
 ..."אם רק היתה לי עוד שעה ביום"



   

 זמן



 ?  למה כל כך קשה לנו לנהל את הזמן



 על סטרואידים   מולטיטסקינג



 זה לא מה שיודעים אלא מה שעושים



 מפתחות להצלחה בניהול זמן 3



 מפתח ראשון

 

 ?מה חשוב לי

 או

 ?למה אני עושה את מה שאני עושה
 

 

 



 מפתח שני

 תכנון הוא שם המשחק
 



 

 כישלון בתכנון  

 הוא תכנון לכישלון
 



 יעילות מול אפקטיביות  



 ייצור מול יכולת ייצור



 דחוף מול חשוב



 *מטריצת ניהול זמן

 

 

 

* סטיבן קובי, (1995)מתוך שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד 

 דחוף פחות דחוף

 חשוב

 פחות חשוב



 *מטריצת ניהול זמן

 

 

 

* סטיבן קובי, (1995)מתוך שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד 

 דחוף פחות דחוף

 Iרביע 

 משברים

 כיבוי שריפות

 בעיות דחוקות

  ליין -דד)ז "עמידה בלו

 (חיצוני
 

 חשוב

 פחות חשוב



 *מטריצת ניהול זמן

 

 

 

 סטיבן קובי, (1995)מתוך שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד *

 דחוף פחות דחוף

 Iרביע 

 משברים

 כיבוי שריפות

 בעיות דחוקות

 (ליין -דד)ז "עמידה בלו

 

 חשוב

   IVרביע 

 הסחות

פעילויות  , טלפונים, זוטות

פעילויות  , מבזבזות זמן

 נעימות

 

פחות 

 חשוב



 *מטריצת ניהול זמן

 

 

 

* סטיבן קובי, (1995)מתוך שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד 

 דחוף פחות דחוף

    IIרביע 

 תכנון ומניעה

 שמירת יכולת הייצור

 בניית מערכות יחסים

 איתור הזדמנויות חדשות

 פנאי,

 Iרביע 

 משברים

 כיבוי שריפות

 בעיות דחוקות

 (ליין -דד)ז "עמידה בלו

 

 חשוב

 פחות חשוב



 *מטריצת ניהול זמן

 

 

 

 סטיבן קובי, (1995)מתוך שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד *

 דחוף פחות דחוף

    IIרביע 

 תכנון ומניעה

 שמירת יכולת הייצור

 בניית מערכות יחסים

 איתור הזדמנויות חדשות

 פנאי,

 Iרביע 

 משברים

 כיבוי שריפות

 בעיות דחוקות

 (ליין -דד)ז "עמידה בלו

 

 חשוב

   III רביע

,  שיחות טלפון, הפרעות

 (חלקי)ל "דוא

 (חלקי)פגישות עבודה 

 חות"דו

פחות  

 חשוב



 *מטריצת ניהול זמן

 

 

 

 סטיבן קובי, (1995)מתוך שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד *

 דחוף פחות דחוף

    IIרביע 

 תכנון ומניעה

 שמירת יכולת הייצור

 בניית מערכות יחסים

 איתור הזדמנויות חדשות

 פנאי  ,

 Iרביע 

 משברים

 כיבוי שריפות

 בעיות דחוקות

 (ליין -דד)ז "עמידה בלו

 

 חשוב

   IVרביע 

 הסחות

פעילויות  , טלפונים, זוטות

פעילויות  , מבזבזות זמן

 נעימות

 

   III רביע

,  שיחות טלפון, הפרעות

 (חלקי)ל "דוא

 (חלקי)פגישות עבודה 

 חות"דו

 

פחות 

 חשוב



 חוק פרטו  
 

 



 

 

 דוגמאות



 

מה מונע ממני להתנהל בזמן בצורה 

 ?הטובה ביותר



 

 

 

איפה אני מחבלת לעצמי בניהול 

 ?הזמן



 

 

 

במה החיים שלי יהיו שונים אם אנהל   

 ?את הזמן שלי בצורה אפקטיבית



 

 

ה לשפר את ניהול הזמן /איך אני יכול

 ?האישי שלי



 מפתח שלישי

 

 !  מחויבות
 לתוכנית הפעולה, לעשייה, לערכים



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

שימרו על 
סביבת עבודה 

 מסודרת
 

 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

שימרו על 
סביבת עבודה 

 מסודרת
 

 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 י תכנון ורישום"צרו מיקוד ע



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 הציבו מטרות ברורות  
 

 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 סיימו –בצעו  –תכננו 
 

 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 בלעו את הצפרדע  



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 11:00מבחן השעה 
 

 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 סגרו את הדלת בפני זוללי זמן
 



 לאחרים אבל גם לעצמכם –הציבו גבולות          

 טיפים לניהול זמן אפקטיבי



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי
 

 !למדו להגיד לא
 

 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 בקשו עזרה והאצילו סמכויות  



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 תכננו מרווחי זמן
 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 שימרו על השראה ומוטיבציה
 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 הקפידו על תחזוקה עצמית        

 שינה מספקת

 תזונה נכונה  

 ספורט

 !  והנאה
 

 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

 הודיה
 



 טיפים לניהול זמן אפקטיבי

   
 

 

 תרגול

 דפוסים

 כלים



 ?ת מהסדנא/מה דבר אחד שאני לוקח


