
 
״כיצד להגיע למי שתרצה״ 
השיטה לבניית קשרים רציניים  
(כולל העתק של המייל שהביא את רמי לוי לקחת חלק בפרוייקט!) 

- איתן עזריה 
 

*נקודה פיצית לפני שאתחיל. אציין שהמדריך הקצר הזה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות להבנת הקונספט (כדי שיהיה 
לך יותר קל ליישם את השיטה הפשוטה ליצירת קשרים אמיתיים שתקבל כאן). בתוך המדריך הזה אני הולך להכניס אותך 
לתוך הפסיכולוגיה והפרקטיקה של יצירת קשרים בעולם המודרני, וכתיבה בלשון רבים הייתה רק מסבכת את ההבנה, אז 

אם את אישה - אני מעריך ומכבד אותך בטירוף. ומקווה שאת סולחת לי. זה לטובתנו :) 



אוקי יצאנו לדרך. 

שלושת השלבים שתקבל כאן הם השלבים המדוייקים שעזרו לי להגיע לפגישה אישית (אחד על אחד) עם רמי לוי - 
שבפרק זמן של שעה וחצי נתן לי מה ששנה שלמה בבינתחומי לא התקרבה לתת לי. 

המסע לרמי לוי היה אתגר מרתק. 

הוא לא היה פשוט, אבל היה שווה את המאמץ (הוא דחה לי 7 פעמים את הפגישה, ובאחת מהן אפילו הגעתי עד למשרדו 
בירושליים, חיכיתי שעתיים וחצי - והוא לא הגיע, אבל הסוף היה טוב משתארתי לעצמי…. אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך) 

בינתיים אני רוצה שתבין את המודל שבו אני עובד כדי להגיע לכל אחד ולגרום לו לומר את מילת הקסם ״כן״!  

המודל אומר דבר פשוט: 

בתור ספורטאים, כדורלגנים, יזמים, אנשי עסקים, אנחנו משחקים תמיד 2 משחקים: 

המשחק הראשון זה המשחק הפנימי (הקשר שלנו עם עצמנו) 
המשחק השני זה המשחק החיצוני (הקשר שלנו עם אחרים) 

והחוק הוא מאד פשוט:  

כל הישג בעולם החיצוני שלך: (קשרים, כסף, בתים, מכוניות, תארים, אליפויות) הוא תוצאה של ההישגים הפנימיים שלך: 
(הקשר שלך עם עצמך, רמת הביטחון העצמי שלך, ההערכה העצמית שלך, איכות הפוקוס שלך, רמת האומץ  והחוסן 

המנטאלי שלך). 

או במילים אחרות:  

קשר גרוע שלך עם עצמך -> יוביל לקשר רדוד בינוני ולפעמים גם מעליב עם הסובבים אותך 
קשר טוב עוצמתי, מלא טירוף וביטחון עצמי שלך עם עצמך -> יוביל אותך ליצור קשרים עם מי שרק תרצה! 

ואת המודל ליצירת קשרים שאציג לך כאן אני אציג מבפנים החוצה - כלומר מהמשחק הפנימי (הקשר שלך עם עצמך) 
למשחק החיצוני (הקשר שלך עם מישהו). כי אין דרך אחרת לעשות את זה (תאמין לי ניסיתי). 

אוקי אז חאלס תאוריה, בוא נתחיל לעבוד. 

הנה 3 שלבי ההגעה לרמי לוי, (או לכל טייקון אחר), תעתיק אותם וצא לדרך: 

1. שינוי הגישה הנוכחית שלך  
2. להפוך את מזכירת המנכ״ל לחברה הכי טובה שלך  

3. לבנות הצעה מ״המאפיה״ ולצלצל בלי להסס    

1. שינוי הגישה הנוכחית שלך 

לפני שאתה הופך להיות חבר של רמי לוי, יאיר טאומן (14 אקסיטים), יצחק תשובה או כל איש עסקים גדול אחר אתה 
צריך להיות קודם כל חבר טוב יותר של עצמך.  



מה זה אומר?  

זה אומר שאתה צריך להעריך את עצמך קצת אחרת ממה שאולי הערכת את עצמך עד היום.  

אז מהי הגישה המנצחת שאותה אתה רוצה (וצריך) לפתח לעצמך ולהכניס לראש בשלב ראשון עוד לפני שבכלל פנית 
למישהו בסדר גודל של אותם ״אריות״? הגישה המנצחת שעבדה אצלי אומר את הדבר הבא:   

״הוא צריך אותי יותר משאני צריך אותו״.  

