :שאלה

 17 לא – מסביר( שלך הפרופיל, שלך העסקי הדף דרך נעשה כבר זה הפרסום

 18 ). תומלל
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