
קד״רה

הפולנייההאמא

חלוםלהחליףצריכה
בגדול.יותרקצתלחשובשתתחילכדאיקטנים?לשבביםמומחה

הידעבעלידווקאיהיוהקרובותבשניםהמבוקשיםהעובדים

כברורפואהדיןעריכתהנדסה,האינטגרטיווית.והחשיבההרחב

הקריירהעולםשלהשאיפותפסגתיהיולא

כלליה.פיעלהמשקאת

המידע,עלבבעלותטמוןאינוהמקצועי״העתיד

תהו־חוצהבאופןאתולעשותניתןמהבידיעהאלא

מים

$TS1$תהומים$TS1$

$DN2$תהומים$DN2$.לה־חייברלוונטילהיותשרוצהעובדוגבולות

תאים

$TS1$להתאים$TS1$

$DN2$להתאים$DN2$ומומחהעתידןפס־ג,דודד״ראומרעצמו",את

הםאםגםהידע,״סוחר־אילן.ברמאוניברסיטתלחיזוי

שהיוהמקצועותושאראדריכליםדץ,עורכירופאים,

מוע־ופחותפחותנעשיםהתעסוקה,סולםבראשבעבר

רכים.

$TS1$.מוערכים$TS1$

$DN2$.מוערכים$DN2$הרבכמובידעלהשתמששיודעשמיבעודזאת

מוסףערךנותןאךבעצמורופאשאינופירר,אלימלך

הנ־הרפואיתלכתובתמפנהכשהואמרופאיותרגבוה

כונה

$TS1$הנכונה$TS1$

$DN2$הנכונה$DN2$הנכון".במקוםהנכוןלאדםייהפך

שיידעואנשיםאותםיהיווהמוערכיםהמתוגמלים

לייצרכדישוניםידעגורמיביןולשלבלנתחלאבחן,

ידע.מוצר־שייקראולחלוטין,חדשיםשירותאומוצר

זמןהואהסלולרבעולםחברותשלבסיםמוצרלמשל,

שימו־מציאתיהיהאלהחברותשלירעמוצראוויר.

שים

$TS1$שימושים$TS1$

$DN2$שימושים$DN2$למנויהמאפשרשירותכמוהאוויר,לזמןחדשים

הגדירשאותםחבריםשלמיקומםבדברמידעלקבל

קיימת,החברהתשתיתשלו.הקשראנשירשימהמתוך

אח־נדרשיםמוצריםממנהמפיקיםאיךהיאהשאלה

ר־ם.

$TS1$.אחרם$TS1$

$DN2$.אחרם$DN2$לאאגרהכביששמתכנןהאדריכלהאופן,באותו

וורותי־סוברטלימאת

לפ־ראוימסביברוגשותהרעותהחדשותשבהתקופה

תוח

$TS1$לפתוח$TS1$

$DN2$לפתוח$DN2$עוב־יהיותחילה:ועיקרןטובות,הדשותקצתעם

דים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$חטא־בעיקריהיוהםהנוכחי.מהמשברשירוויחו

לנטים,

$TS1$,חטאלנטים$TS1$

$DN2$,חטאלנטים$DN2$כדימשמרמכל־שמרושהארגוניםהכוכבים

הםהארגוניבעולםשכוכביםנכוןבעזרתם.להתחזק

העתידכוכביחידוש:כאןישזאתובכלחדש,דברלא

העבר.כוכביבהכרחאינם

מסוג־שיהיואלההמבוקשים?העובדיםיהיומיאז

לים

$TS1$מסוגלים$TS1$

$DN2$מסוגלים$DN2$אמתבזמןליישםויידעואינטגרט־ווי,ידעלייצר

המהנדסשלתהילתועידןתםאחרות:במליםרב.מידע

יידרשאמנםהואהקטן.לשבבאולתשתיתהמומחה

הד־בסולם'ירדאךהמפעל,שלהשוטפתלפעילותו

רגות

$TS1$הדרגות$TS1$

$DN2$הדרגות$DN2$במערכת.קטןלבורגוייהפך

גםנעוצותהטאלנטשלזהותולשינו־הסיבות

הנו־העולמיהמשברלמעשה,בו.רקלאאךבמשבר,

כחי

$TS1$הנוכחי$TS1$

$DN2$הנוכחי$DN2$אתקיבלהשכברתקופהשלהראשי־בחלקהפרץ

המאהבסוףהחלהזותקופההידע".״תקופתהכינוי

היאהחיזויומומחיהעתידניםהערכותפיועל

והסטו־התיכוןתלמידיכלומר,205רקתסתיים

דנטים

$TS1$והסטודנטים$TS1$

$DN2$והסטודנטים$DN2$וינהלוזותקופהשלבשיאהיפעלוהיוםשל
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קריירהתשבר,