עכשיו אני יודע מה עובר לך בראש: ״למה שרמי לוי יצטרך אותי בכלל?״, הרי אני בסה״כ יזם צעיר, עסק קטן, למה שרמי 
יפנה לי שעתיים מהחיים שלו?  

אז הנה התשובה.  

ראשית, כל אחד צריך משהו, גם רמי לוי, גם יצחק תשובה, גם מרק צוקרברג… החוכמה היא לזהות את הרצון והתשוקה 
(החבויה ברב הפעמים) של הצד השני - והיא קיימת, אפילו ממש מתחת לאף שלנו. 

שנית, כשאני אומר ״הוא צריך אותי יותר משאני צריך אותו״ זה לא במטרה להפוך אותי לשחצן או מתנשא, להפך, יש 
סיבה מנטאלית עמוקה יותר שמסתתרת מאחורי הגישה הזאת, כשאני אומר לעצמי: ״רמי לוי צריך אותי יותר משאני צריך 

אותו״ אני באופן לא מודע דורש מעצמי למצוא ערך חדש שרמי לוי עדיין לא קיבל. 

אתה מבין את הרעיון?  

אני בעצם מכריח את עצמי לצאת רגע מהתפיסה שאומרת: ״אוי אני יזם צעיר וקטן בתחילת דרכי״, ודורש מעצמי לפתח 
לעצמי תפיסה וזהות משודרגת ועצמתית שאומרת שאני בעצם כבר טייקון שכבר יש לו הכל ורק רוצה לעזור יותר לאחרים 

להיות יותר טובים. 
  

והמטרה שלי עוד לפני שביקשתי מרמי לוי שעה מהחיים שלו הייתה להיות בגישה של ״איך אני יכול לעזור לרמי לוי להיות 
יותר טוב״, ולא ״איך רמי לוי יכול לעזור לי להיות יותר טוב״   

אגב את הגישה הזאת פיתחתי לעצמי ככדורגלן צעיר. והגישה אומרת דבר מאד פשוט (ממליץ שתרשום לעצמך את 
המשפט הבא): ״אני לא עולה לאף משחק שלא ניצחתי קודם כל בראש״. אני אחזור על זה:  

״אני לא עולה מהיום לאף משחק שלא ניצחת קודם כל בראש״. 

למה מתכוון המשורר? 

פשוט מאד: הדרך המהירה ביותר להפוך לכדורגלן או ספורטאי מצליח, היא לעלות למגרש ולהעריך את עצמך מהדקה 
הראשונה כמו שהיית מעריך את עצמך אם כבר ניצחת את המשחק 

ואני אסביר: 

רב הספורטאים, יזמים, עסקים קטנים מתחילים את הקריירה שלהם מאפס כמו כולם, רק שההבדל בינם לבין העסקים 
שהופכים למטאורים מצליחים הוא, שהיזמים הגדולים באמת העריכו את עצמם בתחילת הדרך כיזמים גדולים והתנהגו 

לעסק שלהם וללקוחות שלהם כאילו שהם עסק גדול - עוד כשהם היו קטנים.  



מה רב העסקים (שנסגרים) עושים? הם מתחילים את העסק שלהם עם הגישה שאומרת: ״בוא נתחיל, אם ילך לי אז 
הביטחון שלי יעלה, ואני אמשיך, אבל אם יהיה קצת קשה אז זה סימן לפרוש״, ועם גישה כזו אי אפשר להצליח - לא רק 

בעסקים אלא בחיים בכלל. 

סגרנו את עניין הגישה?  

מעולה. אתה ראוי להרגיש טוב עם עצמך כי אתה הולך לשפר למישהו את איכות החיים שלו, את העסק שלו - את העתיד 
שלו.  

לכן זה הזמן בשלב 1 להעריך את עצמך יותר ממה שאתה מעריך את עצמך היום. 

כמה טיפים לשיפור הערכה עצמית וביחון עצמי: 
כתוב לך כל בוקר 3 הישגים קטנים שהיו לך בחיים  -
מצא מישהו אחר לעזור לו (אתה תגלה שאתה כל כך יותר משמעותי, חזק, חכם, יפה ואהוב משחשבת) -
דמיין את האדם שתהפוך להיות כשתשיג את החלומות שלך -

שלב 2: להפוך את מזכירת המנכ״ל לחברה הכי טובה שלך 

שוב, גם כאן אנחנו עדיין מגבשים את קו החשיבה הפנימי (לפני שאנחנו מרימים בכלל טלפון). 

