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ניהול אישי= ניהול זמן 

משמעת עצמית= ניהול זמן 

יכולת לדחות = ניהול זמן 
סיפוקים מידיים

הנחות יסוד



טעויות נפוצות בניהול זמן

פחות שעות  

שינה

פגיעה ביכולת קוגניטיבית

מגביר לחץ, פוגע במצב רגשי

מיקבוליותר 

משימות

פגיעה בריכוז

פגיעה באפקטיביות

פחות זמן  

מנוחה

פגישה במדד האושר

(הטענת מצברים)

פחות תכנון
פגיעה באפקטיביות

פגיעה ביעילות



החשובהדחוף



פעילויות המקדמות  -חשוב 
מטרות מרכזיות בעבודה

חשוב  
הגדרה ומאפיינים 

תורם באופן  
משמעותי 
להשגת  
מטרותינו  

ככל שתורם יותר 
הוא חשוב יותר

יוצר השפעה 
למשך זמן רב 

יותר

גורם המחייב  
פעולה יזומה 

על ידך

מאפיינים



,  פעילויות הדורשות תגובה מידית-דחוף 
ליין או בשל דרישה  -לרוב בשל דד

ממישהו אחר

דחוף
הגדרה ומאפיינים 

מאפיינים

גבול הזמן  
מגדיר אותו 

כדחוף

תוצאותיו  
ניכרות בטווח  

הקרוב

לא בהכרח  
קשור למטרה

תובעני  
לרוב גורם  

המחייב תגובה  
ממך



חלון העדיפויות בהשקעת זמן

לא דחוף
וחשוב

החלון הדחוי

דחוף
וחשוב

חלון לביצוע
מיידי

לא דחוף
ולא חשוב

החלון הגזלן

דחוף
ולא חשוב

החלון של האחר

(ב)(א)

(ד)(ג)

+
-

-

+

לא
חשוב

חשוב

לא דחוףדחוף

חלון החזון



התנסות
בתכנון זמן



משימות 5רשמו 
יום-שיש לכם בשגרת היום

סדרו אותם על הצירים  
דחוף לא דחוף/ לא חשוב -חשוב 

+
-

-

+

לא
חשוב

חשוב

לא דחוףדחוף



(מושפע מהאדם)פנימי 

קושי בהאצלת סמכות
חוסר ארגון
פיזור
חוסר הקשבה ומיקוד
רכילות
עייפות
דחיינות
תכנון לקוי
חוסר יכולת להחליט

(מושפע מהסביבה)חיצוני

הפרעות
ישיבות מתארכות
ציוד לקוי
טעויות של אחרים
המתנה לתשובות
עובדים לא מתאימים
דרישות לא סבירות
שינויים בלוחות זמנים

הם אלה שגורמים לזמן החיוני להיאכל  " גזלנים"ה
על ידי משימות לא חיוניות

זמן " גזלני"



תיעדוף והגדרת גבולות גזרה, ניהול ממוקד
לדעת לומר לא•
תיעדוף המשימות אשר עומדות על הפרק•
?מה יקדם אותי הכי הרבה•
עבודה-איזון בית•

הגדרת יעדים כמותיים לכל מטרה
לצורך בקרה, תרגום הפעולות שלך למדידות

על הישגים והגעה ליעד

”האחדה“תכנון משימות בשיטת 
פעולות שאפשר לקבץ יחד יאפשרו לך לחלוש על מספר  

למשל ביצוע משימות , דברים במקביל ולחסוך זמן יקר
(ביצוע פגישות באותו אזור, טלפונים, מיילים)דומות ברצף 

?אז איך עושים את זה נכון



לוח זמנים לביצוע
תכנון פרקי הזמן שידרשו לביצוע המשימות על ידי 

,  ככל שניתןישים ז”יצירת לו. ייעוץ ושיתוף, הערכה
כזה שתוכל לעמוד בו מבלי ליצור תסכולים מיותרים

תיאום ציפיות מול כולם
תיאום ציפיות עם כל הנוגעים בדבר לגבי התוכנית  

,  שיתוף והפיכה של הספקים. המוגדרת והזמנים
הקולגות והסביבה הקרובה לשותפים שיסייעו לך

האצלת סמכויות
האצלת סמכויות באופן שיאפשר להתמקד בדברים  

, אלו שאתה הכי טוב בהם, החשובים
חלק מהעניין זה לדעת לנתב את נקודות החולשה  

למי שטוב במה שאתם חלשים

?אז איך עושים את זה נכון



דק5עדכון סטאטוס יומי 
TO DO, WORK IN PROCESS, DONE

.או עם הצוות, עדכון שיכול להיות בינך לבין עצמך
המטרה היא לפרוס את המטלות ולמצב אותן במיקום  

,מים”בלתאם יש אתגרים מסוימים או . הנכון בטבלה
.  מתוך חדות מחשבהולתעדףזה הזמן לציין אותם 

.  ניתן להתייעץ וליצור סיעור מוחות משולב

6י חוק ”עמים”בלתהתמודדות עם 
.מים”בלתתמיד יהיו 

,  י התנהלות נכונה”את חלקם הגדול ניתן למנוע ע
.הצרכים ויצירת תחזית מדויקת, למידת השטח

האם זה שתילחץ יסייע לך לפתור את  –אומר 6חוק 
שמור על קור רוח ועשה את המיטב שלך? לא? העניין

?אז איך עושים את זה נכון
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כלים בניהול אפקטיבי
('א)של משימות 

ז שבועי  "תכנון לו• 1 .

תכנון שיטת פעולה  • 2 .

תכנון יומי שוטף • 3.

רישום שוטף של  •
דברים לביצוע   4 .



כלים בניהול אפקטיבי
('ב)של משימות 

הגדרת דחיפות וחשיבות• 5 .

ריכוז פעילויות• 6 .

בקרת זמן• 7 .

!לא כרגע• 8 .



?היכן נקודת התורפה שלי

?אין לי יכולת לקבוע סדר עדיפויות

אין לי יכולת לתרגם את סדר העדיפויות  
לפעילויות היום יום שלי

אני מתקשה ליישם הלכה למעשה את העדיפויות  
(משמעת עצמית)? שאותם קבעתי



המטרה המרכזית  
של ניהול זמן היא  

לא ניתן  , שליטה
.  לשלוט בלי לתכנן
לא ניתן לתכנן  

בצורה יעילה כל עוד 
לא יודעים מה  

המטרות החשובות  
ביותר בתפקיד



תודה על ההקשבה


