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דגנית עבדה במקום שלא רצתה להיות בו 
יותר. בכל בוקר אספה את כוחותיה כדי ללכת 

למשרד. בכל יום ראשון המתינה בקוצר רוח ליום 
חמישי. היא כל הזמן דאגה. “אם אומר לבוס מה 
שאני חושבת, הוא יפטר אותי”... “אם אתפטר, 

בטח אשב בבית כמו אותה שכנה שכבר שנה וחצי 
מסתובבת בין ראיון עבודה אחד לאחר. לי לפחות 

יש עבודה”.
הילדים שלה קראו לה דאגנית, במקום דגנית. 
“אולי אני דוחפת אותם יותר מדי... אולי אני לא 

מבשלת מזון בריא מספיק... אולי החוגים שרשמתי 
אותם אליהם, מונעים מהם דברים חשובים יותר... 

אם הילד לא יתקשר בעוד חצי שעה להודיע 
שהגיע לחבר, אני מתקשרת לכל בתי החולים...”.

דגנית הייתה כלכלנית במקצועה, ועבדה 22 
שנה באותה חברה. היא התחילה את דרכה עם 

הקמת החברה, וניהלה את כספיה בנאמנות רבה, 
תוך ניהול סיכונים באופן שבנה אמון מלא בינה 
לבין המייסדים. החברה גדלה והתרחבה, ודגנית, 

שהייתה אשת הכספים היחידה, מצאה עצמה לאט־
לאט מרוקנת מתפקידה הבלעדי, ומדווחת למספר 
ממונים. דלתו של הבעלים, שהייתה תמיד פתוחה 
בפניה, הוחלפה בדלתו של המנכ”ל שננעלה. כל 
פעם הציבו עובדות חדשות בשטח, מבלי לשתף 

אותה או להתייעץ עמה.
הפחד לקחת סיכונים שיתק אותה. היא פחדה 
להפר את האשליה שהיא נמצאת במקום בטוח, 
על פי תפיסתה. לאחר אחת משיחותינו, הבינה 

 שלמעשה הסיכון הכי גדול שהיא לוקחת הוא 
באי עשייה, בהעדר עמדה. “הייתי משוכנעת שבזה 

שאני לא מפרה את הסטטוס קוו, אני בשליטה", 
היא נדרכה. “אבל מה שאת אומרת הוא שבכך 

שאני שורדת, אני לא בשליטה. אני למעשה 
נשלטת ומנוהלת על ידי הפחד שלי מלקחת את 

הסיכון למען עצמי”.
כאשה בעלת יכולת לקחת אחריות גדולה בכל 

התחומים, דגנית הייתה זקוקה 
שמישהו יעשה עבורה את אשר היא 

עושה עבור אחרים: לקחת סיכונים ולנהל אותם, 
כדי לעבור ממצב של הישרדות בתוך מצב לא 

רצוי, למקום רצוי, שבו הסיפוק מעבודתה יהיה 
מנת חלקה.

בין השאר ערכנו הבחנה בין מושג ה”עבודה” 
למושג ה”קריירה”. המילה “עבודה” מכילה בתוכה 
את השורש “עבד”, מושג ללא חופש. אני מעדיפה 
תמיד את החלופה החופשית שלה, “קריירה”. גם 

כמנקה רחובות אני יכולה להכריז כי ברגע זה בחיי, 
זו הקריירה שבחרתי. קריירה - מאפשרת, עבודה 

- כובלת. אנו מרגישים עם עצמנו הרבה יותר טוב 
כאשר אנו בוחרים לעצב ולנהל מקטעים של חיינו.

כאשר דגנית בחרה לראות את עצמה כאשת 
קריירה בעלת קבלות, אנחת רווחה נפלטה מפיה. 

אלא שזה לא מספיק: כדי להתקדם במסלול, 
יש לקחת סיכונים ולדעת לנהל אותם לכיוון 

שאליו אנו שואפים להגיע. דגנית, שכל כך פחדה 

משינויים, לקחה פיקוד על עצמה. 
בתהליך קבלת ההחלטות שלה היא 

פסקה להיות נאמנה לפחד והחלה להיות נאמנה 
לעצמה, לבחירתה החופשית והבלתי תלויה.

התייחסנו למצב כאל ניהול מאזן כלכלי. כאשר 
הפחד ניהל אותה, המאזן היה שלילי. כאשר דגנית 

ניהלה את עצמה, המאזן התחיל להתאזן. לאחר 
תהליך מאתגר, דגנית התפטרה מעבודתה וקיבלה 
פיצויים ומענק יפה. היא נשארה בבית למשך חצי 
שנה שבה הייתה זכאית לדמי אבטלה, שאפשרה 

לה לגלות את רצונותיה, ולהשיב לעצמה את 
שרביט השליטה על חייה ועל הקריירה שלה. כיום 

היא מנהלת חברה קטנה וצעירה  )גילינו שהיא 
אוהבת את שלב הסטארט אפ (, וסופי השבוע שלה 

מסתיימים בחיוך רחב, כשהיא מצפה להגיע אל 
משרדה ואל העובדים והארגון שמחבק אותה. 

בגיליון הבא: השורדים חיים בתקוות, המצליחנים 
חיים במציאות

זקוקים לשינוי בחיים? שרה ארבל, מחלוצות תחום הקואוצ'ינג 
בישראל, מסבירה איך הופכים משורדים למצליחנים. מדור חדש

אימון אישי
 שרה ארבל 

מאזן הפחד 
השורדים נמנעים מסיכונים - המצליחנים מנהלים סיכונים. לאיזו קבוצה אתם משתייכים?

 המילה “עבודה” מכילה 
את השורש “עבד”, מושג ללא 

חופש. אני מעדיפה תמיד 
את החלופה החופשית שלה, 
“קריירה”. גם כמנקה רחובות 

 אני יכולה להכריז כי 
ברגע זה בחיי, זו הקריירה 

שבחרתי. קריירה - מאפשרת, 
עבודה - כובלת

טיפ 
 כל בוקר, כשאת 

מתבוננת במראה, שאלי את 
עצמך מה תעזי לעשות היום. 

חשבי מהי רמת הסיכון, ומהי רמת 
הסיכוי הכרוכים בכך. נהלי את הסיכון 

הזה בדרך של ניסוי וטעייה כפי 
שהיית מתבלת תבשיל. זכרי: אם 
תשימי יותר מדי מלח, התבשיל 

לא יהיה אכיל. פחות מדי? 
הוא לא יהיה טעים. 
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