
 המדריך המהיר -אבא עשיר, אבא עני 
 שיעורים על כסף שהורים עשירים מלמדים את ילדיהם

 והורים אחרים לא! 
 

 הקדמה
 האם בית ספר מכין את הילדים לעולם האמיתי? 

טובה במקום קבוע "תלמדו היטב ותקבלו ציונים טובים כך שתוכלו למצוא עבודה 
 זה מה שהורים אומרים לילדיהם. -הטבות מצוינות" ושכר גבוה עם 

 
  .מתמקדים בכישורים אקדמיים ומקצועייםלא מלמדים על כסף אלא בבית ספר 

זה מסביר למה אנשים פקחים כמו בנקאים, רופאים ורואי חשבון נאבקים כל 
   חייהם מבחינה כספית.

 
אם תסתכלו על חייו של אדם ממוצע שלמד ועובד קשה, תראו שהוא עובר מסלול 

דומה. הילד נולד והולך לבית הספר, ההורים הגאים נרגשים משום שהילד מצטיין, 
או מקבל ציונים טובים והולך ללמוד תואר ראשון ואולי ממשיך לשני...ואז פועל 

א, עו"ד, איש צבא או עובד ממש כפי שתוכנת: מחפש עבודה שיש בה בטחון כרופ
 במשרד ממשלתי. 

 
, כך כרטיסי אשראי ורוכש באמצעות באופן כללי, הילד מתחיל להרוויח כסף

בני הזוג המאושרים  -, הילד מתחתן וההוצאות גדלות ההוצאות הגדולות מתחילות
רוכשים בית, מכונית, טלויזיה, מחשב, חופשות ועושים ילדים! הצורך במזומנים 

 עובדים בני הזוג קשה יותר כדי לזכות בקידום ובהעלאות שכר. גדל וכך
 

ההכנסות גדלות, יחד איתן עולה מדרגת המס והתשלומים האחרים לצד כש
 .הולכות וגדלותההוצאות ש

 
" עד מרוץ העכבריםשנה לכודים ב" 03 -עכשיו, בני הזוג המאושרים שנולדו לפני כ

ן בעלי החברה המעסיקה אותם, למען הם עובדים למעסוף ימיהם כאנשים עובדים. 
הממשלה שלה הם משלמים מיסים ולמען הבנק שלו הם משלמים את המשכנתא 

 !וכרטיסי האשראי
 

 התהליך חוזר על עצמו בדור החדש שעובד קשה.
 

הדרך היחידה לצאת ממרוץ העכברים היא לרכוש מיומנויות פיננסיות ולפתח 
  .אינטליגנציה פיננסית

 
פיננסית היא התהליך המחשבתי שבאמצעותו אנו פותרים את אינטליגנציה 

 הכנסה פסיבית בדרך לעצמאות כלכלית! יוצריםהבעיות הכספיות שלנו ו
 

כיום, אנחנו מתמודדים עם משברים כלכליים גלובליים ושינויים טכנולוגיים 
 עצומים גדולים יותר משהיו אי פעם.

 
אותה בטוח או לשחק אותה בחוכמה לפנינו שתי אפשרויות בחירה בסיסיות: לשחק 

 ע"י הכנה, לימוד והתעוררות הגאונות הפיננסית שלכם ושל ילדיכם.
 
 
 



 כפי שסופר מפי רוברט קיוסאקי -אבא עשיר, אבא עני   -פרק ראשון 
 

היו לי שני אבות, האחד עשיר והאחד עני. אחד היה משכיל ואינטליגנטי, בעל תואר 
ונה שנות לימוד. שניהם הצליחו בקריירות שלהם דוקטור ואבי השני לא סיים שמ

ועבדו קשה כל חייהם. לשניהם היו הכנסות טובות. האחד נאבק כל חייו מבחינה 
פיננסית והשני הפך להיות אחד האנשים העשירים ביותר בהוואי. האחד מת והוריש 

 עשרות מליוני דולרים למשפחתו ולצדקה והשני השאיר חשבונות לתשלום.
 

