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אין אייער פראיעקט, 
און אויך אין מח...

פרישע עפאכע אין די 
אידישע וועלט: א באוועגונג

עדיטאריעל

אויף די ביזנעס 
פלאטפארמע 'לינקד-אין'

די וויכטיגע טריקס

כ'האב נישט קיין נערוון 
צו מיין בר מצוה...

מיינע מחשבות

ר' שלום לאנגסאם 
דערציילט איבער 
זיין פירמע "מעקס-
ספעיס-דיזיין" 
וועלכע איז פון די 
פירנדע בילדונג 
דעזיין פירמעס, 
און נוצט אויס יעדן 
אינטש ספעיס 
צו דאס בעסטע. 
אבער אין די זעלבע 
צייט מאכט דער 
אייגנטומער זיכער 
נישט ווערן צומישט 
פון ענדלאזע 
וואטסעפפ 
מעסעדזשעס, און 
לאזן די מאקסימום 
ספעיס אין קאפ...

 מיין אייגענע 
עקספיריענס

פאר 1 טאגמענעדזשער א סייט-



בארימטע  גאר  א  איז  'לינקד-אין' 
פלאטפארמע וועלכע ברענגט צוזאם מיליאנען 
דארט  שירעם,  איין  אונטער  ביזנעסלייט 
בויעט מען באציאונגען, און פאטענציאל קען 
אויך  ביזנעס  פאקטישע  מאכן  אנהייבן  מען 

און ברענגען גרויסע רווחים.

בעצם  איז  לינקד-אין  פון  געבוי  דער 
באזירט  בעיקר  איז  אבער  מידיא,  סאושעל 
אויף ביזנעס. דהיינו, אז מען שמועסט אויס 
ביזנעס אנגעלעגנהייטן מיט אנדערע, און מען 
ארום  נושאים  אויף  ארטיקלען  ארויף  לייגט 
וואס  ארבעט  לעצטיגע  פאוסט  מען  ביזנעס, 
קען  יעדער  וואס  מען האט אהערגעשטעלט 

קאמענטירן דערויף, און נאך.

די קומענדיגע געשיכטע איז געקומען צו די 
וועלכער האט  פון א אינגערמאן  רעדאקציע 
אריינגערופן מיט א טענה היתכן מען קומט 
באהאנדלונג  ריכטיגע  א  מיט  ארויס  נישט 
איבער די נושא פון 'לינקד-אין', וועלכער איז 
אנדערע.  די  ווי  מידיא  סאושעל  אזוי  פונקט 
פון  געשיכטע  פערזענליכע  א  דערציילט  ער 
א  געשפילט  האט  ער  וואס  חבר,  א  זיינס 
הויפט ראלע אין די מעשה. לאמיר אים טאקע 
געבן דאס ווארט און הערן די געשיכטע וואס 

ער שילדערט.

א שיחת חברים נאכן 
גרויסארטיגע הדלקה

ס'איז געווען דעם פארגאנגענע ל"ג בעומר 
די  פון  אנגעווארעמט  געווען  בין  איך  ווען 
די  אין  געווען  ס'איז  מצב,  הדלקה  ערנסטע 
צייט וואס מ'האט שוין געהאלטן נאכן זינגען 
שוין  מ'האט  וויילע,  א  ניגונים  ווארעמע 
געטאנצן לכבוד התנא, איך האב מיר געטראפן 
נישט  א העכערע אטמאספערע,  אין  שוועבן 

ווי די טעגליכע רוטין.

שטיבלעך,  די  צווישן  איך  שפאציר  אזוי 
חבר  נאנטער  מיין  אן  איך  טרעף  מיטאמאל 
מיט וועמען מ'לאזט זיך אריין אין א געשמאקע 
שמועס. זייענדיג אין א געהויבענער שטימונג 
האט זיך די שמועס נאטורליך פארקירעוועט 
ארומרעדן  אנגעהויבן  מ'האט  און  ערנסט 

וועגן די נושא פון טעכנעלאגיע.