הבאותבשניםהפופולרייםלמקצועותיקרהמה

אמלקאסםאיורים:

ומתכנתיםמהנדסים

אלהלעובדיםהביקוש

המטילותבגלל'ירד,מערב

המתכתענףובסין.קודו

שירצהמיייעלם.שראל

רוייהיהרלוונטיישאר

בתכנותולאבתוכןרכז

חכירותאנשי

והביקושיתחזקהתחום

גבוה,יהיהמכירותלאנשי

לקוחות.לגייסהצורךבגלל

יכולהזהבתחוםעבודה

קפיצהקרשלהיות

המשברבחלוףפנים־ארגוני

ספציפיתהתמחותבעלי

רופאים-מהנדסים.

דיןועורכי

ימשיכואלהמקצועות

אךבשוק,דרושיםלהיות

חשיבותםהקרובותבשנים

קטןלבורגייהפכווהםתרד

במערכתיותר

בכיריעובדים

חנכ״ליםוסחנכ״לים

כבראלהבמקצועות

משמעותית,האטהמורגשת

לעצירהלהגיעשעלולה

מדרגיניהולבתפקידי200

פרויקטים,)מנהליביניים

צוותים(ומנהלימוצריםמנהלי

צמצומיםצפויים

עידן:אשר

מקצוע״בעל

מתןהודי

אותוכיום

nuin T»y

nnשנותן

מהטכניון.

שחופרתכפי

נתנהסינית

ערךאותו

שלמוסף

תופרת

גת״בקרית

הכלכליותלפרד־גמותמתאימיםדיגיטלייםטואלי־ם

תקשורתלמשל,יצטמצמו.הםולכןהמשבר,אתשיצרו

התחזקותחשבוןעלתיהלשפנים־ארגונ־תוירטואלית

לפיכך,העובדים״.ביןהקשריםלהידוקסדנאותשל

יחווהאלההמוצריםאתהמייצרותחברותשלעובדים

הקרובה.בתקופההאטה

המ־תהוםיהיופחותשייפגעווירטואלייםתחומים

כירות

$TS1$המכירות$TS1$

$DN2$המכירות$DN2$עםוהמתוחכםהיצירתיהווירטואליהקשרוכן

יצירתית,אךזולהחשיבהנדרשתמשברבימילקוחות.

בכליתחזק.הלקוחותמאגרבהגדלתשקשורמהוכל

מכירותלאנשיהביקושהתחזקותתימשךהתעשיות

וניסיוןעמוקההיכרותרלוונטיות,שיוכיחומנוסים

מסוימים.גיאוגרפייםאזוריםאושוקבפלחי

פיתוחולאנשישיווקלאנשיהדרישהתרדבמקביל

שייפגעווביומד,ה״־טקובהםשונים,בתחומיםעסקי

יכולהשירותאומכירותמשרתפרויקטים.מעצירת

מג־השקעותובתיחברותלהתקדם:טובהדרךלהיות

דילים

$TS1$מגדילים$TS1$

$DN2$מגדילים$DN2$לנסותכדיהטלפוניוהשירותהשיווקמוקדיאת

הלקוחות.מספראתלהגדיל

יכו־השקעותבבתיקריירהלפתחשרוציםאלה

לים

$TS1$יכולים$TS1$

$DN2$יכולים$DN2$פגי־תיאוםשלבמשרותבהםלעבודלהתחיל

שות,

$TS1$,פגישות$TS1$

$DN2$,פגישות$DN2$,רובאלה,בחברותומכירה.שירותטלמרקטינג

באופןלגבותאיךשיידעוהחברהאנשיכמו־תוגמל

הקיימת.מהתשתיתכסףשיותרכמהיצירתי

ההוןקב1/1111/

שוקלאנשיהתחזיתוהריהטובות.החרשותכאןעד

פי־רקשלמרמיכיהוכיח״המשברוגשום.מעונןההון:

