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הצווארון הלבן "ייהרסו לחלוטין או לחילופין ישתנו לבלי הכר בעשור או בשני העשורים
הקרובים" .להלן מדגם של מקצועות שיעוררו את דמיונכם .הספר מומלץ לקריאה לא רק עבור
הורים המעונינים לעזור לילדיהם להסתדר טוב יותר בחיים ,אלא ,גם לבני ה 40-שבינינו,
שאלמלא כן עלולים למצוא עצמם עומדים בפני שוקת שבורה.
ביואינפורמציוניסט ) :(bioinformationistמדען המכיר את שפע המידע הגנטי ההולך ומצטבר בידי
האנושות ,והמסוגל לגשר בין המידע הזה לבין מוצרים תרופתיים וטכניקות קלינאיות.
גאומיקרוביולוג ) :(geomicrobiologistזה אשר מסוגל לחבר יחדיו ידע מגיאולוגיה ,מדעי
הסביבה ,ומיקרוביולוגיה כדי לחקור כיצד מיקרו-אורגניזמים מסוגלים לייצר תרופות
חדשות או לנקות פסולות.
מומחי תרפיה ) :(therapy expertsמומחים אשר ידעו לחבר את הפציינט עם התרפיה המתאימה
)כדוגמת הרב פירר  ...עם שכר(.
יועץ אשפוז ) :(hospitalistסוג של אומבודסמן המסוגל להדריך חולים במבוך השירותים
הרפואיים והסיעודיים שניתנים דרך בתי החולים.
אנליסט לרשת היכרויות חברתית ) :(social network analystיחקור את ביצועי זרימת העוצמה
בתוך החברה כדי לייעל אותה.
פשטן ) :(simplicity expertsמתמחה בפישוט והזרמה של הליכים בעזרת טכנולוגיות.
סברן ) :(cybrarianמשגיח לאינטרנט  -על משקל ספרן  -משגיח ספרים.
גנן רשת ) :(web gardenerמתחזק אתרים.
יועץ דוא"ל ) :(e-mail counselorעוזר לעובדים לכתוב דואר אלקטרוני בסביבות עבודה
תובעניות בהם התקשורת בעזרת דוא"ל עמוסה ,מיידית ומלאה סיכונים.
לחשן ) :(whispererתפקיד חדש למחלקות יחסי הציבור של ארגונים גדולים .תפקידו להרגיע
לקוחות תובעניים ,צעקניים ובלתי ניתנים לשכנוע.
אלה רק דוגמאות משלל האפשרויות שעוד נכונו לנו .אם מישהו מכם מעלה חיוך תוך כדי
קריאת הדברים ,נסו להיזכר מה חשבתם שתהיו לכשתגדלו ,או מה הייתה הכשרתכם ,והאם
יכולתם לנחש במה אתם עוסקים כיום!