אוקי, אז הרעיון של השלב הזה הוא להבין שאתה צריך להפוך את מזכירת המנכ״ל (או את העוזר האישי של איש העסקים) 
לחבר הכי טוב שלך, כי הוא המסננת האמיתית שאתה צריך לעבור. 

ביננו זה גם די מצחיק לחשוב שאני אצלצל בפעם הראשונה ליצחק תשובה, מוטי אלמליח (מנכל יורוקום), או רמי לוי 
לנייד האישי שלו ואצפה שהם יענו, ראשית, ברב המקרים הם לא יענו. שנית ונגיד שכן... עדיין אין לך הצעה ברורה 

ואטרקטיבית, שנית ונגיד שכן אז הם יפנו אותך למזכירת מנכ״ל - אז אני חוסך לך את הסיבוב ומפנה אותך ישר אליה. 

במאמר מוסגר: אני בעד להרים טלפון ישיר ליצחק תשובה  או כל תותח אחר, ולגרום לו תוך דקה לרצות להפוך לחבר שלך 
(ואני אלמד אותך בהמשך איך לעשות את זה) אבל לשם נגיע בשלב מתקדם יותר שתרגיש משופשף מספיק להניע כל 

בנאדם להרתם להצעה שלך (באמצעות שלב 4). 

אגב, האמת היא שלרמי לוי לא היה בכלל זמן להקשיב לרעיונות שלי, אבל למזכירה שלו כן, ולכן אליה הייתי למכור את 
הרעיון לפני שהגעתי לרמי.  

במילים אחרות, היא האפיליאט שלך (כמו בשיווק שותפים), אתה צריך לעזור לה למכור אותך לרמי לוי. 

משימה לא פשוטה - בוא תראה שכן. 

3. לבנות את ההצעה ולצלצל בלי להסס 

אני רוצה שתשכח עכשיו את כל מה שלימדו אותך על מכתבי מכירה ארוכים, על סרטוני השקה של ג'ף ווקר, על מודל 
SWOT המפורסם.  

ההצעה שלך צריכה להכיל משפט אחד שיגרום לצד הם שני לומר: ״כן״. משימה לא פשוטה. וכאן אנחנו צריכים להיות 
חדים מאד ולהבין שאין למזכירה זמן לעזור לך... אבל למזכירה יש מלא זמן כדי לעזור לעצמה ולבוס שלה. 



ולכן ההצעה שלך צריכה להיות בנויה מ-3 מרכיבים: 

מרכיב 1: מה יש לי בשבילך?   
              (מהי ההזדמנות החדשה שיש לי עבור רמי לוי) 

מרכיב 2: איך זה יעזור לך בחיים? - חיבור ליעוד גבוה יותר.  
              (איך זה יעזור לרמי לוי להיות אדם ואיש עסקים מצליח יותר)  

 
מרכיב 3: מה אתה צריך לעשות עכשיו?   

              (מה הצעד הבא שרמי צריך לעשות)  

אז אתה פשוט צריך לענות לעצמך (ולבסוף לחבר את זה למייל אישי, או נוסח לשיחת טלפון): 

אז מה יש לי עבור רמי לוי? 1.

תשובות אפשריות:  
- הזדמנות לעזור לדור הצעיר שעבורו הוא מודל חיקוי. 

- להיות חלק בפיתוח של יזמים צעירים בדרכם להיות לאנשי עסקים 
- במה שדרכה יוכל לתת ליזמים צעירים את הידע והכלים שלא היו לו כשהתחיל את העסק שלו במחסן בגודל 40 מטר 

להעצים את המותג שלו באמצעות תרומה לחברה -

אתה מבין לאן אני הולך עם זה? הרצון (הבלתי ניתן לשליטה) שעומד מאחורי כל ההזדמנויות שיש לי להציע לרמי הוא 
הצורך להחזיר ולהעניק לחלשים יותר. במילים אחרות, חמלה היא תכונה שזיהיתי שקיימת אצל רמי לוי ברמה של צורך 

אנושי (הוא פשוט מדהים לזולת ומרגיש צורך קיומי לעזור לאנשים סביבו) ולכן עליה החלטתי ללכת. האם זה אומר 
שעשיתי מניפולציה? להפך, זה אומר שהפכתי לחוקר פרטי ודרשתי מעצמי להכנס למשחק הפנימי של רמי לוי ולהבין את 

האישיות שלו - כי רק כך אוכל לזקק מה חשוב לו, ומה יגרום לו לשים הכל בצד ולשבת איתי לשעה. 