ננסים

$TS1$פיננסים$TS1$

$DN2$פיננסים$DN2$יעבורההון״שוקפסיג.אומרכלום״,שווהלא

חדשות,כלכליותפרדיגמותכשיפותחועמוקזעזוע

בתהליכיםהפסיכולוג־האלמנטאתבחשבוןשיביאו

כלכל־רקיהיולאהחדשיםהפיננסיםאנשיאנושיים.

נים

$TS1$כלכלנים$TS1$

$DN2$כלכלנים$DN2$ואנתרופו־פסיכולוגיםגםיהיוהםחשבון.רואיאו

לוגים

$TS1$ואנתרופולוגים$TS1$

$DN2$ואנתרופולוגים$DN2$מקצועיהיהזההאדם.נפשאתללמודוייאלצו

בלבדבפיננסיםשיתרכזמיוגבולות.תחומיםחוצה

מהמפה״.ייעלםפשוט

שמק־כמוכימעריכיםעתידניםאחרות,במלים

צוע

$TS1$שמקצוע$TS1$

$DN2$שמקצוע$DN2$לטי־להתייחסוהחלהשניםעםהתרחבהרפואה

פול

$TS1$לטיפול$TS1$

$DN2$לטיפול$DN2$אנשיגםכךבגופו,רקולאהחולהשלבנפשו

כלכלייםהלאלצדדיםלהתייחסייאלצוההוןשוק

לקוחותיהם.שלבאישיותם

המקצו־דווקאבקרוב?טלטלהלחוותצפויעודומי

עות

$TS1$המקצועות$TS1$

$DN2$המקצועות$DN2$יידרשוהמשברלפרוץעדבמיוחדנדרשיםשהיו

ויר־״עסקיםפסיג,לטענתהקרובה.בתקופהפחות

עמוד 2



קריירה

השלישיוהמגזרחועובדי

אתישרדולאמהממותותרבות

הרבהעומסאךהכלכלי,המשבר

העמותותשלכתפיהןעלשייפול

אותןיחייבוהחזקותהגדולות

העובדיםמצבתאתלהרחיב

צר־עלכלקודםחושביםבמשברויתחזק.יישמרדרני

כים

$TS1$צרכים$TS1$

$DN2$צרכים$DN2$,מהכללכןותחבורה,גגקורתמזון,כמוראשוניים

שי־ומילהתפתחימשירבסיסיותבתעשיותשקשור

עבוד

$TS1$שיעבוד$TS1$

$DN2$שיעבוד$DN2$צוררגםמתפתחבמקבילבמעט.אך״פגעבהן

שמסוגליםאנשיםאחרוהחיפושהלחצים,באיזוןרוחני

ליוגה,למוריםהדרישהוגדל.הולרבהרפיהלסייע

תגדל״.למיניהםויועציםפסיכולוגיםמאמנים,

הדבריםבעבורלשלםיוכלואנשיםפחותמצד

למותרות.שנחשביםהאלה,

השפלבזמןגםפרופורציות.לאבדנוטים״אנחנו

%03האבטלהרמתהגיעה30שנותשלהגדול

מש־עדייןקיבלו%07שאומרמההעבודה,מכוח

כורת.

$TS1$.משכורת$TS1$

$DN2$.משכורת$DN2$המ־ביןברורדיבאופןמתחלקתהאבטלהרמת

דרגים:

$TS1$:המדרגים$TS1$

$DN2$:המדרגים$DN2$והבינוניהעליוןמהמדרגהםמובטליםמעט

התחתון״.מהמדרגרובםהמועסקים,של

השחורהלתחזיתנגיעאםגםפסיג,שללהערכתו

הממוצעהאבטלה)שיעור%03שלאבטלהשיעורמכל

יעלההואהגרועשבמקרההןוההערכות%ר,הואכיום

אפילולספקיוכלושלאאנשיםיהיו%11-01

עוב־מנהלים,עדייןיהיואדהבסיסיים,צורכיהםאת

דים

$TS1$עובדים$TS1$

$DN2$עובדים$DN2$אדירים,ללחציםנתוניםשיהיושלמיםארגוניםאו

בעבורה.לשלםויוכלולתמיכהיזדקקו

מתגב־משברבזמןהנפש,בהרגעתהצוררלצד

רים

$TS1$מתגברים$TS1$

$DN2$מתגברים$DN2$מהמשמעותאחרוהחיפושהרוחניהחיפושגם

וב־בישראלדת.שירותישללפריחהלהביאשעשוי

עולם

$TS1$ובעולם$TS1$

$DN2$ובעולם$DN2$מוסלמים,קאדיםכמרים,רבנים,ליותריזדקקו

סדרלעשותשיתבקשוודומיהם,בודהיסטיםנזירים

מכלמקצועבעלייותרשיהיוהיא״המשמעותבכאום.

באחרו־פםיג.אומרהתחום״,אתהסובביםהמעגלים

נה

$TS1$באחרונה$TS1$

$DN2$באחרונה$DN2$קייםולפיההאמריקאיתבעיתונותידיעהפורסמה

מקומיים.בכמריםמחסור

בדרישהלעלייהגםתובילהמשברשלהתמשכותו

המגזרארגוניבקהילה.בטיפולהקשוריםלעובדים

התרומותזרםהפסקתבעקבותייפגעואוליהשלישי

הת־אתלאמץתיאלץהמדינהאדאותם,המממנות

חום

$TS1$התחום$TS1$

$DN2$התחום$DN2$שינוהלוהחזקותהעמותותולהפעילו.הקהילתי

ער״ןכמושגופיםלהניחוניתןלנדרשות,ייהפכונכון

לנ־מזון)חלוקתפניםמאירנפשית(,ראשונה)עזרה

זקקים(

$TS1$)לנזקקים$TS1$

$DN2$)לנזקקים$DN2$ימצאובמצוקה(נוערבבני)טיפולעל״םאו

אנשי

$TS1$אנשי$TS1$

$DN2$אנשי$DN2$דת

מתגברמשברבתקופות

ולכןת,משמאחרהחיפוש

שללשירותיהםהביקושיעלה

מוסלמים,קאדיםכמרים,רבנים,

ודומיהםבודהיסטיםנזירים

וזופנימייםבמכרזיםמאו־שיםהחדשיםהתפקידים

ניהולי.לתפקידלהתקדםמצוינתדרך

בחודשיםוהפיתוח:השיווקלאנשימעודדתומלה

הכנ־בהםשאץחדשיםפרויקטים־וקפאוהקרובים

םה

$TS1$הכנםה$TS1$

$DN2$הכנםה$DN2$,גיוסיםיחלוהתייצבותתקופתלאחרארמיידית

ניצולשלמתהלירכחלקפיתוחאנשישלמחודשים

ממשבר.ליציאהוהיערכותהזדמנויות

״המרגלים״שנת

תהיה2009כ־שנהחצילפנימספרמישהוה־הלו

והמאמ־היועציםהמטפלים,המרגיעיםשלשנתם

נים

$TS1$והמאמנים$TS1$

$DN2$והמאמנים$DN2$אלאמופגן.אמוןבחוסרבראשנומנידיםהיינו

המשבראתושהביאוהמקצועייםהאישייםשהלחצים

המקצו־בעלילכלטוברקלעשותעומדיםהעולמי

עות

$TS1$המקצועות$TS1$

$DN2$המקצועות$DN2$ונטילציה.שיאפשרו

פםיג,אומראותנטיות״,מגמותמחזקים״משברים

המו־האדםשלאמית־צוררשמשקףאותנטיכוה״כל

תצלום:

$TS1$:המותצלום$TS1$

$DN2$:המותצלום$DN2$ניץביל

פסיג:דוד

״אנשי

הפיננסים

החדשים

רקיהיולא

כלכלנים.

גםאלא

פסיכולוגים.

