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נייעס פון דער פינַאנציעלער וועלטביזנעס

איך בין זיכער ַאז דו הָאסט שוין מער 
ווי איין מָאל געזָאגט ַאז דו ַארבעטסט 
נישט גוט אונטער ּפרעשור. ס׳איז אמת 
מען  אויסצומיידן  בעסער  ס׳איז  ַאז 
ָאבער  דרוק,  ַא  אונטער  ַארבעטן  זָאל 
ַאמביציע  פון  קומט  ווָאס  ּפרעשור  ַא 
איז דרינגענד, קען  ווען עּפעס  ָאדער 
קרַאפט  טרייב  ּפָאזיטיווער  ַא  זיין  יָא 

פַאר דיין ביזנעס.
ווען איך קוק אויפ'ן זייגער בשעת'ן 
ווערן  מוז  ווָאס  אויפגַאבע  ַאן  ענדיגן 
די  און  צייט  בַאשטימטע  ַא  צו  גרייט 
שטערן,  מיין  פון  ַארָאּפ  רינט  שווייס 
ווייס איך ַאז דָאס הָאט נישט קיין שום 
שייכות מיט די טעמּפערַאטור אינעם 
הייסער  ַא  ס׳איז  ווייל  ָאדער  צימער, 

וועטער אינדרויסן.
ַא  נָאך  דערגרייכן  פון  דרוק  דער 
מיין  ַאריינצוגעבן  ציל,  וועכנטליכן 
ַארטיקל פַאר דעם קָאלום בַאצייטנס, 
ווייס  איך  שוויצן.  זָאל  איך  גורם  איז 
שרייבערס,  פון  שטַאב  גַאנצער  ַא  ַאז 
דער  און  מגיהים,  רעדַאקטָארן, 
גרַאפיקער ווַארטן ַאלע אויף מיר, און 
זעלבע  די  אין  מיר  ווי  ַאנדערע  נָאך 
ַארבעט  די  ַאריינצוגעבן  ּפָאזיציע, 
איבונגען,  ווי  ּפונקט  און  בַאצייטנס. 
ווי למשל לויפן אויף ַא טרעדמיל, איז 

גורם מען זָאל שוויצן און דָאקטוירים 
הַאלטן ַאז ס'איז גוט און געזונט פַאר'ן 
קערּפער, ַאזוי אויך איז גוט פַאר דיין 
דָאס  ָארגַאניזַאציע  ָאדער  ביזנעס 
ַאז  געדַאנק  מיט'ן  קומט  ווָאס  שוויצן 
מען מוז ָאנקומען מיט די ַארבעט ביז 
צו ַא געוויסן טערמין. עס וועט העלפן 
ַאז דיין פירמע זָאל בלייבן אין ַא גוטן, 

געזונטן מצב.
פון  פעלד  אינעם  ַארבעט  עס  ווער 
פָאנדרעיזינג  ָאדער  ַאדווערטייזמענט 
ווָאס  ווייסט  ענליכס  און  קַאמּפיינס 
דעם  דערגרייכן  צו  שוויצן  ס׳מיינט 
דעדליין. אויך ַאנדערע סָארט ביזנעס 
זיך  ווענדט  עס  און  דעדליינס  הָאבן 
אין דיר אויב ַארבעטן מיט ַא דעדליין 
עול  ַאן  סתם  ָאדער  זַאך  גוטע  ַא  איז 
ערפַארונג  אייגענע  מיין  קָאּפ.  אויפ'ן 
דורכאויס די יָארן הָאט מיר געוויזן ַאז 
זַאכן הייבן זיך ָאן צו רירן נָאר ווען עס 
איז פַארהַאן ַא בַאשטימטער דעדליין 
נעמען  זיך  ַאז מען  ווייסט  יעדער  און 
ווערן  זָאל  פעסט צו די עבודה ַאלעס 

פיקס און פערטיג ביז דעמָאלט.
ּפלַאנט  ָארגַאניזַאציע  ַאן  ווען 
זַאך  ערשטע  די  מען  מוז  דינער,  ַא 
דַארף  מען  דַאטום.  ַא  בַאשטימען 
ַא  ַארויסצונעמען  ווען  אויף  וויסן 

קעיטערער,  מיט'ן  ָאּפרעדן  זַאל, 
דו  און  ָאוונט,  דעם  רעזערווירן 
דו  וועמען  מענטשן  די  ַאז  ווילסט 
וויסן  אויך  זָאלן  בַאעהרן  צו  ּפלַאנסט 
זייער  אויף  טָאג  דעם  ַארומצורינגלען 
קַאלענדער. דער דַאטום גיט דיר אויך 
ערפילן  צו  טרייב–קרַאפט  ַא  ציל,  ַא 

