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ש"ח   1,000 של  ממלגה  והתפרנסתי  כולל  אברך  עדיין  הייתי  יובל  כחצי  לפני 
עוד  הרווחנו  לתפירה,  קורסים  מעבירה  שהייתה  אשתי  של  ומעבודתה  לחודש, 

כ-3,000 ש"ח לחודש.

הגיע בין הזמנים של פסח ורציתי להרוויח קצת כסף להשלמת הכנסה. וכך הלכתי 
לעבוד במאפיית מצות. השכר שקיבלתי היה 18 ש"ח לשעה. שכר מינימום.

קמתי כל יום בשעה חמש בבוקר. היה לי קשה מאד לקום כל כך מוקדם, אבל מה 
דקות.  כ-50  של  נסיעה  לעבודה,  ויצאתי  התפללתי  פרנסה?!  בשביל  עושים  לא 

כמובן שעל זמן הנסיעות, הזמן המבוזבז, לא שילמו לי.

די בכך, הבוס שלי צעק  ואם לא  לאורך היום הייתה העבודה הפיזית קשה מאד. 
וצרח עליי פעמים רבות במהלך העבודה.

הדבר הקשה ביותר בעיניי היה, השעה 10:00 - שעת הפסקת האוכל.

מיליון דולר תוך 6 שנים 01
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שעבד  ולאחי  לי  שוקו  שקית  גבינה,  לחמניות,  כמה  במכולת  וקונה  הולך  הייתי 
על  הלך  הבוקר,  כל  קשה  כך  כל  עבורו  שעבדתי  הכסף  כל  שכמעט  ומגלה  איתי 

הארוחה...

גם לספוג  גם לקום מוקדם,  ייתכן  ואז אמרתי לעצמי: ״משהו פה לא בסדר. לא 
גערות מהבוס, ואחרי הכל – מכל זה גם לא נשאר כסף״...

שאתה  כזו  הרגשה  פעם  הרגשת  אתה  האם  אותך,  שואל  אני  מוסגר  ובמאמר 
מתאמץ ומתאמץ ומרוויח סכום זעום שבקושי מספיק?

באותה תקופה חשבתי לעצמי בכנות שכך צריך להיות, ושזו היא דרכו של עולם. 
לא עלה בדעתי שיכול להיות אחרת. זה פשוט לא היה בתודעה שלי. מה גם שכך 
ראיתי גם אצל אבא שלי. אבא שלי היה קם כל השנים מוקדם מאד ועובד קשה. 

וכך חשבתי שכך באמת העולם מתנהל וכך צריך להיות.

R
וכך עבר יום ועוד יום ועוד יום, ואני ממשיך לסבול.

להיות.  צריך  לא  באמת  וכך  נכון  לא  זה  שאולי  מחשבות  בי  לעלות  התחילו  ואז 
אולי אפשר אחרת?

לקח לי זמן לעכל את המחשבה שבעצם זה יכול להיות אחרת, למרות שאני סובל 
כל כך.

עד ש...

עד שיום אחד, אחרי ששוב ספגתי צעקות מהבוס, אמרתי לעצמי: "אני לא מוכן 
לסבול יותר", ובהחלטה של רגע אמרתי לעצמי "בחיים לא אהיה יותר שכיר".

להתפרנס  ממה  חיפשתי  כך  כדי  ותוך  ללימודים,  חזרתי  תמו.  הזמנים'  'בין  ימי 
בשעות הפנאי בדרך להיות עצמאי.

דברים  מיני  כל  מכרתי  ולכן  חנות  או  עסק  לפתוח  כסף  מעט  אפילו  לי  היה  לא 
בביתי בשעות הערב. השכר היה בקומיסיון )אני קונה סחורה מַסּפק ללא תשלום, 

של  מכירה  זו  הייתה  פעם  לו(.  משלם  אני  הסחורה  מתוך  שמכרתי  מה  על  ורק 
בגדים, ולפני סוכות הייתה זו מכירה של ארבעת המינים וכדומה.

R
את  פותר  שאני  חשבתי  בכך  סת"ם.  סופר  להיות  הרעיון  לי  עלה  מסוים,  בשלב 

שלוש הבעיות ב'מכה' אחת:

בתור סופר סת"ם אני לא צריך לקום מוקדם, כי אני בעל הבית של עצמי.	 

אין לי בוס שגוער בי, כי אני בעל הבית של עצמי.	 

לשעה 	  ש"ח  כ-100  הרווחתי  )בהמשך  לשעה  ש"ח  מ-18  יותר  מרוויח  אני 
מכתיבה(.

וממחשבה למעשה.

ביררתי איך מתחילים וכמה כסף יעלה לי עד לשלב בו אהיה סופר סת"ם ואתפרנס 
לבד.

.1000$ אמרו לי שלימוד המקצוע עולה 

מה עושים? אין לי אף דולר אחד עלי.

האם היית פעם במצב שאין לך אפילו שקל? איזו הרגשה זו?

בתקווה  הכתיבה,  אומנות  את  ללמוד  רוצה  שאני  לאבי  סיפרתי  דבר  של  בסופו 
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