שיתרבומי

רקנפיננסים

ייעלםפשוט

מהמפה״

שלכם?הילדיםיעבדובמה

להתאים־ודעתרפיהמומחה

ארם.לכלהנכונהההרפיהאת

מומחהביו־אינפורמציוניפט

במוצ־לשלבושמסוגלגנטי,לידע

רים

$TS1$במוצרים$TS1$

$DN2$במוצרים$DN2$קליניים.ובתהליכיםתרופתיים

תה־שלבפישוטמתמחהפשטן

ליכים

$TS1$תהליכים$TS1$

$DN2$תהליכים$DN2$.טכנולוגיים

קט־לרובוטיםמומחהביטבוט

נים

$TS1$קטנים$TS1$

$DN2$קטנים$DN2$.וחכמים

מוחלתרגילימדרידקינפיולוג

מנטלית.והעצמה

ספריותמתחזקוירטואליספרן

ברשת.

רבאתריםמתחזקוירטואליםי

תחומיים.

ניהול,שיטותחוקרפיטרפ,טופלפי

הלבןהצווארוןמעבודות%09

וב־שניים,אועשורבתודייעלמו

מקומן

$TS1$ובמקומן$TS1$

$DN2$ובמקומן$DN2$חדשות.עבודותייווצרו

מהמקצועותכמהשלרשימההנה

הק־בעשוריםשייווצרוהאפשריים

רובים,

$TS1$,הקרובים$TS1$

$DN2$,הקרובים$DN2$״צופןפסיגדורד״רבתרגום(

אחרונות(.ידיעותהוצאתהעתיד״,

מסייעאלקטרונידואריועץ

ולאמדיעמוסהשלושהתיבהלמי

המידע.עללהשתלטאיריודע

בלקוחותלטפליודעמרגיען

במיוחד.קשים

מש־ובנ־לחוליםמסייעאשפזן

פחותיהם

$TS1$משפחותיהם$TS1$

$DN2$משפחותיהם$DN2$הרפואי.התחוםבמבוך
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UIE

עסקיופיתוחשיווקאנשי.■•

קשהבאופןייפגעואלהמקצועות

rnעצירתבשלהקרובה,בתקופהמאוד

לאחרמידזאת,עםחדשים.פרויקטים

^^
מחודשיםגיוסיםיחלויתייצבשהמצב

₪2
מההיערכותכחלקפיתוח,אנשישל^^

^^Hjg§MfS|B5ההוןשוקעובדי

pwrt ■EjMllB^jS^flBfclיעבור

^^t!0' •j)rj! EZQh^QHJ^אנשי

EB&BH/^&M^החדשיםהפיננסים

t^3$m^₪₪^^^^*לאלהתמחותיידרשו

■■I^^mI^^^גםאלאבכלכלה,רק

בפסיכולוגיה■^■^^^^

nnnrni >Vבחובו

ובנ־בגישההשינויהיטבבהשיורגששנהתהיה2009

עבו־למצואכד־להתגמשהעבודהמחפשישלכונותם

והתנאיםהשכרעליתפשרובררנים,פחותיהיוהםרה.

