
 

 בס"ד

 !לרב אליעזר גרוס היקר 

היתה כשהחברה  עוד  הענפה  פעילותך  את  מלווים  שעשיתם    אנחנו  מהכנס  עוד  בחיתוליה.  ממש 

 במלון......)לא זוכר...מול בית כנסת הגדול עם אוזניות לתרגום סימולטני...לפני כמה שנים?( 

כבר בתחילת הדרך שמנו לב לאכפתיות שלך שאברך לא ישקיע ויסכן מעבר ליכולתו וזה היה אחד  

הרים וגבעות אלא העמדת את  המאפיינים הבולטים לעזור לציבור האברכים. מעולם לא הבטחת  

 .הדברים על אשורן בין אם יש צפיה לרווח בין אם יש סיכון

לציין שבסדנו עולה על כולם בדייקנות הדיווחים,   בעוד מקומות, ואפשר  השקעתי במשך השנים 

השקיפות, העידכון במשך השנה. השרות שהוא תמיד מסביר פנים ונותן הרגשה של משפחה. הכל  

ו  ביעילות  שהבוס  נעשה  רגע  בכל  שמרגיש  מהבוס  כנראה  מגיעה  מהחברה  הנושבת  הרוח  בנועם. 

הגדול בעזרתו. שלא נדבר על השקעות מוצלחות שהרווחנו וחזרו , וגם זו שלא ממש הצליחה בניו  

בהכנסת ספר   ומפגשים  זכורים לטוב ארועים  נדהמנו מהאכפתיות שלך ומהחזר הכספים.  הייבן 

התכנסוי  התעופה,  בשדה  ובהר  התורה  ,תמיר  וגן  בבית  משפחתית  אחים  באחוות  חוויתיות  ות 

חוצבים . הרגשה המלווה אותנו תמיד שבכל מקום "אליעזר" כשמו כן הוא. תמיד נכון לעזור בכל  

ל יהיה בעזרתך ותהיה הצלחה וסיעתא דשמייא וגם נסיעתא דשמיא בכל אשר  - מה שניתן וע"כ הק

 !תה ולא מליצה כללתפנה. כל מילה שנכתבה כאן היא אמת לאמי 

 י.ש. מירושלים  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 .שקיבלתי ממנו לאורך השניםאני רוצה להודות למאיר מלול על השירות הטוב 

 .על החיוך הלבבי וההתעניינות הכנה שלו בי ובמשפחתי בכינוסים השונים של בסדנו ובכלל

מאוד! בעיניי ראיתי. הוא נעים, לבבי, לא לוחץ מנדב מידע, כנה    גם תומר כורש נותן שירות מצויין 

  !ומשרה טוב מסביבו

אני רוצה להודות לך באופן אישי על שאתה מעסיק אנשים נפלאים כאלו וגם על השירות האישי  

 .שאתה נותן לנו בהודעותיך ובשיחות הועידה שלך

ישיר   מידע  מהם  שואב  ובעיקר  אישי  באופן  מהם  מחכים  מפי  אני  בחברה  השקעותיי  על  ואמין 

 !הקודקוד בעצמו 

 !תודה רבה לך על כך

( שלך ביותר  כמובן שאתה יכול להשתמש בשמי עלמ''נ להודות לצוות המיוחד ) 

 



 

 ,בכבוד רב מאוד

 בכל  לך רבה ובהצלחה

 מ.ג

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 היקר  אלי

  עם  אמינה,   איכותית,  חברה  ממשקיעי  להיות  ב"ה   וזכיתי  רבות  שנים  כבר   בסדנו  את   מלווה   אני 

  ההלכה.  דרך ע"פ כהלכה  שמתנהלת הכל  ומעל ישרות

  השנים אותם לאורך בקשר  איתם שהייתי אנשים אותם על לכתוב יש הטוב הכרת  שמן סבור אני

 גרוס  אלי

  שמפתיעה  כנות  בעל  דרך  ישר  איש  ודיסיפלינות.  יכולות  רב  אומן  כנגן  המלאכה  על  המנצח  האיש

  לאדם  תיתן ולא  ירוויח   שהמשקיע חרד  כל אלי,   אתה  אבל להאמין  אפשר אי מחדש. הזמן   כל אותי 

  בהתנהלותך   תמיד   ראוי.  סיכונים  פיזור  לו  אין או  מספיק  השקיע  שהוא  למסקנה  הגעת  אם  להשקיע

  איש  שאלפי  -  גדולה   חברה  מנכ"ל  על  שמע  מי  לחברה.  רק  ולא   להרויח  למשקיע  לגרום  יךא  חשבת

  איך   החשיבה   עם  תמיד   אבל   תמיד   אלי.   אתה   זה   שלו.  לנייד  ישירות  להתקשר   יכולים  )משקיעים(

  נחמד,  כזה  לבבי,  כזה  ב"ה  ולהיות  להמשיך  לך  מאחל  אני  סיכון.  במינימום  למשקיע  רווחים  לגרום

  סופיות  האין האנרגיות  כל  את  לך  יש  מאיין  יודע  אני  אין  שלך.  המיוחד ההומור  חוש  עם  מנטש,  כזה

  לתועלת  והחסרונות  היתרונות  על   מיקצועית  התבוננות  תוך  שזז  דבר  בכל  להתעסק  הללו

  ובחומר  הועידה   בשיחות  המידע  פריסת   תוך   המשקיעים  מול  אל   השקיפות  מערכת   המשקיעים.

  נפש ידיד לי  רכשתי  אלא להשקעות  דרך מורה רק לא  אלי, שביליב אתה ורע.  אח להם אין -  הכתוב

  אמיתי.

  אדם.  לכל שלי והערכה התודה דברי את  להעביר בהחלט  ניתן

 איתם רופף קשר לי  היה או מכיר אני שאין ומצויינים  טובים אותם לי  יסלחו

 ובכבוד  בברכה

 ב"ב .ש.ש

-------------------------------------------------- --------------------------------------- 



 

 שמח  חנוכה

 ,שלום וברכה

כפי שאמרתם אליעזר לכתוב כל מייל בנפרד אז הנושא כאן הוא שבחים על בסדנו יש המון אבל  

  -אכתוב כמה

נאמנות  מתוך  שלנו  הציבור  עם  עובדת  בעצם  בסדנו  אמון    - חברת  ונותנים  מאמין  ציבור  אנחנו 

  .אמונה כי הם שליחיו של הקב"ה והם פועלים מתוך יראת ד' אשר על לבבםבאנשינו מתוך 

בתקופתנ ובפרט  מקום  בשום  בכלל  או  כמעט  מצוי  שלא  דבר  איזה   וזה  על  פעם  כל  ששומעים 

"תרגיל" חדש של איזה יזם שאנשים איבדו את ממונם. והנה לכם מספר אירועים אשר מתוכם  

 .עומד בראשה אליעזר גרוס נ"יניכרת נאמנותה על של חברת בסדנו וה

ב למשפחתי  וגם  לי  היו  בסדנו  2א.  של  בארה"ב  נדל"ן  ניוהייבן,    -השקעות  וסקסס  צ'אפל,  ייל 

ההשקעות הללו לא צלחו ולמרות זאת אלי גרוס החליט לקחת את ההפסדים על עצמו ולהחזיר את  

הרי בכל השקעה יש  מלוא הקרן למשקיעים וזאת לפנים משורת הדין דבר שיוצא מגדר הרגיל, ש 

 .סיכון

בנוסף לכך ניתנו אפשרויות גם להשיג רווחים מההשקעות הנ"ל, מי שבחר להעביר את הקרן לטובת  

השקעה אחרת נחשב כאילו השקיע שם מתחילתה וכך יקבל את אותם רווחים של מי שהשקיע שם  

מהרו יותר  שליש  תוספת  ולקבל  הקרן  את  להעביר  גם  אפשרות  היה  ועוד  שיהיו  מתחילה,  וחים 

שיגרתיים אינם  שהם  דברים  אלו  לטמיון.  ירד  לא  שהשקיעו  שהזמן  כך  כפיצוי   וניתנו עתידיים 

 .למרות הסיכון שיש בכל השקעה. זו נאמנות וישרות שאין כדוגמתה

ב. היה פעם שהתלבטנו אם להשקיע בהשקעה מסויימת אז עשו לנו שיחת ייעוץ עם אלי גרוס לאחר  

לנו   ושמע אמר  כזה  שהסביר  סיכון  בסוג  לא משקיעים  ואנחנו  גבוה  בסיכון  השקעה  זה  שלגבינו 

לא   זה  הזה  הספציפי  למשקיע  כי  אצלו  להשקיע  שלא  יעץ  טוב  שמעתם  להשקיע.  שלא  והמליץ 

הענקית כדי לעזור כמה שיותר   כפתיותמתאים זה גילוי ישרות יוצאת דופן וגם שוב ניכרת מידת הא

 .למשקיע

 -מיםג. עוד בענייני יראת ש

 .אלי גרוס עמד בראש ההפצה של חומרת גילוח באיסורי תורה חמורים של הפיאות. 1

 גייס תרומות לישיבה בפתח תקוה . 2

כל שנה בסופה אלי מבקש מכל אחד אם נפגע ממנו שישלח לו אישית במה ובודק עצמו כיצד  .  3

 .אפשר לפצותו

 .המידות והעבודה לתיקוןשלח לנו טבלה של עבודת ד' . 4

לעשות   מנסה  הוא  רוח  נחת  וכמה  עובד  גרוס  אליעזר  שמים  יראת  כמה  עם  מוכיח  שהדבר  כך 

בפרקמטיא של התלמידי חכמים אשר הוא מבצע, אשריו ואשרי חלקו בזה ובבא. כתוב שאוכלים  

  .כחלק כחלק עמהם לעול"ה

 .אשריך אלי המשך כך עלה והצלח

 י.א.



