


פלטפורמות 
להכנסות 
 באינטרנט 

פיננסים  
 והשקעות 

השקעות 
 ן"בנדל

 שיווק רב שכבתי



. חלקן הגדול נעוץ בשורשים כלכליים, ל גוזרת דילמות רבות"הפרישה מצה
רובנו לא נסתפק בפנסיה כמקור ההכנסה היחיד ונרצה ליצור תוספת הכנסה 

 .ולהיות מודעים יותר לזכויות שלנו ולאפשרויות שלנו לחסוך

הגלובלי כמו גם מרחבי האינטרנט העצומים צופנים בחובם , העולם המודרני
הזדמנויות  לאתגרים ובניית תמהיל השקעות והכנסות פסיביות שלא היה  

 .מוכר לדור של הורינו

( הן כשכיר והן כעצמאי)חשיבה עסקית נכונה המשלבת תעסוקה נוספת 
ותהווה רשת ביטחון , תסייע לתזרים המשפחתי ושיפור איכות החיים מחד

 .כלכלית ליום סגריר מאידך

למנף השקעות והכנסות שלך ובמקביל /קיימות דרכים מגוונות להגדיל 
 . כצעד משלים חשוב לחסוך בהוצאות ולהתייעל

 .שלדעתנו חשוב שתכיר איגדנו בחוברת זו הפותחת  העשיריהאת 

הצוות שלנו עומד , ומאחר ולרוב הפורשים מדובר בעולם תוכן חדש
 . באהבה וללא עלות, לרשותכם ביעוץ ראשוני חינם

 ,שלך

 ל"מנכ –אבי פרנקל 
 ביטחונט



  אם .זמן נקודת בכל באינטרנט רכישות ומבצעת נמצאת אנשים של אדירה כמות

  … אוכלוסיה בהיקף בעולם בגודלה 3-ה המדינה זו – למדינה ebay את רק נשווה

 ??? מה'בפיג ועוד ,מהבית כסף להרוויח ניתן זו מדינה בסיס על האם

ebay העולם בכל הנמצאים ,קבועים לקוחות מליוני מאות המונה ,עצום קניון הוא  

 .היממה שעות בכל וקונים

ebay כקונה בה להשתתף מאיתנו אחד לכל המאפשרת ,כפלטפורמה משמשת  

  על ,ותרגול לימוד ,ידע מחייבת אך ,כסף מצריכה אינה ebay ב המכירה .וכמוכר

 .יפה הכנסה וליצור מהבית עסק לבנות מנת

 ותמכור (בחופשה או ישנים כשאנו גם) 24/7 בשבילנו תעבוד ebay ב משלנו חנות

 אז ורק (פייפאל לחשבון היישר) מראש במזומן מקבלים הכסף את – העולם לכל

 .לקונה ולשלוח המוצר את ולרכוש ללכת אפשר

  מוצר מוכרים אנו זו בשיטה .Drop$hipping נקראת  ebay ב מעניינת מכירה שיטת

  את מבצע – אצלו המוצר אשר הספק ,מכירה מתבצעת וכאשר ברשותנו שאינו

 ... הכסף את לגבות רק נשאר ולנו ללקוח והמשלוח האריזה



  אלו בימים אך – לאמריקאים בעיקר המיועדת ,נוספת אלקטרונית מכירה זירת

 .וביפן באירופה גם מעמדה את לבסס מתחילה

  ,וירקות חלב כולל – הכל משמעו ,הכל .באמזון הכל היום קונים האמריקאים

 .הדלת מול בצידנית בבוקר 7:00 ב להם שמחכים

 לרשת שמכור האמריקאי והקהל – אחד יום תוך המוצר את מספקת אמזון ב"בארה

 .השרות על – יותר לשלם מוכן ,הזו

  מכירות עבורנו ליצור המיועד מהבית עסק להקים מאפשרת אמזון כמוכרים עבורנו

  המכירות .(פסיבית להכנסה דומה) לקוחות עם לתקשר צורך ללא ,גדולים בהיקפים

 אנו) שלנו מוצר שהוא (private label) פרטי מותג מכירת על יתבססו באמזון שלנו

 ב שאומרים כמו או) 'ת ועד 'א מ ('וכו אותו לנו שיצור יצרן מצאנו ,אותו בחרנו

amazon : a  z ). זה ומרגע ב"לארה סטוק שולחים ,שלו המחיר את קובעים אנו,  

   .מאיתנו שרוכש לקוח כל עבור ובמשלוח באריזה מטפלת אמזון

 אך זוהי כיום רשת הגדלה  ( זמן, מחיר) מאיבייחסם הכניסה מעט גבוה יותר 

 .נותן לנו שקט וחוסך לנו עבודה, המשלוח שלה באופציתבמהירות והשימוש 



 :  בשנות השבעים שר אריק איינשטיין לשופט 

כי לא  , מכרתי לו בית שלא היה שלי. שרצה לקנות איזה דבר, פעם אחת פגשתי תייר"

