
תרגול ורפלקציה
I Task  - ניהול זמן ומשימה



 עליך לבחור משימה פשוטה אותה עליך לבצע1.

 לפרק אותה למרכיבים קטנים2.

 להגדיר לכל אחד ממרכיבי המשימה זמן ותזכורת3.
,  בחינת דרישות התפקיד -המרכיבים , שליחת קורות חיים -המשימה : למשל* 

שליחת  , כתיבת המייל, הכנת מכתב מקדים למייל, התאמת קורות החיים לתפקיד
 .  המייל

?  מדוע דווקא את המשימה הזו? איזו משימה בחרת
?  כיצד בחרת את המרכיבים? לאלו מרכיבים פירקת אותה

 ?מדוע דווקא בו? באיזה כלי? האם הגדרת תזכורת לכל אחת מהמשימות

 עליך לבחור משימה מורכבת אותה עליך לבצע 1.

 לפרק אותה למרכיבים קטנים2.

 להגדיר לכל אחד ממרכיבי המשימה זמן ותזכורת3.

 לכל אחד ממרכיבי המשימה) תאריך אחרון לביצוע המשימה(לקבוע דד ליין 4.
איתור מקור ידע   -המרכיבים , למידת ידע חדש בעבודה -המשימה : למשל* 

,  פירוק התוכן לראשי פרקים, בחירת התוכן אותו עליך ללמוד, רלוונטי ומהימן
 .למידה בפועל, קביעת זמן ומקום ללמידה

 ?  מדוע דווקא אותה? איזו משימה בחרת
 ? לאלו מרכיבים פירקת אותה

 ?  איך בחרת את הזמן בו יבוצע כל אחד ממרכיבי המשימה
 ? האם הצלחת לעמוד במשימות הפשוטות

איך  ? האם הרגשת שהיו מקומות בהם היית באי וודאות או עמימות לגבי המשימה
 ?  פתרת את זה

?  האם קביעת הדד ליין עזרה לך לנהל את המשימה? לפי מה קבעת את הדד ליין
 ?באיזה אופן

 עליך לכתוב במקום מרוכז את כל המשימות שעליך לבצע1.

ניתן למצוא קטגוריות אישיות (לסדר אותן לפי קטגוריות שנוחות לך 2.
 )שמתאימות לך ולחלק על פיהן

 ) 'וכד טרלו, KEEP, לוח שנה(לבחור כלי דיגיטלי ולעשות בו שימוש 3.
משימות  , טלפונים, תורים, משימות בית, משימות עבודה: קטגוריות לדוגמה* 

 ).רופאים(בריאות , טווח ארוך, דברים של הילדים, קניות, סידורים, מחוץ לבית

 ? מדוע דווקא אלה? אילו קטגוריות בחרת
 ? באיזה אופן? האם החלוקה לקטגוריות סייעה לך לנהל את המשימות

 ?  מה היית משנה בחלוקה? האם יש דרכים יעילות יותר לחלק לקטגוריות
 ? איזה כלי דיגיטלי בחרת לאיסוף וסידור המשימות 

רפלקציהתרגול

הבנת המשימה על מרכיביה ותרגומה ליעדים ותפוקות 

ניהול זמן ומשימה -  I Task-ורפלקציה תרגול 
כישור ניהול משימה



 עליך לבחור משימה אחת מתוך משימות היום שלך1.

 להגדיר מה יחשב כהצלחה בביצוע המשימה2.

הצלחה  . לכתוב לצד המשימה ביומן את ההישג אותו חשוב לך להשיג3.
יש לבחור , משאבים מבחוץ/ במשימה יכולה להיות תלויה בך או באנשים

 הצלחות שעליהן יש לך שליטה
עצם / קבלת העלאה -הצלחה . בקשת העלאה בשכר -המשימה : למשל* 

 .הבקשה

מדוע דווקא הדבר הזה מהווה עבורך הצלחה ? איך הגדרת את ההצלחה במשימה
 ?  במשימה

 ?  באיזה אופן, אם כן? האם הגדרת ההצלחה סייעה לך בביצוע המשימה
?  האם הבנת הגדרת ההצלחה במשימה יכול לעזור בעוד פרמטרים של המשימה

 ?איך

 עליך לבחור משימה שעליך לבצע בפעם הראשונה1.

