
אתם מנהלים בכירים, 
בעלי ותק, ידע וניסיון 

רב שנים, ושוקלים את 
הצעד הבא: האם להתקדם 

באותו ארגון, לעבור 
לתפקיד מקביל בארגון 

אחר, או לצאת לדרך 
עצמאית ולהיות מנטורים 

בתחומכם? יש מי שיתמכו 
בכם כל הדרך לקבלת 
 ההחלטה ולהגשמתה 

/ רוני לנגרמן–זיו

קריירה
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 בת חן וייס )מימין( וטלי בנדר, מנכלי״ות משותפות, התחלה חדשה צילום: סטודיו חגית

בדורות הקודמים סברו 
שעבודה זה לכל החיים, 

שקביעּות זה הדבר החשוב 
ביותר בבחירת מקצוע - ועניין, 

יצירתיות, חדשנות והגשמה כלל 
לא נכללו בלכסיקון. היום אנשים 

עושים קריירה שנייה כבר בגיל 
35 וממשיכים להחליף קריירות 

בעשורים הבאים כדי להגשים את 
עצמם בתחומים מגוונים או להעמיק 

באותו תחום בתפקידים מרתקים 
ומספקים חדשים.

אם אתם נמצאים בצומת דרכים, 
מתלבטים ושוקלים מהו הצעד הבא 

בקריירה, אם צברתם ידע וניסיון 
ניהולי שהייתם רוצים להעביר 
הלאה - תוכלו להיעזר בחברת 

"התחלה חדשה", המלווה בני 35־65 
בניהול הקריירה שלהם.

להמציא את עצמך מחדש
את "התחלה חדשה" הקים לפני 

כחמש שנים זאבי ויזל, שהיה 
בעצמו בתהליך שינוי קריירה. הוא 

פנה לדורון ליבשטיין והשניים 
צירפו בהדרגה את אריה מליניאק 

וטלי בנדר, ולאחרונה גם 

עסקים | יזמות

בדרך 
לקריירה 

חדשה
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עסקים | יזמות

את בת חן וייס. בנדר הייתה 
מנהלת משאבי אנוש בכירה וחברת 

הנהלה, יזמית ושותפה בעסקים 
פרטיים שהביאה למכירה, בעלת 
ניסיון רב כפסיכולוגית ומנטורית 
לבכירים. וייס שימשה מנכ"לית 
ובעלים של חברת השמה ועבדה 
בחברות גדולות במשק בתחומי 

גיוס ומשאבי אנוש, ובליווי עסקי 
ותעסוקתי לבכירים.

"להתחלה חדשה 
הגעתי מתוך רצון 

לתרום לקהילה 
במקביל לקריירה 

 שלי", אומרת
בנדר. "ראיתי 

שליחות גדולה 
בעזרה לאנשים 
באמצע החיים 

להמציא את עצמם 
מחדש בקריירה". 
מי מגיע אליכם?

"היום אנשים 
מבינים שהם צריכים לנהל את 

הקריירה שלהם ולא להתנהל בה", 
אומרת וייס."אם בעבר אנשים היו 

מגיעים לייעוץ אחרי שכבר עזבו את 
מקום העבודה שלהם – פוטרו או 

התפטרו - היום אלה אנשים עובדים, 
שרוצים למצוא את העבודה שתספק 

אותם. זו לא באמת התחלה, כי 
אלה אנשים עם ניסיון רחב וידע, 

שרוצים לדעת איך להשתמש 
בידע ובכישרון שלהם ומחפשים 

את המנטור - האדם שילווה 

אותם באופן ממוקד, 
מהיר ועם פחות 
טעויות בדרך".

"מגיעים אנשים 
שכבר עשו דברים 

נפלאים בחיים, עם 
רקורד של הצלחות 
בתפקידים שונים", 

ממשיכה בנדר. "אנחנו 
עוזרים להם להמשיך 

לתכנן את הקריירה 
שלהם ומלווים אותם 
בתפקידים החדשים 

כשכירים או עצמאים. 
ובכל זאת הם מגיעים אלינו 

בתקופה מבלבלת, חלקם נמצאים 
בין עבודות ואחרים יושבים במשרד 

בתחושת מיצוי ומתלבטים האם 
לשנות או להשלים עם מה שיש. 

