
 
 

1 
 

 תאריך: __________

 המצפן שלי לעצמאות פיננסית
 ואסטרטגית השקעההגדרת פרופיל 

 גיל : _______ 

לפעול  ימה אני מאמין שתחום הנדל"ן יכול לאפשר לאנשים הפועלים בו? למה חשוב ל
 ?ייל אותחושב שזה יכול להוב אניולאן  בתחום הנדל"ן

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 ! פסיכולוגיים ללא מחסומים –תאריך היעד ל עדמעוניין להשיג  יעדים שאני

 תאריך יעד:  ______________

 _______________________________________________________________  .א

 _______________________________________________________________  .ב

 _______________________________________________________________  .ג

 _______________________________________________________________  .ד

 _______________________________________________________________  .ה

 __ _____________________________________________________________ .ו

 _______________________________________________________________  .ז

 _______________________________________________________________  .ח
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 .₪______________: בעסקה הבאה להשקיע ויכול מעונייןני ההון העצמי שא .1
 . ₪_________ : _____עסקה הבאהבויכול להשקיע מעוניין  שאניההון הכלוא  .2

 מעוניין לבצע היא )הקף בעיגול או רשום בצורה חופשית(: ניסוג העסקה שא .3

 עסקת אקזיט מהירה .א
 נדל"ן מניב .ב
 שנים ושיפור עמדה 3-5נדל"ן מניב ומכירה תוך  .ג
 יזמות .ד
 )אחר(______________________________________  .ה

 
 היום _____ נכסים.י יש ברשות .4

מהיום הינה: שנים  ר בעוד ____________מעוניין לייצההכנסה הקבועה שאני סך  .5

 .חודש בכל ₪___ ________

 הקף את האמירה שמתארת אותך בצורה הטובה ביותר: .6

אני מעוניין לקחת סיכונים, יש לי תעוזה ואני מוכן לעשות את המרב כדי  .א
 .להצליח

כדי  אני לא מעוניין לקחת סיכונים, יש לי תעוזה ואני מוכן לעשות את המרב .ב
 .להצליח

 הקף את האמירה שמתארת את סוג ההשקעה המתאימה לך ביותר: .7

 המטרה העיקרית שלי היא להגדיל את ההון העצמי .א

 לרכוש נכסים בהדרגה ללא מכירתם בהכרחהמטרה העיקרית שלי היא  .ב

 .חו"ל\דרום\פוןצ\__ואני רוצה לפעול נדל"נית באזור מרכזהיום אני גר ב ________ .8

 :24:00ועד  7:00שנים מהיום, החל מ 5יום בחייך בעוד תאר כיצד יראה  .9

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 אקטיבי )הקף בעיגול( בעשייה הנדל"נית.\פאסיביאני מעוניין להיות  .10



 
 

3 
 

 בכל שבוע אני אקדיש ____ שעות לטובת הגשמת המטרות והיעדים שלי. .11

 בימים אלה ההכנסות הקבועות שלי לחשבון הבנק _______________ בכל חודש. .12
 בימים אלה ההוצאות החודשיות שלי הינן: _________________ בכל חודש. .13
 .₪וואות ע"ס ____________ וההחזר החודשי הינו ________ בימים אלה יש לי הל .14
 יובי ועומד על _____________בכל חודש.ח\התזרים שלי הינו שלילי .15
 .₪החיסכון החודשי שלי נכון להיום ע"ס _____________  .16

 אסטרטגית השקעה:

 שנים( 1-5השקעה בטווח זמן הקרוב )האת אסטרטגית ובמספרים תאר במילים 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

דים שאני רוצה וצריך להשיג בשנה הקרובה על מנת שאוכל להגשים את שני יעלהגדיר 

 המטרות הארוכות טווח שלי:

 __________________________________________ .א

 __________________________________________ .ב

 


