
 
 

 

 כלים 5 –ארגז הכלים הפרקטי ליצירת מסגרת יומיומית פשוטה וגמישה 

  : יומן ידני/דיגיטלי1כלי 

הבסיס להתנהלות הפרקטית: יומן ידני או דיגיטלי,  בין אתם שכירים, עצמאיים, עקרות 

                                                               ילדים.                      5או  1בית, עם ילד 

לעבוד אין כאן אמת אחת, תבחרו את מה שעובד עבורם הכי טוב. במידה ואתם בוחרים 

עם שני יומנים, לדוג': יומן ידני ודיגיטלי, דאגו לסנכרן בניהם מינימום פעם ביום ואם זה 

    לא מסתייע לכם, בחרו יומן אחד בלבד, אחרת זה רק יצור בלגאן בהתנהלות שלכם.                                                      

התנהל ללא יומן ולסמוך על הזיכרון שלנו ל 21אני לא מוצאת סיבה הגיונית במאה ה 

ולמה? כי גם ככה יש עומס בראש שלנו ואין צורך לתרגל את הזיכרון שלנו על ההתנהלות 

היומיומית שלך. אם אתם רוצים לתרגל את הזיכרון שלכם ולשמור עליו, שחקו משחק 

ות שלכם הזיכרון עם הילדים או חפשו בגוגל "תרגילי זיכרון". כל מה שקשור להתנהל

אמור לרדת בהקלדה או כתיבה ללו"ז שלכם. כך תסייעו לעצמכם בהורדת העומס 

                                                             מהראש שלכם ובשיפור איכות חייכם.    

אתם כבר יודעים שאצלי אין פרקטיקה בלי עומק ומודעות נכון? אז דרך התנהלות עם יומן 

האנרגיה שלכם בין כל תחומי חייכם?  100%צד מתחלקת תוכלו ללמוד על עצמכם: כי

 תוכלי לזהות דפוסים שלכם.



 
 

 

 

  : התנהלות עם יומן2כלי 

מפעילויות יומכם.  95%אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שאתם כותבים ביומנכם לפחות 

       השתדלו לכתוב בכלי כתיבה מחיק כדי להימנע ממחיקות ובלגן שיוצרים בלבול. 

נסים כל משימה, פגישה או תור שיש לכם משבצת זמן עבורם, גם אם שימו לב! ליומן נכ

זה בעתיד הרחוק. ביומן אתם רושמים כל פגישה תור או משימה במשבצת זמן שתואמת 

לה. הימנעו מלכתוב ביומנכם משימות כרשימה, לשם כך אנחה אתכם איך לבצע "רשימת 

                                                             ביצוע" בהמשך.                                     

                                  ביום.                 2אני ממליצה לכם להיות בקשר יומיומי עם יומנכם מינימום 

לכל אחת מהפעמים יש מטרה אחרת. בפעם הראשונה בבוקר לפני התחלת פעילות 

או אחרי יומכם: זה יכול להיות לפני שתצאו מהמיטה או עם התה/קפה של הבוקר 

חו כמה דק' והתכוננו ליום שלכם פיזית קשתסיימו את התנהלות הבוקר עם הילדים. 

ונפשית. במידה ויש צורך לבצע שינויים בלו"ז שלכם להיום, השתדלו לבצע אותם על 

                                                                                         הבוקר.                  

השנייה היא בערב אחרי סיום רוב פעילויות היום.                                                         פתיחת היומן

 דברים:  2אז תעשו 



 
 

 

. בקרה על היום, בידקו שכל מה שהיה רשום לכם בלו"ז להיום התקיים. במידה ולא 1

תחזרו לזה, וחשוב שיתקיים, העבירו למשבצת זמן חדשה. אל תשאירו ותגידו לעצמכם ש

כי רוב הסיכויים שזה לא יקרה ויגרום ל"נפילה בין בכיסאות". במידה ומשהו דורש טיפול 

שלא מסתייע לכם בערב, עשו תזכורת ידנית או דיגיטלית מתי לטפל בכך. זה אמור לתת 

 מענה גם במידה ויש לכם נטייה לדחיינות. 

היום בערב, כדי להקל על . שאלו את עצמכם שאלה פשוטה: "מה אני יכול/ה לעשות 2

זמן בביצוע ביום המחרת.                                                                           3ההתנהלות שלי, מחר? על כל דקת ארגון ותכנון תרוויחו פי 

 באופן ההתנהלות הזה את לוקחת אחריות על חייך ומתנהלת במודעות.

  : "רשימת ביצוע"3כלי 

ואני קוראת לה "רשימת ביצוע" והמטרה שלה היא  "to do list"אתם בטח קוראים לה 

להתקצר ואפילו להסתיים. זה נשמע לכם חלום? אז עכשיו אני אסביר לכם איך אתם 

שלבים פשוטים, כך שהרשימה הזו תהפוך מרשימת הלכה  4עושים "רשימת ביצוע" ב 

ות קרובה פיזית ללו"ז איתו את לרשימת מעשה. ראשית הרשימה הזו צריכה להי

מתנהלים, אם אתם מתנהלים עם יומן ידני, הרשימה צריכה להיות בתוך היומן או בדפים 

נפרדים בתוך כיס/מעטפה בסוף היומן ואם אתם מתנהלים עם יומן דיגיטלי, רצוי 

                             שהרשימה תהיה בדיגיטלי כדי שיהיה לכם קשר איתה ברמת היומיום.                     