לכולם יש רצון משותף לממש את 
עצמם בצורה מיטבית והם תוהים 

לגבי האפשרות לעשות שינוי 
באמצע החיים, והאם זה יצליח. 
במקומות האלה, 

גם אנשים שהגיעו 
לעמדות בכירות 

מאוד עלולים לחוות 
תסכול וירידה 

בביטחון העצמי". 
אבל לדברי בנדר 

"החדשות הטובות 
הן ש'התחלה חדשה' 

עובדת - 86 אחוז 
מהמשתתפים שלנו 
מצליחים להמציא 
את עצמם מחדש 

תוך פרק זמן קצר 
של שלושה עד שישה חודשים".
מהו המסלול שעוברים אצלכם? 

"אנחנו עורכים כנסים שבהם מרצים 
בכירים במשק הישראלי, שבאים 

בהתנדבות ופותחים את דלתותיהם 
למשתתפים בני 40 פלוס. שלי 
לנדסמן, מנכ"לית מיקרוסופט 

ישראל, ומאיר ברנד, מנכ"ל גוגל 
ישראל, הרצו אצלנו. בשלב הראשון 

עוברים תהליך של אבחון ומיפוי 
קריירה, ולאחריו קורס של ניהול 
קריירה בן שישה חודשים, הכולל 

בכל חודש שתי פגישות עם מומחים 
ושני מפגשים קבוצתיים. מפגשים 

אלה מאפשרים גם לעשות נטוורקינג 
וגם לרכוש ידע בסדנאות ובהרצאות. 
כשאנשים מקבלים מסגרת מקצועית 
עוטפת, האנרגייה שלהם עולה, הם 
מרגישים יותר טוב והופכים להיות 

יותר פרואקטיביים".

לנצל את הידע והניסיון
יש חברות רבות שנותנות ייעוץ 

והכוונה להמשך קריירה, מה 
הייחוד שלכם?

"זו החברה היחידה שפועלת בכל 
ההיבטים ומלווה גם עצמאים וגם 
שכירים ומסייעת לכל אחד להגיע 
לאן שהוא רוצה כמה שיותר מהר 

וכמה שיותר מדויק", אומרת בנדר. 
"אנחנו נותנים תוכנית לטווח ארוך, 
ל־20־30 השנים הבאות. מבחינתנו, 

שמעון פרס היה המודל לאדם 
שעבד גם בגיל 90״.

"עוד ייחוד שלנו הוא קורס 
המנטורים", מוסיפה וייס. "גילינו 

שאנשים שמסיימים תפקידים בכירים 
מתחילים לייעץ בארגונים. אולי הם 
יודעים את התפקיד, אך הם חסרים 

את מיומנות הייעוץ, הליווי והאימון 
האישי כדי להצליח בתהליך כזה. 
מהצורך הזה שזיהינו יצרנו קורס 
מנטורים, שמגיעים אליו בכירים 

שמתעתדים להיות מנטורים למנהלים 
הנמצאים בתחילת דרכם הניהולית. 

הרעיון הוא להעביר את כל הידע 
והניסיון שצברת לצעירים ממך בגיל 

ובניסיון. בקורס הם מקבלים כלים 
וממש רוכשים עוד מקצוע, שאינו 

תלוי גיל. בעולם ש'שייך לצעירים' 
אנחנו רוצים להדגיש את הרלוונטיות 

 של המבוגרים״.
"זה חלק ממאפייני הדור שלנו, 

להמציא את עצמך כל כמה שנים 
מחדש", אומרת וייס, ובנדר 

מוסיפה: "וכשיש כלים וידע, 
עושים את השינויים הבאים 

בקריירה הרבה יותר בקלות. ומי 
שמקבל ליווי בתפקיד חדש או 

בעסק חדש, מתמיד יותר ומצליח 
יותר בהמשך הדרך". 

גילינו שאנשים שמסיימים 
תפקידים בכירים 

מתחילים לייעץ בארגונים. 
אולי הם יודעים את 

התפקיד אך הם חסרים 
את מיומנות הייעוץ, 

הליווי והאימון האישי כדי 
להצליח בתהליך כזה. 
מהצורך הזה שזיהינו 
יצרנו קורס מנטורים

 משתתפי "התחלה חדשה" בסיום הרצאה 
של אלעד קופרמן, מפיק האח הגדול 

צילום: יח"צ