רים היו חזקים, כריזמתיים ובעלי השפעה. שניהם השיאו לי עצות אבל שני הגב
העצות שלהם היו כה שונות. במקום לקבל את עצת האחד ולדחות את עצת השני 
מצאתי את עצמי חושב יותר, משווה ובוחר בכוחות עצמי. כך למדתי להכיר בכוח 

 ת שונות:תוצאומובילות ל אמונות שונותוששיש למחשבות על החיים  הההשפע
 
 
 אמונות של האבא העשירה    אבא העניהאמונות של ה

 "אהבת הכסף היא שורש כל רע"                " המחסור בכסף הוא שורש כל רע"
 אני לא יכול להרשות לעצמי את זה.              איך אצליח להרשות זאת לעצמי?

 לרכוש חברה טובהלמד היטב כדי למצוא חברה טובה לעבוד.    למד היטב כדי 
 תלמדו לקחת סיכונים     כשמדובר בכסף, לכו על בטוח

 הבית הוא ההשקעה והנכס היקר ביותר       הבית הוא ההתחיבות שלי! ֱ
 לשלם את החשבונות בסוף    קודם לשלם את החשבונות

 כ"א צריך להיות אחראי לעצמו מבחינה כספית   החברה או הממשלה צריכים לדאוג לנו
 הדגש על יצירת השקעות      על חיסכוןהדגש 

 כתיבת תוכנית עסקית ופיננסית טובה    כתיבת קורות חיים בצורה מרשימה
 אני אדם עשיר! התייחסות עצמית כעשיר     לעולם לא אהיה עשיר!

 כסף הוא כוח! חינוך פיננסי הינו רב עוצמה    כסף לא חשוב ולא מעניין אותי
 עובד בשבילי! הכסף     לעבוד למען הכסף

 
 

 העשירים אינם עובדים למען הכסף -פרק שני 
 אם אתה רוצה להיות עשיר, אתה חייב ללמוד איך להרוויח כסף!

היכולת לדעת מתי חייבים לקבל החלטה מהירה היא כשרון חשוב. אם אתה לא 
מסוגל להחליט במהירות, לעולם לא תלמד להרוויח כסף. הזדמנויות צצות 

 ונעלמות.
 

החיים הם המורה הטוב ביותר בעולם מרבית הזמן, החיים אינם מדברים איתך 
אלא הם פשוט מטרטרים אותך. בכל טרטור כזה החיים אומרים לך: תתעורר, יש 

 משהו שאני רוצה שתלמד. אם תלמד את השיעורים של החיים, תצליח. 
 אם לא תלמד, החיים ימשיכו לטרטר אותך. החיים מטרטרים את כולם. 

יש כאלה שמוותרים ואחרים נלחמים. אחדים לומדים את הלקח וממשיכים הלאה. 
הם מקבלים בברכה את הדחיפות של החיים ומבינים שצריכים ורוצים ללמוד 

 משהו. מרבית האנשים עוזבים ומוותרים ורק אחדים נלחמים!
 

 אם נלמד את השיעור הזה, נגדל להיות אנשים חכמים, עשירים ומאושרים. אחרת,
נבלה את החיים בהטלת האשמות בעבודה, בשכר הנמוך או בבוס ובציפיה לפריצה 
הגדולה שתפתור את כל הבעיות הכספיות. אם האדם הוא חסר אומץ לב הוא ירים 

ידיים בכל פעם שהחיים מטרטרים אותו ואז תמיד יהיה במסלול הבטוח וימות 
מדות לאנשים, בעשייה כאדם זקן ומשועמם. כך יבזבז את חייו בעבודה קשה, בנח

 של הדברים הנכונים ופספוס גדול עקב אי לקיחת סיכונים וסיכוי לנצחון.



לעבוד קשה למען הכסף, לחשוב שהכסף יקנה בשבילכם דברים שיגרמו לכם אושר, 
 זה אכזרי.