לעצטע  די  אין  איז  באקאנט  ס'איז  ווי 
וועגן  אויפוואכונג  היבשע  א  געווען  צייט 
און  ווידיאוס,  קוקן  פון  צוריקהאלטן  צו  זיך 
און געמאכט פאר  געווארן,  בין נתעורר  איך 
זיך א שטארקע קבלה מער נישט קוקן קיין 
אייגענטליך  איז  וואס  בילדער,  רוקעדיגע 
פון  רבנים  אלע  דורך  געווארן  גע'אסר'ט 
אז  טאקע  מ'זעהט  און  דור,  פריערדיגן 
מערסטנ'ס מכשולות הייבן זיך אן פון דארט.

אלס א נאנטער חבר האט איך אנגעהויבן 
ארומרעדן איבער מיין קבלה, און מיין חבר 
האט מיר ארויסגעברענגט די אוממעגליכקייט 
אזא  אונטערשרייבן  נישט  אים  לאזט  וואס 
קבלה, ער פארשטייט טאקע אז עס ליגט דא 
א שטארקע נקודה, און ווידעאו איז באמת א 
אויס  נישט  קוקט  למעשה  אבער  פראבלעם, 
ווי ס'איז עפעס וואס ער האט די מעגליכקייט 

דערצו.

צו  פרובירט  איך  האב  זייט  מיין  פון 
ס'איז  וואס  עפעס  יא  ס'איז  אז  ערקלערן 
כולל  קיין  נישט  בין  זעלבסט  איך  מעגליך. 
יונגערמאן, איך זיץ אויך אין אן אפיס מיט א 
שיינע פאזיציע, איך דארף קאמיוניקירן מיט 
איך  האב  דאך  אבער  קאמפאני'ס  מערערע 
זיך  אוממעגליכקייט  גרויסע  די  געזען  נישט 
צו קענען מונע זיין פון ווידעאו אין צייט ווען 

ס'איז נישט נויטיג.

פארלאנגט  עס  אויפריכטיג,  זיין  וועל  איך 
קענען  צו  הנפש  כוחות  אסאך  טאקע  זיך 
שטיין על המשמר צו פארזיכערן אז מ'האלט 
נישט  דאס  איז  דאך  אבער  קבלה,  צום  זיך 

ממש 'אוממעגליך'.

איך האב עפעס באמערקט אויף מיין חבר 
'נישט'  זאגט  ער  וואס  ווערטער  אז ער האט 
זיך  איך  נאנטער חבר האב  גאר  א  און אלס 
פארשטייט  אביסל.  צימבלען  צו  געטרויעט 
ענטפערס  האלבע  זיין  לטובתו.  נאר  זיך 
'יותר  אז  אנדייטונג  קלארע  א  געגעבן  האט 
איז  אזוי  כאן'  כתוב  לפניכם  שקראתי  ממה 
אבער  צוריק  אין  אהין  געגאנגען  שמועס  די 

דערווייל אן ערפאלג. 

די אמת הייבט אן 

ארויסצושפראצן
אבער  וויילע  א  גענומען  טאקע  ס'האט 
פארט איז עס אנגעקומען. נאכן געבן האלבע 
ענטפערס איז ער צוגעקומען צום פאנטש ליין 
ווען ער האט מגלה דעת געווען אז די אורזאך 
וואס לאזט  - פון די אוממעגליכע צושטאנד 
ער  וואס  די קבלה  אונטערנעמען  נישט  אים 
האט בשיטה שטארק געהאלטן פון די קבלה 
- קומט פשוט צוליב וואס ער איז נויטיג צו 
און  אקאונט  'לינקד-אין'  זיין  אפן  האלטן 
דארט שטויסט ער זיך כסדר אן מיט ווידיאוס 

וועלכע פעלן אים אויס צו קוקן.

א תרתי  איז  זאגט  ער  וואס  דאס  לכאורה 
'פעלן  וואס  ווידיאוס  אלע  די  ווייל  דסתרי, 
נישט שוואוילטאג, עס  זענען  קוקן'  צו  אויס 
פארוואס  איז  ביזנעס,  נאר  ממש  דאך  איז 
קען  ער  פראבלעם,  א  האבן  בכלל  ער  זאל 
רואיג מאכן די קבלה אז ער וועט נישט קוקן 
קיין ווידעאו וואס איז שוואוילטאג און נישט 
ווען עס קומט צו ביזנעס געברויכן דעריבער 
פארוואס זאל לינקד-אין זיין א שטער צו אזא 

קבלה.

