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 רוב האנשים בעולם לא אוהבים  את מקום  העבודה  .שלהם מתוכם  רבים לא

 בחרו מקצוע לא נכון  :הסיבות לכך הן מגוונות  .אוהבים את המקצוע שהם בחרו

 בעקבות של  עצה  ,הורה ,חבר  בעקבות על  מחשבה  הכסף  שהמקצוע  ,יניב

 על הטייטל ולא מה קורה באמת בתפקיד או שפשוט זה התאים לפני  במחשבה 

 .שנים והיום כבר לא מתאים  10-15
 

 לא משנה  -מה הסיבה  התוצאה  היא חוסר  ,תסכול  חוסר ,אונים תקווה  ואי 

 .מה עושים הלאה  ידיעה
 

 תחילת הדרך הזו  .הזה ייתן לכם עצות וכלים שימושיים לתחילת הדרך   המדריך

 .כבר עכשיו כאשר עוד לא עשיתם שינוי ואתם רק מתחילים במחשבה  היא
 
 

 

 :גנדי אמר  מהאטמה
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יותר מציאותי   .לפעמים אנשים רוצים להמציא מחדש את הקריירה שלהם באופן חד ומידי

 העבודה   במקום  שינויי  לבצע   אומר   שזה  ייתכן  .זמן  לאורך  חדשה  קריירה  לקראת   לעבוד   יהיה

 להיות  כדי   חדשות  מיומנויות  ללמוד   או  ,בערב  קורס  ללמוד   ,שלכם   הנוכחי אטרקטיביים  יותר 

 .פוטנציאליים   למעסיקים
 

 זה גם אומר שצריך לנוע בהדרגה לתוך הקריירה החדשה דרך סדרה של עבודות ולא   אולי

 .וזה חשוב אם תרצו לשמור על המשכורת ולא לחזור לשכר התחלתי  -צעד ענק אחד 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אנחנו   .זה  את  לעשות  שאפשר  להאמין   הוא  הקריירה  בשינוי   ביותר  הקשים   הדברים  אחד 

 נוטים  להגדיר  את עצמנו  לפי העיסוק שלנו בתהליך ,השינוי אנחנו נדרשים  להגדיר את 

 .בתוכנו מחדש ולהאמין שהשינוי כבר התחולל עמוק   עצמנו

גם    בכך   להאמין   יתחילו  אחרים  ,בזה   מאמינים  שאנו   שברגע   היא  ,הזו  העבודה  של   היתרון

 ולכל מי שאתם פוגשים שאתם   ,הייתי מציע לכם להתחיל להגיד לעצמכם  -מניסיון אישי   כן

 .בתפקיד החדש שלך ...עובדים ב  כבר
 

 ,המשכתי להגיד שאני מנהל הדרכה שעובד גם כמאמן  ,כשאני שיניתי את הקריירה שלי 

 אבל ברגע  שהתחלתי להגיד  שאני מאמן שהיה  פעם  מנהל  ,הדרכה עבודת האימון  שלי

 .המריאה
 
 
 
 
 
 
 

 

 ,משנים קריירה בגלל שהם לא  אוהבים את העבודה שלהם   הרבה  אנשים ,הבוס שלהם

 .לעתים קרובות זהו השלב הקל .שלהם  החברה
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 ואת   האהבות   את  שתבחנו  עד   ,שלך   הקריירה  את  לשנות  כיוון   לאיזה  תדעו   לא  ,זאת   לעומת

 .שלכם התשוקות
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 -למשל  ,מה אתם באמת רוצים לעשות כאשר אתם נמצאים בעבודה .בזמנכם הפנוי או 

 ?מה מרגש אתכם וממריץ אתכם -כאשר אתם נמצאים בבית 
 

 ?מה התשוקה שלכם נפלאה לגלות מחדש זו הזדמנות  .עצמכם  את 
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 הקדישו זמן לחקור מקצועות  ,את התשוקה שלכם(ברגע שגיליתם או גיליתם מחדש

 שמעוררים  בכם  אל  .תשוקה תדאגו  אם עולים  בדרך רגשות של  חוסר  -ביטחון   זה חלק 

  .בתהליך שינוי הקריירה  טבעי

 באתרים   ,חברות  של  באתרים   ,דרושים   במודעות  ,באינטרנט   נהדר   מידע  למצוא   יכולים   אתם

בעיני היא למצא מישהו  

 שבוע/יום עבודה טיפוסי

השיחה הכי חשובה   .בשיחות עם אנשים וכמו כן   ,שונים   כלכליים 

 נראה   איך  ולהבין  ,מעוניינים   אתם   בו   בתחום  או   בתפקיד   שעובד 

 .טיפוסי   עבודה

 
 
 
 
 
 
 

 מנפו כמה מיומנויות  נוכחיות  שלכם לקריירה  החדשה  .שלכם

 ישנן מיומנויות  רבות  ואחרים שאפשר לעשות בהן שימוש  ,תכנון ,מנהיגות  ,כגון תקשורת 