 
 

 

לרוב הרשימות האלה נעשות על ידכם בהשקעה רבה, אך הן מונחות במעמקי התיק 

שלכם במקרה הטוב ובמקרה הטוב פחות הן מסתובבות ברחבי הבית ולפעמים אף 

הולכות לאיבוד. הניתוק בקשר בין הרשימה להתנהלות היומיומית שלכם, מעכב את 

                                                                                                                                                                                                                                                         ה את הרשימה באותו מצב.                    עשיית המשימות ומשאיר

. כתיבה אינטואיטיבית של כל המשימות מהקטנה עד 1השלבים להכנת הרשימה:  4

. חלקו את המשימות לפי תחומים/נושאים 2הגדולה, מבלי לחשוב על איך ומתי. 

( לתתי משימות, כך תנגישו לעצמכם 1. חלקו משימות מורכבות )יותר משלב 3שתבחרו. 

 2. חלקו לסדרי עדיפויות לפי 4ה ותבני את סדר הפעולות בצורה הגיונית. את העשיי

                                                                                          אופ': *דחוף/חשוב/רצוי/כדאי 

                                 *דחוף וחשוב/דחוף ולא חשוב/חשוב ולא דחוף/לא דחוף ולא חשוב.               

זה קורה? איך אתם הופכים אותה מהלכה  כעת הרשימה מוכנה לעשייה. אז איך

                                                                                                    למעשה? 

                    אתם משלבים אותה בשלב השני של ה"תכנון השבועי", עליו אסביר בסעיף הבא. 

אתם למעשה מורידים משימות בסדר עדיפות עליון ללו"ז שלכם ומכאן המשימות אינן 

ותכם לבצע אותן.  כאשר משימה מ"רשימת שייכות יותר ל"רשימת  הביצוע" ובאחרי

הביצוע" הסתיימה, אתם חוזרים לרשימה, ממרקרים, עושים קו או וי ולא מוחקים, כדי 

 שתראו את העשייה שלכם, זה יתן לכם מוטיבציה רבה להמשך. 



 
 

 

זה מה שיעשה את ההבדל בין "רשימת ביצוע" שתתקצר לבין "רשימת ביצוע" שנשארת 

 .כפי שהיא ואף מתארכת

 : "תכנון שבועי4כלי 

ה"תכנון השבועי" הוא הכלי שרוב מי שמתאמנים איתי, מעידים שהוא ה כלי שעושה להם 

השלבים לעשיית "תכנון  3ני שאני אפרט לכם את לפ סדר ומשפר את איכות חייהם.

שבועי" יש כמה דברים שאסביר לכם: "תכנון שבועי" היא פגישה שלכם עם היומן שלכם, 

עם בשבוע. בהמלצה שלי רצוי שיהיה ביום חמישי כי זה יום החול האחרון של לפחות פ

השבוע והוא הכי קרוב לתחילת שבוע הבא. זה יום שעדין אתם יכולים לתאם פגישות, 

לקבוע תורים מבלי להפריע לכם או למישהו אחר בסו"ש. נכון שאנחנו חיים בעידן דיגיטלי 

ופ"ש. אני ממליצה שתקדישו את סופי השבוע של מיילים וווטסאפים וחלקם קורים בס

שלכם למנוחה והנאה. עם זאת חשוב לי לומר לכם שאם לא מסתייע לכם לעשות "תכנון 

                        שבועי" ביום חמישי. תעשי אותו בשישי, שבת, מוצ"ש ואפילו ראשון.  

אני מבטיחה לכם, גם שבוע עמוס יראה וירגיש טוב יותר שתעשו "תכנון שבועי" לקראתו. 

 ם לא מסתייע שיהיה יום ושעה קבועים, לא נורא העיקר שתעשו.                                                            א

 



 
 

 

                                    שלבים?                                                    3איך אתם עושים אותו ב 

חורה לפעם האחרונה שבה עשיתם "תכנון שבועי". אתם הולכים א-. שלב הבקרה1

ברמת האידיאל זה אמור להיות שבוע קודם, עם זאת החיים דינמיים והם מזמנים לנו כל 

מיני חוויות שמוציאות אותנו מהשיגרה, חלקן טובות יותר וחלקן פחות. אחת הדרכים 

ו יומיום ובידקו המומלצות שתחזרו לשיגרה, היא דרך הלו"ז שלכם. אז לכו אחורה, עבר

האם ישי משימה/תור או פגישה שלא נעשו וחשוב לכם שיעשו, מיצאו להם משבצת זמן 

                                     חדשה.                                                                        

חלקים: בחלק הראשון אתם מוודאים שכל מה שאמור לקרות  2. שלב זה מחולק ל 2

ע הבא רשום לכם ביומן, כולל פעילויות קבועות, כדי שלא תעשו דאבל דייטינג. בשבו

בחלק השני את עובדים עם "רשימת הביצוע": שהכל כבר רשום לך בלו"ז, אתם לוקחים 

   את הרשימה ומורידים מימנה משימות ליומן שלכם שנמצאות בראש סדר העדיפויות. 