איך ביי מיר האב שוין געוויסט די ענטפער, 
אפן  אויך  קאמפיוטער  מיין  ביי  איז  ליידער 
פלאטפארמע,  ביזנעס  אזויגערופענע  דעם 
דאס  אויסגעהאלטן  ווי  גוט  זייער  ווייס  איך 
איז און פארוואס מיין חבר שטייט דא אין אזא 

פארלעגנהייט.

נפש  של  דכדוכה  עד  וויי  מיר  טוט  עס 
ווערט  לינקד-אין  אויף  אויך  ווי  זעענדיג 
צווישן  מחיצה  גאנצע  די  אראפגעברענגט 
לייגט  ביזנעסמאן  דער  פרויען,  און  מענער 
און  דערגרייכונגען  פרישע  זיינע  ארויף  זיך 
פעלער  קיין  נישט  זעט  סעקרעטארטשע  די 
צו ארויסשרייבן 'נייס דזשאב מושי, קיפ אפ 
יור גרעיט עמבישין' אא"וו. מ'רעדט דא פון 
קענען  לייף  ריעל  אין  וואס  אידן  היימישן 
זיי הלכה און זענען זיך מונע פון קומען אין 
פרעמדע  מיט  אויסטוישן  ווערטער  נאנטע 
פרויען אבער נישט ווען עס קומט צו לינקד-

אין.

איך האב באמת נישט קיין אנונג פארוואס 
מציאות  די  איז  דאס  אבער  אזוי,  איז  דאס 

די וויכטיגע טריקס אויף די ביזנעס פלאטפארמע

36 |  | אב תשפ"ב



ס'איז אפן, די פילטער לאזט עס אדורך. איך 
וויל עס  איך  און  שלאג מיר מיט מיט אליין 
אזוי שטארק אויפגעבן. איך האף עס נאך איין 
טאג צו אויפגעבן, הודו לשם אז איך האב מיר 
אפגעטון פון קוקן אומנויטיגע ווידיאוס וואס 
דערלייכטערונג  געוויסע  א  ברענגט  דאס 
די  קוקן  נישט  בשו"א  קען  איך  אז  וויסנדיג 
אויף  ארויס  לייגן  מענטשן  וואס  ווידיאוס 
לינקד-אין אבער מיט דעם אלעם וואלט איך 
געהאט גאר שטארק חשק צו ענדיגן דערמיט.

דאס אלעס האב איך געוויסט אן הערן פון 
מיין חבר, און ווען ער האט מיר געזאגט אז 
לינקד-אין,  אויף  ווידעאוס  קוקן  דארף  ער 
האב איך עפעס געהאט אן השגה פון וואס ער 
רעדט, אבער פארוואס איז דאס א שטער צו 

מאכן א קבלה?...

וואס שלעפט אזוי 
שטארק אריין אין לינקד-

אין
מיין  גיב  און איך  אזוי שטייען מיר דארט 
ארויסברענגען  צו  געלעגנהייט  די  חבר 
פארוואס לינקד-אין האלט אים אזוי שטארק 
וואס  קבלה  די  אונטערנעמען  פון  צוריק 
געווען.  זיך שוין מקבל  אזויפיל אנ"ש האבן 
פון  דא  נישט  מ'רעדט  אז  אויסקלארן  כ'מוז 
איז  וואס  ערנסקייט  קיין  אן  יונגערמאן  קיין 
נעמען  צו  אונטער  זיך  דערביי  נישט  בכלל 
איינעם  אזא  פון  דייקא  דא  מ'רעדט  קבלות, 
וואס איז ווארעם לדבר שבקדושה. דערפאר 
אז  זיין  מוז  עס  אז  פארשטאנען  איך  האב 
די  פון  צוריק  אים  האלט  ציענד  גאר  עפעס 

קבלה.

געוויסע  קוקן  צו  ליב  זייער  האב  "איך 
פארשידענע  פון  געדאנקען  און  טריקס 
מקורות און איך וועל עס נישט קענען קוקן 
דאס  קבלה"  די  אונטער  שרייב  איך  אויב 
זענען געווען די ווערטער פון מיין חבר מיט 
וואס ער האט ערקלערט די אוממעגליכקייט 

צו קענען פארנעמען די קבלה.

הערן  צו  טיף  צו  אריין  נישט  בין  איך 
פינטקליך וואס ער זעט דארט און פון וועלכע 

מקורות ער נעמט דאס צוליב וואס איך האב 
אים נישט געוואלט מאכן אומבאקוועם, מיר 

האבן געהאלטן די שמועס מער אויסערליך.

