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 פגיס מיכל 
  

 
מה יגרום לעובדים שלכם להגיע ליותר תוצאות מתוך מניע פנימי, התפתחות אישית, והנאה? מה יגרום להם להיות 

 אפקטיביים ופרודוקטיביים יותר?
המאפשר מיצוי פוטנציאל אישי דרך הצלחה מקצועית. התהליך מאפשר  אימון קריירה מציע "ארגז כלים" מגוון

להתחבר למקורות ההנעה הפנימית לקידום שינוי ושיפור מתמיד. אימון קריירה הוא כלי להגשים את חלומות הקריירה 
 )אתר אינטרנט של מאמנת קריירה בישראל(. שלכם

 

 הקדמה

היא הרוויחה משכורת נאה, אך שעות העבודה היו ארוכות, והיו  ענת בתפקיד ניהול בחברת הייטק.עבדה  2004בשנת 

בהם הרגישה חסרת אנרגיות וחשק ללכת לעבודה. היא שקלה שינוי, אך שוק העבודה לא נראה מבטיח שימים רבים 

על האפשרות לשכור שירות אימון לה טק אחרת. חברה קרובה סיפרה יוהיא לא רצתה לעבור לעבודה דומה בחברת הי

 כמה. לאחר שהמליצו לה עליההיא פנתה למאמנת ו, יםמקצועיהחייה בלעשות  ברצונהשיעזור לה להחליט מה  אישי

 ,CoachMeלהיות מאמנת בעצמה. היא נרשמה לקורס אימון במכללת  שברצונהענת החליטה פגישות עם המאמנת 

חודשים ואחריו ענת החלה לאמן אחרים, בתחילה תחת  6-מכללת האימון הראשונה שנפתחה בארץ. הקורס ארך כ

נמוכה יותר מבעבר,  הייתההמשכורת החודשית של ענת אמנם הנחיה של מאמנת ותיקה ומאוחר יותר באופן עצמאי. 

עצמית, ורואה את עצמה כמי שעוזרת ד לרעיונות של התפתחות אישית והגשמה והיא מתחברת מאשאך היא גילתה 

. העצמית שלהגם בעבודה עם לקוחותיה וגם בעבודה  ןהאימו תלאנשים למצוא את ייעודם בחיים. ענת משתמשת בגיש

היא בוחנת כיצד היא יכולה להתפתח ולהשתפר, רואה את עצמה כיזמית ותמיד מחפשת אחר התלהבות והנאה 

לכך(. כיום ענת מלמדת  מתנגדיםאת ילדיה )שלרוב  וצהרמאמנת באופן לא מ מגלה שהיאבעבודתה. לעתים היא אפילו 

ה נח, היא חזרה לעולם ההייטק כמאמנת והיא מעל כך . נוסףאנשים פרטייםמאמנת בד בבד ו (קואצ'ינגאימון )קורס 

 חברות ומספקת אימונים אישיים ועסקיים למנהלים ולעובדים. כמהסדנאות אימון ב

אינם פסיכולוגים, שתופעה חברתית חדשה של שכירת מאמנים אישיים  לצמיחתת מני רבות אח הענת היא דוגמ

תחומים ובעיקר בתחום הקריירה. מגוון פסיכותרפיסטים או יועצים ארגוניים, לצורך הגשמה עצמית או קידום חלום ב

אשר מחלחלים  ,גיה חיוביתה של האימון האישי בתחום העבודה מלווה ברעיונות שמקורם בפסיכולויכפי שאראה, העלי

יום של עובדים. הכניסה של האימון, ואתו פסיכולוגיה חיובית, אל העולמות הרציונליים והתועלתניים של -לחיי היום

 בין הדיאלקטית מודרניזציה או אינפורמטיזציה מהווה מקרה בוחן לתנועה-עבודה וארגונים בתקופה כלכלית של פוסט

לתרגום של רעיונות ופרקטיקות  הדוגמ היאפרטים. עליית האימון בישראל  של הרגש חייל חברתיים-כלכליים מבנים

שאפתנות ביצירתיות, ביעילות, בבשיח הטיפולי לעולמות שאינם עוסקים בריפוי הנפש כי אם בקריירה,  ןשמקור

ולי הפסיכולוגי מימוש עצמי. מהם התנאים החברתיים והתרבותיים אשר הביאו למפגש ייחודי זה בין האתוס הטיפבו

לכוחות שוק העבודה? האם בעולם העבודה הרציונלי והתועלתני יש מקום לרעיונות של פסיכולוגיה חיובית כמו הגשמה 

ידואלית של עובדים או שימוש מניפולטיבי של וומטרה אינדי היאעצמית וחיבור רגשי? באיזו מידה הגשמה עצמית 

 קה בכל דרך אפשרית? אשר מנסה להגביר תפו ,המערכת הקפיטליסטית

 ישראלים עם ראיונות 30וכלל  2013–2009בין השנים  שערכתיאיכותני  כדי לענות על שאלות אלו אתבסס על מחקר

ראיונות  10וכן  שלהם, הקריירה את לפתח או לשנות כדי שכר עבורם מאמןבו הם עובדים שמאמן או שהארגון  שכרוש

 עליית מחדש. כפי שאראה, עצמם את ו"ממציאים" שלהם הקריירה את עצמםל צריםוי אשר ישראלים עם מאמנים

 שיטות אימצוש ארגונים (2; )לניידות עובדים הובילוש המקרו ברמת שינויים (1) :של תוצר היא בישראל האימון תרבות

http://www.hebpsy.net/


  www.hebpsy.netכל הזכויות שמורות להוצאת רסלינג. הותר לפרסום באתר פסיכולוגיה עברית © 

 

 אחר מחפשיםש סוכנים של מיקרו עבודת (3; )עבודתו לבין העובד בין הרגשי הקשר את מדגישות אשר חדשות ניהול

העבודה. אראה כי כניסת  שגרת של והאפרוריות משעממים קצועות, מעבודה אובדן עם להתמודד יצירתיים פתרונות

צדדית של עולם הכלכלה על חיי -רעיונות מתחום הפסיכולוגיה החיובית למקום העבודה אינה תוצאה של השפעה חד

וללת זה לצד זה ניצול קפיטליסטי והתנגדות לתחושות כש ,חלק מתופעה חברתית ותרבותית מורכבת אלא היא רגש

 עולות במקום העבודה. שניכור 

 

 טיפוליאימון אישי והאתוס ה

אשר בניגוד לפסיכולוגיה הקלאסית פונה אל אנשים בריאים  ,פסיכולוגיה חיובית היא זרם חדש יחסית בפסיכולוגיה

כיוון ממובן המילה, מלוא ית בטיפולפסיכולוגיה חיובית אינה  ,בעיה נפשית. במובן זהמסובלים מדיכאון או  אינםש

 ,מדגיש שיפור עצמי, הגשמה עצמית וחתירה לאושר. הפסיכותרפיה הקלאסיתששהיא אינה מרפאה אלא מציעה שיח 

השגת חיים באפשרות השגת אושר, ובמקום זאת שמה דגש בנוגע לי יהייתה פסימית למד ,ניתיאד הגישה הפרוידייחווב

ד ייחועם התרחקות הפסיכולוגיה מפרויד, ב iiאו כפי שפרויד כינה זאת, "סבל רגיל" בניגוד ל"סבל נוירוטי". "ורמלייםנ"

אשר  ,השגת האושריותר בנוגע לתחת השפעתה של התרבות האמריקאית, אנו עדים לעלייה של פסיכולוגיה אופטימית 

עלייתה של הפסיכולוגיה  iiiתולוגיה נפשית או נוירוזה.הרחיבה את מעגל המטופלים שלה גם לאלו שאינם סובלים מפ

אושר שה ותקידום הטענ אגבהחיובית מהווה שיא בהתרחקות מהפסיכואנליזה הקלאסית בכך שהיא פונה לקהל הרחב 

 . ממה שקבע פרויד השגה וחשיבות העבר הביוגרפי פחותה-בר ואה

 הרעיונות של הפסיכולוגיה החיובית מבוססים על הפסיכולוגיה ההומנית שקדמה לה ועל כתביהם של אברהם מסלאו

(Maslow)קרל רוג'רס , (Rogers) פרום ךוארי (Fromm) כתבים אלו לא בחנו פרקטיקות טיפול חדשות ולמעשה היו .