 

 

 ----------------- ------------------------------------------------------------------------ 

 

מה יותר טוב מימי חנוכה כדי לכתוב מכתב הודאה. וכמו שפירש השפת   ,שלום וברכה ,אלי היקר

אמת זצ"ל ההבדל בין הלל להודאה, שהלל הוא על דבר נגלה אבל לשון הודאה הוא להכיר את  

וכן אני עכשיו מודה לה' על שזיכה אותי   .)נראה כן עד עכשיו (כמו הודאת בעל דיןהטוב שלא היה 

להיות חלק מ"המשפחה" הנפלאה של בסדנו. כשעשיתי את ההשקעה הראשונה בבסדנו בקרן  

(לפני ארבע וחצי שנה, לא ידעתי בדיוק עם מי אני עושה עיסקה, ומה יהיו   36נדל"ן פלוס (פרנסה 

רי כמה ימים אחרי חתימת החוזה, נרגעתי שיש לי עסק עם אנשים התוצאות. אך כבר אח

נאמנים: כשעשינו הכירות בשיחה טלפונית, הצעת שאפשר להתחלק בהוצאות של המרת 

אמנם בשעת מעשה, בחתימת החוזה במשרד, לא חישבנו כך. אולם אחרי כמה ימים,  .הכספים

על ההפרש. מעשה "קטן" זה נתן לי  התקשרו אלי ושלחו לי צ'יק עם החזר   ,מבלי שאני אבקש

אפילו כאשר נאמרה רק באופן רעיוני ולא כהתחייבות ממש.   ,התחושה שאצלכם, מילה זה מילה

ואילו מנסיון עם חברות אחרות, צריך לרדוף אחריהן כדי שישלחו הכסף שמגיע למשקיע, וכולי  

ד ועוד השקעות בחברה עד  ומאז לאט לאט, התחלתי להוסיף עו .יהאי ואולי שלא יאחרו יותר מד

ועכשיו אני יכול לראות בחוש שמלבד הרווחים  .שאני מושקע היום בקרוב למליון ש"ח

וההצלחות, מדובר כאן באנשים יראי שמים, שקופים ונאמנים שתמיד דואגים לטובת המשקיע.  

נת הלוקח  זמינות והב ,השירות לקוחות מצוין, תמיד יש תשובה מהירה. וכן יש לי לציין היעילות

שתמיד   ,של "המנהלי תיקי לקוחות" שהתעסקתי איתם: מאיר מלול, מרים ציטרון ובנך מאיר

ואחרון אחרון החביב היו"ר, תודה לך אלי, שאתה עושה ימים כלילות   .מאד נעים לשוחח איתו

טים  קלמען המשקיעים, ואפילו מוכן לקחת אחריות ולוותר למנוע הפסד מהמשקיעים (כמו בפרוי

דכונים והשיחות ועידה  יו הבן: צ'פאל, ייל דאגת, תשקיף). וכן סבלנות גדולה עם כל ע של נ

לא   .שנותנים למשקיע הרגעה ותחושה של "שותף" שיודע מה נעשה בחברה ויכול להביע דעתו

ם  ינותר לי אלא לברך ברכת הדיוט שתמשיכו לזכות את הרבים בכל הדרכים שאתם עושים, הגלוי

לקדש שם שמים בכל העולם, תצליחו בכל דרכיכם. שיהיה לך ישוב הדעת  והנסתרים. תמשיכו 

לקיים כל הסדרי לימוד שאני שומע שיש לך. ותרוו הרבה נחת מכל הצאצאים ומכל המשפחה  

  .הגדולה של בסדנו

 בהוקרה ובהודאה 

 א.ט. 

 

---------------------------------------------------------------------------- ------------- 

 

 . ברצוני להודות לכם על האפשרות להשקיע בחברה אמינה ושקופה המתנהלת על פי ההלכה

בציבור   הפועלות  על חברות  ביררתי קצת  אני לא משקיע כבד, אבל על הסכום שרציתי להשקיע 

  .החרדי, ובסדנו בלטה מאד ביושרה ובהגינות מה שהביא אותי להשקיע את כספי בחברתכם



 

 , מעריך ומוקיר 

 י. לוי 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

בהשקעה של הנדל"ן בהנפקה, היה הפסד של מחצית     רציתי להביע את הערכתי להתנהלות החברה:

למשקיעים. דבר זה בכלל לא מובן מאליו,  מההשקעה, והחברה קיבלה החלטה להחזיר את כל הקרן  

 .שהחברה נושאת בהפסד ודואגת למשקיעים

 !יישר כוח

 ,בברכה

 ג.ד. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  ,שלום אליעזר

 

ובצורה  ראשית אני רוצה להודות לך על ההובלה המדהימה שלך, על הנ  יהול המרשים ביד רמה 

  .איכותית ויסודית, על הרעיונות המקוריים ועל החיבורים והשותפויות החדשות שאתה רוקם

 

  !יישר כוח עצום 

 

 

 מילים לבוא לחזק את ידך  רציתי בקצת

 חבל מאוד שלא עשיתי את זה עד היום וזה לא בסדר מצידי

 לכתוב לך אבל אולי משמים הגיע הרגע שאני צריך  

 

 בודדים והתחילו בטענות ומענות  שקמו מספר אנשים במיוחד עכשיו לאחרונה

 ולכן רציתי לבוא לומר לך דבר ראשון יישר כח עצום 

  על כל עשייתך ועל כל המסירות שלך ושל כל עובדי החברה

 ביום ובלילה בארץ ובחלל ללא לאות למען שאר המשקיעים

 שנים שאני בחברה  10אני כבר מכיר אותך כמעט  

 ומעולם אבל מעולם לא תפסתי אותך באיזה שקר או בהתחמקות 

 כנה אמיתי וישר  יתיההיפך הוא הנכון תמיד ה 

  ואפי' לפעמים יותר מידי כנה לא מרחת אותנו בהבלים הודית על טעויות במקרה והיו טעויות

 הפקת לקחים 



 

 ל הסיעתא דשמיא שיש לךונכון אני בטוח שכל מה שהגעת היום לאן שהגעת זה רק בגל 

 ישר והגון ומוסר את כל ליבך הטוב למען הכלל והפרט  ה בגלל שאת 

 

 נים ובכל ההשקעות י כל משפחת בסדנו שיהיה סיעתא דשמיא בכל העניולאני מאחל לך ולנו  

 למרות הקשיים אנחנו כולנו איתך מאחוריך לא חושבים לרגע שהיה משהו שיכלת לעשות ולא עשית 

 , יסים ונפלאות ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבהבעז"ה עוד נראה נ 

 ח.פ.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ,אליעזר שלום

 - בהמשך להקלטה בה ביקשת משוב לגבי התנהלות החברה

הייתי פעילה אני יכולה לציין שניכרת  אני אמנם לא משקיעה "כבדה", אך ממעט הפעמים בהן כן 

ההשתדלות מול הלקוחות: שיחות ועידה, מתן אפשרות לשאלות/פניות ומענה. אפילו בקשה זו  

 .למשוב מהווה חיזוק לעניין ומעידה על הרצון להיטיב

 

כמו כן, אני מודה על כך ושמחה שישנן שיחות בהן מוקלטת הודעה עם עדכונים ומידע ולכן גם לא  

 את עצמי מרשימת התפוצה.   מסירה

 

 ,תודה רבה והמשך סייעתא דשמיא בעבודתכם

 ד.מ. 

---------------------------------- ------------------------------------------------------- 

 

  יוסיפו  שלא  מתעקש   מה  )שמשום  הי"ו   גרוס  אליעזר  מר   בראשה,  והעומד  "בסדנו",  קבוצת  לכבוד

 לכך...( בהחלט שראוי אף "הרב", תואר לו

  

 .ותודות  מחשבות מעט להביע  לנו  שניתנה ההזדמנות על שמח

  

 "בסדנו".   לו שקוראים לבית גדולה הערכתנו

 הערכה. את יוצרות ומגוונות  רבות נקודות

  הבית.  בראש העומד האשכולות איש כמובן, ראשית,

  עם לדבר  לי  ]יצא  מפורסמים גם כנראה,  ואגב,  מאוד. ומורגשים  בולטים היו"ר  של ואמינותו  יושרו 

 לא"...[. - פלוני ישר. -  סגרו  "אלי בבטחון: הפטיר והוא   שמתמצא, חיצוני עו"ד

  שלו.   והמקצועיות  החכמה  תקיפות:([,  צריך  לפעמים  אם  ]גם  והמנהיגות  הניהול  כושר  -  להם  נוסף

 הכלל.  מן יוצאת  והיא  התמונה,  את משלימים  הללו



 

  

 בשפע. - לעזור טוב ורצון  ושירות זמינות ומסור.  נפלא הוא  גם בסדנו של העובדים צוות

  

  אצל   שונים  ובאופנים   תמיד  שמורגשת  כ"כ  היהודית  הרוח  את  גם  מאוד  אוהב  אישי,  באופן  ואני,

 אתכם"...[.  ישמור "ה' הקבועה: הברכה ]עם "בסדנו"

  

 האפשר.  ככל  בכבוד   להתפרנס  אנשים  להרבה ותעזרו דשמיא,  בסיעתא תמיד  שתצליחו  נברך  רק  אז

  

 אמיתית,  והערכה רב בכבוד

 ש.כ.