 .החדשה שלך   בקריירה 

 הקריירה   עבור  ניסיון   של   נדיבה  כמות   לכם  יש  כבר   כי  ולראות  מופתעים  להיות  עשויים   אתם
 .שלכם  החדשה

 
 
 
 
 
 
 
 

 קחו את זה  .עשויים לגלות שיש צורך לעדכן את כישוריכם ולהרחיב את הידע שלכם    אתם

 .לאט 

 הנוכחית   בעבודה  להשתמש  יכולים  שאתם   אחת   היא  ללמוד   צריכים   שאתם  המיומנות  אם

 .הכפפה בדקו אם המעסיק הנוכחי שלכם יהיה מוכן להרים את   ,שלכם

קחו קורס או שניים כדי לוודא שאתם    -למשל    .תאפשרו לעצמכם להתחיל לאט   ,פרט לכך 
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את    לבדוק  הקפידו   ,חדשה  תעודה  או   תואר   על  הולכים  אתם   אם  .הנושא  את   אוהבים   באמת

 שאלו אנשים שכבר סיימו  .ולקבל קצת מידע על הצלחות המקום  ,של בית הספר  ההסמכה

 .הלימודים באותו מקום מסייעים לפתח את הקריירה החדשההאם ובאיזה אופן 
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 .תשוקה  העדר   הוא  בעבודה  אתגר   ולחוסר  סיפוק  לחוסר   הסיבות   אחת
 

 .אותם  מרגשות   לא   -מזה  ויותר  ,מעניינות  שלא  בעבודות   עוסקים  כשהם  תסכול   חשים   אנשים

 ואפילו   ,ותחביבים   בילויים   על   תחשבו   ?אתכם  מרגש   מה   ?אתכם  מדליק מה  לחשוב  תתחילו

 ?לפרנסתי   כסף  צריך הייתי לו לא  עושה   הייתי   מה  -עצמכם   את   תשאלו
 
 

 חבר שהכרתי הלך ללמוד מדעי המחשב כי הוא    -למשל ,אפשר גם להפוך תחביב לעיסוק

  .מחשב   משחקי אהב 

 והיום   ...הלב  אחרי   ללכת  כדי   צעד   עוד   לעשות  צריך  שהוא  הבין  שהוא  עד   זמן  קצת  לקחת

 מהרבה שעות שבהן  ,למעשה ,העיסוק שלו מורכב !בודק משחקי מחשב  הוא הוא משחק 

 .מחשב  במשחקי
 
 

 אני מכיר  אנשים  שמצאו  מקום להתנדב  ,בו כי מקום  ההתנדבות  סיפק את  הרגש  היה

 חסר  .במקום העבודה להם  ,מקום ההתנדבות  באמצעות  מעט פעמים נפתחה  לא  הדרך 

 .לגמרי   לקריירהאחרת 
 

 .חדש   ספר  בית   פתחו   הם   אז  –  ילדיהם  בחינוך   בסדר  לא  מה  בדקו  -  אחרים   אנשים
 

 .שלכם  התשוקה   אחרי   ולכו   למעלה  שכתבתי   השאלות  את   שאלו 
 
 
 
 
 
 

 

 ?טובים  באמת  אתם   במה  .שלכם   המרכזיות   העוצמות  מהן  זהה 

 ?אילו מיומנויות למדתם ?אתם נהנים שאתם גם טובים בו  ממה

 ודאו שאתם מצליחים להגיע ללב   ?אתם באופן טבעי נוטים לעשות שאתם טובים בו  מה

 .לעיקר ,העניין 

 שאתם מכירים את עצמכם טוב יותר יהיה לכם קל יותר לזהות את התפקיד הנכון   ככל
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 .עבורכם 
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 .לא תבטיח לכם שתקבלו את זה ,של מה אתם רוצים  הידיעה

 לבצע   כיצד   -  שלב  בכל  לכם  ותראה  ותסביר   ברורה  לכם   שתהיה   ,פעולה  צריכים תכנית   אתם
 .וודאו שכל צעדי התכנית ברורים לכם   ,השינוי שאתם עיצבתם  את

 תגמלו   .יותר   גדולה  מטרה  והשגת   גדול  משינוי  כחלק  ,קטנים   לצעדים  שמחולקת   תוכנית   ערכו 
 .בכל שלב של התוכנית שלכם  את עצמכם בדרך ותהיה גאים בעצמכם על כל התקדמות

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 אישית ומדויקת ,מרגישים שאתם צריכים הכוונה נוספת אם אתם 

  שיחת ייעוץ במתנהאני רוצה להזמין אתכם ל ,למצב בו אתם נמצאים בחיים

 בה נתחיל את החשיבה הפרקטית שתקדם אתכם אל עבר 

 .שינוי הקריירה לו אתם חפצים
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