שלתעסוקתילהכווןבמרכזאומריםיציבות״,ויעדיפו

מעדיפיםכתיקונם״בימיםבהרצליה.הבינתחומיהמרכזדן:אשר

אדם,כוחחברותדרךלעבודשלאאוניברסיטאותבוגרי

שאינןלחברותנוחפתרוןמציעותאלההברותכיום

לכןהאדם.כוחלמצבתנוספיםעובדיםלגייסיכולות

בשבילגםאדם,כוחלחברותהצטרפותלשקולמומלץ

העבודה״.במעגללהישארכדיוגםניסיוןלצבור

וסמנכ״־)מנכ״ליםבכיריםלגיוסיהקשורבכל

אףשעלולהמשמעותיתהאטהכרגעמורגשתלים(

בד־ניהולבתפקידיגםהבאה.בשנהלעצירהלהגיע

מנהל־מוצרים,מנהליפרויקטים,)מנהליבינייםרגי

בג־וסים.צמצומיםצפו־־םצוותים(

שנחשבורביםשמקצועותהואנוסףחשוב״שינו־

לקומודיטי״,נהפכוהנדסה,אותכנותכמולייחודיים,

עתידלניהולהתוכניתמנהלעידן,אשרד״ראומר

״כש־אביב.תלאוניברסיטתשללניהולבפקולטה

עלויות

$TS1$״כשעלויות$TS1$

$DN2$״כשעלויות$DN2$עושיםהבסיסיותולפעולותנמוכות,הייצור

ראש׳׳עובדלהיותנדרשהישראליהעובדחוץ,מיקור

עי־ופיתוח,מחקרכמובתחומיםמוסףערךולייצר

צוב,

$TS1$,עיצוב$TS1$

$DN2$,עיצוב$DN2$,ויצירתאנימציהאמנות,פיננסים,תכנון,שיווק

דיגיטלי״.תוכן

"ד־הקרובותהשניםבחמשכ־צופהעידןלפיכך,

רשו

$TS1$דרשו"$TS1$

$DN2$דרשו"$DN2$שהצורךמשוםומתכנתים,מהנדסיםפחותהרבה

חייבנדרשלהיותשרוצהומיובסין,בהודומסופקהזה

מיק־מולגוגלכמו״זהבתכנות.ולאבתוכןלהתרכז

רוסופט

$TS1$מיקרוסופט$TS1$

$DN2$מיקרוסופט$DN2$הוא״ההבדלאומר.הואמוטורולה״,מולואפל

בפסיכו־בעיצוב,הרכיםבחלקיםאלאכחומרלא

לוגיה

$TS1$בפסיכולוגיה$TS1$

$DN2$בפסיכולוגיה$DN2$עובדהלקוח.חווייתעלבדגשהמשתמש,של

בעשרלעיצוב.מהנדסההמעבראתלעשותיידעחכם

זהשגםלפניהזדמנויות,חלוןישהקרובותהשנים

למזרח״.עובר

הישרא־המתכתתעשייתשלסופהאתרואהעידן

לית

$TS1$הישראלית$TS1$

$DN2$הישראלית$DN2$:ערךאותוכיוםנותןהודימקצוע״בעלהמוכרת

סיניתשתופיתכמוממשמהטכניון,מהנדסשנותןמוסף

גת.בקריתתופרתשנתנהמקצועימוסףערךאותונתנה

לקראתהישראליתהמתכתתעשייתגםהטקסטיל,כמו

רוציםלאצעיריםכיבניאנשיםהםהפועליםסופה.

בזול.יותרהכלעושיםובסיןלהצטרף

הר־עלרקלאמכהתנח־תהמפעלים״העברת

תכים,

$TS1$,הרתכים$TS1$

$DN2$,הרתכים$DN2$גםאלאיותר,המבוגריםוהחרטיםהמסגרים

למעטבתחום,שעובדיםרביםומנהליםמהנדסיםעל

אסבמיוחד.מתוחכמיםבמפעליםשעובדיםאלה

כמועתיד,להיהיהידעעתירלמפעלתיהפךישקר

אםהיחידים.הטקסטילממפעליאחדנותרשתפרון

ייפגעו״.ועובדיהלגלובליזציהתיכנעהיאלא,

העתיד?במקצועותלהשתלבצעיריםיכולימכיצד

דיגי־תחשבואומר:הייתיתחום,מכל״לסטודנטים,

טלי.