---------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 

  שלום

 

  " 1"יורק   לפני כשנה צירפתי את הורי להשקעה דרככם בפרויקט

 בחודש האחרון הצטרפתי גם אני להשקעה )כסף סגור לשנתיים עם ריבית קבועה( 

 

פי   על  נעשות  וידוע שההשקעות  יראי שמים,  ורגוע לעבוד עם חברה שיש בה אנשים  נחמד  מאוד 

ההלכה. בעז"ה אמור להתפנות לי סכום שהושקע במקום אחר, ברגע שיתפנה אין לי ספק איפה  

  הבית של ההשקעות שלי

 

ם ועדכונים  הייתי שמח אם זה דבר אפשרי שיהיה אופציה לכניסה לאזור האישי כדי לראות נתוני

 על התיק והפרויקטים 

 

 תודה רבה על האכפתיות 

 ר.ק. בית שמש 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  .מעל ומעבר של השקעותינו האכפתי ראשית, אני מעוניין לשבח אותך על הניהול

 .שלנו המעוניין מאוד שנצליח, ובס"ד לרוב זה עולה בידך מרגישים שאתה מתנהל כמו ה"אבא"

השקיפות של החברה בכל הממדים מצויינת, דוחות תמידים כסידרם, ואף שיחות ועידה פרטניות  

 .דברים שכמעט לא ראיתי במקומות אחרים -בעת הצורך לכל קבוצת משקיעים לפי השתייכותה 

 .VIP ההרגשה היא כמו לקוחות

 .והערכתי תודתי  נהנתו הנ"ל  כל על

 ש.פ. בני ברק 



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 בוקר טוב 

 

 בהמשך לשיחת משוב 

 

 יש בבסדנו אנשים מקצועיים ברמה גבוהה 

 כולל העומד בראשה 

 .חברה שרצה קדימה מאוד מהר ושואפת להצליח אבל כמובן צריך סייעתא דשמייא

 .חברה שבראש מעייניה הצלחת המשקיעים

 .יש שירות לקוחות מעולה שנותן תשובות לכל השאלות

 

דבר   של  בסופו  וכולם  עבודתי,  במקום  הכולל/  לספסל  מחברי  רבים  עם  משוחח  אני  היום,  כבר 

מחפשים את הדרך שהכסף יעבוד לבד. לכולם אני מחדש את המציאות של חברת בסדנו, ולפלא  

 .כזו בעיני שיש אברכים או אנשים רגילים שעדיין לא מבינים את מציאותה של חברה

בתור מי שמכיר אישית את החברה, וכן כמשקיע, אני ממליץ בכל פה, שהרי בהשקעות אתה קודם  

כל מחפש אמינות, ואמונה נמצאת רק אצל יראי ה', ואין עוד חברה שיכולה לספק אמינות ברמה  

 .כמו של בסדנו

כנסים    -ם הכל  אני נדהם כל פעם מחדש איך יתכן שעלתה בימינו כך, חברה מצליחה, מרוויחה, וע

של סיום ש"ס, הודעות קוליות על הפסדים לחיזוק האמונה בהשי"ת... כאילו מדובר בימות המשיח  

 .או בעולם הבא

אני ממתין למועד מימוש כספי הקרן שבה השקעתי שהולך להיות השנה, ואני בטוח שבעזהי"ת  

לחו הזו  הבשורה  את  ולהפיץ  לפרגן  יותר  עוד  ואוכל  נאים  יהיו  והחוצההרווחים  ידידי   .ג 

 

 ,הצלחה רבה בהמשך הדרךב

 ...[ 3ולא רק פי  4... ]מתפלל שיהיה פי  61ממתין בציפיה לתוצאות קרן 

 ד.ס. נתיבות  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 שלום לך 

לי. ובקרוב תפדה אחת מתוך    אני מרוצה באופן כללי מהשרות שניתן  כבר שנתיים    3אני אתכם 

   השקעות שיש לי אצלכם.

 .ה. ירושלים מ

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 לכבוד חברת בסדנו) אליעזר גרוס( 



 

להשקעה   משהו  חיפשנו  ארוכה  תקופה  מנהלת,  שבסדנו  להשקעות  כשותפים  נכנסנו  ואחי  אני 

ר) ריבית ועוד( וב"ה מצאנו את בסדנו, לפני  במקום עם אמינות והקפדה על ההלכות הנוגעות בדב

 .שהשקענו בחברה התייעצנו עם דעת התורה שלנו וקבלנו את ברכת הדרך

החששות   את  מרגיעים  והסבריו  סבלני  מאוד  אדם  בוארון(  חן  בנו)  שמטפל  החברה  נציג  בנוסף 

 המובנות בדבר ההשקעה 

 א.א. מגדל העמק 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 לכבוד ר' אליעזר גרוס הי"ו יו"ר קבוצת בסדנו 

 

 באתי בשורות אלו להודות לקבוצת ההשקעות הנפלאה שלכם

 ת ביותר היתה לי הזכות להצטרף אליכם לפני קרוב לחמש שנים באחת מקרנות ההשקעה הטובו

 זו היתה דריסת רגלי הראשונה בתחום ההשקעות הפיננסיות ]אחרי צבירת חסכונות בבנקים[ 

 

 ההצהרה הברורה והחד משמעית שכל  היו:  הערכים ששבו את ליבי מהרגע הראשון

 השקעות הקבוצה הינם אך ורק על פי ההלכה היהודית, עם פיקוח הדוק מגוף 

 החרדי "בד"צ העדה החרדית", ובנוסף   הכשרות המפורסם והמחמיר ביותר בעולם

 ההתחייבות הברורה על הימנעות מהשקעות שאינן תואמות להלכה כגון בתחומי 

 ריבית, התעסקות עם חומרים או מוצרים לא טובים וכדומה

 

 במשך השנים נוכחתי לראות שבחירתי היתה מוצלחת ביותר, וכך זכיתי להעמיק 

 בוצה ולהרחיב בסייעתא דשמיא את השקעותי בק

 

 ,לאורך כל התקופה נפגשתי עם לא מעט עובדים שעשו את מלאכתם באמונה, בכנות

 ביושר ובתבונה. הזכורים לי מביניהם הם: מאיר מלול, רפאל )?(, מאיר 

 גרוס, גברת שולמית, גברת תרצה, גברת מרים ציטרון ]אחראית על התיק שלנו 

 בקשרי הלקוחות[ ועוד רבים וטובים

 

 .הקבוצה ר' אליעזר גרוס הי"ו חופפת על כולם. הנעימותברור שרוח יו"ר 

 ,החביבות. הענייניות. וגם מעוף ומרץ בלתי נדלים הלא הם פרי חזונו הנפלא

 והם מחלחלים עד אחרון עובדי הקבוצה 

 

 בשולי הדברים אזכיר גם את תמיכת יו"ר הקבוצה במיזמים בקהילה כמו צדקה 

 ]שומרי שבת, תספורת כהלכה ועוד[ המעידים על הרוח וחסד, קיום מצוות בהידור 

 'המיוחדת הנושבת בין כתלי 'קבוצת בסדנו



 

 

 בנימה אישית: יש לי את הזכות להוציא בקרוב בע"ה ספר מיוחד לנושאי 'כלכלה 

 כהלכה' שזכה לתמיכה והשתתפות בלתי מסויגת של יו"ר הקבוצה ר' אליעזר גרוס 

 אור עולם במהדורה מיוחדת עבור משקיעי הי"ו באשר ב"ה עתיד הספר לצאת ל

 ושותפי הקבוצה. ועל כך תודתי והוקרתי באופן אישי 

 בברכת הצלחה ובהערכה מרובה 

 מ.צ.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ולעומד בראשה מר אליעזר גרוס   לכבוד חברת בסדנו

 זכיתי להיות מוותיקי המשקיעים כעשור שנים 

 וראיתי חברה מדהימה מעל כל קנה מידה 

  מגוונת בהשקעות מכל הסוגים

  תמיד מחדשת את פניה

   ועל הכל המותג זה האמינות 

 לנו מכירים את אליעזר וכ

 שתמיד מחפש את טובת המשקיעים והכל בישרות 

  ובנאמנות ואם יש חשש אמיתי של ספק באיזה ענין

 וגם אם זה יהיה על חשבונו    רבות בשביל שכולם יהיו מרוצים  יעשה

  בחברה ומביאים עוד אנשים להשקיעלא פלא שכולם ממשיכים 

 יהי רצון שתצליחו בכל מעשה ידיכם 

 הצלחתכם זה הצלחתנו 

 בברכה ובהערכה רבה 

 ל.ו. גבעת זאב 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .מרוצה מהאכפתיות של חברת בסדנו   רציתי להגיד שאני

 

 .רעיון נחמד לחדור לשוק במשהו פופולרי  לאחרונה הפרסום של אהלן ובאלו,

 

 . עלה והצלח

 .הצלחתך זו הצלחה של כולנו 

 ז.ש. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

אני מודה לך על עצם האפשרות וההזדמנות שנתת לי בתור משקיע 'זעיר' שאינו יודע כיצד להרוויח  

 .בעצמו, ולמרות שהרווחים רק על הנייר.. הם מעודדים את רוחי

 

לעושה   'וכו כל הנביאים כולן לא נתנבאו אלא " :ים דברי הגמ' ברכות לדחשבתי לציין כמה מתאימ 

  .על חברת בסדנו  ,'פרקמטיא לת''ח

 .ובוודאי שבין לקוחותיכם יש משקיעים רבים שעונים להגדרה זו

 

 .יהי רצון שתשרה שכינה במעשי ידיכם, ותמשיך להצליח פי כמה מכפי שהיה עד היום

 .חודיתי ותמשיך לקדש שם שמים בדרכך הי

 א.ק.