 ..."רציתי שיצא עם יחס שלילי 

 , בשנות השבעים אכן היו מקבלים על זה בית סוהר

 .  אבל כיום שיווק שותפים היא אחת משיטות השיווק המצליחות ביותר

דרך חופשות  , ממוצרים לבית -באפשרותך למכור מגוון מוצרים עצום של אחרים 

כי  , בעל המוצר ישמח להעסיק אותך. ן ועוד ולקבל על כך עמלה"נדל, קורסים, ל"לחו

ולך יש אפשרות לקבל  ( כשהשיווק שלך נמשך לכולם)פ תוצאות "הוא משלם לך רק ע

 .נתח מההכנסות ממוצר מבוקש

קבוצות או  , דף עסקי, דף אישי) פייסבוקבאמצעות , המכירות מתבצעות באינטרנט

 .רשימת דיוור ועוד, לוגב, אתר אינטרנט, (פרסום ממומן

₪  Xבהשקעה של , עם הזמן תהיה לך הערכה מדויקת של כמה קונים ירכשו ממך

חוזרים אליך שני , שנניח שעל כל שקל שהשקעת בו, בפרסום ובעצם יצרת מכונת כסף

 .שקלים

בין אם יש לך נגיעה בזה או אפילו שהינך   –גם כאן פעילות השיווק ממשיכה  ברשת 

 !מבלה בחופשה 



 .המנוע מאחורי שיווק רשתי הוא בניית רשת מפיצים

המצוי בצריכה שוטפת כשגם אתם  ( אטרקטיבי, שימושי)הרעיון הוא לקחת מוצר 

 .משתמשים בו על בסיס שוטף

להיות   –כלומר . תהיה שווה לך כסף, העסק בנוי על כך שהמלצה שלך על מוצר

 .מפיץ למוצר ולקבל עמלה על מכירתו/משווק

 ?במה זה שונה משיווק שותפים  –ובכן 

 –לרכוש אותו על בסיס חודשי נניח )בעצם זה שעליך לצרוך את המוצר על בסיס קבוע 

אך כפופים , ועליך לגייס מפיצים שיעשו אותו דבר( בדמי מנוי שלעיתים לא זולים

 .אליך בהיררכית העמלות

הרי שיהיו לך עמלות גם ממכירות  , אנשים שיעסקו בשיווק המוצר 5כך שאם גייסת 

יהיו לך עמלות גם מהם ובעצם הקמת עסק  , אנשים כל אחד 5ואם הם גייסו . שלהם

 !שעובד גם בלעדיך , עובדים 30ממונף בן 

אך מכיוון ( בעצם יש לך זיכיון למכור מוצר ולגייס מפיצים)חסם הכניסה לעסק נמוך 

( פירמידה)הוא בעל דימוי לא טוב בארץ , ששיווק רשתי בנוי על מכירות למפיצים שלו

גם את אלו שלא זקוקים  , בה המוכרנים עסוקים כל הזמן לדחוף מוצרים ולשכנע –

 ".בעייתיים"למוצר או מוצרים 

זכתה לברכתו של הנשיא קלינטון בשעתו בעוד רוברט , ב השיטה עושה חיל"בארה

שאילו היה צריך להתחיל היום  ,כתב עליה ספר וטען( אבא עשיר/אבא עני) קיוסאקי

 .זו השיטה שבה היה בוחר –מחדש  הכלאת 



 .ב"י ישראלים לשעבר החיים בארה"מיזם ייחודי שהוקם ע

 זוהי אפליקציה המאפשרת לכל אדם להקים אתר שיווקי  

 אתר  –כאשר שמו רשום בכתובת האינטרנט , בחינםאישי 

,  המרכז את כל הפעילות שלנו ברשתות החברתיות שלנו ומהווה כרטיס ביקור עבורנו

 (.מהלך הממתין לאישור כפטנט)ח "כולל מקום להכנסת קו

 ועם ebay -מפיקי המיזם יצרו שיתוף פעולה עם אתרי המסחר הגדולים 

 ali express ,( באופן אוטומטי)כסף בחזרה  5%מקבל , כך שכל מי שפתח אתר אישי

 .  על כל הקניות שלו באתרים הללו

 ...(.'וכו Toys R’ us, דוגמת אמזון)מ עם אתרי מסחר נוספים "כיום הם במו

 !  באתר מובנית תכנית שותפים , בנוסף

מרכישותיו   5%לפתוח אתר ולקבל , כאשר תמליצו לאדם מסוים להשתמש במיזם

כעמלה אליכם   –מרכישותיו של אותו אדם  1%מרגע זה תתחילו אתם לקבל , בחזרה

 (.ולא על חשבונו)

בהן יש תשלום חודשי והלקוח נדרש לשנות הרגלים  , בשונה מתכניות שותפים אחרות

כמעט כל אדם קונה באחד מהאתרים  . כאן השיווק הוא פשוט( להשתמש במוצר חדש)

