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 "אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמה לא תפנה". )מסכת אבות ב, ד(                                                 4102, יולי 6גיליון מס' 
 שלום רב,

 ₪. 88,,00תארו לעצמכם, שיש בנק המזכה אתכם בכל בוקר בסכום של 

 היתרה אינה עוברת מיום ליום. בכל לילה, כל סכום שלא הוצאתם במשך היום נמחק. 

 מה הייתם עושים? מוציאים כל שקל כמובן. 

 לכל אחד מאתנו בנק שכזה. 

 בנק הזמן  שם הבנק :

 שניות. בכל לילה מה שלא נוצל , הולך לאיבוד. היתרה אינה עוברת ליום שלמחרת. אין אוברדרפט. 88,,00 -בכל בוקר אנו מזוכים ב

 אי אפשר לחזור אחורה. גם אי אפשר למשוך כנגד המחר. מוכרחים לחיות בהווה ולחשוב על המחר. -אם לא השתמשתם במה שהיה בחשבון 

 השקיעו את זמנכם, על מנת לממש את המטרות שלכם בכל תחומי החיים. השעון מתקתק, נצלו את הזמן, היום!

ב החשוב ביותר משאביזמון הקודם דיברנו על סממניו של חג השבועות וקישרנו אותם לשיקום , הפעם נדבר על ניהול זמן וסדרי עדיפויות , איך אנו הופכים את ה

 שעומד לרשותנו  ה"זמן", כדי ליצור סדרי עדיפויות, בכדי לקדם את עצמנו ואת מטרותינו.

עיסוקיו בצורה ם וכאנשי שיקום, אנו, עוזרים לאדם להבין את חשיבות ניהול הזמן וקביעת סדר עדיפויות ולהשתמש בכך בניהול תהליך השיקום שלו, חייו האישיי

 מיטבית.

 נספר את סיפורו של ארז שייצר סדרי עדיפויות בעבודתו וכך קידם את מטרותיו וגם נביא כלי העוזר לנהל את הזמן בצורה יעילה וטובה .

 קריאה מהנה 
 עורכת היזמון-מלי ויצמן רכזת דרום 

  mali.yozma@gmail.comתגובות יתקבלו בברכה מייל: 

 "הכל בגלל האהבה"

 כך ארז ביקש שאני אתחיל את הכתבה:

 ארז בן שושן במופע של שירי גשר הירקון ששמו:  

 "הכל בגלל האהבה".

"אני אופיע בקפה 'אברם' בירושלים עם הלהיטים הבאים: 

איילת אהבים, הכל בגלל האהבה, אותך, לילה בחוף 

 אכזיב, אם רק תבואי בחמש, העיר באפור,  

אל תעברי לבד ילדה,  ברחוב, סרנדה לך, סימן שאתה צעיר, איזה יום יפה, כשאור   אהבת פועלי בנין,  

 דולק בחלונך, ואולי ועוד כמה שירים". נכון לזמן הכתבה ישנן כבר שלוש הופעות מוזמנות.  

ארז במצב רוח טוב, חזר לפני כמה ימים מאמסטרדם. נראה לי שזאת הייתה המתנה שלו לעצמו אחרי 

המאמץ שהשקיע ביצירת התוכנית, בבחירת הנגנים, בקביעת מועדי החזרות. ארז משתף אותי, 

"תשמע, זה ממש לא פשוט לכנס לחדר החזרות ארבעה חברי להקה, אבל אני ממש מרוצה מהמחויבות 

 שלהם."

 האם כך התחיל האימון של ארז, כשהוא מרוצה? שהוא נמצא בתנועה וחדור מוטיבציה? לא!

זה התחיל עם החלום של ארז להוציא אלבום שירים מקורי. כשנפגשנו באוקטובר שנה שעברה, ארז 

לא ידע איך מגייסים ומארגנים את הכוחות הפנימיים לטובת מטרתו ובעיקר, איך מארגנים ורותמים 

אנשים מקצועיים למטרתו. כשארז התחיל את תהליך האימון והליווי ביוזמה דרך הלב, הוא בחר 

במקרה שלו הספציפי: להיות זמר ולהופיע. מטרה די ברורה מוגדרת  –במסלול של פיתוח וגיבוש עסק 

 ומדויקת לו.