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

זו ההזדמנות להביע הערכתי העצומה למנכ"ל, אשר לצד כישוריו וחכמתו בולטת גם ישרתו טוב  

מאין   ה'  קידוש  בדבר  יש  ואמינותו,  וצדק  לבו  היושר  בדרכי  ההליכה  שדוקא  של  -כמוהו  דרכיו 

 .הם הם המביאים הצלחה ושגשוג, ולא דרכי רמיה ושקר הממלאים את עולמינו  -אברהם אבינו

 שוב, תודה על הכל 

 ח.ו.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

                                                                                                                                                                         גרוס  ר אליעזר  'לכ

  לפחות מבחינתי( בחברתך,כאחד שנמצא עמכם בקשר זה למעלה משנתיים ומושקע בהרבה כסף )

לחברה מספר    אני העובדה שהבאתי  היא  לכך  עדות  וביושרך.  בך  לי אמון מלא  שיש  לציין  רוצה 

. בנך מאיר שדרכו אני מתנהל ומשקיע הפך להיות כמעט בן בית   משקיעים לא קטן כולל אשתי 

נזק   בלא  סייבר  סקיי  משקיעי  אותנו  להוציא  הדרך  את  שתמצא  מקווה  אצלינו. 

ת  ושאמונתך תביא  באורבן  מאדשההשקעה  טובות  בריאות   וצאות  לך  מאחל  תתממש.  אכן 

 ימים  ואריכות

 פ.ש. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

כולה   המערכת  לבין  המשקיעים  בין  אמינות  הרגשת  שיש  לציין  שיש  חיובי  בדבר  אפתח  ראשית 

קע תורני אשר מבין מה זה כל שקל לציבור חרדי אשר חוסכים  ובפרט כשהעומד בראשה בא מר

מפת לחמם על מנת לחסוך ולפרנס את המשפחה ולחתן את הילדים בכבוד הראוי כשהכל מתנהל  

   ע"פ ההלכה

 מ.נ.   

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

מהלר להודות  רצינו  הארות  שבקשת  זו  בהזדמנות  היקר  גרוס  אליעזר  צריכים   '  היינו  שמזמן 

תמיד בזמן על ניהול   על השקעות בלב בטוח על יחס אישי ואורך רוח על רווחים שמגיעים   לעשות

הקרן באמינות מקצועיות ושקיפות ישלם לך ה' שכרך ותראה ברכה בעמלך וס" ד תלווה אותך בכל  

 דרכך

 ביתר עילית   י.ז.

---------------------------------------------------------------------------------------- - 

 

  הרבה זמן לא היינו בקשר

  . מקווה ששלומך טוב

 

   - בקשר לעדכון האחרון על מתווה מכירת סקייסייבר וחלוקת הכסף למשקיעים

 . במציאות הקשה שנוצרה בכל העולםדעתי שאתה פועל באופן ראוי והגון 

  .להבנתי לא כדאי להתייחס למעט החריג שמקטר שלא כהוגן ומאשים אותך בטענות הבל

 .אותו מיעוט כמובן שאינו מבין מאומה בעסקים והשקעות ובמאמצי פיתוח ושיווק

 

  .מאחל לך הצלחה בכל העניינים

 ל.פ.

------------------------------------------- ---------------------------------------------- 

 

 גרוס!  הרב המסור למנהל 

 השוטפים  והעדכונים האישי היחס על אישית תודה

 הועידה   שיחות ועל

 ומשקיע  משקיע לכל אישית דאגה ועל

 בחברה  היחיד המשקיע שהוא בהרגשה

 ההלכה. כללי עפ"י מתנהל  והכל

 ובריאות   והצלחה ס"ד  הרבה עמך העוסקים  ולכל  ה' לך  יתן

 טובות  בשורות

 י.ע. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  שלום רב

 !אני עכשיו בעיצומם של ההשקעה השלישית והרביעית אצלכם ב"ה

 .עסקת תיירות דובאי 4, 61פרנסה  3ייל צ'פל, 2, 9פרנסה  1

 !המוחלטת שלכם מה שדחף אותי להשקיע אלכם היא הישרות



 

לדוגמא בעלמא אציין שבפגישה הראשונה שלי אצלכם שהיתה אצל ר' שלום ציטרון הוא אמר לי  

 !לא מצוי בחברה אחרת  אשקיע את זה מה שבדרך כלל לא שאם זה הכסף של הדירה שלי

 !א דשמיאשיהיה לכם המשך הצלחה וסיעת

 ד.ט. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 מכתב הוקרה להנהלת בסדנו סוף השנה הלועזית 

אך   התהליך,  לסוף  הגענו  לא  עדיין  וצוותו,  גרוס  אלי  הרב  אצל  מושקע  שכספי  שנים  כמה  מזה 

שיו התרשמתי מאמינות, יכולת הקשבה כנה, עד כדי פעולות  מהקשר שהיה לי עם הרב גרוס ואנ

שנזקקתי להם לפנים משורת הדין שהראו על יכולת גמישות והתחשבות בפרט, תמיד נעניתי בסבר  

פנים יפות בצורה עניינית ומהירה. היה לי קשר עם צוות המשרד שטיפלו מהר בבקשותיי, ניכרת  

פש להצלחת המשקיעים, היה לי קשר רצוף עם ר' מאיר חריצות ומקצועיות יראת שמיים ומסירות נ 

 .מלול שנתן יחס אישי עם פגישות נינוחות ורצון כנה לעזור בצורה שמנסה להבין ולעזור בעניינך

מאחל לכל הצוות הנפלא המשך סייעתא דשמיא שמלווה אותן, ויזכו להיות שליחים נאמנים  

 לממונם של ישראל 

 נ.א. חיפה 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 שלום

 הצטרפתי אליכם השנה 

 פעם ראשונה שאנו משקיעים 

 מקווה שיצליח בעזרת השם

 התרשמתי מכם מאד מכל הבחינות 

 וכן ברצוני לשבח את גב' רחל בורשטיין 

  שאיתה הייתי בקשר כל הזמן

 ,חס נעים ומכבד, סבלנות ואורך רוחעל י

 על ההסברים המפורטים 

 ..גם כשכבר שאלתי יותר מדי הרבה שאלות

 תודה רבה 

 שיהיה לכולנו סיעתא דשמיא

 ת.א. בני ברק 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

 כבוד ר' אליעזר נ''י 

 שלום וברכה 

לאברכים   גם  אפשרות  שנתת  מה  במיוחד  שלך,  והכנה  הישרה  ההתנהלות  את  מאד  מעריך  אני 

ל מאידך יכול לעזור לנו  להשקיע סכומים קטנים יחסית שאולי יותר מקשה על הניהול שלך, אב

  בשלב של חיתון ילדים שאין לנו סכומים גדולים להשקעה, וזו הצלה גדולה לאברכים

 יעזור ה' שתמיד תצליח במעשה ידך 

 י.א. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 לכבוד ר אליעזר גרוס 

 להודות לכם על הגינות וישרות שיש לכם רציתי 

  שלא ראיתי באף מקום

  וכן רציתי להודות על השרות שלכם

 חות וובמיוחד למאיר ורחל ולכל צוות שרות הלק 

 שנותנים שרות אמין ומסור בלי לשקר ולשכנע סתם להשקיע ... 

 ש.ש. 

------------------------------------------------------------------ ---------------------- 

 לכבוד 

 הר"ר אליעזר גרוס לאוי"ט 

באורבן, אבל בעצת בנך, ברא    -אמנם קטן    - ראשית רציתי להודות לך על האפשרות להיות שותף  

דאבוה, שהמליץ לי לאור מצבי לא להוסיף לעת עתה עד שאגמור את התחייבויותי על חיתון    כרעא

 .הילדים

הבן כמו אביו, מחונך לישרות ולנתינת עצה אמיתית ונכונה לפי השואל ולא לפי האניטרסים שלו  

 .או של החברה

 .יעיםואכן זהו קו שאני מרגיש בחברה זו, שהכל שקוף מאד ומשתדלים מאד לטובת המשק 

 .ואכן כולם מקוים שהשם 'בסדנו' אכן יביא ס"ד לחברה ולמשקיעים כאחד

 .שנה במכבי פתח תקוה בהמתנה לבדיקת מאמץ לב  13  -נפגשנו לראשונה לפני כ 

ספרת לי, שאתה הכנסת את הענין של שווק ד' המינים באריזה כמו שהתקבל לבסוף אצל כולם. וכן  

 .וך כדי הליכה על מסלול הליכהשיש לך תוכניות שילמדו דף היומי ת



 

אני מצידי נתתי לך חוברת 'תמצית חפץ חיים' עם ברכת המזון, בתקוה שהיתה או שעדיין הינה  

 .אצלך בשימוש

כשישבת בזמנו 'שבעה' באזור רח' יעל, באתי לנחם והתבוננת בי ארוכות, היה נראה שאני נראה לך  

 .מוכר, רק לא יצא אז לדבר

חלקים של ספרי משנה ברורה עם עבודתי    7שבועות הקרובים להביא לדפוס  בעזרת ד' אני עומד ב