 .הללו וההצטרפות היא חינם



  .שנים ולאורך עקבי באופן עולים אשר השווקים אחד הינו ,בישראל ן"הנדל שוק

  העשורים שבשני כך לידי הביאו ,הרגולטור של נכון לא ותכנון במדינה הקרקע עתודות

 השכירות נתח כאשר ,ישראל במדינת למגורים ן"לנדל ביקוש יהיה ,לפחות הקרובים

 .(משלהם לדירה להגיע ,צעירים לזוגות כיום יותר קשה) – ויגדל ילך רק

  והבטוחים ביותר מהטובים ההשקעה אפיק היא (כ"בד דירה) ן"נדל בנכס השקעה

 .ולעתיד בהווה כלכלי ביטחון לבניית ,ביותר

  שוטפים ד"שכ ומתשלומי (מניה כמו) הדירה ערך מעליית נהנים אנו דירה ברכישת

  עד כמעט לנו לממן יכול שהבנק זה את למשוואה נכניס ואם .(ח"אג כמו) חודשיים

  הריבית ואת (אחרת השקעה בשום יקרה לא שלעולם מה) ההשקעה משווי 100%

  שנייה בדירה ההשקעה את הופכים אלו כל – אלו הלוואות לקבל ניתן בה הנמוכה

 .הכלכלי בעתידנו ובסיסי חיוני למרכיב

 עד כחלון האוצר שר של שפעולותיו הרי ,השוק כיוון לגבי התלבטות עדין לך יש ואם

  הצהרות והרבה ,למשתכן מחיר ,שעות 24 של בהתראה הרכישה מס העלאת) כה

 לא"ה המשקיעים לבריחת גרמו ,('וכו שלישית דירה ,ד"שכ מיסוי כמו מיותרות

 ! ן"הנדל משוק "מתוחכמים

  תכף כי ,דירה לקנות כדאי שלא 2010 מאז שמצהירות ישראל לממשלות שהאמין מי כל

 ! ובענק הפסיד - ירדו המחירים

  לירידת מכוון והאוצר ן"הנדל שוק את לזעזע כוונה לו אין כי כחלון הצהיר 3.2016 ב

 … 70% ב עלו המחירים 2010 מ – המחשה לשם   …5% עד של מחירים



  הם המועדפים היעדים כאשר ,ל"בחו נכסים ברכישת כספים משקיעים פורשים מעט לא

  .(היבשת מזרח מדינות בעיקר) ואירופה ב"ארה

   ? ל"בחו ן"בנדל דווקא להשקיע למה

 פיזור ,גבוהה תשואה :ביניהם .כלכליים שיקולים כמובן הם המובילים השיקולים

 הממשלה החלטות מאשר) יותר יציבים ורגולציה מדיניות ,מס יתרונות ניצול ,השקעות

  שעבוד תמורת מקומי מבנק הלוואה לקבל אפשרות ישנה לעיתים .(בישראל התזזיתיות

 תשואה בעל מניב נכס לרכוש הזדמנות ואיתור ,העצמי ההון את בכך ולמנף הנכס

  הזדמנות או ,(הנכס לערך בהשוואה גבוהים שכירות מדמי הכנסה) מהארץ גבוהה

     .(בעתיד לעלות צפוי שערכו נכס רכישת) ארוך לטווח להשקעה

  המרחק כמובן היא המרכזית המכשלה – יותר גדול כזו בהשקעה הסיכון זאת עם

 ."רחוק שלט"ב עליו ולפקח אותו לנהל ,נכס לאתר והקושי הגיאוגרפי

  האמורים מקצועיים גופים בידי כספנו ואת יהבנו את לשים נאלצים אנו מכך כתוצאה

  הנסיון את שחסרים גופים מעט לא ישנם בתחום הצער למרבה .ל"הנ כל את לעשות

  ועד "נמוכה אמינות"מ שסובלים נוספים וגופים ,כזו השקעה של מוצלח לניהול הנדרש