או טל בן ( Seligman)עכשוויים כמו מרטין סליגמן  פילוסופיים ותאורטיים. רעיונות אלו הורחבו על ידי פסיכולוגים

כוללים מאפיינים שהתנהגותית ונוטים לכתוב ספרים -שחר, אשר משלבים בגישתם רעיונות מהפסיכולוגיה הקוגניטיבית

של ספרי עזרה עצמית. למעשה, כותבים אלו מודים כי הפסיכולוגיה החיובית כוללת את הרעיונות וההמלצות של עולם 

צר ועל תחום מחקרי ומדעי חד שי אלההעצמית, אבל טוענים כי השוני הוא בכך שהם מבססים את הרעיונות ה העזרה

ה שלב מקדים חשוב לפריצתה של יתלמעשה, הפופולריזציה של תחום העזרה העצמית הי ivשיעילותן הוכחה.פרקטיקות 

ים פסיכולוגים נהלן סמינרים להשגת אושר שמדמיון לא מבוטל בי ניכרהפסיכולוגיה החיובית. למרות ההבדל בתכנים, 

חשיבה חיובית על דגש  מושםחיוביים לבין סדנאות עזרה עצמית כמו הפורום או סמינרי אימון למיניהם. בכל אלו 

 יובילו לשינוי הרגלים, התנהגות ותפיסות. ש ,יומיות-םואימוץ פרקטיקות יו

הערוץ הראשון  :התרחש בשלושה ערוצים המעשהלתחום  חקרהתיאוריה והמהמעבר של הפסיכולוגיה החיובית מתחום 

דינמי. פסיכולוגים קליניים מאסכולות שונות החלו לשלב -טיפול פסיכובהוא שילוב של רעיונות מפסיכולוגיה חיובית 

טיפול הדינמי הקלאסי דרך מחשבה אשר מדגישה את העתיד ואת האפשרות לשינוי. כפי שאמר אחד ממפיצי ב

הפסיכולוגיה החיובית בישראל ובארצות הברית, טל בן שחר: "אם אני אלך לפסיכולוג קונוונציונלי הוא ישאל אותי: 

נותרה שיטת  במקרה זה v.'"? בוא נבנה על זההפסיכולוג החיובי ישאל אותי: 'מה עובד בחיים שלך [...] 'מה הבעיה?

 . ואך התוכן והדגש השתנ ,דומה הטיפול

שמתבססים על פסיכולוגיה חיובית  ,ה של פסיכותרפיסטים שהם לאו דווקא פסיכולוגים קלינייםיהערוץ השני הוא עלי

 Cognitive Based התנהגותית-בעבודתם. כאן ניתן למצוא בעיקר מטפלים פסיכותרפיסטים בגישה קוגניטיבית

Therapy, CBT)קוגניטיבי מוגדר מראש -החלו לשלב בעבודתם רעיונות מהפסיכולוגיה החיובית. טיפול התנהגותי( ש

גישה הדינמית או הפסיכולוגיה לעומת הבפרקטיקות ובאופי הטיפול  שחל משמעותיכטיפול קצר ומייצג שינוי 
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ולא בעבר, הטיפול כולל משימות ושיעורי בית ונתפס או מוצג בהווה היא התמקדות ההקלאסית. משך הטיפול קצר, 

 :התנהגותיות משתלבות בקלות עם האתוס של פסיכולוגיה חיובית-אוריות קוגניטיביותיומכוון מטרה. תמאוד פרקטי כ

 להשתמשפוביה, הרי שניתן מחרדה או מכאון, ימד ואת עצמ אדם לרפאאם דרך תרגילים פרקטיים ורציונליים ניתן ל

 מאושר. לאדם הכלים כדי להפוך את האותם ב

הערוץ השלישי הוא עליית האימון האישי. האימון האישי אימץ רעיונות של פסיכולוגיה חיובית ופסיכולוגיה 

יומי של -טיפולי לעולם היום-מהווה כניסה של שיח סמיהוא ובכך  ,קוגניטיבית בלי לשלב פסיכותרפיה-התנהגותית

את עצמם כזקוקים לטיפול פסיכולוגי. בכך, האימון משלב בין גישות פילוסופיות והומניסטיות אינם רואים שיחידים 

אפשרות לאושר לבין גישות רציונליות ששמות דגש על שינוי עצמי והשגת מטרה. האנשים להנוגעות לנפש האדם ו

יים הם קריירה, זוגיות שפונים לאימון עושים זאת כדי לקדם את עצמם בתחום מסוים בחיים )התחומים הפופולר

 . ם שולטת בויו-םהיו תשגרשמקום לומשפחה(, לממש את עצמם ולהגשים חלום ולהכניס חיוניות ומוטיבציה 

 בד בבד עםניתן לראות את האימון כשלב נוסף בהתרחקות של פרקטיקות טיפול מהגישה הקלאסית של הטיפול הדינמי 

 הוא שעומד בבסיס פרקטיקת האימון פסיכולוגיה חיובית. הרעיון טיפוליים והסתמכות על-שימור של רעיונות סמי

 שלבים עצמי הכולל שינוי של אינטנסיבי תהליך אתו לחוותו לפגישה שקלים 300 עד 200 של ממוצע במחיר אדם לשכור

תחברים מציאת הערכים הפנימיים שמ ,?"מה אני רוצה להיות"ו ?"מי אני"בניית חזון לעתיד באמצעות שאלות כמו  כמו

 יכול עצמית. היעד והגשמה דרך פריצת, פעולה כנית, תומוטיבציה ליעד, חיפוש חוזקות ותפיסת עצמי חיובית, העלאת

דוקטור. הדגש  חיבור לקבלת תואר לכתיבתאו  זוג בן למציאת, עסק להקמת ועד חדשה דבר, מקריירה כל להיות

בתהליך הוא על פיתוח חשיבה חיובית ואופטימית, אמונה בעצמך, שינוי גורמי אופי מעכבים ובעיקר תנועה ופעולה. בין 

פגישה לפגישה מתבקשים המתאמנים למלא משימה שמקדמת אותם בדרך להשגת החלום או המטרה. משך תהליך 

חודשים. המפגש בין המאמן למתאמן חשוב אך אינו החלק היחיד  האימון קצר מטיפול פסיכולוגי ונע בין שלושה לשישה

טלפון. בין המפגשים מתבקשים המתאמנים לבצע משימה, הוא שיחה בהמפגש לעתים קרובות של התהליך. למעשה, 

 עם המאמן. של דואר אלקטרונינמצאים בקשר הם לסכם את השבוע או המפגש, ו

האימון שונה שמאמנים מדגישים ה ,מקצועיתמבחינה סיון להגדיר את עצמם ירבה בין פסיכולוגיה לאימון, בנלמרות הק  

טיפול פסיכולוגי מתבסס על ריפוי או תיקון של קושי נפשי וכניסה אל  ,הן מטיפול פסיכולוגי והן מייעוץ ארגוני. לטענתם

במהלך הכשרתם  ,עשההאימון אינו מתיימר לטפל בבעיות נפשיות, ולמשמאמנים מדגישים העומקי הנפש של היחיד. 