רבת השנים 'דרך ברורה' שהוא ביאור וסיכום כל השו"ע המשנה ברורה בה"ל ושעה"צ, זהו ספר  

זה המשנה ברורה בעצמו    -יחודי שאין כמוהו ]הגרמ"ש קליין בהסכמה[, זה לא ליקוט, לא תוספת  

 .אלמנטים מיוחדים לקליטה ]היו שקראו לו משנה ברורה אוטומטי[מונגש ומותאם לדורנו עם   -

  -שבאותה 'יחידת זמן' שמקדישים ללימוד המשנה ברורה    -זהו 'ביאור חזותי' שהוכיח את עצמו  

יוצאים בעזרת ספרים אלו בהבנה ובזכירה ללא כל יחס לעומת לימוד ללא ה'דרך ברורה', מלבד  

 .רביםהצלחה בדוקה במבחנים, כפי שהודו 

 .השווק אמור להיות מלווה בקמפיין מקצועי

סיפורים מהחיים ]משווק בעיקר ב'יפה נוף'[, ספר    200  -כמו כן יש לי ספר 'קיצור חפץ חיים' עם כ

 .מאד יחודי שאין כמוהו שילוב הלכות עם סיפורי דוגמאות מעניינים ויפים

 .תוספר זה יכול להיות ספר לימוד בבתי הספר, צריך רק לדחוף או 

כמי שהרים את ענין 'הקפת הראש' להנחיל בכלל ישראל ועלה בידו, הנני קורא לך גם להנחיל את  

'קיצור חפץ חיים' עם הדוגמאות והסיפורים ]דרך אגב, הסיפורים כל כך יפים וכל כך ממחישים  

עד שהרבנית של הגאון ר' משה הלל אמרה לי שגם הראש ישיבה קרא אותם, והגה"צ רבי דן סגל  

 .מר לי שהרבנית שלו קראה[א

 מ.נ. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 ,ר' אליעזר שלום עליכם

 ,ממושב הזורעים --שמי 

 ,אלף ש"ח  140לפני כחודשיים השקעתי דרככם סכום של 

 .של מעלות דפנה בירושלים בפרוייקט

 ,ראשית הכרת הטוב לאבי בנטוב שהגיע עד אלי בצפון הרחוק

 !והיה סבלני לכל ההתלבטויות שלי במאור פנים, תודה



 

 ,בתודה

 פ.ק. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 לכב' הרב אליעזר גרוס מחברת בסדנו 

 שלום וברכה 

 להודות לכם באופן אישי  ברצוננו

 שנים הרגשה טובה ורגועה  8יש לנו כבר 

במוצר "סקיי סייבר" נמצא במקום אמין ובטוח כמו כן אנו מאוד נהנים   אנו יודעים שהכסף שהשענו

  שאתה משאיר בעצמך את ההודעות ולא קריינות זה נותן אווירה של שותפות וביחד הרגשה נעימה

 בכבוד רב 

 

 מוצר ימכר בדובאי בעה מאחלים שנה אזרחית יותר טובה מהקודמת בשורות טובות  מקווים שה

 ד.ל.

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

, כמובן שאעדיף להתחיל ב'תודה' ואכן מגיע תודה רבה  שלו''ב, כמשקיע שהשקיע כמליון וחצי ש''ח

מי שמעניין אותו לא רק כסף אלא גם ערכים, ועדיין המסר העיקרי     על כך שיש את ההרגשה שיש

 .מוןמבסדנו בשבילי זה הא

 ב.ש.

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ,אליעזר ערב טוב

 

אני משקיע קרוב לשנתיים בבסדנו ולבקשתך אני אשתדל לתת פידבק לצורה שבה שאני רואה את  

 .הדברים

 

נובעים ממקום שמבוסס על     בשלב ראשון נכנסתי לבסדנו כי חיפשתי מקום שהערכים שלו בבסיס

 ערכי תורתינו והאנשים שמנהלים אותו יונקים מאותו מעיין 

 

 .חברה בדרך זו. ב"ה נראה לי שזה אכן כך מתנהל כךומנהלים את ה

 

יורד   נותנים תחושה של משפחה ושאתה  ושיחות הועידה איתך  יחס אישי  זה שישנו  נוסף  יתרון 

 . לפרטים ומעדכן

 



 

 . אודה לך אם תוכל לעדכן לגבי אורבן

 

 . חייב לציין לטובה את בינך מאיר על היחס האישי **

 ח.ל.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ,חברת בסדנו  -לכבוד אליעזר גרוס 

 .אשית ברצוני להודות לך ולחברת בסדנו על ההגינות היוצאת דופן, לא פעם אף לפנים משורת הדיןר

 .וכן על השקיפות והמידע העדכני הנמסר לגבי הפרויקטים השונים

 ד.ח. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .למשפחת בסדנו היקרה

זכות גדולה שזכינו שיש משפחה כזאת שדואגת לכלל הציבור ובמיוחד לציבור הדתי/החרדי ולהיות  

 .חלק ממנה

 

בעל כריזמה, שאיפות ותמיד מזכיר את  אי אפשר שלא לראות את אליעזר מדבר ולהישאר אדישים.  

 ."בסדנו" אבא שבשמים שמימנו ובזכותו הכל

 

 ..ם על על ההשתדלות שכולה למענינותודה לכ

 ב.ש. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 .שלום וברכה הרב אליעזר

 .אפתח בתודה על כל הנעשה עד עתה

 להצטרף לקבוצה את הסיבה שגרמה לנו ]לי ולאשתי[  אציין דוקא-ושיפור לייעול  וכהצעה

 .אודות לבנך הנמרץ מאיר

 .התייאש לאחר כחצי שנה של התלבטויות בקשר לכמה הצעות מכיוונו של מאיר שלא

 .התעניינות מצידי אך תמיד זה נתקע

תחושת   יותר  לנו  ולהעניק  לקבוצה  רגשית  אותנו  לחבר  והחליט  הבעיה  על  עלה  שמאיר  כנראה 

למשרדים, וכשהגענו העניק לנו סיור בכול רחבי   אשתיגם את  "אותי "לסחוב"  "אילץ ביטחון. הוא

ואת    את הארונות עם הקלסרים מסודרים,  המשרדים והחדרים כשהוא מציג בפנינו את העובדים,

 .הכל הרגיש לנו יותר רציני וכנראה גם יותר בבית  כל המערכת.

 .מאז אנחנו בפנים

 ש.ל. 



 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  לכבוד הרב אליעזר גרוס הי"ו

 

להביע את רגשותי ומחכים להזדמנות    ברצוני בכמה שורות אלו  בפנים  ליבי, שמבעבעים  מעומק 

 .להתפרץ החוצה

כשיתרחב הבית  ניהול  על  להקל  במחשבה  שקלים  כמה  לעצמי  שחסכתי  שנים  כמה  ונתחיל   מזה 

 ,לחתן את ילדינו בעז"ה

 :ובאחד הימים צדה את עיני כמה הודעות על חברה שמנהלת השקעות שהכותרת שלה היא

 

 "בשם ה' נעשה ונצליח"

 

 ,יחה ערה עם כמה חברים עלה לדיון הנושא, שאולי עם כל החששות שמורגלים בציבור שלנובש

מדובר    - בעזרתו נעשה ונצליח   ה' אין שום היתכנות ורק בכל זאת חברה שמכריזה בריש גלי שזולתי

 ,במשהו אחר

החלטתי בחששות אמנם להשקיע את כספי ולקוות שבבוא היום ההשקעה תצליח בעז"ה והכסף  

 ,וא לשימושו המתוכנןיב

 

 ."ולאט לאט נגלה לעיני עולם מופלא ואיש נדיר העונה לשם "אליעזר גרוס 

אין קץ דואג למשקיעים שלו ביום ובלילה ושמס' הטלפון האישי שלו זמין לכל אחד בכל   שבמסירות

 השעות 

 ,ולא משנה אם בשעות ארצינו או בשעות חו"ל, לכל שאלה, בקשה או אפילו תלונה

 ! נדיר

לאנשים   כ"כ  שמתמסר  איש  למצוא  דוגמאות    - נדיר  חסרים  ולא  שלו  המשקיעים  שהם  אפילו 

 ,ממקומות שונים שמתנהלים בצורה אחרת לגמרי

 ! ובמחשבה שניה גיליתי את הסוד

ואהבת חינם!   לא, לא מדובר כאן בשירות למשקיעים אלא מדובר נטו בבן אדם שמליבו נוטף חסד

 ."ו הוא יכול לממש את החזון שלו והוא "צדקה וחסד והחברה היא הפלטפורמה שדרכ

 ,שאברכים יוכלו לשבת וללמוד בלב רגוע -לתמוך בתורה 

אישית   נושאים,    -ובנימה  במגוון  ויתומים  באלמנות  ותומך  שדואג  גדולה  עמותה  בארץ  קיימת 

וגם    טיולים,  נופשים, ואני קשור לעמותה מרקע אישי  ועוד,  ונפשית,  שם  שבתות, תמיכה רגשית 

 ,גיליתי את טביעת אצבעותיך ככה בשקט ובלי שאף אחד ידע או ישמע

 !זה הסוד להצלחה

 ,בתורתו, ואבי יתומים מחזיר בכפליים למי שדואג לילדיו הקב"ה לא נשאר חייב במי שתומך

 ! אלי היקר



 

 !הצלחתינותמשיך להצליח ושההצלחה ושמך הטוב ירוצו לפניך וימשיכו להאיר לך פנים, הצלחתך  

 

 "ובשם ה' נעשה ונצליח"

 ר.ק. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

האמת   על  ועידה,  השיחות  על  היא  תודתנו  בפרט  לכולם.  הטוב  היחס  על  תודה  להביע  רצינו 

 !והשקיפות שרואים בהם, וכן על השעות הרבות המושקעות בהן. יישר כח 

 א.ב.