 )מהי הצלחה במשימה(להגדיר את התוצאה הרצויה 2.

 לפרק את המשימה למרכיבים המובילים לתוצאה3.

 לקבוע עבור כל מרכיב זמן ותזכורת ביומן4.

? האם העובדה שלא ביצעת את המשימה אף פעם יצרה תחושה של אי וודאות
 ? איך התגברת עליה? ממה היא נבעה

 ? מדוע? האם תהליך קביעת המטרה והפירוק למרכיבים היה פשוט או מורכב

 עליך לבחור משימה שיכולה להתחלק למרכיבים1.

 לחלק למשימות קטנות עד לרמת הפעולה2.

   היום כברלהגדיר פעולה אחת ברורה שתתבצע 3.
שליחת קורות חיים   -פעולה לביצוע היום , חיפוש עבודה -המשימה : למשל* 

 . למודעת דרושים אחת

 ? מדוע דווקא אותו? איזה מרכיב מהמשימה בחרת
האם אפשרי עבורך להשתמש  ? איך הייתה התחושה לאחר ביצוע המשימה

 ?מדוע? מתי לא? מתי כן? בשיטה הזו של צעד אחד בכל פעם בעוד משימות

רפלקציהתרגול

)המשך(הבנת המשימה על מרכיביה ותרגומה ליעדים ותפוקות  

ניהול זמן ומשימה -  I Task-ורפלקציה תרגול 
כישור ניהול משימה



 עליך לבחור משימה פשוטה אותה עליך לבצע1.

 לפרק אותה למרכיבים קטנים2.

 להגדיר לכל אחד ממרכיבי המשימה זמן ותזכורת3.
,  בחינת דרישות התפקיד -המרכיבים , שליחת קורות חיים -המשימה : למשל* 

שליחת  , כתיבת המייל, הכנת מכתב מקדים למייל, התאמת קורות החיים לתפקיד
 .  המייל

?  מדוע דווקא את המשימה הזו? איזו משימה בחרת
?  כיצד בחרת את המרכיבים? לאלו מרכיבים פירקת אותה

 ?מדוע דווקא בו? באיזה כלי? האם הגדרת תזכורת לכל אחת מהמשימות

 עליך לבחור משימה שעליך לבצע1.

 לפרק אותה למרכיביה2.

משימות  : כגון, לסמן כל אחד מהמרכיבים בצבע אחר לפי קטגוריות מוכרות3.
אי מייל ועוד , טלפון, מחוץ לבית, תורים, קניות, סידורים, בעבודה, בבית

 )מומלץ לבצע ביומן אלקטרוני(

 ? האם באופן אקראי או מתוכנן? מדוע דווקא את אלה? אלו קטגוריות בחרת
 ? האם הרגשת שסימון בצבע עוזר לך לסדר את הקטגוריות

 ?באיזה אופן? האם שימוש בצבע ביומן יכול לעזור לך לבצע את המשימות השונות

אותה עליך לבצע  , עליך לבחור משימה מורכבת או משימה שאינה ברורה לך1.
 בשבוע הקרוב

לתרגל על מנת להצליח לבצע את / לברר ולהבין מה עוד עליך ללמוד2.
 המשימה

  –דברים שכדאי לברר , ביצוע שיחת משוב עם הממונה עליך -המשימה : למשל* 
לדבר  , איך מתנהלת שיחת משוב, אתגרים/הכשלונותאיפה , מהן ההצלחות שלך

 .  'עם אנשים שעברו שיחת משוב וללמוד מהם וכד

 ?  מדוע את המשימה הזו? איזו משימה בחרת
 ?  מה היה בה מורכב או לא ברור עבורך

האם החשיבה על ? איך החלטת מה עוד חשוב לך לדעת כדי לקדם את המשימה
 ? באיזה אופן? כך סייעה לך

מה למדת מהחקירה הזו שישרת אותך ? איך החקירה קידמה את המשימה
 ?בהמשך

רפלקציהתרגול

עמידה במשימה

ניהול זמן ומשימה -  I Task-ורפלקציה תרגול 
כישור ניהול משימה



 עליך לבחור משימה לביצוע1.