 
מרבית האנשים רוצים שכל האחרים ישתנו ורק לא הם עצמם. אם נשנה גישה 

 אזי נוכל לשנות את עצמנו בלבד, ללמוד משהו ולהחכים.ונבין, שהבעיה טמונה בנו, 
 

 העניים ובני המעמד הבינוני עובדים למען הכסף. 
 העשירים גורמים לכסף לעבוד למענם.

 
לימוד אמיתי דורש אנרגיה, התלהבות, תשוקה בוערת. כשמדובר בכסף, מרבית 

ננו התשוקה האנשים רוצים ללכת על בטוח ולהרגיש מוגנים. מה שמוביל אותם אי
אלא הפחד. הפחד גורם למרבית האנשים לעבוד בעבודה מסויימת, הפחד מפיטורין 

או שלא יהיה להם מספיק כסף וגם מפני התחלה חדשה. זה המחיר שמשלמים 
כשלומדים מקצוע או תחום מסוים ואז עובדים למען הכסף. מרבית האנשים נהיים 

נמוך, דבקים באשליה של בטחון עבדים לכסף. הם עובדים קשה מאד תמורת סכום 
שנות  03שבועות ולפנסיה זעומה לאחר  0בעבודה, מצפים בכל שנה לחופשה בת 

 !מרוץ העכבריםהו ז -עבודה 
 

  !מלכודת הפחד ותאוות בצע -החיים שלהם מוכתבים לנצח ע"י שני רגשות אנושיים 
הכסף מנהל את חייהם, רגשותיהם ונשמותיהם. רגשות אלה שולטים בחשיבה 

ומובילים למלכודת ולמרוץ העכברים. הבורות בנושאי כספים היא שגורמת לתאוות 
 בצע ולפחד.

 
קל יותר ללמוד איך לעבוד למען הכסף במיוחד אם הפחד הוא הרגש העיקרי שלך 

כוחו של הכסף ולא לפחד ממנו, כשנושא הכסף מתעורר. חשוב ללמוד לשלוט ב
היו כנים לגבי רגשותיכם והשתמשו במחשבה  אחרת הופכים להיות עבדים לכסף.

 וברגש שלכם לטובתכם ולא נגדכם. תנהגו ברגשות כמשקיפים ואל תגיבו להם. 
 

תשתמשו במוח שלכם כדי למצוא דרכים להרויח סכומים גדולים של כסף. מרבית 
מנויות מפני שהם מחפשים כסף ובטחון וזה כל מה האנשים לא רואים את ההזד

שהם מקבלים. ברגע שתפגשו הזדמנות אחת, תמשיכו לפגוש הזדמנויות במשך כל 
למצוא עסק שייצר למעננו כסף גם כשלא נהיה שם בעצמנו, כסף שיעבוד  ימי חייכם!

 בשבילנו!
 

 מדוע צריך ללמוד השכלה פיננסית? –פרק שלישי 
יותר מידי אנשים מתמקדים יותר בכסף ופחות בנכס החשוב ביותר שלהם, והוא 

החינוך שלהם. כסף לא פותר בעיות אלא אינטליגנציה פיננסית. בטווח הארוך, לא 
חשוב כמה אתה מרויח אלא על כמה אתה מצליח לשמור? איך להתעשר במהירות? 

 ית.אם אתה רוצה להיות עשיר, אתה חייב לקבל השכלה פיננס
 

אתם חייבים לדעת את ההבדל בין נכס להתחייבות ולקנות נכסים. אם  - 1חוק מס 
אתם רוצים להיות עשירים זה הכלל היחידי שאתם צריכים לדעת. אנשים עשירים 

רוכשים נכסים. העניים ובני המעמד הבינוני רוכשים התחיבויות אבל חושבים 
 שאלה נכסים.

 
 לו התחייבות היא משהו שמוציא ממני כסף.נכס הוא משהו שמכניס לי כסף ואי

דפוס תזרים המזומנים הוא שמספר את הסיפור ההתנהלות עם כסף. אם הדפוס 
הוא להוציא את כל מה שאתם מקבלים, סביר להניח שהגדלת סכום הכסף 

 שבידיכם תגרום רק לעלייה בהוצאות שלכם.



