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אפרת וצחי הכירו זה את זה במסגרת עבודתם 
בארגון בינלאומי. אפרת הייתה קניינית הארגון, וצחי 

ניהל חטיבה שהתפרשה במספר מדינות. כשצחי טיפס 
לתפקיד הנוכחי מחטיבה אחרת, הוא קבע לעצמו 

יעד - להכפיל את הביצועים העסקיים תוך שנתיים. 
במטרה לבחון שווקים חדשים ולהגדיל רווחים, 

גייס את אפרת כשותפה לשינויים. הם גילו שהם 
מסונכרנים בתהליכי קבלת החלטות, והשלימו זה את 

זה בלי להחליף מילה.
צחי השיג את יעדיו וקיבל בונוס שמן, והוא לא 

שכח שאילולא אפרת זה לא היה קורה. ביחד, ידעו, 
הם סיפור הצלחה. תוך זמן קצר הם החלו להיפגש 

מחוץ למסגרת העבודה, ולאחר חצי שנה עברו לגור 
יחד. הם מיסדו את הזוגיות שלהם, ואת הקריירה 

המפוארת הפכו לשותפות עסקית.
אפרת שיתפה את צחי ברעיון שקינן בה זמן מה, 

צחי נדלק, ותוך זמן קצר הרעיון הפך למיזם. הפיתוח 
לא דרש הכנסת משקיע, מעצם החדשנות והפשטות. 

התחזיות הראו צפי כלכלי ושיווקי של הצלחה מהירה. 
בני הזוג התפטרו, השקיעו חסכונות בתוספת הלוואה 

מההורים, והתמסרו להקמת החברה. תוך זמן קצר 
עבדו עבורם שנים־עשר איש, והם הצליחו להחזיר את 

ההלוואה להורים ואפילו מעט מן החסכונות לעצמם.
כשהתחילו לתכנן את השלב הבא של החברה, 

הם גילו שלכל אחד מהם דרך שונה לממש את חזונו. 
כשהגיעו אלי, מטרתם הייתה לברר לעומק את שינוי 

התפיסה. שאלתי את צחי כיצד הוא מגדיר הצלחה. 
צחי לא חיפש אחר מילים: "אני מחפש אחר העושר. 

אני לא מתבייש, אני אוהב כסף, והרבה ממנו. המטרה 
שלי היא להגיע לעצמאות כלכלית בגיל צעיר יחסית. 

אני זוכר את אבי ז"ל, פועל קשה יום שחי מחודש 
לחודש, אף פעם לא היה בחו"ל ולבש את אותה 

החליפה לכל החתונות של הילדים. מבחינתי, הצלחה 
זה חשבון בנק נפוח, הרבה כסף שמאפשר את החופש 
והעצמאות לעשות מה שאני רוצה, לנסוע לכל מקום 

שאני רוצה ולקנות את מה שאני רוצה".
אפרת התייחסה אחרת להצלחה: "עבורי לכסף אין 

אותה המשמעות שיש לצחי. מבחינתי, העסק שלנו 
אמור לספק לנו רמת חיים ואיכות חיים של שפע. זה 

לא הכסף, זו תחושת השפע, זו הידיעה שלעסק יש 

חזון של אריכות חיים והוא מתפתח 
ומשתבח עם הזמן, מפרנס אותנו 

ועוד משפחות בכבוד, ונעים לחזור 
אליו כל בוקר. עבורי, זהו מפעל חיים. 
אני לא רואה את עצמי יוצאת לפנסיה 

בגיל צעיר. מה שאני עושה היום זה מה שהייתי רוצה 
לעסוק בו כל חיי. את הסיפוק והשמחה בעשייה הזו 
אני רוצה לשמר לאורך שנים, על זה חלמתי כל חיי, 

ואני רוצה ליהנות מזה כל חיי".
צחי נרתם למימוש חלומה של אפרת, כי זיהה בו 
הזדמנות לממש את חלומו. שני חלומות שונים, שני 

סיפורי הצלחה שונים, והדרך למימושם משותפת. 
צחי רצה לעשות אקזיט מהר ככל האפשר, ואפרת 
רצתה מפעל חיים ומקור לסיפוק המעניק תחושת 

שפע. "בשלב זה עליכם להגיע להסכמה על המשך 
ניהול החברה ויעדיה ביחס ישיר לתוצאה המתוכננת", 
אמרתי להם. "אם המטרה היא אקזיט  )מכירת החברה 
בכסף רב (, השיקולים האסטרטגיים שונים מהשיקולים 

במצב שבו המטרה היא המשך אחיזה בלעדית שלכם 
בחברה. שניכם חוויתם הצלחה, ואתם רוצים לשכפל 

אותה בגדול. בחרתם לשחק במגרש המשחקים הנכון, 
בזמן הנכון ועם האנשים הנכונים. כעת, כשהמחזורים 

והרווחים יפים וההצלחה שוב מתדפקת על דלתכם, 
אתם מצויים בפרשת דרכים עם השאלה לאן מכאן".

ביקשתי מכל אחד מבני הזוג לענות בנפרד על 

מספר שאלות, בפתיחות רבה ובכנות. 
כשהתשובות פרושות בפניהם, היה 

עליהם להוסיף עוד דמות לשאלון, 
וזו הצלע השלישית: הזוגיות/שותפות 

שלהם. לסגירת המשולש, עליהם לענות שוב 
על השאלות בשמה של הצלע השלישית - הזוגיות/

שותפות.
השאלות שצחי ואפרת נדרשו לענות עליהן היו: 

על אילו צרכים עונה העסק היום? האם העסק מגדיר 
אותך, ומה יקרה להגדרה זו בהעלמו? האם את/ה 

מאוהב/ת ברעיון או בתוצאה שהעסק מייצג? האם 
הסיפור שהצלחת העסק מספרת מרתק אותך יותר 
מהרעיון המקורי? מהו הסיפור המשותף לשניכם?

בני הזוג חזרו אלי אחרי שבועיים, שאותם בילו 
בחופשה בתאילנד  )עם שיעורי הבית שלהם (. הם 
החליטו שמה שהכי חשוב להם הוא להקים בית 

ומשפחה בעוד כל אחד מהם שומר על החזון שלו 
באופן עצמאי. אפרת נשארה במיזם המקורי והכניסה 

משקיע צעיר לעסק. צחי הקים עסק משלו, במטרה 
לצאת לפנסיה בגיל צעיר. הם שמו את ההצלחה 

שלהם בשתי צלעות - הקריירה והמשפחה. אפרת כבר 
חיה את הצלחת החזון שלה. צחי עדיין צריך להוכיח 

את עצמו. עד שיוכיח - הוא יהיה בגדר שורד. 
אין כל קשר בין השמות והמקרים, וכל הפרטים המזהים 

והאירועים טושטשו על מנת לשמור על סודיות.

מרגישים שאתם חייבים שינוי בחיים? המאמנת האישית
שרה ארבל מסבירה איך הופכים משורדים למצליחנים

אושר או עושר?
השורדים מחפשים אחר עושר, המצליחנים מחפשים שפע. לאיזו קבוצה אתם שייכים?

שאלתי את צחי כיצד הוא מגדיר 
הצלחה. "אני מחפש אחר העושר. 

אני לא מתבייש, אני אוהב כסף, 
והרבה ממנו. מבחינתי, הצלחה זה 

חשבון בנק נפוח"

טיפ:
העושר הוא לא מדד 

 להצלחה, אם 
לא מצטרפת אליו 

תחושת שפע פנימית, 
שמלווה אותך לכל 
אורך הדרך לשם.
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