 לפרק אותה למשימות קטנות2.

 דורש פעולה או לא למיין את המשימות הקטנות לפי 3.

דורש עוד  "או ל" אולי פעם"להעביר לרשימת , לבחור אם לתייק -אם לא 4.
 "מידע

   –אם כן 5.
 להבין מה הפעולה הנדרשת1.
 לבצע אותה באופן מידי, דקות 2אם ניתן לבצע אותה בפחות מ 2.
לקבוע תזכורת עתידית או להעביר לאדם אחר לביצוע , אם לא3.

עקרון המיידיות בביצוע קובע שפעולות שאפשר לבצע בפחות  (
 )משתי דקות מבצעים מיד

 לבחור פעולה אחת שניתן לבצע מיד ולבצע אותה  4.

 ?  איזו משימה בחרת
 ? לאלו משימות קטנות פירקת אותה

 ? האם הצלחת למיין אותן? איך התנהל תהליך המיון של המשימות הקטנות
 ?  האם הצלחת להבין את הקריטריונים למיון

איך הייתה ההרגשה לבצע באופן מידי פעולות קטנות שלוקחות פחות משתי  
 ?באיזה אופן? האם הרגשת שזה קידם אותך במשימה? דקות

 עליך לבחור משימה מורכבת יחסית שעליך לבצע1.

 לפרק אותה למרכיביה2.

לכתוב את (את מרכיבי המשימה לפי סדר החשיבות שלהם  לתעדף3.
 )  המשימות מהמשימה הכי חשובה אל הפחות חשובה

 לקבוע זמנים ביומן למשימות החשובות 4.
לאסוף מהעובדים את  -המרכיבים , סידור משמרות בעבודה -המשימה : למשל* 

ליצור את סידור , לבדוק את שעות המשמרות הרלוונטיות, העדיפויות שלהם
 .  לתקן במידת הצורך, לשלוח את הסידור לעובדים, העבודה

 ?  איזו משימה בחרת
 ? מדוע דווקא סדר זה? את מרכיבי המשימה תעדפתאיך 

 ?מה עזר לך לסדר את מרכיבי המשימה 
 ?  האם הסידור לפי חשיבות עזר לך? איך קבעת מה חשוב יותר

רפלקציהתרגול

)בהמשך(עמידה במשימה 

ניהול זמן ומשימה -  I Task-ורפלקציה תרגול 
כישור ניהול משימה



 עליך לכתוב רשימה של משימות שעליך לבצע במהלך החודש הקרוב1.

 לסדר את המשימות לפי סדר החשיבות שלהן2.

קודם  (בהתאם לסדר החשיבות , לקבוע זמן ותזכורת ביומן לכל משימה3.
 )  המשימות החשובות

 ?  מה עזר לך בהחלטה? כיצד הגדרת את סדר החשיבות של המשימות
 ?  לפי מה קבעת זמן ביומן

 ? באיזה אופן? האם השתמשת בקריטריון החשיבות בהחלטה על תזמון המשימות

אשר נכנסו ) משימה מתפרצת(עליך לעשות רשימת משימות לא מתוכננות 1.
,  )יש לבדוק ביומן או מתוך הזיכרון(ללוח הזמנים שלך ביומיים האחרונים 

,  משימה חדשה שהממונה הטיל עליך, מטלה ששכחת לבצע: לדוגמה
 ' בדיקה לילדים בעקבות פגישה עם חולה מאומת וכד

 להעריך את הזמן שלקח לך לבצע כל אחת מהמשימות הללו  2.

 ? האם יש מאפיין למשימות  המתפרצות
 ?  כמה מהזמן שלך הוקדש למתפרצות לעומת כמה מהזמן שלך הוקדש למתוכננות

 ? ז"הלואיך התמודדת עם שינוי ? איך התמודדת עם המשימות האלה
 ?  האם המשימות הוטלו עליך או שזה היה באחריותך

רפלקציהתרגול

ו בעמימות/ניהול  משימות מרובות או

ניהול זמן ומשימה -  I Task-ורפלקציה תרגול 
כישור ניהול משימה



עליך לבחור חמש פגישות מהיומן שלך השבוע1.