יעדן  "יא,  אים.  איך  פרעג  טאג?"  "יעדן 
אפאר  "אםם,  לאנג?",  ווי  "בערך  טאג". 
מינוט". דער שמועס איז געפארן ווייטער, און 
ווי לענגער דער שמועס האט געדויערט, איז 
צוגעקומען צייט צו די 'טעגליכע' לינקד-אין 
פרנסה,  לצורך  זיך  פארשטייט   – ווידעאוס 
וואס  פון טריקס  'אינטערסאנטע קליפס'  פון 
איינער שטעלט ארויף זיינע קענטעניסן פארן 

ברייטן ציבור.

מיר זענען אנגעקומען אז מ'רעדט פון אזא 
לינקד-אין!  אויף  זיצן  טעגליך  טאג'  'האלבן 
און די רעדע איז בכלל נישט פון קוקן קיין 
פון  איז  רעדע  די  נאר  געדאנקען  ביזנעס 
קוקן פוסטע הבלים וועלכע מ'קען קוקן אויף 

לינקד-אין אויך!

פיל  אריין  ביזנעס  נעמט  איד'  'נישט  ביים 
איז  איד  א  וואס  דאס  ווי  עספעקטן  מער 
ערלויבט צו זען, און אויב דער ערל באשליסט 
וועט  ביזנעס  פאר  בייזוויליג  עפעס  טון  צו 
טייל  מותר'דיגע  א  ווערן  אויך  שוין  דאס 
די  אונטערהאלטן  קענען  צו  לינקד-אין  אין 

פארנומענע ביזנעסלייט.

אים,  איך  פרעג  דאס?  קוקסטו  פארוואס 
"וואס הייסט? די פילטער לאזט עס אדורך"... 
א  באקומען  ער  האט  ווערטער  אנדערע  אין 
דאס  לאזט  אויב  אז  פילטער,  פונעם  היתר 
אז  ברורה  ראי'  א  איז  אדורך  פילטער  דער 
דאס איז מותר לכתחלה... און ער האט מיר 
געזאגט מיט א פשטות, 'יעדער' האט לינקד-

אין, עס איז א נארמאלע זאך. ס'איז געמאכט 
פאר ביזנעס, און מ'זעהט דארט אסאך גוטע 

ביזנעס געדאנקען.

"דער פילטער איז נישט קיין פוסק אז וואס 
בין   – זעהן…"  מען  מעג  אדורך  לאזט  ער 
איך אים מסביר מיט דברים של טעם; דער 
מ'זאל  אז  ארויס  'העלפט'  הכל  סך  פילטער 
אסורים.  דברים  קיין  אין  ווערן  נכשל  נישט 
און אויב מ'זעהט אליינס אז עפעס איז נישט 
אויסגעהאלטן, דאן איז עס די אייגענע אחריות 
אליינס זיך צו שטארקן, און אפי' פארלאנגען 
פון די פילטער קאמפאני צו בלאקן די זאכן 

וואס מ'טאר נישט זעהן...

איך  פרעג  אפן"  אמת'דיג  זיין  "לאמיר 
וועלכע  סיי  לינקד-אין  "ברענגט  אים, 
וואוילזיין"?  ביזנעס  די  פאר  בענעפעטירונג 
צום  קומען  געמוזט  ער  האט  כרחו  בעל 
אנערקענונג אז די רעדע איז פון א הילכיגע 

'לא' מיט אן אל"ף רבתי.

איך האב אים פרובירן צו ערקלערן אז די 
דוקא  נישט  איז  טעכנעלאגיע  צו  אדיקציע 
ווען מ'פארמאגט א סמארטפאון  גילטיג  נאר 
מידיא  סאושעל  יעדע  מיט  אויסגעשטאטעט 
קען  טעכנעלאגיע  אין  גלאנץ  די  עפפ, 
קאמפיוטער  א  פון  אויך  מח  די  פארכאפן 
סקרין און דאס איז וואס האט פאסירט מיט 

לינקד-אין.