 .ממש של רמאים

 החוק את המכיר ח"רו של סיוע מחייבות השונות המדינות של המיסוי שיטות ,בנוסף

 מס בשיקולי וגם ,הזרה ובמדינה בישראל המס בהיבטי יתחשב מקצועי ייעוץ .המקומי

  .(למשל לא או מושכר) הנכס אחזקת מאופן הנובעים



מיסוי היא הדרך ההוגנת של מדינה לחלק מחדש   - להחזרי מסעקרונות . א

אבל אין שום סיבה בעולם  , משאבים בין אזרחיה וזה בהחלט ראוי ומקובל

 .  החופשימרצוננו הרבה יותר אלא אם נרצה לתרום שייקחו מאתנו 

 .שנות מס לאחור  7ניתן לתבוע עד  – מגבלת זמנים. ב

 .מחולקים לעולמות תוכן שונים וקיימים בהם תנאים ותתי סעיפיםההחזרים 

 :שלךדוגמאות  למקרים בהם ייתכן שתוכל להחזיר הביתה את הכסף 

 (?עבדת בחופשת הפרישה ) ז"בומקומות  2הכנסה מ  – תעסוקתי סטטוס# 

 ?קיבלת תגמול על שירות מילואים : לדוגמא – לאומיביטוח # 

 ואילך 2005סיום תואר אקדמי  משנת : לדוגמא  –והכשרות לימודים # 

 (  867טופס )ע שמומשו  "לדוגמא הפסדים מני  -והשקעות חיסכון # 

   46בסעיף המוכרים קרובים להנצחת /למוסדות תרומות -תרומות # 

 באישור ועדת השמה  )למידה מלקות למשל ילד הסובל  –משפחתי  סטטוס#  

 !  ס מתאים ביישוב"אין ביבאם , רגילס "שהוא לומד בביהגם ( עירונית    

 .באזור עדיפות לאומית ולא דווח( עכשיו או בעבר) מגורים -מקום מגורים # 

 . אירוע רפואי קשה שבגללו נעדרת מעבודתך תקופה ממושכת -בריאותי# 

 שרבים וטובים   –זכאויות  ועוד ועודועוד 

 !! וחבל -מתביישים או מתעצלים לבדוק 

 

סקירה זו אינה כוללת את כל סעיפי החזרי המס ונועדה להעיר תשומת לב בלבד  : הערה

 . לסעיפים שיתכן שיאפשרו לך להגיש בקשה להחזר מס

 הסקירה  אינה באה במקום יעוץ פרטני על ידי רואה חשבון  

 

 : הידעת
מהאזרחים מס   70%ל

 !הכנסה חייב כסף 
קח פיקוד והחזר את  

 מה שמגיע לך  
 הביתה

 



כמוהו כשקל וחצי שהכנסנו שהרי כסף  ,כל שקל שנחסוך או לא נוציא 
היה יקר ( לולא חסכנו)שחסכנו הינו נטו בעוד הכסף שנצטרף לגייס במקומו 

 .יותר כברוטו

 :את ההתייעלות נכון לנו לחלק לעולמות תוכן 

 תקשורת וכדומה, סופרמרקט, גז,מים , חשמל –ההוצאות הקבועות 

 ביגוד וכדומה, נופשים, קניות גדולות -ההוצאות המשתנות 

 אגרות וכדומה ,ועד בית , ארנונה -ההוצאות שאין לנו שליטה 

 חתיכת הוצאות שברבות השנים רק משמינה ומשמינה   - ביטוחים

 מוצר גדול שהתקלקל וכדומה , קנסות, רופאים מומחים -הוצאות לא צפויות 

בהוצאות לטווח הקצר אבל  " נתכנס"אז אפשר שניקח יועץ כלכלת משפחה ו
 .האמת היא שהחיסכון האמיתי הוא בשינוי דפוס התנהגות צרכנית