 עליך להקפיד להגיע בזמן לפגישות האלה 2.

?  מה הפעולות שעשית שסייעו לך להגיע בזמן? האם הגעת בזמן
מה היה אפשר לעשות אחרת על ? מה הסיבות שבגללן איחרת -אם אחרת

?  מנת להגיע בזמן
האם יש עוד נקודות מבט על דייקנות  ? מה המשמעות של דייקנות עבורך

? בזמנים
חשוב להתייחס גם לתהליך המתרחש בין המשתתף לבין איש   - למלווה

מה מסייע למשתתף להגיע ? האם יש הקפדה על הגעה למפגשים -המקצוע 
 ? בזמן 

עליך לבחור מצב או פגישה בשבוע האחרון אליו איחרת1.

 לכתוב מה היה צריך להתנהל אחרת2.

?  מה היה יכול להיות אחרת? מדוע איחרת
?  האם היה אפשרי להודיע על האיחור

 ?  מה ניתן לעשות אחרת בפעם הבאה על מנת להגיע בזמן

רפלקציהתרגול

דייקנות

ניהול זמן ומשימה -  I Task-ורפלקציה תרגול 
כישור ניהול זמן



 עליך לבחור משימה שעליך לבצע בפעם הראשונה או שלא לגמרי ברורה לך1.

 עליך לפרק את המשימה לצעדים קטנים2.

 להעריך את הזמן הצפוי לביצוע כל צעד3.

 ? איך הערכת את הזמן
 ? מאלו סיבות, אם טעית? האם צדקת? האם מדדת את הביצוע מול הערכת הזמן

 ? באיזה אופן? האם יש הבדל ביכולת להעריך זמן בין משימה חדשה למוכרת

איסוף משימות את השבוע האחרון /עליך לבדוק ביומן או באפליקציה לניהול1.
 ולכתוב את כל המשימות אותן ביצעת על דף

למיין את המשימות שאספת לפי משימות מתוכננות ומשימות שלא היו  2.
 )מתפרצות(מתוכננות 

לכתוב כמה זמן הערכת שתיקח כל משימה ואת הזמן שלקח בפועל לבצע  3.
 אותה

ב "מצ -כדאי ללמוד שיטה לאיסוף משימות, במידה ואין לך כלי לאיסוף המשימות*
 הקנייה

 ?  מדוע, אם לא? האם הצלחת לכתוב את כל המשימות שביצעת השבוע
האם יש כלי שעוזר לך באיסוף  ? במה נעזרת כדי לבדוק מה היו המשימות השבוע

איך מתבצע ? )פתקים בטלפון/ אפליקציה לניהול משימות/ יומן(המשימות 
 ? השימוש בו

כמה מהן עמדו בתכנון הזמן שהקצת ? כמה מהמשימות שביצעת היו מתוכננות
 ?  כמה חרגו ולמה? להן

 ? האם יש מאפיין למשימות המתפרצות

 עליך לאסוף את המשימות שעליך לבצע בשבוע הקרוב1.

 להעריך את הזמן הדרוש לביצוע כל משימה  2.

 להגדיר את החשיבות של כל אחת מהמשימות הללו3.

 לשבץ את המשימות ביומן לפי סדר העדיפות4.

האם קריטריון החשיבות השפיע על  ? איך בחנת את רמת החשיבות של המשימה
האם בדרך כלל יש השפעה לקריטריון ? סדר העדיפות של שיבוץ המשימה ביומן

 ?החשיבות בניהול היומן שלך ובניהול הזמן שלך

אותן עליך לבצע בשבוע  , מכל התחומים, עליך לכתוב את כל המשימות1.
 הקרוב

 לארגן אותם לפי סדר החשיבות כך שיהיה לך קל לנהל אותן2.