קושי אחר עליהם להפנות אותו לפסיכולוג. מכאון או יאם נראה שהמתאמן שפנה אליהם סובל מדשמאמנים לומדים ה

 אינההעבודה שלהם  ,שהוא. לטענתם סוגיועצים מכל כמאמנים אינם רואים עצמם כיועצים ארגוניים או הבאופן דומה, 

מבוססת על הרעיון  ןהאימו תארגון. תפיסה פעולתו שלמתבססת על אבחון בעיה ארגונית או על הבנה של דרך 

מייעץ לו מה לעשות. המאמן לא חייב להיות מומחה או  אינווהמאמן  ,שהמתאמן מעלה פתרונות ומוצא את התשובות

דרך  –ה המאמן מבקש ממנו לחפש תשובה מלווה פעיל. כאשר המתאמן נתקל בבעי הואאלא  כלשהובעל ידע בתחום 

יה לאנשי מקצוע נוספים. הדגש בתהליך הוא על אחריות יפנ או חברתיותהרשתות בה לאנשים יפני, אינטרנטבמחקר 

 מספק המאמן. שאישית של המתאמן ולא על הידע 

מון לטיפול. כמעט כל מבדילה בין אישמה תרבותית סכ   ישנהגם בקרב צרכני האימון והטיפול הפסיכולוגי בישראל 

ולעומת  ,"בערפל" וצריכים עזרה להתקדםשרויים "תקועים" או  שחשיםהמרואיינים טענו כי אימון מיועד לאנשים 

יותר. כפי שאמרה אחת המרואיינות כשניסתה להגדיר עמוקות בעיות נפשיות למי שסובלים מזאת טיפול פסיכולוגי נועד 

דברת על אנשים שהם לא דיכאוניים כאלה, את יודעת, אלא על אנשים שהם במצב למי מתאים אימון ולא טיפול: "אני מ

כולל דיבורים  אינועתיד ול, מכוון יותר . בקרב הצרכנים האימון נתפס כפרקטי"רגיל, ויש להם תקופה ממש רעה בחיים

 ,בישראל תקפהין שעדישל הליכה לפסיכולוג,  הוניתוחים של העבר. תפיסה זו מאפשרת לאימון להשתחרר מהסטיגמ
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טיפולי תחת הכותרת הפורמלית של קידום מטרות פרקטיות ושיפור -אפשר לאנשים להשתתף בתהליך סמימתובכך 

 העצמי.

מנסות ליצור לעצמן מרחב שיות חדשות התמחויה של יעוץ ארגוני מאפיין עליסיון להבדיל את האימון מטיפול ומייהנ

כיוון שהכשרתם מ ,סיון זה הוא קריטיינ ,. במקרה של האימוןיותר ממוסדיםעבודה שאינו מתנגש עם מקצועות אחרים 

 viהרבה יותר, והדמיון בין עבודת המאמן לעבודת הפסיכולוג מעלה ביקורת רבה בקרב הפסיכולוגים.קצרה של מאמנים 

טיפול מקובלת למון שההפרדה בין אי אף על פייות השונות, והתמחוסיונות להבחין בין הילמרות הנשאולם חשוב לציין ו

בקרב קהל הצרכנים, ישנה חפיפה הן בדינמיקה והן בפרקטיקות בין אימון לבין חלקים מהטיפול הפסיכולוגי, בעיקר 

הוא עצמו כשפה חדשה, בפועל את שהאימון מציג  אף על פיהתנהגותיים. כך, -טיבייםיאם משווים אימון לטיפולים קוגנ

חלק  היאחדשה  התמחותיה של האימון כיות בטיפולים פסיכולוגיים. העלשכבר נוכחמשפות הטיפול הרבה  מכיל

גם  זו מתבטאתה יכוללים גם הנחיות ברורות ואפילו שיעורי בית, עלישה של טיפולים קצרי מועד, מכווני עתיד, ימהעלי

ן במחשבה כי לא ניתן למצוא פסיכולוגים קליניים אשר בחרו ללמוד אימוכיום בעולם הפסיכולוגיה הממוסד. למעשה, 

די בתאוריות דינמיות כדי לחולל שינוי התנהגותי. בדומה, ניתן למצוא יועצים ארגוניים רבים בעלי הכשרה אקדמית 

בתחום הפסיכולוגיה אשר בוחרים להוציא תעודת מאמן )יש לציין שסטודנטים לפסיכולוגיה עושים דרך מאוד ארוכה 

השנים  8–6-רוב האנשים שהגיעו ללמוד אימון בואילו  ,ומר צעיריםכל ,באצומגיעים ללימודים קרוב לשחרור מה

יעוץ, יתחומי הבאחת או שתיים  קריירהו כבר בנאנשים מנוסים ש ,וניםמגומקצועות בעלי הראשונות היו אקדמאים 

בשנים האחרונות  . עם זאת,חייםההבדל גדול מאוד בניסיון בין שתי הקבוצות האלה ניכר  . כלומר,ניהול וכו'הטיפול, ה

 .(יחסי הגיל בין הקבוצות משתנים

 

 בישראל התמחות האימון כ

נפתחו לראשונה תוכניות להכשרת מאמנים אישיים בישראל. המייסדים הראשונים של תוכניות אלו הוכשרו  2002בשנת 

 כולל ,מכשירות מאמניםמכללות ותוכניות בישראל אשר  100-מ נן למעלה, יש2015-באנגליה או בארצות הברית. כיום, ב

האימון  ,מחקריםעל פי המקצועות אחרים. עומת אוניברסיטאות. מדובר בצמיחה מהירה ביותר לה של חוץ ביחידות

בישראל חשוב, ונראה כי בארצות הברית וקנדה אחרי מקצועות המ   במהירות הגבוהה ביותרהוא המקצוע השני שצמח 

בטלוויזיה עלתה לשידור  2007-עולם המדיה בישראל. בלהאימון לתרבות הפופולרית ו ד בבד חדרהמצב דומה. ב

. "והפכה את אלון גל, מייסד אחד מבתי הספר הגדולים לאימון בישראל, ל"מאמן הלאומי "משפחה חורגת"התוכנית 

בשידור  התייעץ עם מאמןים להתקשר ולאזינהחלו לראיין מאמנים, ותוכניות רדיו הזמינו מבטלוויזיה בוקר התוכניות 

 מנסים לעבוד בתחום.  םאיש סיימו קורס הכשרת מאמנים ולפחות מחצית 6000-בישראל, למעלה מ 2015-. נכון לחי

התלמידים לעבור אימון בעצמם הקורס, על כחצי שנה. בנוסף על  ונמשך יחסיתמקוצר תהליך הכשרה  הואקורס אימון 

תנאי קבלה הכוללים תואר ראשון נדרשים רוב התוכניות במאמן מנוסה.  יתהנחיבתקופה שבין חצי שנה עד שנה לאמן ול

כיוון שכל אדם יכול לכנות מאינה ברורה.  אלהאולם ההקפדה על תנאי הקבלה הועבודה מול אנשים, קודם בסיון יאו נ

לפקח על התחום  מנתעל סיון התארגנות של מאמנים ובעלי בתי ספר לאימון יאת עצמו מאמן, בשנים האחרונות חל נ

כיום חברים בו מעל שהוקמה לשכת המאמנים בישראל, גוף התנדבותי  2005-מקצוע. בשל הולשמש כשומרי סף 

עד המנהל )שכוללים תוכנית וקבע הושעמידה בקריטריונים על פי לאלפיים מאמנים והוא מספק הסמכה למאמנים 

הלשכה להסמיך בתי ספר על פי החלה לאחרונה  (.ד'וכ פיקוח, אימון תחת תקופת התמחותהכשרה מספקת, 

ד בבד זכו ברבות מתוכניות הכשרת המאמנים. ב שנלמדקריטריונים שבנתה ועדה מקצועית. הלשכה גם יצרה קוד אתי 

 בארצות הברית,ש (International Coach Federation ,ICF) לאומי לאימון-ןהכרה מהארגון הבילמהמכללות כמה 

סיון לעגן בחוק את יבנפעילה , הלשכה על כך תעודה מארגון זה. נוסף זכאים לקבלבמכללות אלו הוכשרו שוהמאמנים 
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ישראל בין המדינות תהיה  החקיקהההסמכה של מאמנים ואת הפיקוח על הפרה של הקוד האתי. אם אכן יצליח תהליך 

 הראשונות בעולם אשר מפקחת על הסמכתם ועבודתם של מאמנים )אחרי אוסטרליה(.

