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קריירה

הנחשקים של

מחר

משפטים ורפואה הם כבר לא מקצועות שהכי
משתלמים ללמוד • מה כדאי ללמוד היום כדי להגביר
את סיכוייכם להשתלב במקצועות המחר
מאת גאיה קורן
לקראת סוף השנה ,החל־
טנו לבדוק אילו מקצועות
יביאו לכם הכנסה נאה בשנים
הבאות ,כדי שתוכלו לתכנן את
הקריירה שלכם בקפידה .נכון,
קשה להחליט בין משרה מע־
ניינת שבה הנפש תחגוג יחד עם
המוח ,לבין חישוב כלכלי קר שבו
נצא מוכנים לחיים ונדע שמעברה
השני של המדשאה מחכה לנו מק־
צוע נגיש ומכניס .אז לגבי הנפש
— קחו קורס ,פתחו תחביב לשעות
הפנאי ,או חכו שבכלל יהיה לכם
פנאי .אם אתם בעניין של מציאת
מקצוע מבוקש ,כדאי שתפנימו
מה חדש ומתחדש בשוק העולמי
ומאיזה מקצוע כדאי להיפרד.
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מתמטיקה ותוכנה:
אם אתם חזקים במתמטי־
קה ,העתיד פרוש לפניכם
כמפה חגיגית — רק תבואו ות־
בחרו מה לטעום" .עד היום מי
שלמד מתמטיקה נחשב לעכבר
מעבדה בלי אוריינטציה עסקית",
אומרת איילת ורשביאק ,מנכ"ל
חברת ההשמה חבר הון אנושי.
"מי שהיה טוב במתמטיקה נרשם
ללימודי כלכלה ומינהל עסקים.
אבל המגמה היום היא ללמוד
את המקצוע עצמו ,כי המודלים
לניתוח חברות נעשים על־פי מו־
דלים מתמטיים .הכי טוב זה תואר
במתמטיקה ובמינהל עסקים ,או
שילוב של מתמטיקה וכלכלה .מי
שישלב מתמטיקה ומדעי המחשב
יוכל להיות מהנדס תוכנה .הח־
שיבה המתמטית מתאימה לעול־
מות התוכן בתוכנה ובחומרה גם
יחד .מקצוע נוסף שיידרש הוא
אלגוריתמאים ,אנשים המפתחים
אלגוריתמים בתוכנות .וכמו־
בן ,תהיה דרישה לאנליסטים".
דני אבידור ,מנכ"ל חברת
רדמאץ׳ לניהול גיוס עובדים
באינטרנט ,אומר שהמקצועות
המועדפים יהיו מקצועות כמו
מנהלי אפליקציות .מנהל אפלי־
קציות מתווך בין הפיתוח ללקוח:
בוחן את הצרכים הספציפיים של

המוצר ועובד מול התוכניתנים.
"היום מחפשים מומחים באפלי־
קציות של דוט.נט )שפת פי־
תוח( ,ובעתיד יהיה משהו אחר,
אבל זה התחום" ,הוא משוכנע.
באתר  Jobnet.co.ilבדקו ומצאו
כי המקצועות הנחשקים ביותר
בשוק העבודה ,הן מצד העובדים
והן מצד המעסיקים ,הם בתחום
פיתוח ובדיקות חומרה ותוכנה.
"בקרב העובדים אנו עדים לבי־
קוש להסבה מקצועית לתחומים
אלה" ,אומרים באתר" .יש תפ־
קידים ,כמו מפתח דוט.נט ,מפתח