האט  מיינער  חבר  דער  וואס  טראץ 
איבער  געפילן  שולד  ערנסטע  ארויסגעוויזן 
דאס זיין אזוי צוגעבינדן צו לינקד-אין און זיך 
אנקוקן מיט זאכן וואס זענען גענצליך איבריג 
ערנסטע  מיט  זיך  גרעניצט  עס  וואס  און 
צו  נישט  אבער  עס  זיך  האט  דאך  איסורים 

ווייט גערוקט.

ל"ג  פון  היץ  אינעם  פארכאפט  זייענדיג 
א  ווי  זעענדיג  און  קבלה,  מיין  מיט  בעומר 
שאדן  מיטן  אוועק  סטראגעלט  אינגערמאן 
לינקד-אין,  אויף  טעג  גאנצעטע  האבן 
ווערנדיג נכשל מיט ענדלאזע ראיות אסורות 
מיט 'פארשידענע טריקס' דורך גוי'אישע שוי 
גיין  "נו, לאמיר שוין  שפילער, זאג איך אים 
אין אפיס און שיקן א אימעיל פאר משומר צו 
בלאקן לינקד-אין". ער ווייסט נישט, ער וועט 
אים  איבערטראכטן...  דארף  ער  זעהן,  שוין 
באצווינגען ממש בכפי' האב איך שוין נישט 
שמועס  דעם  געענדיגט  איך  האב  געוואלט, 

מיט א פריינטליכן א גוטע נאכט.

א טרערן געשטיקטע 
אימעיל

אפיס  אין  אריין  קום  איך   - ממחרת  ויהי 
די  פון  פארגעסן  האלב  שוין  אינדערפרי, 
גרייטענדיג  זיך  נעכטיגע בארירנדע שמועס, 
פאר א פרישע טאג ארבעט און מ'האפט אז 

די וויכטיגע טריקס אויף די ביזנעס פלאטפארמע 'לינקד-אין'
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מיינע  פון  איבערגיסן.  זיך  זאל  השפעות  די 
די  אויף  איך  עפן  טאג  אין  זאכן  ערשטע 
אימעילס און איך זעה נישט מער און נישט 
ווייניגער עפעס א פרעמדער אימעיל אדרעס 
וואס שיקט מיר א לאנגער בריוו מיט כל מיני 

אויסדריקן מאדזשיס פון געוויין.

זען  צו  שטוינען  און  ליינען  אן  הייב  איך 
נישט  געווארן  געשיקט  איז  אימעיל  די  אז 
דורך קיין צווייטער ווי דער חבר אליין. ביים 
זענען מיינע אויגן  ליינען די שורות  אנהייבן 
קענענדיג  נישט  טרערן  פון  געווארן  נאס 
גלייבן די ווערטער וואס שטייען אין פארנט 

פון די אויגן.

איז  אימעיל  די  ווען  צייט  די  קוק  איך 
איז  דאס  אז  זעה  איך  און  געווארן  געשיקט 
אונזער  נאך  שעה  א  בלויז  אריינגעקומען 
שמועס. מפני כבודו קען איך נישט ציטירן די 
גאנצע לאנגער בריוו וואס ער האט געשריבן 
אבער דאך וועל איך אראפברענגען עטליכע 
אויסצוגן צו געבן א שמעק פון וואס די נושא 

איז.

ר'  זאלסטו  "וויסן  אזוי  דארט  ער  שרייבט 
…. ווען נישט אונזער נעכטיגע שמועס וואלט 
שוין  ס'האט  ווייטער,  פיל  אנגעקומען  איך 
געהאלטן ביי א שטאפל פון נעשה לו כהיתר, 
איך בין שוין געווען טיף פארזונקען אינעם ים 
'לינקד- הייסט  וואס  מידיא  סאושעל  די  פון 

און  איבער  יעצט  מיר  טראכט  איך  אין'. 
גלייבן אז איך א נארמאלער  נישט  איך קען 
חסיד'ישער יונגעמאן האט זיך געקענט מורה 

היתר זיין פאר אזעלכע זאכן."

און ער שרייבט ווייטער "די יצר הרע האט 
זיך זיינע וועגן, ער האט געזען אז איך האב 
מיין  אז  געזען  האט  ער  יוטו"ב,  בלאקירט 
נייעס  שום  קיין  דורך  נישט  לאזט  פילטער 
סטאנציע, ער האט דאס אלעס געזען אבער 
דער 'אלטער נאר' האט געטראפן נאך א פתח 
כחודו של מחט פון וואו ער האט מיר געעפנט 
האב  איך  און  וועלט  די  צו  טיר  שטיקל  א 

אנגעהויבן ווערן פארגאפט דערפאר."