יודעים מה מספר האנשים שמצליחים להתפרנס מאימון בלבד.  איננורות העלייה בפופולריות של מקצוע האימון למ

איך להגדיל את קהל הלקוחות או איך לשווק את  ים בהןמלמדשסדנאות למאמנים מכללות אימון מציעות שהעובדה 

כרות שלי עם עולם האימון ישנו מספר מצומצם של מאמנים שמובילים את י. מההזה על קשיים בתחום המעיד םעצמ

ונראה כי מספר הולך וגדל  ,בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים שומעים על אימון אבלהתחום ומקבלים שכר גבוה. 

מאמנים כמו לקבוצות חברתיות שאינן קהל היעד הטבעי של  גםהאימון חדר של אנשים פונים לאימון, כאשר לאחרונה 

 החברה החרדית. 

בה חברות ש, בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מרתקת מייעוץ ארגונישהאימון מנסה להבדיל את עצמו  אף על פי

מספר שידועה כמדינה ש ,שירותים של מאמנים. תופעה זו חזקה בעיקר בישראל ןלעובדיה ותהייטק ופיננסים מציע

בנק ישראל קאדר של לאחרונה יצר , הלדוגמ viiאפ.-מדינת סטארט ר כונתהובעבגדול במיוחד,  בה חברות ההייטק

עם בנק דיסקונט, עובדים  התאחד. כאשר בנק דיסקונט השקעות אליהם העובדים יכולים לפנותשמאמנים אישיים 

פוטרו קיבלו אפשרות להשתמש בשירותים של מאמן אישי כדי למצוא עבודה חדשה. אפילו לשכת האבטלה מציעה ש

הפניה המקובלת לפסיכולוגיה תעסוקתית. ה בד בבד עם רותים של מאמנים לעזרה בבניית קריירה או מציאת עבודהיש

תעשייתי. -בתוך העולם העסקי והארגוני הפוסט אאם כן, הפריחה של תרבות האימון אינה רק בתחום האישי גרידא אל

י. הפסיכולוגיה הארגונית הכניסה פרקטיקות של גם כאן ניתן לראות המשכיות של הפופולריזציה של האתוס הטיפול

האימון מכניס את הפסיכולוגיה החיובית למעוזי ואילו כ"חולה" והצעת פרקטיקות הבראה,  נולארגון דרך אבחו טיפול

 סיון לגשר בין רעיונות של הגשמה עצמית אישית לבין הצלחה כלכלית של הארגון.ינבהעולם הרציונלי והכלכלי 

 

 עצמית לצורך כלכלי: עליית האימון בעולם העבודה בישראלבין הגשמה 

אתחיל בסיפור משדה  ,כדי לקשר בין גורמי המקרו שקשורים לעליית האימון בישראל לבין עולמות הרגש של העובדים

 העבד האחרונות השנים בעשר באזור השרון. ישראלית הייטק בחברת עובדת ,אם לשנייםו, נשואה 42 בת המחקר. רות

 לפני נוספים. כשנה עובדים חמישהל אחראי שהיה ,יחיד מנהל של פיקוח עובדים תחת שלושה בת קטנה קבוצהב רות

 רות, ומנהלת לדרגת קודמה רות של הקולגות אחת ;ניהול של ביניים שכבת ליצור הארגון החליט רות את שראיינתי

 להיות שרציתי לא "זה :כדבריה לחלוטין,היה מיותר  שלטענתה פיקוח – קולגה של פיקוח עצמה תחת את מצאה

 מצוין המערכת. עבדנו את לשנות סיבה שום הייתה לא פוליטי. קידום היה שזה הרגשתי לא, אבל בעצמי, ממש מנהלת

 סיוןיבנ פיטורין. בסכנתחשה שהיא  שרות כך כדי עד החדשה, המנהלת לבין רות בין למתחים הוביל . השינוי"ככה גם

 רות .אישי מאמןעשרה מפגשים של רות עם  עבור תשלם שהחברה רות של הקודם המנהל, הציע המתח את להפחית

, פיטורין של תמידי איום תחת חיים בישראל הייטקה חברות עובדי 2002-המשבר ב מאז , שכןעבודתה את לאבד פחדה

 .בעבר אחרים עובדים בה ואימן החברה את הכיר שכבר מאמן. מדובר בהמאמן עם פגשיהחליטה להו

 והיה שלי העבודה את לאבד רציתי "לא כדבריה: עבורה הארגון, ששכר אדם מול פתחילה נוחב לאחשה ש רות התחלהב 

 החלה היא הזמן . עם"החדשה למנהלת יעבור שלילי שמשהו פחדתי חסויות היו שהשיחות למרות .זה לגבי מתח המון

לבחון מה גורם ניסה המאמן  .העבודה במקום המתח את להפחית לה שיעזרו אסטרטגיותבעזרתו  ולחפש במאמן לבטוח

אם היא רוצה לשמור שיותר. רות הבינה נעימה והציע לרות לחשוב כיצד היא יכולה ליצור סביבת עבודה  ,לעליית המתח

שזה לא דיברנו על איך להתמודד עם סיטואציה שאני לא יכולה לשנות. הבנו " על מקום העבודה שלה עליה לשנות גישה:

עומד להשתנות. זו החלטה של הארגון והיא נעשתה מסיבות כאלו או אחרות ואם אני לא מסכימה אני יכולה לקבל את 

 ."זה או להחליט לעזוב
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כדי לשפר את  היחסים שלה עם המנהלת החדשה לבחון אתהחלה  היא את מקום עבודתה, לעזוב לא רצתהכיוון שרות מ

ניסתה , הלדוגמ ובכלל זה, דרך ההתנהלות שלה,עיל התבוננות עצמית ופיקוח עצמי על . היא החלה להפהאווירה ביניהן

 :רבות יותר להראות התלהבות ומוטיבציה כדישפת הגוף שלה  לשנות את

 

 והיא אותה הערכתי מקרה. אז לא בכל עושה שהייתי דברים היו ואלו לעשות מה לי אומרת הייתה החדשה המנהלת

 בראש, להנהן כמו ,יודעת את ,שלה בהצעות מתעניינת אני כאילו להראות מנסה אני עכשיו אז זה. את הרגישה

 .עובד שזה חושבת . אניה יותרמתלהבת ובכלל להיות נחמד ראותילה

 

בעניין המרכזי, כפי שהוא נתפס בגישת  סוקלע המאמן עבר להשתפר עם המנהלת החלו רות של שהיחסים לאחר

 חלק עצמית. להגשמה רות את להובילאיך  – ובכלליותר,  מושכתולמעניינת  רות של העבודה את להפוך איך האימון:

 עבורה. במקרה משמעות בעל שהוא בפרויקט להשתלב יכולה רות של העבודה איך לשאלה וקדשן ההאימו מתהליך ניכר

 רות הקיימת. העבודה בסביבת והתלהבות תשוקה מציאת עבור גם העבודה, אבל יחסי שיפור עבור גם הארגון שילם זה

 שהיא ערכים אחר בחיפוש ,עצמית רפלקסיה של בתהליך זמן לתהיב היא ",אותך? מרגש מה"כמו:  שאלות על ענתה

 הפוךל שלה העבודה מקוםיכול  איך המפרט חזון כתבה שלה. היא בעבודה משתלבים אלו ערכים ואיך בהם מחזיקה

  זמתה.ובי חדש פרוייקטל אחריות וקיבלה סדנאותב השתתףל החלה היא .עבורה האידיאלית לעבודה

כמענה  הן לדרישה שמעוגנת באינטרס הדדי: מקום העבודה הפכול וחיבור רגשי הסיפור של רות מדגים כיצד תשוקה 

 לדרישה כמענה והן ,וקשר רגשי הזדהות שמקדמות חדשות ניהול אוריותית על שמתבסס ,העבודה מקום של לדרישה

ומשעממת.  אפרורית בעבודה ארוכות שעות לעבוד הם מתקשים פנימי וחיבור תשוקה ללא כי שמגלים ,העובדים של