כמה נרוויח

מנהל אפליקציות

 20,000 12,000שקל בחודש

פיזיקאי
 35,000 12,000שקל

ביולוג
כ  25,000שקל

אלגוריתמאי
 33,000 16,000שקל

מהנדס תוכנה
 28,000 10,000שקל

מפתח דוט.נט
 30,000 15,000שקל
מהנדס REAL TIME

 34,000 12,000שקל

כלכלן
 14,000 7,000שקל

איש חומרה
 30,000 14,000שקל

מהנדס כימיה
 25,000 8,000שקל

מנהל שיווק או מנהל
פיתוח עסקי דובר סינית
החל מ  30,000שקל

 WEBומהנדס ) REAL TIMEמע־
רכות זמן אמת( ,שאפופים הילה
של יוקרה ,מאחר שהשוק מציע
בעבורם משכורות ותנאים נלווים
אטרקטיביים .בתחומים אלה קיים
סיפוק מיידי ,שכן הפיתוח עליו
עובדים בא לידי ביטוי כבר בג־
רסה הבאה של המוצר .אנו חוזים
שבעוד שלוש שנים מגמות אלה
ילכו ויתחזקו בדגש על WEB
ויישומי סלולר ,בעקבות ההתפ־
תחויות הטכנולוגיות שאנו עדים
להן .ניתן להשתלב בתפקידים אלו
בחברות היי־טק ,סלולר ואינטר־
נט שעוסקות בפיתוח של חומרה
ותוכנה .השוק מציע סכומים נאים
לבעלי מקצועות אלו".
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פיזיקה :פיזיקה היא
מוצר נדרש .אם עד
עכשיו פיזיקאים העדי־
פו ללמוד גם כלכלה או הנד־
סה ככרטיס כניסה קל לעולם
ההיי־טק ,הרי שכעת מחפשים
אותם בפינצטה .יש להם ביקוש
גבוה בתחום האלקטרו־אופטי
ובתחום הרפואי" .תני לי חמי־
שה פיזיקאים ואני מוצאת להם
עבודה ברגע" ,אומרת ורשביאק,
שממליצה להשקיע גם בלימו־
די אלקטרוניקה ,חומרה ותוכ־
נה" ,כי אלה משאבים במחסור".
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הנדסה :ד"ר אמנון גו־
נן ,דיקן הפקולטה לניהול
טכנולוגיה במכון הטכנו־
לוגי חולון ,צופה עתיד למנהלי
מערכות מידע ,מה שנקרא מנהל
 .ITמנהל כזה אחראי על מערכות
המידע בארגון ועל פתרון בעיות
מידע למנהלים .כדי להגיע לשם
כדאי ללמוד הנדסת תעשייה
וניהול ,או ניהול טכנולוגיה עם
התמחות במערכות מידע .ור־
שביאק אומרת שמהנדסים מו־
צאים עבודה גם בשעות משבר
ומיתון" .אולי לא בייצור ,אלא
בפיתוח — אבל פרנסה לא תח־
סר להם" ,היא אומרת .אורנה
סגל ,מנכ"ל מנפאואר ישראל,
אומרת שיש מחסור רציני בט־
כנאים ,אנשי תמיכה ומהנדסים.

"חסרים מהנדסים אזרחיים ,מה־
נדסי מכירות ,מהנדסי תעשייה
וניהול ,מהנדסי אווירונאוטיקה,
מהנדסי חשמל וכן הלאה" ,היא

מפרטת" .מקצועות אלה נחש־
בים למקצועות פחות ׳סקסיים׳,
אבל יש להם ביקוש רב בשוק
בשל העלייה ברמת החיים".

4

כלכלה :חברות יצ־
רניות מחפשות בנרות
אחר תקציבנים למח־
לקות הכלכליות .תקציבנים
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בחברות כמו אסם או שטראוס
עלית בודקים תמחיר ,עלויות
מכר ,שרשרת הפצה" .אם תל־
מד כלכלה תוכל להתמקצע
בשוק ההון ולהיות אנליסט או
בנקאי" ,אומרת ורשביאק" .זו
השכלה שפותחת הרבה מאוד
שערים לעולם הפיננסי ,כי אין
גוף שמייצר משהו ואינו בודק
את המודלים הכלכליים שלו".