צייט  די  אין  אז  גלייבן  נישט  קען  "איך 
געליגן  שעות  זענען  אויגן  מיינע  וואס 
נאך  איך  האב  שטותים  אין  פארטאכלעוועט 
אן  ווי  שפירן  געקענט  צייט  זעלבער  די  אין 
פארמאג  איך  וואס  צוליב  אפגעהיטענער 
אנדערע  בלאקירט  האט  וואס  פילטער  א 
קיין  נישט  האב  איך  ווייל  און  נידריגקייטן, 

סמארטפאון און ניטאמאל קיין טעקסט!"

אונזער  געענדיגט  האבן  מיר  ווען  "נעכטן 
שמועס האב איך נישט געקענט גיין שלאפן, 
איך בין אריבער אין אפיס, און תיכף געשיקט 
צו  קאמפאני  פילטער  די  צו  אימעיל  אן 
בלאקירן לינקד-אין! א גרויסן יישר כח פאר 
ראטעווען מיין עקזיסטענץ, דו ביזט באמת א 

געטרייער חבר, דאס מיינט א אמת'ער ידיד!"

גאר  ביז  בארירט  ממש  געזיצן  בין  איך 
די  פון  צאמקלויבן  געקענט  נישט  זיך  און 
געשריבן,  מיר  האט  ער  וואס  בריוו  לאנגער 
פארשטיין  געקענט  נישט  באמת  האב  איך 
קוראזש  די  גענומען  האט  ער  טאקע  וויאזוי 
צו זיין א שותק ועושה, ער האט נאך נעכטן 
בלאקירן  פון  רעיון  די  אוועקגעמאכט  נאכט 
די  גענומען  ער  האט  דערנאך  תיכף  אבער 
ס'איז  וואס  טון  צו  קוראזש  אויסטערלישע 
גיפטיגע  די  פון  אפשיידן  זיך  און  ריכטיג 

וועלט.

איך  האט  טאג  יענער  אז  זיך  פארשטייט 
מיין  ארבעטן,  געהעריג  געקענט  נישט  שוין 
קאפ האט נישט געקענט אויפהערן טראכטן 
איך  יונגעמאן,  נפש'דיגע  מסירות  דעם  פון 
האב געמוזט מאכן א טעלעפאן רוף און אים 
גראטולירן די אויסטערלישע העראאישקייט. 

אראפ פון לינקד-אין 
דורך די כח פון א חבר

איבערגעלאזט  מיר  האט  געשיכטע  די 
האב  אמת'ן  אין  מחשבות,  פון  טאץ  א  מיט 
פאר  חבר  מיין  האבן  געדארפט  נישט  איך 
וואס זאל מיר קומען ערקלערן  עדות'שאפט 
די שעדליכקייט פון לינקד-אין, ווייל נניח אז 
מ'רעדט טאקע פון א פלאטפארמע וואס איז 
צוועקן  ביזנעס  פאר  ורק  אך  אויסגעשטעלט 
איז עס אבער נאך אלס א געהעריגע סאושעל 
מידיא פלאטפארמע וואו יעדער קען שמועסן 

מיט יעדן.

אנדערע  פון  ריינער  ס'איז  איז  דאס 
עס  מאכט  פלאטפארמעס  מידיא  סאושעל 
איז  לינקד-אין  די  שמוציג.  אויס  נישט 
סאפיסטיקירט  אויסטערליש  אויסגעשטעלט 
אויף א מהלך וואס זאל צוזאמברענגען מער 
און מער מענטשן אונטער איין שירעם, צו זיין 
קאנעקטעד מיט ווי מער מענטשן, צו פאוסטן 
צו  ווערן אדיקטעד  צו  ווידעאו,  און  בילדער 
'לייקס' און ארויסקוקן יעדע מינוט אויב מען 
האט מיר געלייגט הענטעלעך און פינגערלעך 
מיט קאמפלימענטן, און צו זיין פארבינדן מיט 
נאר  אפילו  נאכט  און  טאג  וועלט  גאנצע  די 
אויף ביזנעס געשפרעכן קען קיין גוטס נישט 

ברענגען. 