 
ובור לחלוטין  אדם יכול להיות בעל השכלה גבוהה, מצליח מבחינה מקצועית

מבחינה פיננסית.מליוני אנשים שרכשו השכלה ממשיכים בהצלחה בחייהם 
המקצועיים ועובדים קשה יותר משהם צריכים משום שהם למדו לעבוד קשה אבל 

מה עושים  -לא איך לגרום לכסף לעבוד למענם. מה שחסר להם זה חינוך פיננסי 
 בכסף לאחר שמרויחים אותו.

 
יות נגרמות כתוצאה מכך שהולכים עם ההמון עקב הפחד רבות מהבעיות הכספ

מנידוי, ביקורת ושניראה שונים ויוצאי דופן. כולנו צריכים להביט במראה מידי פעם 
 ולהיות נאמנים לחוכמתנו הפנימית ולא לפחדים שלנו.

 
התוצאה הסופית בהחלטה לגבי רכישת בית שהוא יקר מידי במקום לפתוח תיק 

בחיים משפיעה על הפרט בשלוש דרכים: הפסד זמן  השקעות בשלב מוקדם
שבמהלכו ערך נכסים אחר גדל, הפסד של הון נוסף שהיה ניתן להשקיעו במקום 

 לשלם את הוצאות האחזקה הישירות והפסד השכלה.
 

אצל האבא העני, ההוצאות שלו  תמיד מדביקות את הכנסותיו ולעולם אינן 
עמודת הנכסים  -, אצל אבא עשיר מאפשרות לו להשקיע בנכסים. לעומת זאת

מייצרת הכנסות שמספיקות ליותר מאשר כיסוי ההוצאות והיתרה מושקעת שוב 
 בעמודת הנכסים אשר ממשיכה לצמוח. 

 
ֱ! מקדו את מאמציכם ברכישת נכסים  התוצאה היא שעשירים נהיים עשירים יותרֱ 

דד את תזרים המייצרים הכנסות בלבד, זו הדרך הטובה ביותר לעושר. עושר מו
 המזומנים מעמודת הנכסים לעומת עמודת ההוצאות.

 יש להתמקד בשמירה על ההתחייבויות והוצאות נמוכות.
 

מרבית האנשים עובדים למען בעלי החברה, למען הממשלה באמצעות מסים ולבסוף 
 למען הבנק.

 
עשירים קונים נכסים, לעניים יש רק הוצאות ובני המעמד לשים לב להבחנה זאת: 

 הבינוני קונים התחיבויות שנדמה לכם שהן נכסים!
 

 דאגו לעסקים של עצמכם –פרק רביעי 
 טפלו בעסקים של עצמכם על מנת לרכוש בטחון כספי.  -של עשירים  0הסוד מס' 

שלא מומלץ(, העסק שלכם עוסק בעמודת הנכסים שלכם )ולא בהכרח בהקמת עסק, 
מיקוד בהעלאת שכר, ש"נ, עבודה נוספת וכו'.  -בניגוד לעמודת ההכנסות שלכם

 קיים הבדל גדול בין המקצוע שלכם לבין העסק שלכם. 
 

המשיכו לעבוד במקום העבודה שלכם אבל התחילו לקנות נכסים אמיתיים ולא 
מיתי, רכב התחיבויות או חפצים אישיים שאין להם ערך. רכב אינו נחשב לערך א

 מערכו במיידי. 52%חדש מאבד 
חשוב להתחיל לרכוש נכסים שאני אוהב כי אם אינך אוהב את זה, לא תטפח את 

 זה.
 

 סוגי נכסים מומלצים:
 עסקים שבבעלותי ואינם דורשים את הנוכחות שלי ואחרים מנהלים אותם. .1
 מניות .5

 אגרות חוב .0



 קרנות נאמנות .0

 נדל"ן המייצר הכנסות .2

 שטרי אוצר .6

 מוסיקה, כתבי יד ופטנטים. –לים מקניין רוחני תגמו .7
 

אנשים עשירים קונים את המותרות בסוף ואילו העניים ואנשי המעמד הבינוני 
נוטים לקנות אותם בהתחלה )בית גדול, רכב, תכשיטים וכו'( כדי להיראות עשירים 

אבל במציאות הם שקועים בחובות ובאשראי. האצולה האמיתית והעשירה בונה 
כל את עמודת הנכסים של ואז ההכנסות שנובעות ממנה מאפשרות להם  קודם

 לרכוש את המותרות.
 