5

עבודה סוציאלית,
היסטוריה ומדע
תוחלת
המדינה:
החיים עולה ואיתה ממריאה
איכות החיים .לסבתא כבר
יש כסף שהיא מוכנה להש־
קיע בעצמה ובתחביביה ,וסבא
נזכר שהוא לא טייל אף פעם
בקוטב הדרומי .הטיפול בקשי־
שים וגם מגוון פעילויות הפנאי
לקשישים נעשו חלק אינטגר־
לי מהחיים ,החל מניהול בתי־
אבות ,דרך מאמני כושר לגיל
הזהב ,או מדריכי טיולים שמ־
צטרפים לחודש מסביב לעולם.
דני אבידור ממליץ להתמחות
בתרבות הפנאי” .צריך ללמוד
שפות ,היסטוריה ומדע המ־
דינה .מדריך טיולים שיוצא
עם קבוצה לקרוז של חודש,

מה לא כדאי ללמוד
תנוחו קצת ממשפטים.
השוק עולה על גדותיו
והיצע עורכי־הדין גדול
בהרבה מהביקוש .לימודי
משפטים עדיין מומלצים
למי שיודע אנגלית בר־
מת שפת אם או רוסית,
ויכול להשתלב בשוק ההון
או ההיי־טק .אם בכל זאת
מתעקשים על לימודי מש־
פטים ,כדאי לשלב אותם עם
התמחות במשפט בינלאומי.
דני אבידור מרדמאץ׳
מציע גם להתרחק כרגע
מלימודי רפואה .השוק אמנם
משווע לרופאים טובים ,אך
התגמול נמוך בהשוואה למ־
קצועות ההיי־טק ,למשל.
עם משכורת בסיסית וטיפים
גבוהים יכול להגיע למשכו־
רת של  50אלף שקל בחודש".
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כימיה וביולוגיה:
לדברי ורשביאק ,הנדסת
כימיה היא מקצוע נדרש

בחברות ביוטק ובחברות תע־
שייתיות גדולות" .בחברות כמו
מכתשים וטבע יש ביקוש לכי־
מאים ,שיעסקו בפיתוח ובמחקר,
ואין הרבה אנשים שלומדים כי־
מיה" ,היא אומרת .ארז בנוביץ׳,
מנכ"ל חברת ההשמה להיי־טק
 ,MITאומר שהעולם פונה היום
לכיוון של קלינטק )טכנולוגיות
ירוקות( ,ולכן בשנים הבאות יעלה
הביקוש לעובדים שישלבו בעבו־
דתם כימיה וביולוגיה עם מחשוב,
במטרה למצוא פתרונות לחיסכון
באנרגיה וצימצום פליטת גזי הח־
ממה" .מתחילה דרישה לביולוגים,
זואולוגים וכל מי שיש לו נגיעה
לאיכות הסביבה .חברות פרטיות
יקטפו אותם" ,אומר גם אבידור.
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סינית :לימוד שפות,
ובעיקר סינית ,הוא חו־
בה בשוק הגלובלי הת־
חרותי" .השוק הסיני הוא בסיס
עסקי נרחב מאוד” ,אומר אבי־
דור" .בשנה האחרונה היה גידול
של  7.5%בתוצר הלאומי הגו־
למי של סין .לאנשים שתהיה
להם היכרות עם השפה הסינית
יהיה יתרון בשוק .רצוי ללמוד
מינהל עסקים עם התמחות
בשוקי המזרח ,ולדעת סינית".
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מגיע לי?
שאלות ותשובות על זכויות
עובדים ,בשיתוף עו"ד רחלי
אידלביץ מעמותת קו לעובד

העסק נסגר
והשכר לא שולם

| יום בחייו |

עבדתי יותר משנתיים במ־
סעדה שהיא חברה בע"מ.
בעל העסק היה בקשיים ושילם
שכר באיחור .לא קיבלתי זכויות
שמגיעות לי )חופשה ,הבראה,
חגים ,נסיעות( ובסופו של דבר עז־
בתי את העבודה .בעל הבית נשאר
חייב לי שתי משכורות .בינתיים
הוא מכר את המסעדה למישהו
אחר ופתח מסעדה חדשה במקום
אחר .האם אפשר לתבוע את בעל
העסק או את העסק החדש שלו?

פנינה אדרי <
מנכ"ל אן.אם.סי

07:00

מעירה את הילדה ועוזרת לה להתכונן לבית
הספר.

07:45

אוכלת ארוחת בוקר וקוראת ”ידיעות
אחרונות”.