דעם תפקיד.
אין יעדע ביזנעס איז בַאשטימט ַא 
מען  ווען  קַאלענדער,  פינַאנציעלער 
ַאקַאונטינג  ַאן  פון  ביכער  די  שליסט 
כדי  בַאשטימט  איז  דַאטום  דער  יָאר. 
יעדער זָאל וויסן ווען מען דַארף ענדיגן 
געבן  אויך  ַאזוי  חשבונות.  ַאלע  מיט 
ַאסַאך פירמעס מָאנַאטליכע בָאנוסעס 
פַארווָאס?  סעילסלייט.  זייערע  פַאר 
סוף  זיך  דערנענטערט  עס  ווען  כדי 
בַאקומען  סעילסלייט  די  זָאלן  חודש, 
ַאריינצושטוּפן  טרייב–קרַאפט  דעם 
נָאך ַא טעלעפָאן קָאל, נָאך ַא ּפרואוו 

צו מַאכן ַא סעיל.
ַאּפָאר יָאר צוריק הָאט ַא ּפרָאפעסָאר 
ביכל  ַא  געשריבן  הַארווַארד,  פון 
איבער ַאזַא טעמע, ווָאס עס טוט צום 
ווָאס  'עּפעס  פון  געפיל  דער  מענטש 
פון  צייט  חודש  ַא  ביז  דרינגענד'.  איז 
די  אין  ערשינען  איז  בוך  דער  ווען 
נומער  די  געווָארן  געשעפטן, איז עס 

מערסטע  די  פון  ליסטע  די  אויף   7
פַארקויפטע ביכער. היינט הָאט יענער 
ּפרָאפעסָאר ַאן אייגענע קָאנסָאלטינג 
ווָאס  טיטלען  די  פון  איינע  פירמע. 
אינָאוועישָאן  ״הויּפט  איז  טרָאגט  ער 
ָאפיציר״ און יעדע קָאמּפַאני קען נוצן 

ַאזַא איינעם.
ווָאס  ער  ערקלערט  בוך  זיין  אין 
דרינגענד  איז  עּפעס  ווען  ס׳מיינט 
פירמע,  ָאדער  ָארגַאניזַאציע  ַאן  אין 
מען  וויַאזוי  ַא מעלה,  ס׳איז  פַארווָאס 
יעדער  ַאז  געפיל  דעם  שַאפן  קען 
צו  דרינגענד  ס׳איז  ווי  שּפירן  זָאל 
ערלעדיגן און דערגרייכן דעם ציל און 
וויַאזוי מען קען ָאנהַאלטן דער דרַאנג 
פון  איינע  טערמין.  לענגערן  אויפ'ן 
זיינע טעָאריעס איז ַאז זַאכן טוישן זיך 
כסדר, למשל ַאז מען קומט ַארויס מיט 
נעמט  מען  ָאדער  ּפרָאדוקט  נייעם  ַא 
איבער ַא נייע פירמע און די כסדר׳דיגע 
שוין  זענען  ביזנעס  די  אין  שינויים 
נָאך  פָארקומען  ַאלץ  ס׳זָאל  משפיע 

ענדערונגען.
לויט זיין בליק איז די גַאנצע וועלט 
און  טרַאנספָארמַאציע  ַא  ַאריבער 
פון  תקופה  ַא  אין  זיך  געפינען  מיר 
דעם,״  ״צוליב  ענדערונג.  כסדר׳דיגע 
 )urgency( שרייבט ער, ״וועט דרַאנג
סָארט  יעדע  אין  נחיצות  ַא  ווערן 
מען  ווען  ָארגַאניזַאציע.  און  ביזנעס 
ַא דרַאנג, קען עס  ַארבעט נישט מיט 
און  ָאפיס,  ַאן  פַאבריק,  ַא  ָאּפשווַאכן 
שטַארקער  ַא  לַאנד.  גַאנצע  ַא  אפילו 
געפיל פון דרַאנג קען העלפן דערגרייכן 
בעסערע רעזולטַאטן, עס איז משפיע 
מען זָאל ָאנקומען צו העכערע ציפערן 
און מער שלימות׳דיגע ּפרָאדוקטן, ווי 
אויך ַא גַאנצער וועג פון לעבן ווָאס איז 

מער געוואונטשן.
ַא  מיט  ָאן  זיך  הייבט  ַאלץ  ״דָאס 
צווישן  דרַאנג  פון  געפיל  שטַארקן 
מענטשן.  פון  גרוּפע  גרויסע  ַא  גענוג 
אויב דו קענסט דָאס ערלעדיגן, הָאסטו 
שוין ַאן הצלחה׳דיגע התחלה. אויב דו 
הייבסט ַאזוי ָאן ַא קַאמּפיין, ָאדער סיי 
וועט  ביזנעס,  דיין  אין  שריט  וועלכע 
עס דיר ברענגען זייער גוטע תוצאות. 
די רעזולטַאטן וועלן זיין ווי דו ווילסט 

און ווי די וועלט דַארף.״

די אונטערשטע שורה:

 זע ַאז דו זָאלסט זיך יָאגן ָאנצוקומען אין די בַאשטימטע צייט. 
היט זיך ָאבער ַאז דער דעדליין זָאל דיר נישט דערלייגן

ס'איז דרינגענד וויכטיג! דער זייגער לויפט און שטעלט זיך נישט ָאּפ...
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