 הסטוריית המיסים וכוחן של החברות הגדולות –פרק חמישי 
בהתאם לחוק, שיעור מס ההכנסה המוטל על חברות נמוך מזה המוטל על יחידים. 

 בנוסף לכך, במסגרת החברה ניתן לשלם מההוצאות לפני מס.
 

שאנשי המעמד הבינוני עובדים קשה יותר, כך הם משלמים יותר מיסים  ככל
 העשירים מחפשים דרכים לצמצם את נטל המס המוטל עליהם. למדינה.

 
תחומי  0 -חינוך פיננסי הינו סינרגיה של כישורים וכשרונות רבים המורכב מ

 התמחות רחבים:
להבין דוחות היכולת לקרוא ו -זאת מיומנות חיונית  - הנהלת חשבונות .1

הצד  -פיננסיים מאפשרת לאתר את הצדדים החזקים והחלשים של כל עסק
 השמאלי של המוח.

-המדע של כסף שמרוויח כסף. זה כרוך באסטרטגיות ובנוסחאות – השקעה .5
 .הצד הימני של המוח

המדע של ביקוש והיצע. חייבים להכיר את ההיבטים  – הבנת השווקים .0
 הטכניים של השוק.

ידע על יתרונות המס וההגנה שאפשר לקבל מחברה גדולה ייתן  – החוק .0
 יתרון משמעותי ע"פ שכיר או בעלים של עסק קטן.

חברה יכולה לעשות הרבה דברים שאדם פרטי אינו יכול כמו לשלם את 
ההוצאות לפני שהיא משלמת מיסים. שכיר מרויח משכורת שממנה מנכים 

ציאה כמה שהיא יכולה ומנכים מסים וחיים ממה שנותר. חברה מרויחה מו
ממנה מיסים על כל מה שנותר. זו אחת הפרצות החוקיות הגדולות ביותר 

 שעשירים משתמשים בהם.
 

 העשירים ממציאים כסף –פרק שישי 
 בעולם האמיתי מחוץ לאקדמיה יש צורך ביותר מציונים טובים. 

ה יש המכנים זאת העזה, אומץ, עקשנות, ברק וערמומיות. הרכיב הז
וא הקובע בסופו של דבר את עתידו של האדם הרבה יותר מאשר ה

לעומת זאת, פחד גדול ופקפוקים עצמיים  הם הכוחות  ציוניו.
 שגורמים לנו להמעיט בכשרונותינו.

 
גאונות פיננסית דורשת ידע טכני ואומץ לב כאחד כדי להפוך את הפחד לעוצמה 

 ולברק!
 

 לעבוד קשה, לחסוך וללוות.מרבית האנשים מכירים רק פתרון אחד: 
 האינטליגנציה הפיננסית חשובה כדי ליצור כסף במקום לעבוד קשה.



 
 :שני סוגי משקיעיםקיימים 

 
אנשים שקונים חבילת השקעות אצל  -והנפוץ ביותר הסוג הראשון -

 ברוקר או חב' נדל"ן וקונים משהו. זוהי דרך השקעה טובה ופשוטה.

 

משקיעים שיוצרים השקעות, בדר"כ מרכיבים עסקה. זהו  - הסוג השני -
כדי להיות משקיע כזה יש לפתח שלושה כישורים  המשקיע המקצועי.

 נוספים:
 איך לגלות הזדמנויות שכולם החמיצו . .1
קיימות דרכים רבות לגייס כסף באשראי חוץ  -איך מגייסים כסף  .5

 בנקאי.