עפעס  איז  ליה  אית  חברא  חבר  דעם 
צוזאם  שטעלט  עס  מאכטפול,  אויסטערליש 
יעדעם אינעם זעלבן גאטונג און אזוי באקומט 
וועמען  מיט  פארבינדונגען  טויזנטער  מען 
מ'האפט נאך איין טאג צו טון ביזנעס. אבער 
מען  רעדט  ביזנעס  טון  אן  מ'הייבט  ווען  ביז 
וואס  זאכן  אסאך  מ'זעט  און  אסאך שטותים 

מ'דארף נישט.

אבער דער חבר מיינער האט מיר געגעבן 
די  אין  אריין  בליק  ווייטערע  פיל  א  נאך 
אומשולדיגע  דעם  אין  ליגט  וואס  געפאר 
מיט  פיל  דאך  איז  וועלט  די  פלאטפארמע, 
האבן  וואס  מענטשן  אלגעמיינע  ביליאנען 
א  גאר  זיי האבן  אנשויאונגען,  אנדערע  גאר 
צווייטער צוגאנג צו ביזנעס און באשעפטיגן 
זיך  באשעפטיגן  אידן  וואס  זאכן  מיט  זיך 

נישט.

דא קומט זיך דער אומשולדיגער יונגעמאן, 
ער איז אריין אין די ביזנעס וועלט, ער האט 
קיין  האבן  צו  נישט  געשטארקט  שוין  זיך 
קיין  נישט  אפילו  האט  ער  סמארטפאון, 
טעקסט, ער האט זיך שוין געשטארקט נישט 
צו האבן די סאושעל מידיא נעצן, אבער ער 
איז ווידער אריין אין נעץ, צוליב וואס ער האט 
אנגענומען די איינגעגעסענע מהלך המחשבה 
מען  טאר  לינקד-אין  אויף  אז  לויטעט  וואס 
ניטאמאל מהרהר זיין ווייל דאס איז דאך שוין 
ממש דער ביזנעס אליינס, דאס ברויך בלייבן 
טהור און ריין, קיינער איז נישט ערלויבט דאס 
צו מטמא זיין און עס לעיבלען מיט א לעיבל 
אינהאלט  אמת'ע  די  פארציילן  זאל  וואס 
דערפון, יעצט פארמאגענדיג לינקד-אין גיבט 

ער ווייטער אן עפענונג פאר'ן יצר.

אינגעמאן  דעם  פון  געשיכטע  אזא  אבער 
פארציילן  און  קומען  צו  גענוג  פון  מער  איז 
איז  'לינקד-אין'  אריין.  פנים  אין  אמת  די 
בכלל נישט קיין ארט וואס איז ריין, קען זיין 
צו  דאס  וויאזוי  ווייסן  וואס  אידן  דא  ס'איז 
אידן  צוויי  ווי  נישט  בכלל  ס'איז  אבער  נוצן 
וואס רעדן איבער ביזנעס אין קאווע שטיבל. 
און  גוט  נישט  שמעקט  קולטור  ארטיגע  די 

ברענגט נישט קיין גוטס.

די מציאות אז דאס ברענגט צו זיין אזוי אפן 
צווישן מענער און פרויען צייגט גאר אסאך, 
'קאנעקטעד' מיט  ווערט  די מציאות אז מען 
ווערט הונגעריק  אזויפיהל מענטשן און מען 
און  מאכטפול  ווי  צייגט  דאס  לייק,  א  פאר 

ציענד עס איז. 

מיר  האט  איבערלעבעניש  די  עפעס,  נאך 
געגעבן נאך א שטארקע לעקציע זעענדיג ווי 
שטארק און מאכטפול די כח פון א חבר איז, 
מ'רעדט דא פון א געשמאקע געשפרעך וואס 
איך האב געהאט מיט א חבר און עס געריקט 

א וועלט.

ביזנעס  די  צו  אדיקט  אן  זיין  פון  חדשים 
די  דורך  צובלאזן  געווארן  איז  פלאטפארמע 
די  פון  דרשות  בעסטע  די  חבר,  א  פון  כח 
אזא  טרעפן  נישט  וועלן  מגידים  הייליגסטע 
טיפע ארט אין הארצן ווי די בלויזע ווערטער 
פון אן אמת'ע חבר וואס זארגט זיך פון הארצן 

פון די טובה פון די ארומיגע. 
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