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 לכבוד 

 אליעזר גרוס הי"ו מר 

 .שלום וברכה

 

 .ברצוני להביע את רחשי ליבי בשורות הבאות, בנוגע להתקשרות שלי עם חברת בסדנו שבבעלותך

מאוד, וכש"כ כשמדובר בהשקעה של סכומי כסף גדולים. לכן, למרות   מטבעי, אני אדם זהיר וחשדן 

בתי "על הגדר" כדי לראות  עדיין במשך מספר שנים יש  -ששמעתי על חברת בסדנו כבר כשנפתחה  

 .יתגשמו "חלומותיה", ומה יעלה בגורלם של המשקיעים דרכה כיצד תתנהל, האם

שנים בהן עקבתי אחר הפרסומים, הכתבות והמידע אודות החברה,    5או    4- אני חייב לומר כי לאחר כ

שאירגנתם   בכנסים  השתתפתי  מההגינות   -ואף  מההתנהלות,  מאוד  ומהתוצאות   התרשמתי 

כיחו באופן ברור שהחברה הזו אינה מאלו שמחפשות להרוויח את כספו של המשקיע בכל מחיר  שהו

ואח"כ להפקיר אותו שיתמודד עם מה שנשאר מהשקעותיו, אלא בוחנת היטב כל השקעה, ודואגת  

 .שהמשקיע יצא לבסוף עם רווחים יפים עבור הסכומים שהשקיע

ר אליעזר גרוס הי"ו, שעם היותו איש עסקים שנון  במיוחד אני מתפעל ומתרשם מהיו"ר, הלא הוא מ

וממולח, הוא גם איש תורני שלא מוותר על לימוד התורה גם בסדר יומו העמוס ומקפיד על קלה  

וחובקי   הרבים  העסקים  למרות  הרגיל,  מגדר  יוצאות  והגינות  אמינות  על  שומר  ואף  כבחמורה, 

ם רבים לעגל פינות בכדי להרוויח יותר  העולם אותם הוא מנהל ואשר בודאי מפתים מאוד במקרי

 !ע"ח המשקיע. מעריך אותך מאוד

כיום, לאחר מספר שנים לא מבוטל שאני מושקע בסכומים לא קטנים בחברת בסדנו, אני שמח  

ומודה לה' שנתן לנו את האפשרות להשקיע את כספנו דרך חברה שכזו, שמאפשרת לנו גם רוגע  

ם על השקעתנו, בפרט בתקופה כ"כ מאתגרת כמו זו של הקורונה,  ושלווה, וגם רווחים נאים ומכובדי

 .שאנו מצויים בה כעת, שבה השקעות רבות ירדו לטמיון ובעליהן הפסידו את מיטב כספם



 

שתמשיכו בס"ד לעשות חיל, לעזור באמינות   כמודה לשעבר וצועק על העתיד, אני מתפלל ומאחל

בלב   כספם  את  להשקיע  רבים  ליהודים  השקעותיהם,  ובהגינות  על  נאים  רווחים  ולהשיג  שקט 

 .תוציאו יוזמות רבות מן הכח אל הפועל ותזכו לקדש שם שמים בפעולותיכם

 

 ,בהוקרה ובהערכה רבה

 ב.ש. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 – בראשה העומד , שלנו ואלי  בסדנו"

  הראשונה   ושתכליתו  ,  במחשבתו שגדול  אח  .  גדול  אח  לה  שיש  משפחה  .  למשפחה  שייכות  של  הרגשה

   . יתברך שמו לַגֵדל  היא  והעיקרית

  לפעמים  יכולים   ,  הקטנים  האחים  ואנו   .  וההדיוטים  הקטנים  האחים   ,  מאיתנו   לו   אכפת   שבאמת   אח

  העבודה   בעולם  ,  העוה"ז  מימי  ל מע  ראשו  ובשמירת  ,   ובעצותיו  בדבריו  הקשורים   בערכים  לקנא

 .  הרוחני

  ,   שקיפות  ,  הוגנות  הם  שמרכיביה  שמורה  .  מייצגה  ששמה  עסקית  טבע  שמורת  -  "בסדנו"

  האמינות   ,  שהמקצועיות  ביודעך  ,  משקיע  כשאתה  רגוע  אתה  שבו  מקום  .  ואכפתיות  משפחתיות

 .  הדרך  אורך לכל  אותך מלווים , שליחך של והאחווה

 בהערכה ובאהבה, 

 ח.ח.  

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

                                      

  כבוד מר אליעזר גרוסל

וגם על הפעולות שאני לא יודע שאתה עושה למען כל המשקיעים כדי שיהיו    רציתי להודות על הכל

  מרוצים על אף שלא כל דבר בשליטתך

 ... לכן אני אומר לך תודה .תודה . תודה

 צ.פ. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 בראש  לעומד

 הי"ו,   גרוס אליעזר  ר'

 ותיקים,   כמשקיעים

 המכרזים,   מעידן עוד

 שנים, כעשר לפני 

 יהלומים,  במכרזי

 ומעילים, עטים בולים, ומכרזי



 

 החילוצים, מוצרי גם ובהמשך

 באוירונים, השקעות

 הבתים, עסקי ואף

 ערים, מיני בכל

 דברים,  שלל ועוד

 ומגוונים,  רבים בתחומים

 מילים,  כמה לומר  שלנו הזמן  הגיע

 והאנשים,  האיש על

 המפעלים,  אלו מאחורי שעומדים

 המשקיעים,   ציבור למען לאות וללא  במסירות ופועלים

 שוטפים,  לעדכונים דואגים תמיד

 העניינים,  לשיפור רעיונות וגם

 הרבנים,  פסקי  ע"פ  כהלכה נעשה  והכל

 תנאים,  בכאלו להשקיע  נעים  ומה  טוב מה

 שנים, עשור  בסיום אותך נברך

 הברוכים,  מפעליך בכל להצליח שיךשתמ

 הרווחים,  להשיג  טוב שליח ותהיה

 המשקיעים,   ציבור כלל  עבור

 איתנים, ובריאות  חוסן מתוך

 והנכדים,   מהילדים נחת לרוב ותזכה

 ו...מהמשקיעים,   מההשקעות וגם

 ומנדנדים, מטרידים פעם שמידי

 מודים:  כולם לבסוף  אבל

 מוצאים, בבסדנו רק – דשמיא וסיייעתא   שקיפות אמינות

 פנים, במאור  שירות גם וכמובן 

 העובדים, אחרון ועד  מהמנכ"ל

 הכספים,  העברת לאחר  גם  - זמינים תמיד

 מעניקים,  הגונות  ועצות

 המזומנים, להשקיע  כדאי במה

 נשכרים,  כולם יוצאים וכך

 פעמים, אלף  לכם ה' יוסף

 נצרכים,  שלכם הדברים בכל

 ומעריכים  המברכים

 הלוויים  משפחת

 



 

 -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 הצורה שעדכנו בעסקת ים המלח על כל שלב 

  וכשרציתי להוציא את הכסף הכל התנהל בצורה מאוד אמינה ונעימה 

 זה מאוד יפה 

 

. ולאורך כל הדרך ראיתי  7המשקיע מס'  אני מראשוני המשקיעים בסקיי סייבר. )נראה לי שהייתי  

את ההתנהלות הישרה והדוגרית של הרב גרוס. שיודע גם להגיד טעיתי וחשבתי. ולא מוכר שטויות  

ודמיונות. ולכן הבאתי גם את החברים שלי להשקיע וב"ה כולם מרוצים ומרגישים שהביאו את  

ברים שהבאתי כולנו ידענו מראש  הכסף למקום הנכון. וכמו"כ אני רוצה להדגיש שגם אני וגם הח

שאנו משקיעים בדבר שיש סיכון ויתכן שזה לא יצליח כדרך כל השקעה. ולכן אנו ישנים רגוע בלילה  

  .על כל צד שיתפתח לטוב ולמוטב

לכן אני רוצה להודות להרב גרוס על כל המעטפת היפה שהוא נתן לנו לאורך כל הדרך. ולברך  

מתוך בריאות גופא ורוגע נפשית וכלכלית     יך לעזור לכלל ישראלאותו שימשיך לעשות חיל ולהמש

 .עד ביאת גואלינו אמן

 ל.פ.  

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 !אלי גרוס שלום וברכה    לרב

העברת    . המשקיעים  עם  המיוחד  הקשר  על  לך  מודים  אנו  המשקיעים  תגובות  של  זו  במסגרת 

עידכונים שוטפים. פינוקים יצירתיים אין סוף, קשר שאין לו אח ורע בכל חברת השקעות אחרת,  

גם כשזו     תחושת השתייכות למשפחת בסדנו והערכה שאתם משתדלים לבא תמיד לטובת המשקיע

 .לא חובתכם

 מ.פ. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ,שלום לך רבי אליעזר

 

  שנתן לנו בראש ובראשונה להודות לקדוש ברוך הוא,

 

 .להכיר את השליח הצדיק והנאמן באמת

 

 .לצערנו לא חסר רמאים בעניינים כה גדולים



 

 

ומבנים טוב מאוד את המשקיעים שזה בכלל לא    משפחת בסדנו נותנת מענה תמיד למה שצריך, 

  .מובן מאליו

 

 .רציתי להודות לך באופן אישי ולכלל העוסקים במלאכה

 

 רואים את זה בכל רגע  על כל ההשקעה שאתה נותן.  