 נישה יצרו העכשווי העבודה שוק של הלחצים עם יחד עצמית הגשמה של כמקום לעבודה מעניקה שהמודרניות הערך

 עולמות רגש של עובדים.לאישיים. כפי שאראה, נישה זו נוצרה מהמפגש בין מבני מקרו חברתיים וכלכליים  למאמנים

 

 לניידות עובדים הובילוש בשוק העבודה שינוייםה

 שקשור באימון עוסקים המאמנים ברו, או שאיפה בכל תחום שהוא חלום להיות של האימון יכול שהיעד אף על פי

 מאמנים. שוק לכניסת פורייה קרקעהוא  הלבן וארוןוהצבני  העכשווי בקרב העבודה שוק העבודה. מקוםל או קריירהל

מבחירה. הגלובליזציה  ביןו מכורח בין ,עובדים של תנועהב יציב, המתאפיין-לא שוק הוא האלפיים שנות של העבודה

איגודים השהובילו להיחלשות  ,רגולציה והליברליזציה-שסחפה את המשק הישראלי הביאה להאצת ההפרטה, הדה

העובדים כיום . "עובדי קבלןב"ה חדה בתופעת החוזים האישיים ובשימוש ימקצועיים המגנים על העובדים ולעליה

 60או  50, 40 נימקום. מושג הקביעות הולך ונעלם, ואנשים בהשנה באותו  30כי בניגוד להוריהם הם לא יעבדו  מבינים

את אחרי עניין מובילים  תמידמוהחיפוש ה Y-התזזיות האופיינית לדור הכמו כן, עבודה. יכולים למצוא את עצמם ללא 

 עבודה מחפשים הזמן שכלאפשר למצוא עובדים  הייטק לבחור לשנות את מקום העבודה. בחברותעצמם עובדים ה

 העובד אם יותר. גם מתגמלתיותר, מעניינת יותר או  טובה עבודה למצוא תקווהב או פיטוריןה אחר, מפחד במקום

 אבטלה של בשליטתו. תקופות תמיד שלא דבר ,שלו העבודה בסוג ושינוי תנועתיות חלים עבודה מקום באותו נשאר

 איון:יבר בשנות האלפיים, כדבריה של אחת המאמנות העבודה ממעגל נפרד בלתי חלק הן חדשה עבודה וחיפוש
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חשב כזמן עבודה והכסף שאתה מרוויח צריך יעבודה צריך לההאתה עובד במקום אחד ועובר לאחר. הזמן בין מקומות 

לכסות את הזמן בין העבודות. זה האופי של שוק העבודה כיום. אנשים עוזבים מתוך בחירה, או מפוטרים, או נדחפים 

 הם כל הזמן בתנועה. [...] החוצה כי אופי העבודה השתנה

 

 המכללות נפתחו ההייטק בועת התפוצצות בעקבות גדול כלכלי משברבישראל  חל שבה שנה באותהש מקרה זה אין

 מתנאי מרוציםהיו  לא מובטלים או במפתיע נעשוש אנשים עשרות אליהן משכו אלו מכללות בארץ. לאימון הראשונות

הדוגמה של . מאוד קצרה הכשרה אחרי נאה משכורת שמרוויח מאמן להיות נמשכו לרעיוןו שלהם הנוכחיים העבודה

יציב -מגיעים מעולם העבודה הלארבים למי שבחר להיות מאמן. מאמנים  אופייניתהצגתי בתחילת הפרק, שענת, 

 מרחב צרי העבודה שוקב יציבותחוסר ה .אושייכדי מביאות רבים לבו שעות העבודה הארוכות שהייטק, הבחברות 

 .שלהם יםהעתידי לקוחותה את מצד אחר משך אליואימון ו ללמוד אנשים משךמצד אחד ש

היציבות בשוק העבודה, יוקר המחייה בישראל מוביל אנשים לחפש אפשרויות להגדלת ההכנסה. יותר ויותר -אי לענוסף 

עסק עצמאי  לעזרה בפתיחתעובדים שוקלים להפוך לעצמאיים במחשבה שיוכלו להרוויח יותר. כיום שכירת מאמן 

( Mcgee)שוקלים לפתוח עסק נאלצים להפוך ליזמים. כפי שמראה מקגי  אינםבר שבשגרה. גם עובדים שלד כההפ

הפכה למילת מפתח בקרב מחפשי עבודה  –ן מילת מפתח בתהליך האימו – בספרה על תרבות העזרה עצמית, יזמות

פר הלקוחות או לגוון את בעלי מקצועות חופשיים פונים למאמנים כדי למצוא דרכים להגדיל את מס viiiושכירים.

 מקורות ההכנסה. 

תוכנית עסקית המבוססת על סדנאות להורים לילדים בעזרתה יצר ו, דור, מורה לחינוך מיוחד, פנה למאמנת הלדוגמ

קשיים חברתיים ורגשיים. סדנאות אלו אפשרו לו להגדיל את ההכנסה בעבודה בשעות אחר הצהריים ובימי שישי.  בעלי

יחד עם המאמנת הוא תכנן כיצד לשווק את הסדנאות ואיך להפעיל את הקשרים החברתיים שלו בתחום כדי להצליח 

שדור מונע מהרצון  אף על פיק וקריירה. עסקית וכלכלית. ממורה במשרד החינוך הפך דור ליזם ובעל עסמבחינה 

מוטיבציה חשובה בהחלטה לפתוח גם הוא הצורך הכלכלי היה  ,מנחההוא שבסדנאות מאוד להגשים את עצמו ומאמין 

 עבודתו כמורה.  לעבקריירה עצמאית נוסף 

 

 רגשיתמבחינה  אוריות ניהול המחברות בין היחיד לעבודתוית

 גורמיםבנוגע ל ניהול אוריותיבת שחלו שינויים ה, תרבות האימון מתבססת עלהעבוד בשוק שחלו השינויים צדל

כיצד בשנים האחרונות חדרו סוגי  לת הנפש המודרניתגאובספרה אווה אילוז מדגימה  יותר. טוב לעבוד עובדים שמניעים

 העובדים על קפדני פיקוח שמקדמות ניהול אוריותימת תנועה , חלהלדבריה .הארגוני לעולם שיח פסיכולוגיים

אוריות אלו, מודל המנהל האידיאלי יהבעת רגשות ותקשורת טובה בין העובדים. לפי ת שמעודדות ניהול אוריותילת

שכוללת יכולת אמפתית, הבנה של  ,על דמות המפקד הצבאי הקשוח כי אם על דמות הפסיכולוג עודהחדש אינו מסתמך 

, ספרי ניהול רבים שמים דגש על הזדהות העובד עם הארגון ועל כך על כך נפש האדם ויכולות תקשורת טובות. נוסף

שמקום העבודה צריך להיות משפחה. שינויים אלו הובילו לכניסה של פסיכולוגים ארגוניים לתוך עולם העבודה 

כולוגיה פסיה התבססה חדירתבעבר  ixעוץ הארגוני, אשר במקור צמח מהפסיכולוגיה החברתית.יולעלייתו של מקצוע הי

י לעולם העבודה, טיפולהשיח ה חדירתשלב נוסף ב הואהאימון ואילו כעת, לעולם הארגוני בעיקר על יועצים ארגוניים, 

אוריות ניהול עכשוויות ימדגישה הגשמה עצמית וחיבור רגשי. תש ,דרך פסיכולוגיה חיוביתהדבר נעשה הפעם ש אלא

הקשורים בקשר  ,התלהבות ואכפתיות ,להשיג עובדים בעלי תשוקה ניתן לרתום את העצמי לעולם העבודה ובכךשגילו 

כך חוסכים לארגונים את הצורך בהשקעה בהם מונעים מרצון פנימי ו ;רגשי לעבודתם. עובדים כאלו נמצאו יעילים יותר

 בפיקוח חיצוני או בתגמולים והטבות. 
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, לממן מאמנים אישיים לעובדיהם. וזכרה לעילהש ,אוריות ניהול אלו הן שמביאות חברות הייטק כמו החברה של רותית

לעתים  ;כמו במקרה של רות – כלשהובעיה בארגון והרצון לשפר את ביצועיו של עובד דרך במאמן עולה צורך לעתים ה

אוריות הניהול החדשות גם מביאות ית במאמן אינה נכפית על העובד מלמעלה אלא מוצעת כבונוס. יעזרהאפשרות לה

על מובטלים בקרב תעשיית ההייטק של שרון מחקרו בטרטגיות חיפוש עובדים בחברות הייטק רבות. לשינויים באס

 xמתמצה בהערכה של היכולות המקצועיות שלהם. אינוחיפוש עובדים נמצא שבארצות הברית  בישראל ובארצות הברית

חיפוש אחר למנהלים ולאנו עדים לעלייה בדגש על הכימיה בין העובד הפוטנציאלי לטענת מאמנים רבים, גם בישראל 

 אנשים אשר מפגינים יוזמה והתלהבות בתחום העבודה. 