אולם בהתחלה ארז היה בדילמות ענקיות. עם אלו שירים להופיע? מה יהיה הייחוד שלי? איך מגייסים 

כסף? מי תהיה הלהקה שתלווה אותי? מי יארגן לי הופעות? אלו רק חלק מהשאלות המהותיות שארז 

הציב לפניו. מניסיוני אני יודע שהן מהותיות לכל אמן בתחילת דרכו. ארז, בגלל קשייו שלו, הרגיש 

שהוא חלש מכדי להתמודד עם סוגיות אלה. בהתנהגות נתנה התשובה, אני לא מתחיל אם אני חלש. 

 אולם מאז אחת המנטרות שלנו היא, "לא מחכים שהעולם יהיה מושלם כדי להתחיל..."  

במשך התהליך התעצבה לה לאט תוכנית פעולה שיש בה גם סדרי עדיפויות, למשל: שימוש ברפרטואר 

ידוע ועליו לבסס רפרטואר חדש. גיוס כספים בעקבות המופע החדש לטובת הוצאת אלבום של שירים 

 מקוריים.  

בתחילת שנות האלפיים ארז הופיע במשך יותר מארבע שנים בתוכנית "שירי גשר הירקון" וגם 

בתוכנית "מלך סיאם". כך שהתהליך האימוני התרכז בהעלאת הכוחות האלה מן האופל אל האור 

שישמשו גשר לחלומותיו החדשים. "היום אני עסוק ביצירה וכל מי שנמצא סביבי מגויס לטובת 

 התוכנית החדשה של "שירי גשר הירקון", הוא מרים את הראש, מחייך ואומר: "תבוא למופע!". 

 מיכאל אדם מאמן אישי לפיתוח עצמאות תעסוקתית

 יוזמה דרך הלב  

 סיפור עממי  -" האבנים הגדולות"

לכנס מנהלים בכירים בארה"ב הוזמן מרצה זקן לשאת 

 51הרצאה בנושא "תכנון זמן יעיל" בפני קבוצה של  

 מנהלים בכירים.  

בעומדו בפני קבוצת האליטה, אמר: "אנו עומדים לערוך 

 ניסוי".

הוציא המרצה מיכל זכוכית גדול והניחו בעדינות לפניו. 

לאחר מכן הוציא מתחת לשולחן כתריסר אבנים, כל אחת 

 בגודל כדור טניס, והניחן בעדינות, בתוך המכל.

כאשר התמלא המכל לגמרי ולא ניתן היה להוסיף עוד אבן 

אחת, הרים המרצה את מבטו באיטיות ושאל: "האם 

 המכל מלא?" כולם השיבו "אכן".

המרצה המתין מספר שניות ושאל :"האמנם?" ואז שוב 

התכופף והוציא מתחת לשולחן כלי מלא אבני חצץ. 

בקפדנות שפך את החצץ מעל האבנים וניער מעט את 

המכל. אבני החצץ הסתננו בין האבנים הגדולות עד שירדו 

לתחתית המכל. שוב הרים המרצה הזקן את מבטו ושאל 

 את הקהל: "האם המכל מלא?"

עתה החלו מאזיניו המבריקים להבין את כוונתו. אחד 

 מהם השיב "כנראה שלא."

"נכון" השיב המרצה הזקן. הוא נטל כד מים שעמד על 

השולחן ומילא בהם את המכל עד לשפתו. המרצה הזקן 

הרים את מבטו לקהל ושאל: " איזו אמת גדולה יכולים 

 אנו ללמוד מניסוי זה?"

אחד המאזינים הנועזים השיב: " אנו למדים שככל 

שהיומן שלנו יותר עמוס, אם נתאמץ נוכל תמיד להוסיף 

 עוד פגישות ומשימות."

"לא" השיב המרצה הזקן. " האמת שמוכיח הניסוי היא 

זו : אם לא מכניסים למיכל קודם את האבנים הגדולות, 

 ."לעולם לא נוכל להכניס אותן אחר כך"

 

המרצה הזקן התבונן בשומעיו ואמר: "מהן האבנים 

הגדולות בחייכם? בריאותכם? המשפחה? עבודה? 