08:00

שיעור התעמלות עם מאמנת אישית .כבר 30
שנה שהיא לא מפספסת שיעור ואני עדיין
מתעצבנת כשהיא מגיעה.

10:00

ישיבת שיווק במשרד עם סמנכ"ל השיווק,
סמנכ"ל התוכן ומנהלת המוצרים לקראת
יציאת אלבום בכורה לבועז בנאי.

12:00

ישיבת חוזים עם היועצת המשפטית וסמנכ"ל
הכספים.

13:30

קוראת מיילים ומחזירה טלפונים תוך כדי
ארוחת צהריים קלה על שולחני .לא אוכלת
מחוץ למשרד ,זה שורף המון זמן.

15:00

פגישה עם רן דנקר ועילי בוטנר בנושאים
שוטפים הקשורים להופעות שלהם.

17:00

פגישה עם צוות סטימצקי לגיבוש שיתופי
פעולה לשנת .2008

19:00

המשך ישיבה עם סמנכ"ל השיווק ועדכון
בנושא אתר האינטרנט של החברה.

20:30

ארוחת ערב קלה עם המשפחה
וזמן איכות עם הילדה.

22:00

חברים
מגיעים ואנחנו
מארחים אותם
עד חצות — או
עד שהם הולכים.

חברה היא אישיות משפטית הנ־
פרדת מבעלי המניות ומהמנהלים
בה .הכלל הוא שלא ניתן לתבוע
אותם אישית ,אלא רק את החב־
רה עצמה .עם זאת ,קיימות נסי־
בות חריגות המצדיקות "הרמת מסך
ההתאגדות" שמשמעותו ייחוס חובות
החברה ישירות לבעלי המניות .זאת
במקרה שהקמת חברות בע"מ נועדה
להוות כסות מפני מעשה תרמית או
התנהגות בלתי נאותה כלפי המתק־
שרים עם החברה או הונאת הנושים
שלה .באשר לעובדי החברה ,קיימים
בין החברה לעובדיה יחסים קרובים
ונמשכים המטילים על בעלי החברה
אחריות מוגברת.
הפסיקה קבעה שתרמית ושימוש
לרעה במסך ההתאגדות היא גם הע־
סקת עובדים תוך שהבעלים מודעים
לכך שאין לחברה כסף לשלם להם,
ניכוי תשלומים לקופות גמל משכר
העובדים מבלי שהתשלומים מועב־
רים ליעדם ,סגירה והקמת שרשרת
של חברות — כאשר מדובר באותו
עסק ממש — במטרה להונות נושים.
התנהגות בתום לב של בעלי החברה
צריכה לבוא לידי ביטוי בכך שידא־
גו לפירוק החברה שנקלעה לקשיים.
פירוק החברה הוא הליך ארוך ויקר,
אולם בסופו ,לאחר שיינתן צו פי־
רוק ,יכולים עובדי החברה לקבל את
זכויותיהם מן המוסד לביטוח לאומי,
לרבות שכר עבודה ופיצוי פיטורים.
אם בעל מניות או מנהל בחברה
עושה שימוש בעיקרון האישיות המ־
שפטית הנפרדת של החברה בע"מ על
מנת להתכחש להפסדים שנוצרו מפ־
עילותו העסקית ,והוא ממשיך באותה
פעילות עסקית )או פעילות עסקית
דומה( במסגרת נפרדת כביכול ,כל
זאת תוך השארת העובדים והנושים
של החברה הקודמת מול שוקת שבו־
רה ,בית הדין לעבודה יכול לחייבו
באופן אישי ואף את העסק החדש שלו
בחובות החברה.

גאיה קורן

צילום :יונתן בלום

פנינה אדרי

‘ המידע ניתן באופן כללי
ואינו בא להחליף ייעוץ משפטי.
‘ שאלות למדור אפשר
לשלוח בפקס,036082392 :
או באימיילmamon@yedioth.co.il :
‘ סניפי קו לעובד :תלאביב ,036883766
ירושלים  ,02-6242801באר שבע
 ,08-6239619חיפה 04-8643350
www.kavlaoved.org.il