 נפרד בלתי לחלקו קרל מרקס, הפכ קידםשעבודה,  דרך עצמי מימוש של הרומנטיים פרדוקסלי, הרעיונות באופן

הסתרת האינטרס הקפיטליסטי  אגבשמדובר בניצול ציני של עובדים שיטענו  נםקפיטליסטיות. יש ניהול מתאוריות

אולם המאמנים עצמם אינם מסתירים את הקשר בין ושעומד מאחורי "הדאגה" לכאורה להגשמה עצמית של העובד. 

לקוחות מאתר ש ,הצגתי בתחילת המאמרשאת הססמאות  ה, ראואינטרס האישי. לדוגמלהתועלתנות הארגונית 

רומנטי והתועלתני בין -שתי הססמאות מופיעות זו לצד זו בלי להחביא את הקשר הלא. מאמנת בכירההאינטרנט של 

שמהווים כיום  ,מטבעהבעבודה. אלו שני צדדים של אותו  ות יותרגדול יעילות ויצרנותהגשמת החלומות של היחיד לבין 

ומשמעות בתחום  מחפשים הנעה פנימיתעובדים ה ,לבן. מצד אחדהוארון וצהחלק בלתי נפרד מעבודתם של עובדי 

מנהלים מחפשים עובדים בעלי הנעה ה אחר,מצד  ;יהנו יותר מהעבודה ויחוו התפתחות אישיתי שכךבמחשבה העבודה, 

 ים יותר. יעילמחשבה כי אלו יהיו עובדים מסורים ובפנימית והתלהבות 

 

 החיפוש אחר התפתחות אישית ותשוקה בעבודה

נוספת לשעבוד הנפש לעולם העבודה הקפיטליסטי בכך שכולנו מקבלים עידוד  הדוגמ היאאימון עליית השלטעון  אפשר

לא באה רק עליית תרבות האימון  שלם. אינואולם הסבר זה ושל הגשמה עצמית.  הלעבוד שעות נוספות תחת האצטל

נמרצת של סוכנים  פעילותלהדוק  בקשרקשורה  , אלא היאשינויים חברתיים ותרבותיים ברמת המקרובעקבות 

שבמובנים רבים הארגון  אףממצבים רגשיים של שעמום, אפרוריות וניכור מעבודתם. במקרה של רות,  היחלץמנסים לש

, פחות שגרתיתומעניינת יותר עבורה האימון לכך שעבודתה הפכה  הוביל אימון, בסופו של דבר קבלאילץ אותה להוא ש

אימון שמומן מטעם שבהם מקרים רבים במחקרי פגשתי "הרבה יותר נחמד לי ללכת לעבודה כיום".  ,וכפי שהיא ציינה

העבודה הוביל בסופו של דבר לעזיבת העובד מרצונו החופשי כדי לפתח קריירה במקום אחר או לפתוח עסק פרטי. 

רצונותיו. תהליך ברגשותיו וב, דמתמקד ביחי, האימון שלומבנה בוהארגון מתמקד בבריאות שבניגוד לייעוץ ארגוני, 

קטיביים שמתרחשים בזמן האימון אלא התערבות הארגון. התהליכים האינטרבמתרחש בין העובד למאמן  ןהאימו

ם הבחירה הצרים אנרגיה רגשית, התלהבות ותקווה ליציאה מעולם השגרה של העבודה לעולם שבו תשוקה ווי

 מוטיבציה לפעולה. ה

 כפי שמקס וברשאמריקאית, -בתחומים רבים של החיים, אך התרבות המודרנית האנגלו בטאלהתהגשמה עצמית יכולה 

(Weber) ד מאתוס העבודה הפרוטסטנטי, מדגישה את החשיבות של הגשמה עצמית דרך עבודה. והראה מושפעת מא

דואליזציה הביא לכך יוויתהליך האינדואילו כיום, עבוד, יל לבחור במה וולא יכ ונולד למקצוע של משפחתהאדם בעבר 

עוד והגשמה יגבוה, שאלות של י-פחות בקרב המעמד הבינוניכל המצופה להחליט בעצמו על עבודתו העתידית. ל אדםשה

יחיד הה בחופש של יגובה השכר. העליבנוגע לו חלק בלתי נפרד מבחירת המקצוע, לצד שיקולים כלכליים נעשעצמית 

ניתן להמיר שד מביאה לציפיות רגשיות חדשות מהעבודה. העבודה אינה נתפסת עוד ככלי להשגת כסף ולבחור במה יעב

בו היחיד מצפה לחוות הנאה, התרגשות והזדהות. אנשים בוחרים להשקיע שעות שמקום כבהנאה בשעות הפנאי, אלא 

אין זה מפתיע אם כן, קעה כזו. עבודה רבות, לעתים קרובות גם כשאין דרישה ארגונית או כלכלית אשר מחייבת הש
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שהאתוס של הגשמה עצמית במקום העבודה  ,שהאימון צמח בעיקר בארצות כמו צפון אמריקה, אנגליה ואוסטרליה

מסביר את הפופולריות של האימון שדבר  ,ד מהתרבות האמריקאיתומושפעת מאש מדינה. ישראל נחשבת לבהן נפוץ

לא ברור מה תהיה  דייןע ,כיוון שמדובר בתופעה חדשהמ אבלהעולם,  בישראל. כיום ניתן למצוא מאמנים ברחבי

 הפופולריות וההצלחה של האימון במקומות אחרים. 

הפסיכולוגיה החיובית אימצה את האתוס של מימוש עצמי במקום העבודה. פסיכולוגים חיוביים כותבים רבות על 

בחירה, על תחושת מחויבות ותחושת זרימה. הפסיכולוג עוד ויהחשיבות במציאת אושר בעבודה, על מציאת תחושה של י

מיהלי צ'יקסנטמיהאי, אחד מחלוצי המחקר בתחום הפסיכולוגיה החיובית, כתב רבות על חשיבות תחושת הזרימה 

((flow ,בה "פעולה ותודעה מתמזגים"שמאפיינת פעילות מרוכזת ומכוונת מטרה ש.xi  לעתים קרובות הדוגמאות שהוא

אתוס את חיי האדם. גישה זו מקדמת בחלק חשוב  ןה היהדגשה שיצירה ועשיבמעולם העבודה והאומנות, מציע לקוחות 

)כלפי עצמך  בעבודה מחויבותאת האשר הדגישה  ,תפיסה הפרוטסטנטיתלעומת ה , אבלההגשמה העצמית דרך העבודה

 ,באושר ואושרבספרו מדגיש , טל בן שחר ה. לדוגמבודהעבהנאה הוכלפי האל(, הפסיכולוגיה החיובית שמה דגש על 

משמעות, הנאה  :בחירת מקום העבודה צריכה להתבסס על שלושה דבריםשמכר בארצות הברית, -הפך לרבש

עבודה צריכה להתפס כייעוד ולא רק כפרנסה או כקריירה. הוא ופסיכולוגים חיוביים שהמדגיש  בן שחר xiiת.קו  וחוז  