 

 בברכה רבה והצלחה בהמשך 

 

  הכל   דבר  של  שבסופו  לו  והבהרת  במרכז,  המשקיע  של  טובתו  את  ששם  מיוחד  אדם  אתה  אליעזר,

 מייחלים. כך  כל אנחנו שלזה  דשמיא בסייעתא תלוי

 ש.א. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 היקר.   אליעזר

  מישראל,   בתים  להרבה  מכובדת  פרנסה  להביא  עולם  בורא  של  שליח  ולהיות  להצליח  תמשיך

 לכולנו.  זכויות   ומוסיף  היממה, במשך הסטנדר מול יושב הגדול שחלקם

  

 הבורכים  במפעליך   הצלחה  המשךל מוקיר בלב

 ב.ש. 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   המכתב  בסוף מפורטת מהסיבה  באיחור מגיע זה מכתב

  הרצון   ועל  ההגינות  על  שליט"א   אליעזר  רבי   בראשה   והעומד  בסדנו  התחברת  לשבח  לציין  ברצוני

  המשקיעים  את  לעדכן  איך  רעיונות  הזמן   כל  דורשים  הם  עשו  שהם  ממה  יותר  הרבה   למשקיעים   לתת

  אמן  עליון מפי  תבורכו   השקעתם על

 השם  עבדי לציבור אהוכי   ההלכה פי על נעשים    בחברה  הדברים שכל כך על  ובעיקר

  

 .ל.  פ

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 שלום,

  

 ש: כך  על הצוות,  לכל וכן  גרוס  לאלי  במיוחד הערכתי את להביע רציתי



 

 שבכך.  הקשיים  אף על הכסף  את צריך האדם אם ההשקעה למכור לאדם  עוזרים .1

 יצטרך,  אם  דולר  מיליון  סך  על  סייבר  סקיי  של  שלו  המניות  כל  את שייתן  אמר  שאלי  כך  על  וכן  .2

 למשקיעים. רווח  מספיק  שיהיה כדי רק אז הפסד  יהיה לא אם ואפילו

 ובסבלנות.   יפות פנים בסבר שצריך  פעם כל בעצמו הקטן קיעהמש עם  שמדבר כך על  וכן .3

  

 ובברכה,  בתודה

 ת.א.

  

---------------------- ------------------------------------------------------------------ 

 

 לכבוד 

 אליעזר גרוס הי"ו  

 יו"ר ומנכ"ל בסדנו 

 שלום וברכה 

לפני שש שנים   בית.  עקרת  בכולל, אשתי  לומד  נפשות ב"ה,  ]של[ שמונה  אני הח"מ בעל משפחה 

 טה בכמה סוגי השקעות. קבלתי אומץ לפזר את מעט הכסף שחסכתי פרוטה לפרו 

נכון להיום החברה היחידה שעדין קיימת ועונה לטלפון היא חברת בסדנו, וכגודל האכזבה שמעט  

הכסף שהיה לי נמצא במקומות שאין ידוע אם זה קיים או לא, כך גודל השמחה על החלק הנמצא  

 בבסדנו.  

 בסיכום השנים שאני מכיר את בסדנו רציתי לשתף אותך בתחושותיי  

. הכל נעשה ע"פ הלכה ביושר ובנקיון כפיים, היתר עסקא מהרב מרמושטיין בד"ץ העדה החרדית,  א

 ממילא ההשתדלות היא נכונה ולא מעבר לנצרך מאיתנו.  

נעשה באופן חוקי בצורה מסודרת ובשקיפות, ללא קומבינות שטיקים וטריקים, וכן דיווח    ב. הכל

 לשלטונות בליווי עו"ד, די לנו בלחץ של סיכון ההשקעה, וב"ה שאין התעסקות עם אינשי דלא מעלי.  

ובפרט   המשקיעים,  לטובת  הכח  בכל  שרוצח  ובחברה  טובות  בידיים  נמצאים  שאנו  ההרגשה  ג. 

אות את זה בסיפור ההשקעה של התשקיף שלקחת על עצמך את ההפסדים למרות שלא  התפעלתי לר

 הייתה שום זדון או רמיה מצידך. 

 לסיכום: אמליץ לידידי בחם להשקיע בחברת זו. 

 נ.ב. המכתב הינו אישי נא לא לפרסמו עם פרטים מזהים

 בברכה

 ת.ב. 

----------------------------------------------------- ------------------------------- 

 

 לר' אליעזר גרוס הצדיק מנהל 'בסדנו' שלום. 

 השלום והברכה עליך, ובכל אשר תפנה תצליח. 



 

חוות דעתי על העובדים בחברתך היא מצוינת. בכל פניה, אני מקבל תשובה ולא נשאר ללא   (1

מתקשר   שאני  בבעיות  מקבל  שאני  מהטיפול  מרוצה  ואני  כמותם  מענה,  ירבו  ושואל. 

 בישראל. 

בקשר לשיחת הוועידה שהופסק באמצע, אני רוצה לחזק את ידיך ולומר לך 'ישר כח גדול'   (2

על  סומך  ואני  אחרים,  רואים  שלא  מה  ורואה  ההגה  ליד  יושב  ואתה  החברה,  ניהול  על 

ההחלטות שאתה מקבל, ולא צריך להתייחס למיעוט שולי שבא לקטר. רציתי לדבר אתך 

בפלאפון אז הודעתי לי שאתה נכנס לבית כנסת לתפילת שחרית, ומאז לא חיפשתי    על כך

 אותך. 

 חזק וברוך, יישר כח, והצלחה מרובה בכל העניינים.

 נ.פ.  

------------------ ----------------------------------------------------------------------- 

 

 לכבוד יו"ר בסדנו 

 הר' אליעזר גרוס 

 השלום והברכה! 

כמי שמשקיעים שנים רבות בחברת בסדנו, רצינו להביע תודתנו והערכתנו לחברה, לעובדיה, ולעומד  

 בראש הר' אליעזר גרוס הי"ו.

 ך יסודי בחברה. על הכנות והיושר שהם ער

כאשר   בבית,  תמיד  מרגישים  אנו  והמיוחד.  האדיב  הלקוחות  שירות  על  נתונה  תודתנו  כמו"כ 

 ההתנהלות ע"י בני תורה היודעים את הערך האמיתי ומקדשים שם שמים בכל 'נסיעתא דשמיא'. 

והיצירתיים   המקוריים  ומהרעיונות  האופטימי,  בקולך  ההודעות  את  לשמוע  אנו  נהנים  וכן 

 תיעים אותנו כל פעם מחדש.המפ

 אנו שמחים וגאים להיות חלק מהחברה המותאמת לצרכינו. 

 ברכה מרובה לחברה, משקיעיה ולעומד בראשה. 

 א.ב. 

--------------- ------------------------------------------------------------------------- 

 

 מכתב תודה  

 אלי היקר מאוד מאוד, 

עולמות, שמנהל עסקים   חובק  איש עסקים  מזה,  ביותר  צורך  אין  אולי!  הכל,  אומרת  זו  פתיחה 

הזמין   פלאפון  העיניים,  בגובה  אלי! תמיד  נשאר  והוא  הגלובוס,  דולרים, מרחבי  מיליוני  במאות 

לכולם, תמיד עם הערכים המוסריים והתורניים, איש עסקים שמכיר את כל 'הקומבינות' שבעולם,  

 דע להשתמש בהם לטובת המשקיעים, אבל עדיין נשאר עם הישרות והאמת שלו לגמרי. וגם יו 



 

,  64איש עסקים כזה, שיספוג ע"ע הפסדים ]או מניעת רווחים[ של מיליוני דולרים! ]תשקיף, פרנסה  

עניינים שאינו אשם בהם   על  בגלל שנוטל ע"ע אחריות אישית  לי[,  וזה רק הידוע  וסקאי סייבר, 

]כמעט[, איש עסקים שיותר פעמים אומר 'טעיתי' מאשר 'צדקתי', על אף שבדרך כלל צודק. איש  

שלא מסתיר מהמשקיעים ]גם הפוטנציאלים[ שום מידע, ? מ' השחיות ועידה והדוחו"ת    –סקים  ע

 הרבעוניים, שחוסכים הרבה נדודי שינה מהמשקיעים. 

וכאן יבוא הגילוי נאות: מאז שהכרתי אדם כזה, אני מגלה בעצמי, שאני יכול להספיק ביום הרבה  

 האדם, ואיש העסקים.  –ותי עם אלי הרבה יותר, ואני באמת מספיק! והכל בזכות היכר

[, על הכל, תודה!  1/1/21-על כל זה, ועל עוד הרבה, שאין הזמן לפורטם ]אני צריך להספיק לפני ה

 תודה! תודה! מכל הלב. 

וכאן המקום לציין את צוות 'בסדנו' הנפלאים תמיד, ובפרט את בנך מאיר גרוס, שתמיד זמין לסייע  

רי לקוחות, שעוזרים תמיד ללא לאות, ועל כולם את שלום ציטרון,  ולעזור, שולמית ושלי כהן מקש

מנהל התיק שלי, שמלבד העזרה העצומה שעוזר תמיד בכל עשרות החוזים שלי, שזה עבודה עצומה,  

קיבלנו פה    –גיליתי שהוא גם מבין היטב בהשקעות, ומלבד מנהל תיקים    –והכל עושה בשלימות  

 וח: שלך ושלי. ולימודי ליבה[, הר  בונוס, יועץ השקעות לתפארת ]ללא

 על הכל הכל, תודה רבה.