ידידיכם? הגשמת חלומותיכם? לעשות מה שאתם באמת 

 אוהבים? לקחת זמן לעצמכם?"

 משום כך, אל תשכחו לשאול את עצמכם את השאלה:  

 

 מהן האבנים הגדולות בחיי? 

 וכאשר תזהו אותן, הכניסו אותן ראשונות.



 תעסוקתי, במספר מסלולים: -שיקומי–תכנית 'יוזמה' מספקת שירותי הדרכה, ליווי  ואימון

 )מסלול להעסקה עצמית )הקמה וניהול של עסק 

  פיתוח קריירה –מסלול לפיתוח תעסוקתי 

 )מסלול עבודה נתמכת )משרד הרווחה 

 מסלול של מיזמים קבוצתיים 
 התכנית, מותאמת במיוחד לאנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית, פיזית או חושית, 

 המעוניינים להשתלב בשוק העבודה כמשתתפים פעילים, מתפרנסים ותורמים.

 . 10-6655264, משרד ראשי , פרידה www.yozma4u.co.il-לפרטים ומידע נוסף 

 כלי לניהול זמן 

בעיני לא ניתן לנהל את הזמן. אלא, ניתן להתנהל בזמן. זאת בשל כך, שהזמן הינו מימד קבוע בעוד שהעשייה 

 שלנו משתנה בהתאם לצורך, רצון והיכולת שלנו. 

לפניכם כלי , המבוסס על שיטת אייזנהאואר, המאפשר להבחין ולדרג משימות שונות וכך להחליט באופן 

רציונאלי כיצד יראה היום שלנו. על פי שיטה זו, המשימות מחולקות ל ארבעה קריטריונים: "חשוב" לעומת 

 "לא חשוב", ו"דחוף" לעומת "לא דחוף

 פעילויות שמקדמות מטרות מרכזיות בחיים שלנו ויש להן השלכה על הטווח הארוך.  – פעילויות חשובות

פעילויות שדורשות תשומת לב מיידית ולמעשה נובעות מדרישה של גורם חיצוני לנו, ויש  – פעילויות דחופות

   להן השלכות על הטווח הקצר.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 אז מה חשוב ודחוף שתעשה עכשיו?
 לרה איצקוביץ מאמנת ומלווה להעסקה עצמאית וקריירה -התאימה את הכלי לעולם השיקום 

דברים הדורשים טיפול מיידי , 
טיפול בבעיות/משברים, לדוגמא:  
אירוע חריג  שדורש טיפול מיידי או 
 הגשת  דוח חודשי )מחר סוף חודש(

פעילות אשר  החשיבות שלהן 
קטנה אך עם זאת חשבו לבצע 
אותן , לדוגמא:  מענה לשיחות 

 נכנסות.

כאן נמצאים גזלני הזמן שלנו , 
לדוגמא:  מטלות קטנות שאפשר 
 לשמור לסוף היום, שיחות חולין

פעילות של תכנון לטווח ארוך, 
התפתחות  אישית ומקצועית 
 לדוגמא: לצאת לקורס העשרה.

 דחוף לא דחוף

 חשוב

 לא חשוב

 האם זו משימה אפשרית? –ניהול זמן 

שעות ביממה,   ,4  לנו זמן הינו אחד המשאבים החשובים ביותר העומדים לרשותנו ואשר ניתן ,לכולנו, באופן שוויוני אך מוגבל )מבלי להתייחס לתוחלת החיים(, לכו 

 דקות בשעה וכו'.   08ימים בשבוע,  7

 השאלה היא מה אנחנו בוחרים לעשות עם המשאב הזה, כיצד נשתמש בו ובמה נשקיע אותו.  

 תכנון וניהול עוזרים לנו לנצל את משאב הזמן כך שישרת אותנו ואת המטרות שלנו . 

 אז איך עושים זאת?  
 