2. איך זה יעזור לו בחיים? (מה יוצא לו מזה) 

תשובות אפשריות:  
- סיפוק אישי שעזר לאלפי יזמים בכל הארץ. 

-הוא ימלא את המחוייבות שלו להעביר את הידע שלו הלאה כמנטןר (שים לב, הפכתי את ההזמנות שלו למחוייבות שלו) 
היכולת להשפיע על אלפי יזמים בלי לעשות הרבה -
הבנתי שהערכים של רמי לוי הם: לעשות טוב ללקוח ודרך ארץ, ולכן הבנתי שאני צריך להציג על הערכים האלה כדי -

לזכות בתשומת ליבו (אגב, אלו הערכים שאותי חינכו בבית כך שהיה לי פשוט מאד)    

3. מה הצעד הבא? 

- פה הגדרתי לעצמי שאני רוצה לצאת משיחת הטלפון עם קביעת תאריך לראיון.  

איך יוצאים לדרך? 

במקרה שלי נכנסתי לגוגל, לחצתי ״רמי לוי מזכירת מנכ״ל״, תוך פחות משיהוק אחד היא הופיע עם טלפון למשרדים של 
רמי לוי. וזה תסריט השיחה שהכנתי למזכירה האישית של רמי לוי: 



״הי איריס . 
זה איתן עזריה  

יזם צעיר יש לך דקה?  
מעולה. 

אני מתאר לעצמי שאת עסוקה בטירוף לכן מבטיח שלא אגזול הרבה מזמנך. 

תראי הסיבה שאני מצלצל אלייך היא כי יש לי דרך לעזור לרמי לוי להשפיע על אלפי סטודנטים צעירים להצליח יותר 
בחיים. 

זה לא סוד שרמי לוי הוא לא רק מודל לחיקוי עבור אלפי יזמי צעירים אלא גם מקור השראה כשמדובר בהצלחה.   

האמת היא איריס שאני פונה אלייך מתוך תסכול, בתור סטודנט צעיר, נרשמתי לאקדמיה, שילמתי 30,000 בשנה (כסף 
שחסכתי שקל לשקל) ולצערי אחרי 2 סמסטרים הבנתי שאני לא מקבל את הכלים שחשבתי שאקבל.   

התסכול הזה הוביל אותי לפנות לאנשי העסקים המצליחים בארץ במטרה שישתפו אותי בסיפור ההצלחה שלהם ובכלים 
שעזרו להם להצליח - והם הסכימו לשתף איתי בוידאו מניסיון החיים שלהם, וכיום אלפי יזמים צעירים הפכו ליותר טובים 

בזכות הכלים האלה.     

אני מאמין שעכשיו כשרמי לוי כבר הפך לאימפריה זאת השעה שלו לעזור ליזמים צעירים שצריכים את ההשראה והכלים 
שלו - הראיון הזה יגיע לכל יזם וכלי תקשורת אפשרי שאוכל (באמת היה לי קשר לYnet, לכן יכולתי לתת כזאת הבטחה) 

נראה לך שנוכל לקיים ראיון קצר? מבחינתי אני אגיע אליכם מתי שתגידי. 

טנקס 

איתן  

זהו סיימנו  

(חכה לתשובה, היא תבדוק עם רמי, ביומן, ותחזור אליך עם ״כן״) 

הנה התשובה של המזכירה. 
 



לסיכום 

שלב 1: שנה את הגישה הנוכחית שלך: ״הוא צריך אותי יותר משאני צריך אותו״ 
שלב 2: הפוך את מזכירת המנכ״ל או העוזר/ת האישי/ת לחבר הכי טוב שלך 

שלב 3: בנה הצעה מ״המאפיה״ וצלצל בלי להסס 

בהצלחה 

איתן 

נ.ב - ספר לי איך השיטה עבדה לך, האם יש לך שאלות עומק נוספות שאוכל לענות עליהם? אנא כתוב לי אותם מתחת 
לדף הוידאו ואשתדל לענות על כולםף 