גם כאשר יש לנו על " )מדיניות מחסור לכאורה"המומחים ממליצים לנהוג ב

 . )מה לבזבז
אחוז מסך ההכנסות וזה בהחלט   15לגרום לעצמנו לחסוך כ -במילים אחרות 

 !אפשרי  

 (  כי תמיד יש מחר! )וברצינות –אז תחשבו על זה 



 !פיננסית בדפוס חשיבה מנצחאינטליגנציה 
 ! אבל נשאר הרבה יותר בכיס! אותה הקרן , אותו הכסף

ל מהווה הזדמנות יוצאת דופן באמצע  "הפרישה מצה - "מתגובה ליוזמה"

ק אפ פיננסי ולשנות דפוס חשיבה בנוגע לניהול הכסף   'החיים לעשות צ
 :שוניםבשלושה מישורים 

 מנהלים  ביטוח /פנסיה, גמלקופות , קרנות השתלמות :רחוקטווח . א

 היווןפיצויים ומשלימת , היוון, פנויכסף , חסכונות :קצרטווח . ב

 .ביטוחי פרט ובריאות ומיקסוםחיסכון : הסיכוניםניהול . ג

 :שניההמאפשרים לך תזרים וגמישות בקרירה למוצרים דוגמאות 

מוצר מתקדם מאוד לניהול גמיש של הכסף ויצירת הכנסה   :פוליסת חיסכון. א

 !!  השוות הרבה כסף  –המשלב הטבות מיסוי רבות , חודשית

לרוב  , לחד הורי עם ילדים בגיריםלמשל : קרן פנסיה/ ביטוח מנהלים. ב

 קצבאות 240יכולה להיות שווה בחירה נכונה  .יתאים יותר ביטוח מנהלים

 יכול לחסוך לך מאות שקליםבניית תמהיל נכון  :ביטוחי בריאות ופרט. ג

,  רלוונטייםביטוחים לא " )רשת הביטחון הביטוחית"בחודש מבלי לפגוע ב

 (ועוד" שיפוי על תנאי"מיותרים שהינם שדרוגים , כפל ביטוחים

לשכיר מומלץ לוותר על חלק מהשכר לטובת   . מקלט מס לכולם –קרן השתלמות . ד

 .ולהשאיר במצטבר הרבה  יותר כסף בביתקרן ההשתלמות  

.   המוגדרת בחוק" פנסיית המטרה"ל שיש בידם את "כפורשי צה - קופת גמל .ה

 60ואפיק גמיש ומנצח החל מגיל  מקלט מס עבורינומהווה  190תיקון 

 מקרים רבים עליהם תלמד בתהליך ועוד ועודועוד 

 אותו כסף בדפוס  : התכנון הפיננסי מקרים בהם 

 !   ישאיר לך הרבה יותר כסף בכיס , פעולה אחר

 



 ה/יקר ת/פורש

  לבניית בשוק הקיימות רבות לאפשרויות אתכם לחשוף בעיקר נועדה זו חוברת

  ולהחליט לבחור חופש לכם תאפשר מהגמלה ההכנסה שבתוספת כלכלית עצמאות

 .המשפחתי לתזרים ודאגה תלות ללא החלטות לבצע

  הוצאה המחייב (ל"בחו/בארץ) ן"נדל כמו שונים תוכן בעולמות מדובר

  מול שעות מספר של עבודה כמו אחרות בחלופות או ,משמעותית ראשונית

 בהתאמה אתכם תתגמל אשר מתווכת ומכירה שיווק רשתות בבניית מחשב

(ebay/ uno Amazon ועוד.(  

   .(זניחה ממש הוצאה אולי או) כספית בהשקעה כרוכות אינן אלה חלופות

  פרישה חופשת  במהלך כי אישית בפגישה לי סיפר 2014 בשנת שפרש 'ג ן"רס

  התקשורת חברות כל עם מחודש מ"מו וניהל החשבונות כל את אסף חודשיים של

 .לשם ושקל לפה משקל לחודש ₪ 800כ לו שחסך ומתן משא .והביטוח

  ההכנסה להגדלת משלים צעד ,אלה והתייעלות חיסכון בפעולות רואים אנו

  נכונה צרכנית התנהלות זו - לכך מעבר .שניה בקריירה כלכלית איתנות ויצירת

 .הם גם מכך ילמדו שילדינו וראוי שלעצמה

   .עלות וללא באהבה ,חינם ראשוני ביעוץ לרשותכם עומד שלנו הצוות

   !להצלחה אתם גם להצטרף שתוכלו כדי

 ,שלך

 ביטחונט ל"מנכ – פרנקל אבי