לא על מנת שזאת ווליזום פרויקטים,  יותר עבודה, להיות מעורביםהעצמם במקום אחרים מעודדים אנשים לאתגר את 

 יומית. -םלקדם את הארגון אלא כדי לחוש סיפוק והנאה מהעבודה היו

אשר מאפשר  ,יחסית קל שינויבאמנם השיח האימוני נוטה לדבר גבוהות על הגשמת חלומות, אך לעתים מדובר 

חייו. ל 50-זאב הוא פרופסור מצליח למדעים מדויקים בשנות הלדוגמה,  העבודה.התמודדות עם האפרוריות של שגרת 

 הצעות מחקרהוא עייף מכתיבת  , שכןאינו מסוגל לחזור לעבודהשה הרגיש פלפני כשנתיים הוא יצא לשנת שבתון ובסו

מפגשים עם המאמנת הוא  כמהאו מרדיפה אחר פרסומים. לאימון הוא הגיע במחשבה שיפתח בקריירה חדשה. לאחר 

סלחני שמחוץ לכותלי -אינו רוצה לוותר על מה שבנה עד עכשיו ולהתחיל במלחמת קיום בשוק העבודה הלאשהבין 

יצירת קשר רגשי מחודש בינו לבין עבודתו. הוא מצא מחדש את בהמאמנת עבדו יחד זאב והאקדמיה. במפגשים הבאים 

בדבר כך שיוכל לחזור ולחקור ולא רק לנהל את המעבדה, ונזכר מחדש  הייעוד שלו בעבודה, שינה סדרי עדיפויות

 תחום. עסוק במשך אותו ל שמלכתחילה

אולם הפעם היחסים הם בין העובד לעבודתו. ייעוץ זוגי מסתמך על וזכיר ייעוץ זוגי, ן משל תהליך האימו זהתיאור 

הנישואין אינם רק מוסד ש ,סטוריתית מבחינה היחסיחדש ה ,הרעיוןעל רגשות במוסד הנישואין והיה בחשיבות יהעל

אנו מצפים לשמר קשרים כיום באופן דומה,  xiiiצריכים לשמר קשר רגשי ואינטימי מיוחד. בני הזוגכלכלי משותף אלא 

למרות שעות העבודה הרבות והשגרה השוחקת. כפי שיועץ זוגי ממליץ על פרקטיקות אשר  ,רגשיים עם העבודה שלנו

 בעבודתו. מחדש זאב גרם לו להתאהב  לש ןג להתאהב שוב זה בזה, כך תהליך האימויגרמו לבני הזו

 

 דיון: עבודה רגשית או עבודה מרגשת?

שמירה על הסביבה. לפני כן הוא עבד שבע שנים כמנהל לקשור שחברה גדולה הפועלת בתחום ברועי עובד כמנהל מוצר 

"העבודה מיצתה את שמוצר בשתי חברות סלולריות שונות. אחרי שלוש שנים באותה חברה סלולרית הוא הרגיש 

ללכת לעבודה כל יום  התקשה. הוא בו הוא נמצאשאפשרויות קידום במקום לו אין שעצמה". הוא היה משועמם והבין 

לה רועי לא היה בטוח אם הוא רוצה יוכות. אחרי התלבטויות רבות הוא החליט לפנות למאמנת. בתחולעבוד שעות אר

מפגשים עם  כמה. לאחר בנוגע לרצונותיולעזוב את מקום העבודה שלו. למעשה, הוא הרגיש בעיקר ערפול וחוסר ודאות 

 בעלתו עבודה מאתגרת, מעניינת, הקריטריונים שהוא מחפש בעבודה החדשה. אלו כלל רשם על דף אתהמאמנת הוא 

עבודה שתכיל משמעות אישית נרחבת יותר עבורו. במפגשים הבאים  – מכול אפשרויות קידום, משכורת טובה, וחשוב
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הוא מחפש מקום  ,והחליט כי בניגוד למקום העבודה הנוכחי שלו עבורו, משמעות במקום העבודהבפירוט הרועי  התמקד

. הוא חיבר בין הערכים המיוצרים בואולוגיה ירוקה הן חלק בלתי נפרד מהמוצרים בו שמירה על הסביבה ואידיש

 הוא מחפש. שהאישיים שלו לבין העבודה 

מוטיבציה ואנרגיה. לפעמים הוא הרגיש שהוא ממש  שכללהרועי בתחושה חיובית  יצא כל מפגש עם המאמנתבסיום 

ת תחושה של התלהבות הן חלק בלתי נפרד מהתהליך אחרי המפגש. מילוי מצברי אנרגיה ויציר התרוממות רוחב

ר מוטיבציה והתלהבות. המקצב של ו. תפקידו של המאמן לא רק לעזור למתאמן למצוא את דרכו אלא ליצןהאימו

הדיבור הוא מהיר, השיחה תמיד כוללת מילים כמו "נהדר" לעתים קרובות  –תהליכי אימון תורם ליצירת התלהבות 

וצרות אווירה חיובית. רועי השקיע הרבה עבודה בתהליך בהתבוננות עצמית, שאל את עצמו שאלות אשר י ,ו"כל הכבוד"

, כאשר עליו עברשהוא מחפש. בעקבות התהליך שיעוד ופיתח מחויבות חזקה לעבודה העתידית על יחיים והמשמעות  על

ענתה על כל הקריטריונים שלו, הוא הרגיש שמצא את עבודת החלומות שהוא מצא עבודה בתחום שמירה על הסביבה 

 שלו. 

שותפה כיום כלל לא הייתה בה החברה שהוא עובד  ,שכר רועי. למעשהשבמקרה זה הארגון לא מימן את המאמנת 

א מלא התלהבות, שמוצוקיבלה עובד מחויב לעבודה, את רועי  קיבלהמהלך האימון. אבל החברה שבסופו של דבר ל

רועי לימד אותו כיצד עבר על זה יכול להשתנות עם הזמן, אבל התהליך ש , מצבמשמעות אישית בעבודה שלו. כמובן

זכר בחיבור בין הערכים האישיים שלו למקום עבודתו, לחפש את החלקים יהוא יכול לה –ר חיבור רגשי עם עבודתו וליצ

שמרגש אותו או לשכור שוב מאמנת שתעזור לו לפתוח  בעבודה שמעניינים אותו ולהתמקד בהם, לפתח פרויקט חדש

שהיוזמה לשכירת מאמנת הייתה של רועי  אף על פיתשוקה למקום העבודה הנוכחי שלו או לעבור למקום עבודה אחר. 

 תבקש לכך. הבלי שמשמוכן להשקיע שעות רבות  יעיל ומסורבלבד, שוק העבודה הקפיטליסטי "הרוויח" חינם עוד עובד 

הפנה את תשומת הלב לכך שמקום העבודה בתקופה  הלב המנוהל (Hochschild) צ'יילדכהוארלי ורץ הדרך של ספרה פ

צ'יילד הדגישה את הפן המדכא של מעורבות זו. עובדים כהו xivתעשייתית דורש מעורבות רגשית הולכת וגדלה.-הפוסט

רגשותיהם כדי שיתאימו לדרישה  את נתבבתעשיית השירות, התעשייה העיקרית של הכלכלה הקפיטליסטית, חייבים ל

ועליהם לשלוט ברגשות  ,של ההנהלה. דיילות, מלצריות, אנשי מכירות, כולם חייבים להציג חביבות, רצון לעזור וסבלנות

עובדים מפעילים על עצמם שא עבודה רגשית וכמו כעס, עצבנות או עצבות. כך, חלק חשוב מהעבודה בענף השירות ה

סיון להציג רגשות מסוימים ולדכא אחרים. באופן דומה, הדרישה בקרב עולם העבודה החדש להצגת התלהבות יבנ

איון י, מחפשי עבודה נדרשים להציג התלהבות והנאה מעבודתם במהלך רהסוג של עבודה רגשית. לדוגמ היאומוטיבציה 