 נ.ב. 

------------------------ ----------------------------------------------------------------- 

 

 

אליעזר, אתה אדם מיוחד ששם את טובתו של המשקיע במרכז, והבהרת לו שבסופו של דבר הכל  

 תלוי בסייעתא דשמיא שלזה אנחנו כל כך מייחלים. 

 אליעזר היקר,  

בתים בישראל, תמשיך להצליח ולהיות שליח של בורא עולם להביא פרנסה מכובדת להרבה 

 שחלקם הגדול יושב מול הסטנדר במשך היממה, ומוסיף זכויות לכולנו.  

 ח.ה.  

--------------- ----------------------------------------------------------------------- 

 

 , טוב בוקר

  

 ?  בהגרלה אצלך  אזכה לא פעם  אף אני תגיד

 הגרלה  בשום זכיתי ולא איתך  אני שנים שש

 טוב  הכי בדבר אותי זיכה עולם  בורא אבל

 לכולם  מסייע תמיד  עוזר שתמיד אמיתי  חבר , אתה  וזה

 היקר   אליעזר לך רבה  תודה

 העניינים  בכל וברכה  שפע לך  ייתן עולם שבורא



 

 ובגשמיות   ברוחניות הצלחה

 לטובה   משאלותיך כל  וימלא

  

  רבה ובהערכה בידידות 

  .פ.ר

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 אליעזר,  וברכה  שלום

  בסיפור   פותח  אני   לכן  לך  גם   זאת  שאספר  וביקש  הזה  הסיפור  את  בנך  גרוס  למאיר  סיפרתי  היום

 לבסדנו.  שקשור ההשגחה 

  באותו  בשבת  מתפללים  וגם  כולל  באותו  לומדים   גם  )שאנו  לכולל  חברי  אלי  פונה  כחודש  לפני  אז

  עזבה  אישתו  כי  לי   ומספר  מיודדות(  גם שהנשים   כך  אישתי  של  במשפחתון  היה  בנו   ואפילו  מקום

  של   הפצרות  באו   גם  אז  אבל  לעבוד  כ"כ  נעים  לא   היה  וכבר  חילוני  המקום   מדוע?   העבודה,  את

  את   שמלכדים  חברתיים  בגיבושים  להשתתף  חייבת  גם  שהיא  חרדי  מתחזק  בעצמו  שהוא  הבעלים

  אטום,  לב  על  התקבלו  אנשים  אותם  עם  להיות   התורה  לרוח   לא  שזה  ההפצרות   כל  וחרף   העובדים

  אותו   את  שיעמיד  פלוני   לרב  לפנות  כולי  היה  שאולי   לו  אמרתי  זאת  כששמעתי  להתפטר,  החליטהו

  רגיל  לא דבר  זה  תראה  לו  אמרתי   ואז  נעול שהוא  הבנתי  ששמעתי ככל  אך  שיבין מקומו  על מתחזק

  ולכן  ההגיוני לסדר  חוץ וזה הגיוני לא דבר  זה כי ממש השגחה כאן רואים אז מתנהג ככה שמתחזק

 ההכנה.  וזאת  טוב יותר הרבה  משהו לכם  מכין הקב"ה הכנרא

  ז   סעיף  א  כלל  חיים  חפץ  בספר לחבירו  אדם  בין  במצוות  שלנו  ערב  בכולל  לומד  אני  שבועיים  אחרי

  נזכרתי   ואז  ממונו,  את   שיאבד  ואפילו  לשה"ר  מדברי  של   בחברה להמצא  אסור  שלאדם   כך  על

  למחזור   הזו בהלכה  שאתקל  שהסיכוי  להבין   צריך  -בכולל   זאת  וסיפרתי   חברי  של  בסיפור

  משהו  להם  מכין   שהקב"ה שברור  להם  ואמרתי  פרטים(,  לציין  )מבלי  שנים  3.5ל   אחת  הוא   בכולל

  שהיה   הקורונה  בתקופת  ועידה  בחדר   היקרה  בתרומתם  בבסדנו  נעזרנו  שלנו   טוב.)בכולל  יותר  הרבה

  צריכים   הם  אולי   מאיר  עם  אדבר  אולי   רגע  במוחי  מכניס  הקב"ה   ואז  אשריכם(,  שיעור   לאין   לעזר

 להתקשר.   זכרתי לא אבל  בבסדנו, בחברה עובדים

  שחשבתי   במה  נזכר  אני  ואז   אחר   בעניין   משהו  לשאול   כדי   חברי   בכולל   אלי  ניגש  יומיים   לאחר  וכך

  ואז   עבודה, מצאה  אם אישתו עם  קורה מה אותו ושואל   בסדנו, על  לו  להציע   ההזדמנות את ומוצא

  ברתבח  -אלי(  חזק  )תחזיק-אומר  והוא  היכן?  יופי  איזה  לו  עונה  ואני   כן,   לי ואומר   אלי  מחייך  הוא

  אותו שואל ואני   החברה  על לך להציע עמדתי ממש מאמין לא אני לו אמרתי בהלם הייתי  בסדנו!!

  מאיר  של  מזכירה  שואל  אני  מי  של  נו  מזכירה -  יותר  ולא  פחות  לא  לי  עונה   והוא  שם  עושה  היא  מה

  יר למא   התקשרתי  מיד  טובים  ידידים  ומאיר  אני  לו  אומר  אני  לרצפה,  נפלתי   בכלל  עכשיו  גרוס,

  בנר   היום  דווקא  אז   בבסדנו  להשקעה  בקשר  מאיר  את תיכהצטר  והיום  ענו,  לא  אבל  לו  לספר



 

 המופלאה,   הפרטית  ההשגחה  על  למאיר  לספר  נזכרתי  ניסים  לספר  כשצריך  חנוכה  של  ראשון

 שמו.  וברוך הוא ברוך

  סיבת   את  סיפרה  שהיא  נוסף  מעניין   דבר   לי  ואמר   מאוד   התרגש  הוא  למאיר וכשסיפרתי

  לקבל   ההחלטה  על  שהשפיעו  מהדברים  אחד  היה  זה  שדווקא  מאיר  לי  ואמר העבודה  בראיון בתהעזי

  הקב"ה. אצל נסגרים  מעגלים מועמדות.  עשרה  מתוך אותה

  את   מעריך  אני  וכמה  עמוקה,  כה   בצורה  לבסדנו קשור אני  וכמה   המופלא,   ההשגחה   מסע   אחרי   טוב

   ולשער, לתאר אין  ממש  בראשם, העומד  בןוכמו שם שעובדים המופלאים  האנשים ובאמת  בסדנו

  מרגישים   אנשים  כי   טוב   הכי   השיווק  זה  משדר   שהוא  והחברי   החם   שהיחס   למאיר   אמרתי  פעם

  ומבין  קשור  מרגיש   שאתה  זה  על  מחפה  החברי  היחס  אז  השקעות  הוז  מבינים  לא  הם  שהכי  בדבר

  שרמי  כמו שיווקי פשוט  וזה  מכם, ללמוד הרבה עוד לו ושיש מאביו זאת למד שהוא  אמר  הוא וכו..

 עצם  כי  פרסום  הוצאות  חוסך   גם   הוא  וכך  ש"ח  2ב  עוף  מוכר  עושה  הוא  מה  פרסום  צריך  לא  לוי

  קליינטים   עם  זאת   יעשו  )נשים  בחברה.  להישאר  מושך  בריח  מאוד  יחס  וכך  כבר,  מושכת  המכירה

  שיש   מיוחד  יחס   על  שמראה  למשקיע  נענתה  שלא  טלפון  לכל  חזרה  תמיד  כולל  זה  וגם  נשים(,

  לי   שיש  דירה   למכור   ניסיתי  ממש   עכשיו  לדוגמא  הקליינט.   את  גם   ולהרגיש  המשווק  אצל  לקליינט 

  צריכה   שהיא  האמת   את  אמרה  היא  מוצלחת,  היא  עבודה  לה  חסר  שלא  מתווכת  ולקחתי  שמש  בבית

  יכלה   שלא  פעם  וכל  ממש  אישית  לה  נוגעת  הדירה  שמכירת  להרגיש  לך  נתנה  היא  אבל  הפרנסה  את

  שהיא   הודעה  שלחה  הראשון  ביום  כבר  סוכות  אחרי  ומיד  בפגישה  שהיא  הודעה  שלחה  לענות

  ואחזור  אחד  לכל  עליה  אמליץ  אני  עצמה  את  לשווק  צריכה  לא  היא  תשמע  המאמץ,  בכל  ממשיכה

 הזו   למדרגה יגיעו  המשווקים שכל צריך הזה העניין את למקצע רוצים  ואם בעצמי. אליה

  האור שזהו שעל חכמים לתלמידי פרקמטיא  עושים כפשוטו ואתם  שתצליחו אתכם  מברך אני אלי 

  יהיה  ושד' מנכסיו(, ת"ח להנות היחידה הדרך זו )שלדעתו הרמב"ם לשיטת ואפילו שמחייהו תורה

 תמיד.  בעזרכם

 

 ח.כ. 

 

 

 