 זה עוד יותר טוב. -יומן מודפס או ממוחשב, לרשום את המטלות. אם יש אפשרות לתזכורות  -מצאו כלי עזר לניהול הזמן  .0
 

התחילו כל יום בתכנון היום שלפניכם. רישומו את כל המטלות לאותו יום, מספרו אותן לפני סדר החשיבות או    -תוכנית יומית וסדרי עדיפויות   .4

          בדקו האם כל המטלות אכן דחופות או חשובות כפי שהערכתם תחילה.              -וחלקו ביניהן את הזמן כדי שתספיקו הכול. אם הזמן לא מספיק   הדחיפות   

ברשימה(.  כך תתחילו את היום עם הישג ומרץ   5טיפ: השתדלו להתחיל  את היום במשימה חשובה, אך יחד עם זאת קלה להשגה )סמנו  אותה כמס'   

 (, כך שאם יזלוג לכם הזמן תדעו שאת מה שהיה הכי חשוב הספקתם.4להמשך, אח"כ עברו למשימה החשובה ביותר לאותו יום )מס'  
 

חשוב מאוד להתקדם   אחרי שהמשימות פרושות לעיננו, אנחנו יוצאים ל"חסל" אותן אחת אחת ולמחוק אותן מהרשימה.   -יישום התוכנית היומית   .3

 מטלה אחר מטלה "בטור" ולא "במקביל". ביצוע של כמה מטלות במקביל אינו יעיל.     
 

ושאר זוללי תשומת לב אינטרנטיים,  למשל לאחת לשעתיים    SMSהגבילו וקבעו את הזמן שבו אתם קוראים ומגיבים למיילים,     -הימנעו מזוללי זמן   .2

 כל הודעה שנכנסת תוך כדי פעילות אחרת פשוט מפסיקה את רצף המחשבה והריכוז.   או שלוש.  
 

)בדרך כלל שעה מספיקה( אם אפשר, העדיפו לסגור דברים  והקציבו מראש זמן מתאים לכל פגישה  תגדירו להן מטרות ברורות   -תכננו את הפגישות   .5 

 בטלפון ובמייל 
 

 של מספר דקות לנקות את הראש, לשתות, לחלץ עצמות, לחשוב וכדו' מידי פעם, קחו פסק זמן -ניקוי ראש  .6
 

אינכם מומחים והן מבזבזות זמן יקר, והחליטו לתת אותן  בדקו, באלו משימות     אין סיבה שתעשו את הכול לבד.    -בקשת עזרה והאצלת תפקידים   .7

 לאחרים או לבקש את עזרתם, סביר להניח שהם יסיימו אותן בפחות זמן. כמובן שאין הכוונה להתחמק מאחריות. 
 

חלקו משימות מורכבות לחלקים קטנים ופחות מאיימים, כך תהיה לכם פחות התנגדות להתחיל. כשהמטלה נראית אפשרית  -טיפול במשימות מורכבות  .0

 והסוף לא נראה רחוק מדיי, הנטל קטן והמוטיבציה להתמודד גדלה. 
 

היא עדיין תהיה הפעם   -גם אם הפעם הראשונה תגזול מעט יותר זמן   -עדיף לעשות עבודה פעם אחת וכמו שצריך במקום לחזור ולתקן אותה  -אל תמהרו   .9

 האחרונה.   

 עכשיו אתם בטח אומרים לעצמכם, את כל זה אנחנו כבר יודעים וגם חלק ניסינו, אז בואו תנסו גם את זה:  

 יום, ההרגל יהפוך את תהליך ניהול הזמן להתנהלות שבשגרה, מה כבר יכול להיות, מקסימום זה יצליח. 31חיזרו על כל הנ"ל בהתמדה לפחות  

 

 בלהה גולן גורדון, מנכ"ל יוזמה דרך הלב

יצחק כדיה       

       

 

 

 

בהומיאופתיה קלאסית,  שנה 20בעל ניסיון של 
מטפל בבעיות רפואיות ונפשיות אצל תינוקות,      

ילדים, ומבוגרים        

054-7646681טלפון ליעוץ :    
 עוד פרטים באתר:

www.sites.google.com/site/isaackhadya/

home/homeopathy 

 

 

 

 

 )יצחק מלווה ביוזמה במסלול יזמות עסקית (