לשפר וכך יותר י להציג עצמי מתעניין ונלהב שפת הגוף שלה כד אתרגשותיה ו ניתבה אתעבודה. במקרה של רות, היא 

צ'יילד, עבודה רגשית כזו עלולה להוביל לניכור בין היחיד לבין עבודתו כי היא כעם המנהלת החדשה. לפי הו היחסי את

 הרגשות עיבודהמצב, זה דורשת את הכפפת העצמי למקום העבודה ואיבוד האותנטיות שטמונה ברגש אמיתי. אם אכן 

הטיפול הפסיכולוגי הקלאסי ש ,את היחיד מהעצמי האותנטי יםמרחיק םכיוון שהמטיפולית -פעולה אנטי הם וניתובם

 . אליו חתר

מקדם עלינו לבחון מחדש את השאלה  בתחום העבודה שהאימוןברצוני לטעון כי בבואנו לחקור את העבודה הרגשית 

יצירת תשוקה  ןלהתנגד לתחושות ניכור. בתהליך האימוצרת ניכור או אולי יכולה ובאיזו מידה עבודה רגשית זו י

כי הם  במובהקכך רגשות אלו אינם רגשות אותנטיים לפיו ,והתלהבות מהעבודה היא בפירוש תוצאה של עבודה רגשית

תוצר טבעי של המפגש בין היחיד עם עבודתו אלא תוצר  םיה עצמית והגברה מכוונת. רגשות אלו אינסתוצאה של רפלק

אולם, ות היחסים, אנליזה של המצב ופרקטיקות מכוונות אשר מיועדות להוביל לחיבור בין העובד לעבודתו. של בחינ

עבודה רגשית זו הובילה אותם לחיבור רגשי עם עבודתם שהיה חסר להם בעבר. בכך האימון שמתאמנים רבים טוענים 

אשר מעודדות שינוי מן החוץ אל הפנים.  ,קאיתמקורן בפסיכולוגיה האמרישמתבסס על תפיסות של שינוי ושיפור עצמי 
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-תפיסות אלו אולי נוגדות את התפיסה הטיפולית הדינמית הקלאסית, אבל הן חלק בלתי נפרד מטיפול פסיכולוגי

בספרי עזרה  מתבטאתחלק חשוב מהפופולריזציה של האתוס הטיפולי כפי שהיא  הןטיבי, מפסיכולוגיה חיובית, ויקוגנ

 עצמית.

 affective) "עבודה ריגושית" ברצוני להשתמש במונח מדברים עליו, מאמנים ומתאמניםש הרגשי ן את החיבורכדי להבי

labor )מייקל הארדט טבעש (Hardt).xv צ'יילד בכך כהו שטבעהשונה מהמונח עבודה רגשית  עבודה ריגושית המונח

את העלייה  גםרות לאחר, אלא ישהוא מכיל לא רק את העבודה הרגשית הנדרשת מההנהלה וקשורה בנתינת ש

מודרניזציה או אינפורמטיזציה. התקופה -במורכבות החברתית הנדרשת במקומות עבודה בתקופה כלכלית של פוסט

יחסי אנוש. לטענת מיצירה או מייצור, מנותקת לחלוטין ממחשבה, הפס בהתעשייתית התאפיינה בעבודה מכנית 

אינה מנותקת מיחסי אנוש אלא ואינפומטיזציה וטכנולוגיות חדשות  הארדט, העבודה בשנות האלפיים מתבססת על

י כי אם מחשבתי או רגשי. חומרמתבססת על מחשבה, יצירתיות, שיתוף פעולה ותקשורת. בעולם זה, תוצר העבודה אינו 

ומים רגשית, ודלעבודתו מבחינה ידע מאפשרים לעצמי לחזור ולהתחבר מהחופש במובן זה, מקומות עבודה בתקופת 

 יומית. -בה עצמי וזהות היו חלק בלתי נפרד מהעבודה היוםש ,תעשייתית-יותר לתקופה הפרה

לבן. הצווארון הו ביקורת נוקבת על כלוב הזהב של עולם העבודה של ההייטק או של עובדי מתחסוציולוגים רבים 

תפס כפרויקט קפיטליסטי אשר משתלט על נפשו של היחיד. יהחיבור הרגשי שנדרש כיום בין העובד לבין עבודתו יכול לה

עובדים מתבקשים לגייס את כל צדדי האישיות שלהם למקום העבודה, לא רק את היכולות הטכניות או המקצועיות ה

אולם ההפרדה בין יכולות טכניות גרידא לבין העולם החברתי והאישי )הידועה גם כהפרדה בין העבודה ושלהם. 

הפרדה מודרנית אשר הובילה לתחושות ניכור ושחיקה, תחושות שמאפיינות הרבה עובדים בישראל.  משפחה( היאל

פרקטיקות כמו אימון מאפשרות לאנשים להתחבר רגשית למקום העבודה שלהם ולהרגיש שייכים למרחב בו הם מבלים 

עבודה, שאינו נתפס כמרחב שעות רבות ביום. האימון מאפשר לעובדים לממש את הציפיות הרגשיות שלהם ממקום ה

עבודה בלבד אלא במרחב של התפתחות והגשמה עצמית. העבודה הרגשית אותה מפעילים מתאמנים על עצמם נועדה 

 החיפוש אחר עבודה לא שגרתית ומרגשת.  –לספק צורך אישי ותרבותי 

את החדירה של רעיונות  מלווהשהניתוח של הגורמים השונים שהביאו לעליית האימון בישראל חושף את המורכבות 

חיובית לעולם העבודה. מורכבות זו מכילה ניצול ארגוני וגם אינטרס אישי, דרישה קפיטליסטית וגם הפסיכולוגיה המ

של עולמות מקרו כלכליים וחיי  ,צדדית-לא רק החד ,להשפעה ההדדית ההתייצבות כנגד ניכור ושחיקה, ומהווה דוגמ

לבין  ,הלקוחים מתחום הפסיכולוגיה החיובית ,ונות של מימוש עצמי, תשוקה והנאההרגש של עובדים. השילוב בין רעי

כוחות השוק למאפשר לאימון לחבר בין עולם הרגש  ם,הלקוחים מעולם העסקי ,ות ורציונליותיעילרעיונות של הצלחה, 

השיח הטיפולי אל  מהווה תרגום אחד לאחד של אינובדרך שאינה בהכרח מכפיפה צד אחד תחת האחר. בכך האימון 

כולל הן רעיונות רומנטיים והן רציונליות עסקית זה לצד זה. ניתן לראות ש ,עולם העבודה אלא יצירה של היבריד חדש

אתוס רומנטי ל ,מאפיין את הקפיטליזםש ,פרקטי של הגשמת מטרות וייעוד-כשילוב בין אתוס חילוני ןהאימו תאת שפ

אימון מבקש מאנשים הן להתחבר לעצמם והן לשנות את עצמם, הן למצוא הנאה רגשי של חיבור לעצמי האותנטי. כך ה

 ותשוקה והן להגביר תפוקה. 

אולם הן נוטות להתעלם מכיוון ורגשות מושפעים ממבנים חברתיים וכלכליים. שאוריות סוציולוגיות נוטות להדגיש ית

ול ולשנות את התנאים החברתיים והכלכליים , שבו חיי הרגש של קבוצות או יחידים גורמים להם לפעהשני ההשפעה

המקיפים אותם. האפשרות לפעול ולשנות תלויה כמובן בכוחם של העובדים למול המערכת הקפיטליסטית. עולם 

בעקבות אינטרס כלכלי אלא גם  בשללא רק  להתבטאעובדים המודרניזציה מאפשר לחיי הרגש של -העבודה של הפוסט

יכולים להתייצב כנגד הניכור והשחיקה. במובן זה, המפגש בין העולם הכלכלי שוח יחסי משא ומתן עם עובדים בעלי כ

 וכך מתאפשר פוטנציאל לשינוי הדדי.  ,בו יחסי הכוח אינם ברורים מאליהםשתהליך דיאלקטי  הואחיי הרגש ל
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