
 סיפור הנדל"ן שלי 

 

סיפור הנדל"ן שלי החל מתוך אילוץ.הפכתי לאם ומאחר ואני מהאימהות המשקיעניות היה 

חדשים לעבודה)עסקתי בטיפול אלטרנטיבי עד אז(   3לי ברור שאני לא חוזרת אחרי 

 וחיפשתי דרכים להתפרנס בעבודה מהבית אחרי שהילד שלי היה בן שנה וחצי והלך לגן.

 מהגן ,לבלות איתו את אחה"צ  13:00מאד להיות זמינה עבורו,לקחת אותו ב  היה לי חשוב

ולמצוא משהוא שיכול להתאים לסדר העדיפויות הזה כי משפחה זה לפני הכל. בנוסף 

רציתי כמובן משהוא שיכול להכניס הרבה כסף עם מעט שעות עבודה.כל מי שדיברתי 

בר כזה לעבוד מעט ולהרוויח איתו אמר לי שאני רודפת אחר הקשת בענן שאין ד

הרבה,אבל אני ידעתי שזה קיים רק לא ידעתי מה. ניסיתי כל מיני דברים אבל לא מצאתי 

 את המשהו הזה שחיפשתי.הרגשתי תקועה.ואז נתקלתי בכתבה על "סדנאת קוד מנצח"

אני הולכת  –שעוסקת בפריצת גבולות.נרשמתי לסדנא ויצאתי עם תובנה מאד ברורה 

דירה שבבעלותי בת"א שקיבלתי ב לדיירים  חוזה הלכתי לחדש  זמן באותו .ל"ןלעסוק בנד

הכנסה פאסיבית שלא תלויה בזמן ,מקום,אם אני עובדת או  –ואז הכל התחבר לי  בירושה

בימים נכנס לי כסף מהדירה הזו.יכולתי להיות אמא במשרה מלאה,עדיין הכסף  365 –לא 

 נכנס.

 ך ללמוד מאלו שעשו והצליחו .וכך עשיתי.טוב,אז איך מתחילים.אמרתי נל

 התחלתי לראיין יזמי נדל"ן ,שאיתרתי דרך האינטרנט או דרך מכרים,דבר הוביל דבר.

אם חשבתי שאין לי כסף ואני לא יודעת איך אוכל להתחיל את דרכי בעולם הנדל"ן מהר 

בנתי שיש מאד הבנתי שדירה בת"א זה אומר כסף שיושב ולא עושים איתו  כלום.פתאום ה

 לי כסף שלא ידעתי על קיומו.הכל עניין של חשיבה,כבר אמרנו.

ל מהר מאד הבנתי שמקורס כזה או אחר אני לא אב במקביל בדקתי קורסים בנושא הנדל"ן

 אצא ואלך לקנות דירה.ואז  פגשתי את  שחר בוז'ין וכל השאר היסטוריה

 שהוא שהוא יותר מכל יזם אחר שפגשתי.הבנתי מהר מאד במהלך הפגישה שיש בשחר מ

 הניצוץ בעיניים)יש לו עיניים מאד פקחיות(,החשיבה החיובית,ההסתכלות קדימה,העשייה

תה מוצלחת יהתלהבתי והחלטתי לקחת אותו כמאמן אישי לנדל"ן,החלטה שבדיעבד הי

צי לרכוש דירה בטווח של חודש וחללמוד את עולם הנדל"ן ו –ביותר והשיגה את המטרה 

 מהרגע שהתחלנו.

 אז מה עשינו 

 –שחר בדק ומצא שאיזור קריית אתא נמכר בחסר והוביל את המהלך הראשון  – 1שלב 

 לצאת ולחקור ולדעת מה קורה בק.אתא. 

התחלתי לחקור.הלכתי לעירייה להוציא ולדעת אילו תכניות פיתוח יש בעיר,ומסתבר שיש 

 על העיר ואז התחלתי להסתובב בשטח. עוד מאד.נפגשתי עם מתווכים שסיפרו לי הרבה

נפגשנו עם מס' מתווכים ,ראינו כל מיני דירות, עד שמצאתי את הדירה המתאימה 

שלי,שעומדת במחיר ובתשואה הרצויה.ו"על המזל שלי " הייתי שם לבד ,ושחר ליווה 

אותי בטלפון.ראיתי את הדירה,היכרתי את הסביבה אבל לא ידעתי מה להחליט.ובעצה 

ם שחר,שליווה אותי כל הזמן בטלפון,דיברתי עם אנשים בסביבה ,להכיר יותר אחת ע

,לבדוק,להבין ולקבל החלטה.זה היה בוקר מרגש,מלא אדרנלין וחששות,שבסופו החלטתי 

"אני קונה את הדירה".מאד התרגשתי.ואז התחיל המירוץ על המשכנתא,שהסתבך והיה 

ל מהר מאד.היום אני בשלב השכרת קשה,אבל בסוף פשוט פניתי לבנק אחר שאישר הכ

הדירה,לומדת כל יום,כי האנשים ששוכרים בקרית אתא הם לא האנשים ששוכרים בת"א 

 וגם את זה צריך להכיר.כל יום לומדים משהוא חדש ואני מרגישה שאני רק בהתחלה.

 