יימתם משימה שהורדתם מהרשימה כך תקדמו את העשייה של משימות מהרשימה. שס

            אל הלו"ז, אתם חוזרת לרשימה וממרקרים , עושים קו או וי על אותה משימה. 

                                                                                                         אל תימחקו אותה, כך תראו את התקדמות עשייתכם וזה יתן לכם מוטיבציה להמשיך.                

. שלב אחרון בו אתם שואלים את עצמכם "מה אני יכול/ה לעשות כעת כדי להגיע לשבוע 3

 הבא שלי מוכנ/ה ומאורגנ/ת?"



 
 

 

כשתתאמנו תקופה על הכנת "תכנון שבועי" ותרגישו שזה חלק טיבעי בהתנהלות 

ועית או מינימום דו שבועית: סידור ניירת פיזית/וירטואלית שב :שלכם,הוסיפו שלב נוסף

                         מיינו, טפלו, תייקו/שחררו.                                                        

זהו אתם מוכנים לשבוע שלכם, יחד עם זאת זיכרו: בלת"מים תמיד ולעולם יהיו גם 

שתתנהלו בצורה היעילה ביותר. מה שיעשה את ההבדל זו ההתמודדות שלכם איתם. 

מתנהלים במודעות ולקיחת אחריות, אתם יודעת שעשיתם את הטוב ביותר, אתם שאתם 

 מגיבים פחות בדרמה ואמוציות, מטפלים במה שצריך וממשיכים הלאה.

  : חלוקה לקטגוריות5כלי 

אני ממליצה על חלוקה קטגורית ביומן, לפי צבעים. כל תחום/נושא בצבע שלו, זה יעשה 

                                                           גיה שלכם בכל תחום בחייכם.    לכם סדר וימחיש את חלוקת האנר

אני בחרתי בחלוקה כללית שפחות או יותר מתאימה לרובנו, אתם יכולים לדייק לכם 

 אותה באופן אישי: 

 כל מה שקורה עם אנשים אחרים. -: פגישות/תוריםקטגוריה ראשונה

 ם, טיפולים, אסיפות הורים.לדוג': תורים לרופאי

 : משימות שקשורות לבני הבית.קטגוריה שניה 



 
 

 

 . play dateלדוג': הסעות, אירוח חברים, 

 : מטלות הבית.קטגוריה שלישית

 לדוג': נקיון, בישול, קניות.

. זוהי הקטגוריה הכי חשובה ביומן שלכם, כאן נמצאות הנאות fun: קטגוריה רביעית

הן, הן יניעו את העשייה שלכם בכל תחום ולא זה לא חייב להיות חייכם ואל תוותרי עלי

 כרוך בהוצאות כספיות גדולות.           

 מה יש בקטגוריה זו? 

הזמן שלכם עם עצמכם, הזמן בו אתם מתמלאים באנרגיה, מבלים, עושים  – "זמן קסם"

או אימא שנעים לכם איתם בלבד. לפחות פעם  כיף. אתם יכולים לבד, עם חבר/ה, אח/ות

 בשבוע למינימום שעתיים וחצי.

 דוג' ל"זמן קסם": שינה, הליכה על שפת הים, פדיקור מניקור, קריאה ועוד.

הזמן שלך עם בן או בת זוגך. בזמן הזה אתם מתקשרים ומבלים, בבית  – "זמן זוגי"

עם חברים או לבד. זו הזדמנות גם ומחוצה לו, עם כמה שפחות מסכים, כמה שיותר יחד, 

 שעות. 3לתקשר בעיות זוגיות. לפחות פעם בשבועיים למינימום 



 
 

 

 דוג' ל"זמן זוגי": סרט, ערב ביחד בבית עם יין טוב, הליכה ספורטיבית יחד, בר ועוד.

זמן שבו אתם מבלים עם הילדים, עם מינימום מסכים. לפחות אחה"צ אחד  – "זמן ילדים"

 בשבוע, לא כולל סו"ש שבו אתם איתם ממש ולא מתעסקים עם עוד דברים במקביל. 

לדוג': משחקי קופסא, סרט בבית עם פופקורן, הם משתפים אתכם במשחקי המחשב 

 שלהם ועוד.

ויים להרגיש שהוא יחידי מידי פעם שכל כל ילד/ה שלכם רא  – "זמן עם כל ילד בנפרד"

תשומת הלב מופנית אליהם. לפחות פעם בחודש למינימום שעתיים את/ה מבלים עם כל 

 ילד בנפרד. אתם מתאמים את זה יחד ומתכננים מראש מה תעשו.

 לדוג': לכו לסרט, למשחקייה, סעו באוטו ושימעו מוסיקה יחד, שחקו משחק קופסא.

 נקבעים בתכנון השבועי. בקטגוריה זו המפגשים

 

 שימו לב: להטמעת הכלים לחייכם יש לתרגל אותם ולהתאמן, זה תהליך.

 


