
 
 

 

 :י/התנהל ביעילות ובתודעת אושר, כדאי שתדעל דיכ

  בים שקשורים לתחומי חיים רבים או"אין לי זמן" בקרב רבים הוא "שם קוד" למצ.1

אתגרים שאינם בהכרח קשורים לזמן. בשל כך אני ממליצה לך לנסות לדייק עם עצמך 

  את הקושי שהתלונה הזו קיימת בחייך.

                                                                      

ה /התנהלות יעילה משפיעה ומושפעת מכל תחומי חיינו ולכן אני ממליצה למי שמרגיש.2

 ., להתייחס אליו ברצינות ולנסות לקבל עזרה ומענה כדי לעשות שינויקושי בעניין זה

. הוא מעבר לטכני, 2000ושים מימנו בשנות ה "ניהול זמן" הוא הרבה יותר ממה שע.3

 יומן ושעון, הוא יותר עמוק ולכן יש לטפל בו לעומק.

               כדי לעשות שינוי אמיתי בהתנהלות שלנו, כזה שנפנים ונחיה אותו לאורך זמן,.4

                                               בתהליך השינוי. להשתלב חייביםקריטריונים מבחינתי  3

)פרפקציוניזם, רצייה,  ,סים שמנהלים אותנולדפו *מודעות": הנצחוןהלן "משולש ל

דחיינות, חוסר ביטחון ועוד(  *כלים פרקטיים יומיומיים להתנהלות יעילה, *אימון ותרגול 

 .                                                       הדרגתי עד להטמעת השינוי

הנעה מחייבת הנאה  .ילה ומסתיימת בארגון, תכנון וסדרהתנהלות יעילה אינה מתח.5

. הילדים, זמן זוגי וזמן עם עבורכם: זמן בילוי והנאה כםבתוך הלו"ז שלרו ולכן חשוב שתיצ

 והאחרונים לדחות או לבטל( כם)אלו הכי חשובים בלו"ז של



 
 

 

לפחות ערך אחד  לייצג יםתור אמור או : פגישה, משימהכםכל מה שנכנס ללו"ז של.6

)ערכים: בריאות, משפחה, מקצועיות, נתינה  !!!בלו"זואם לא אז אין סיבה שיהיה  בחייכם

 ועוד(

                           התנהלות יעילה, שקט נפשי ושימחה.הבסיס ל - "תכנון שבועי".7

את השבוע הבא. )הפגישה הזו צריכה  עם עצמך כל יום חמישי לפגישה ותכנן/י /ישב

מראש: סידור לשבוע הבא להיות בתוך משבצת קבועה בלו"ז שלך( הכן/יני כל מה שצריך 

           י גם לשבוע עמוס, /לילדים, בגדים, רשימת קניות ואוכל, כתובות בווייז ועוד. כך תגיע

 ה. /ר  ג  ו  ע 

י את הלו"ז שלך לפחות פעמיים ביום, בוקר וערב. בבוקר התכונני ליום שלך ואם /פתח.8

 חר./י למני את היום שהיה והתכונ/יש צורך בשינוי עשי אותו ובערב בדוק

     אותן  /לנושאים, פרקי /"רשימת ביצוע" נועדה לעשייה: רשום/י את המטלות, חלקי.9

                                             לסדרי עדיפויות,  /תתי משימות אם יש צורך, חלקי

מקם/י קרוב ללו"ז ובכל פעם שאת /ה עושה "תכנון שבועי", הורד/י משימות למשבצות 

  י את הסיכויים שהרשימה תעשה./זמן בלו"ז. כך תגביר

 פרגן/י לעצמך את התהליך. –שינוי גדול קורה בצעדים "קטנים"  –ב  ל  נ  ו  ת ס     .10

 


