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המנטור אלון אולמן מוביל להצלחה 
ולהשגת יעדים ומטרות באמצעות 

כמה הנחות יסוד: הצלחה איננה 
"פוקס"; אנשים רגילים יכולים 

להשיג תוצאות לא רגילות; אנחנו 
כותבים את הסרט של עצמנו 

ואפשר ללמוד איך מקבלים שליטה 
מיידית על החיים שלנו ועל מערכות 

היחסים ועל העסקים שלנו.
סיפור חייו של אולמן התחיל 

כ"עוד סיפור". ילד שגדל בקריית 
מוצקין, שאמנם מגיל 7, לדבריו, 

היה מנהיג ויזם חברתי, אבל ניווט 
את חייו, עד לעשור הרביעי בחייו, 
בתוך מסלול שגרתי של עבודה – 

משפחה - בית, בלי חלומות גדולים 
מדי. הוא היה איש צבא מצליח, רב 
סרן בחיל הים ומדריך ראשי בקורס 

חובלים, שחלם להיות מפקד חיל 
הים, סיים תואר שני בהצטיינות, 

נשוי באושר ואב לשלושה, עד שיום 
אחד, ללא כל הודעה מוקדמת, באה 
המציאות וטפחה על פניו, והוכיחה 

לו שלהיות מוסט מהמסלול זה 
לא בהכרח משהו שתלוי ברצונו 
או ברצון קרוביו. "הייתי בן 30, 
כשחשתי במהלך טיול בתורכיה 

כאבים איומים בחזה", הוא נזכר. 
"החלטתי לחזור מיד לארץ. במהלך 

הטיסה ארצה המצב החמיר. לא 
יכולתי לנשום, הרגשתי שאני הולך 

למות. כשהתעוררתי כבר הייתי 
בבית החולים בישראל, ושמעתי 

את הרופא אומר לסטודנטים שלו: 
'זה הפלא הרפואי שרציתי להראות 

לכם. אדם שעלה לטיסה עם חור 
בריאות ונשאר בחיים אף שלפי 

הספרות הרפואית הוא היה אמור 
למות'. בניתוח הורידו לי חתיכה 

מהריאה, הפרופיל הצבאי שלי 
הורד מ־97 ל־24 ואסרו עליי להיות 
בסביבת ים. אבל המשכתי במסלול 
הקודם של חיי, בשינויים מינוריים, 
שהתחייבו מהמצב הרפואי. ארבע 

"השאלה הרלוונטית של כל אחד מאיתנו לא צריכה 
להיות 'האם אני יכול', אלא 'מה אני מוכן לעשות כדי 

שזה יקרה'", מכריז אלון אולמן, האיש, המנטור והמרצה 
המבוקש, שבשבע השנים האחרונות הוביל באמצעות 

שלוש החברות שייסד - קוד המנצח, קוד העסק ופריצת 
גבולות - יותר מ־100 חברות וכ־16 אלף איש למטרות 

וליעדים שלהם, בעוצמה ובמהירות שלא הכירו / יעל ולצר

עסקים | ניהול / יזמות / טכנולוגיה / רכב / נדל"ן 
קואוצ'ינג

צילומים: טלי שיאצו

"אנחנו כותבים את 
הסרט של עצמנו"