$TS1$.דיגיטלי$TS1$

$DN2$.דיגיטלי$DN2$אתקחוניהול,אוספרותלומדיםאתםאםגם

תוךהעבודהאתעושיםאיךלכםשמראיםהקורסים

לכוהיי־טק?רוציםהדיגיטליים.בעקרונותשימוש

הידו!עידן

השירותים:תקופת20המאהתעפוקתיותבתקיפותשינויים

הכ־הדורשותלבןצווארוןעבודותהעבודהמכוח%04בשמתרחשים

משנימ

$TS1$הכמשנימ$TS1$

$DN2$הכמשנימ$DN2$ולאהלקוח,כ־הבנהארוכה.שרההמקצועי.תפקודבאופןאת

במרכז.עומדהמוצר,תע־תקופותארבעהיוהיוםעד

תקו־2050עד20המאהסוףכברהחיזויומומחישונות,סוקתיות

צופים

$TS1$תקוצופים$TS1$

$DN2$תקוצופים$DN2$חוציתבונהמוצריייצורהידע:פתשתחלהבאההתקופהאת

מידע.עלולאידעעלדגשמערכות.שנה.40בעוד

ומפרכת.תובעניתהכשרה19המאהאמצעעדקדםימי

האקזי־התקופהואילך2050מהעו־%08-%07האגררית:התקופה

בדים

$TS1$האקזיבדים$TS1$

$DN2$האקזיבדים$DN2$ויר־יהיומוצריםסטנציאליסטית:קצרההכשרהבחקלאות.עסקו

המועברת

$TS1$וירהמועברת$TS1$

$DN2$וירהמועברת$DN2$יכולת־דע,רקלאוידרשוטואלייםלבן.מאב

בת־הכשרהגםאלאוניתוח,איסוףהתע־התקופה19המאה

שי־תית:

$TS1$:בתשיתית$TS1$

$DN2$:בתשיתית$DN2$לממשויכולתוהמנטלי,הרוחניחוםהמפעליםשלפריחתם

והחברה.הפרטבעבוראותההת־הפסקתבשלגםלשפעהביאה

פסיגדודשלספרומתוךהכשרהנדרשההאוויר.במזגלות

העתיד""צופןארוכה.יותרמעט
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פסיכולוגים.״המרגיעים״

ליוגהומוריםמאמניםיועצים,

הקרובהבשנהיגברהנפשי־רוץ

mmובהרגטה.בתמיכההצורךגם

עדייןיהיוהכלכלי,המשברלמרות

זהלשלםגםשיוכלואנשיםמספיק

תהיה2009

שלשנתם

המרגיעים.

הלחצים

עמושהביא

המשבר

טוברקיעשו

למטפלים,

ליועצים

ולמאמנים״

הראשיהמדעןהמערכת,"ברמתרלוונטית:להישארבסביבהלעשותאפשרפיננסיםגםבלוגים.אווונים

שיכוליםהמוכרים,במיזמיםלתמוךלהפסיקצריךצריכהחשבונאותוגםהרשת,בסביבתאוהמסורתית

המד־התנהלותבעולם.אחרמקוםבכללפועללצאתברירהאיןמוערך,עובדלהיותכד־יצירתית.להיות

אלא

$TS1$המדאלא$TS1$

$DN2$המדאלא$DN2$של70בשנותהנמרץהניסיוןאתמזכירהכיוםעןאותו.ולאמץהבאהדבראתלזהות

צריךלטקסטיל.ספרבתיפהלהקיםהקודמתהמאהלפתחחייביםהקריירהבתהילת"אנשים

שלנוהחינוךמערכתשגםהזמןהגיעזה.עםלהפסיקומנהליםב־ךא־שית,תקשורתשלגבוהותמיומנויות

היום,שלהתעסוקתיבעולםאחרים.לכיווניםתלךלהלהיב״.ויכולתרגשיתאינטליגנציהגםצריכים

טמטום״.פשוטהואשינוןכריכיווןלשנותצריכההמערכתשגםסבורעידן

סתראורההרוחני?הניהולאתיהרוגהכלכליהמשברהאם

^■v,\י;החזיןהמזולהדו־"ניהולעיבאחרונהדוברבותcrnrnאתי־״ותאו

הנושים(.מוליעזורשאולי)מהוהלוגוהשםההיבטאתחושפיםמנהליםחנ־״:

ול־גםתעש״ה,כלשכמו־ובוכןניהולם:ובאופןבה״הםהרוחני^^י

מאמנים

$TS1$ולמאמנים$TS1$

$DN2$ולמאמנים$DN2$כשמורידיםתצטמצם.הרוחניהניהולשייתוקבוצותלגורוא־ם:נהפכואישיים

למ־יותרקשהעובדיםומפטריםמשכורותחברות.בתוךנפתחוומדיטציהלמידה

אנחנו

$TS1$למאנחנו$TS1$

$DN2$למאנחנו$DN2$לעובריםאישימאמןלספקה״סוד״,אתכורכל־משברשלבעיצומונמצאים

רוחניניהולעללקורסאותםלשלוחאוהצרכניתהחברהגילתהשבוכאוטי,כלי

הנפג־עםנמניתאניהנאות,הגילוי)למעןהתאדהשלהמההוןגדולחלקכיוהפזרנית

וכמעט

$TS1$הנפגוכמעט$TS1$

$DN2$הנפגוכמעט$DN2$בתחום(.קורסיםשעורכתכמימכך,עיםניהולהאםבהישרדות.עסוקיםכולם

הניהולמפתיע,שבאופןמשוםולארווחה,עתותשלמותרותמוצרהוארוחני

שלהגיוניתתוצאהדווקאנראההרוחנילהתנבא,קשהזו?בתקופהמהעץשייעלם

הפרשניםשסיפקוהסיבותכלאתהמשבר.שהתשובהולחזותלהסתכןמוכנהאניאבל

שלהדרתהבתיאור:לסכםאפשרלמשברולא.וכן,לא,תהיה

חזירי""קפיטליזםבצע״,״רדיפתהרוה.הפ־גוברתמשברשבעתותמשוםלא

שלתוצרהםאלהכלאחריות״ו״חוסרהנסתר,ולעולםה״מאגית״לרוחניותנייה

המתרכזתחומרניתבאידיאולוגיהבהירהוסיבו־המשברמשמעותאתלפענחבניסיון

מהמכלול.ומתעלמתבפרטעמו.בהתמודדותעזרהלקבלוכדיתיו,

אתתראהרוחניתג־שהכלזאת,לעומתהכה־אלמשברבשעתפנוהעתיקהבעת

מהחברה,וכחלקהקשרבתוךוהארגוןהפרטאנח־והיידעוניםהאובותוהשמאנ־ם,נים

לחיבורעדיפותתיתןהיאומהיקום.מהטבעשלהם:המודרנייםהתחליפיםאלפוניםנו

ולהגבלתהאגולצמצוםלאחריות,הדדי,אתשניבאואלה)בעיקרכלכלייםגורואים

היאבמקבילהבצע.תאוותכוללהיצריםאסטרטגיות)ישיבותגשםטקסיהמשבר(,

סובלנות,אהבה,שליכולותלפיתוחתתרוםרוחותהעלאתאוהמצב(מהדשנבחןשבהן

ובנפגע.בחלשותמיכהחמלהנתינה,ישנים(.פתרונותאלמעגלית)חזרהבאוב

להביאעשויההמשברעםההתמודדותלבדוקאפשרתמידעוזרים,לאאלהכלאם

החשברעםההתמודדות

לקפיטליזםלהביאעשויה

הרצוןשבוכזהואחראי;ערכי

ראייחלצרהתקייםלהתקדם

שהעולםהבנהולצדהאחר.

עליולשחורשישפיקדוןהוא

ערכי,מודע״״קפיטליזםשמכונהלמה

מתקייםלהתקדםהרצוןשבוכזהואחראי;

לאחר,והקשבהראייהעצמית,מודעותלצד

לצבורשאפשררכושאינושהעולםוהבנה

עליו.לשמורשישפיקדוןאלאולנצל,

אוש־ניצולפסיכולוגפרנקל,ויקטור

וויץ,

$TS1$,אושוויץ$TS1$

$DN2$,אושוויץ$DN2$משמעות״מחפש"האדםבספרוטען

והואכליםהאדםשלמשאביוכשכלגםכי

להצילושעשו־מהחיים,בסכנתנמצא

המשמ־תחושתהואלשרודכוחלוולתת

עות

$TS1$המשמעות$TS1$

$DN2$המשמעות$DN2$ממנו.וגדולחיצונימשהושישוהידיעה

זובתקופהתהיהרוחבהשישמנהיגותלכן,

מות־אוגימיקולאמהמשבר,ליציאהמקור

רות

$TS1$מותרות$TS1$

$DN2$מותרות$DN2$לנויהיואוליאזעליהם.לוותרשאפשר

רוח.עםעסקיםויותראוויר,עסקיפחות

שלאקדמיתהרכזתהיאהכותבת

בפקולטהורוחניותניהולו\לקורסים

ת״אבאוניברסיטתלניהול

עמוד 5