או עובדים בתבונה חשוב לבחור יועצים  -איך לארגן אנשים פקחים  .0
 ואינטליגנטיים יותר מכם

 
 עבדו כדי ללמוד, אל תעבדו למען הכסף –שביעי  פרק           
אינטליגנציה פיננסית היא סינרגיה של חשבונאות, השקעות, שיווק            

משפטים.שלבו את ארבע המיומנויות הטכניות האלה ואז יהיה לכם קל לייצר כסף ו
  בעזרת כסף.

  
עליך לדעת מעט על הרבה. החלק הקשה ביותר בניהול חברה הוא ניהול            

אם לא תהיה מנהיג טוב, יירו בגבך בדיוק  –אנשים. מנהיגות זוהי מיומנות הכרחית 
 כמו בעסקים. 

           
מקדונלדס מצוין במערכות עסקיות. הסיבה לכך שכל כך הרבה אנשים            

הם מתמקדים  בהכנת המבורגר טוב יותר ויודעים מעט ש ם היאמוכשרים הם עניי
 שיווק ומכירות. , מאד, אם בכלל, על מערכות עסקיות

 
לדעת ו חשוב לטפח את עצמנו ולרכוש ידע כולל על המערכות השונות בעסק           

 כישורי הניהול העיקריים הדרושים להצלחה הינם:. הרבה על מעט
 

 ניהול תזרים מזומנים .1
 ניהול מערכות )כולל עצמכם וזמן עם המשפחה( .5

 ניהול אנשים .0
 

הכישורים המתמחים החשובים ביותר הם מכירות והבנת השיווק. היכולת 
 -לקוח, עובד, הבוס, בן זוג, ילדים  -למכור או ליצור קשר עם אדם אחר 

 אישית.  היא המיומנות הבסיסית הדרושה להצלחה
 ומו"מ חיוניים לחיי הצלחה. כישורי תקשורת כגון כתיבה, דיבור

 
 
 
 
 
 
 
 



 להתגבר על מכשולים –פרק שמיני 
 

גם לאחר שאנשים לומדים ומבינים נושאים פיננסיים, עדיין יש מכשולים 
 סיבות עיקריות: 2שונים בדרך לעצמאות כלכלית. קיימות 

צריך להתגבר על הפחד מהפסדים. האופן שבו מתמודדים עם  -פחד  .1
להבדל בחייו של אדם. ניצחון פירושו חוסר פחד כשלון הוא הגורם 

 להפסיד וכישלון משמש השראה למנצחים
ספקות שגורמות לשיתוק. אנשים ציניים לעולם לא מנצחים.  – ציניות .5

הספקות והציניות גורמים למרבית האנשים ללכת בדרך הבטוחה 
 ולהישאר עניים.

נשארים  אנשים עסוקים הם בדרך כלל העצלים ביותר. הם – עצלות .0
עסוקים כדי להימנע ממשהו שאינם רוצים להתמודד איתו. התרופה 

 לעצלות היא מעט חמדנות.

 לשלם קודם כל לעצמי אפילו אם אין לי מספיק כסף. - הרגלים רעים .0

אגו בתוספת בורות. מה שאני יודע מייצר כסף בשבילי, מה  - יהירות .2
 שאינני יודע גורם לי להפסיד כסף.

 
 

 :ילו לפעולהתח          
! וזה תלוי בכם מה תעשו איתם בשתי מתנות: זמן ומוחהטבע חנן את כולנו  •

 לכם יש את הכוח לקבוע את גורלכם הכלכלי!

 

 בחרתם להיות עניים, -אם תבזבזו את הכסף בטיפשות •
 

 תצטרפו למעמד הבינוני, -אם תוציאו אותו על התחיבויות •
 

בנכסים הרי שתבחרו בעושר אם תשקיעו במוחכם ותלמדו כיצד להשקיע  •
 ובעצמאות כלכלית לכם ולילדיכם. הבחירה היא שלכם עם כל יום וכל דולר!

 
 

 פיתוח אינטליגנציה פיננסית! -הצעד הראשון 
             

 בדרך לעצמאות כלכלית! -בהצלחה 


