
משתנהמציאות 

 ; בפייסבוק        חדשה מציאות מגלים אנו יום כל כמעט
   , חדשות  פונקציות מופיעות זזות הלשוניות

 .          -" אתר  "  למיני אותו והפך הפרופיל מראה את לחלוטין ששינה הזמן ציר נולד ולאחרונה
מה   ,      שפעםוכל   (  , נמצא (   הוא איפה מחדש ללמוד נצטרך במהירות מצאנו שבועיים שבוע לפני  עד

 . בו   להשתמש ואיך

! בקצב      לעמוד לנו קוראים האלה השינויים
. יקר              זמן לנו ולחסוך יותר ונוחים לקלים שלנו החיים את להפוך אמורות חדשות וטכנולוגיות

האמנם?
 

..... מתחיל     רק זה כאן אבל
, שלה           הממשק את מכיר שאינך אחרת לחברה הנייד את החלפת אם

         , צריך     אותן שגם חדשות חברתיות רשתות להן לצוץ ממשיכות לטוויטר או לפייסבוק שהתרגלת  ועד
ללמוד. 

 - נע       שלם למשרד אותך הפך שלך הנייד
 .......      ,  , הטובה   הדמיון כיד ועוד המייל הפקס היומן מסתנכרן לתוכו

ה   את . officeשדרגת נמצא            דבר כל איפה שוב ללמוד תדרש איתו לעבוד כדי אך
 , '  , טים      גאדג אפליקציות על לדבר התחלנו לא ועוד

 !      - אותן      לך שיהיה חובה ופשוט השוק את שכובשות חדשניות וטכנולוגיות תוכנות

תורם          או אפקטיבי זה כמה עד היא הנשאלת בעבודה השאלה לך
? מחדש       שימושים אותם את הזמן כל ללמוד

בעבודה    אפקטיביות מול קידמה
בפרט         עסקים ולבעלי לרובנו כואבות הכי הנקודות  אחד

זמן  זה  לנו !!!!שאין
ביום           שעות כמה לנו חסרות ותמיד בריצות היום כל אנחנו

.  ,  , לחברים          למשפחה העבודה בין הזמן את לחלק איך הראש את שוברים ובעיקר
, מיטבית             בצורה אותו לחלק או זמן ניהול על לדבר אפשר בכלל איך אבל

   ....'   ,  , וכו       הסקייפ הפייסבוק מהמייל הודעות קופצות הזמן כל בנייד כשגם



השקעת     בעבר אם בפייסבוק      10אז עצמך את לשווק כדי דקות
.     , שעה       חצי בערך תשקיע נמצא דבר כל איפה שתלמד עד היום

עוד       רק תשקיע הנייד שדרוג ?!?10ואחרי הרשמקול        נמצא איפה להיזכר כדי ביום דקות
עוד    לך ב        10קח מסמך לעיצוב האייקון את לחפש ביום .officeדקות שלך   החדש

 - תשכח   אל אבל
 , הדיוור        מערכת עם הפייסבוק את לסנכרן גם צריך

, הלינקדין    עם הטוויטר את
, סרטונים  לערוך

..........'  / וכו    אתר לבלוג חדשים תוספים ולהוסיף

?         / הקידמה   על לשלם מוכן אתה ביום בממוצע שעות דקות כמה אז

? עושים   מה אז
1 . מסתיים.          הוא ומתי שלך העבודה יום מתחיל מתי תחליט

      , מסמנים          שהם אחרי גם כי קבועה בשעה העבודה יום את לסיים מתקשים העסקים בעלי  על Vרוב
. לעשות           מה מלא עוד להם שיש מגלים הם לעצמם שקבעו המשימות

2! והמצאות.               חידושים עוד שם יהיו ותמיד יגמר לא פעם אף שזה העובדה את קבל

3. לאמץ.         רוצה אתה החדשות הטכנולוגיות את בקפידה בחר

4.     " חדשה.        "   טכנולוגיה כל של התועלת מול העלות מהי לבחון לך שיעזרו קריטריונים לעצמך  קבע
     ,        , כדי,      להשקיע תצטרך זמן כמה החיים את לך לשפר עומדת היא איך לך נחוצה היא כמה עד  למשל

 .           . ביומיום  להשקיע תדרש זמן כמה בה להשתמש איך שתדע ואחרי אותה ללמוד

5. שנה.              בעוד גם רלבנטית ותהייה זמן לאורך אותך שתשרת כדי מתקדמת בטכנולוגיה בחר

6       . זו.        זמנית בו הטכנולוגיות כל את להטמיע חודשים לכמה ריאלים יעדים מראש לעצמך  קבע
         . חידושים      של קטן במספר להתרכז תקופה בכל תוכל כך אפשרית בלתי לרוב אך נחמדה  מחשבה

. יותר    מהר ולהתקדם והמצאות

6 ! תתפתה.   אל
  ,      . מאחור       להישאר להפסיד מאיתנו רבים של הפחד ובכמויות מוזרם הזמן כל ועדכני רלבנטי  מידע

 . מידע               של ים בתוך נסחפים עצמנו את למצוא ושוב לעצמנו שיצרנו מהמסלול לסטות לנו גורם
 , ואת              לעשות יכול שאתה ביותר הטוב את רק לעשות תוכל תקופה שבכל זה את  קבל

. יותר-     מתאים לזמן שחרר  השאר

 , שלכם     התגובות את לקרוא אשמח
? מהפוסט    לוקחים אתם מה