 ?  האם ניסית זאת קודם? איך הרגישה חווית כתיבת המשימות
האם הצלחת למצוא את כל המשימות שעליך לבצע בפעם הראשונה או שחזרת 

 ?  אחורה בזמן כדי להיזכר אחרי שכתבת
 ? האם הצלחת לסדר את המשימות לפי סדר החשיבות
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 עליך לבחור  משימה בעבודה שהינך מתקשה לסיים1.

 להציב מועד סיום למשימה זו  ביומן  2.

 לגזור פעולות קטנות הנובעות ממשימה זו  ולהציבן ביומן  3.

 ?מדוע התקשת לסיים אותה? מהי המשימה שבחרת
האם עצם הצבת הדד ליין והפעולות בדרך גרמו לשינוי  ? האם עמדת בדד ליין

 ?  כלשהו בעמידה בזמנים או בדרך להשגתה
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 -בתחומים שונים , עליך לכתוב את רשימת המשימות שלך במהלך כל היום1.
 'חברים וכד, בעבודה, בבית, פנאי, משפחה

 את המשימות לפי סדר החשיבות עבורך לתעדף2.

לשבץ את המשימות ביומן כאשר המשימות החשובות משובצות בטווח 3.
 הקרוב ובתדירות הרצויה 

אימון שלוש פעמים בשבוע   -שיבוץ ביומן , הליכה לחדר כושר -המשימה : למשל* 
 )  גבוה מתועדףבמידה וכושר גופני (בכל פעם שעה 

, איפה הן מרוכזות לך? האם הצלחת לכתוב את כל המשימות שביצעת השבוע
 ? )אם בכלל(

 ?מדוע? קשה/האם היה קל? לתעדףמה הרגשת כאשר היה עליך 
האם ניתן למצוא הבדל בין שיבוץ המשימות לפני  ? איך הייתה חוויית השיבוץ ביומן

 ?התעדוףולאחר  תעדוף

בכל תחומי , עליך לכתוב את המשימות שביצעת בשלושת הימים האחרונים1.
 )פנאי/ משפחתי/ אישי / עבודה (החיים 

:1-10לכתוב ליד כל משימה בסולם של 2.
)קלה=  10(? עד כמה המשימה הייתה קלה עבורך. א
)מהר=  10(? איזו משימה עשית הכי מהר. ב
 )הרבה אנרגיה=  10(? איזו משימה מילאה אותך אנרגיה חיובית. ג

ולשבץ  , לבחור משימה אחת שקיבלה ציון גבוה באנרגיה וציון נמוך במהירות3.
 .  אותה ביומן

באנרגיה חיובית אבל נדחתה   10קיבלה , בילוי עם המשפחה -המשימה : למשל* 
 . יש לשבץ אותה ביומן בשבוע הקרוב ולהקדיש לה מספיק זמן. שוב ושוב

 ?  איך הייתה ההרגשה לכתוב את כל המשימות
/ ביכולות(האם יש להן מכנה משותף ? מה גילית לגבי משימות שקלות לך

 ? )ב"בכמות הזמן שהן לוקחות וכיו/ בתפיסות
 ? מה המשותף להן? איזה סוג של משימות מילאו אותך באנרגיה חיובית

 ? האם זה קשור ליכולות שלך? האם ניתן לסמן סוגי משימות שיותר כיף לך לעשות
האם יש דרך  ? האם אלו משימות שקשות לך? מה היה משותף למשימות שנדחו

מה יכולת לעשות אחרת על מנת שמשימות אלה לא יידחו ? אחרת לבצע אותן
 ?בעתיד
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אותו יש לקיים במעבר בין שעות העבודה  " טקס מעבר"עליך להחליט על 1.
 לשעות הפנאי או שעות המשפחה

 עליך לבצע את טקס המעבר עליו החלטת בשבוע הקרוב מדי יום2.
להירגע על ידי נשימת נשימות ארוכות והתרכזות אך ורק בנשימה או : למשל* 

 להחליף בגדים כשמגיעים הביתה

 ?  מדוע דווקא זה? מה הטקס אותו בחרת
באיזה אופן הטקס הזה מאפשר לך מעבר טוב יותר בין שעות העבודה לשעות 

 ? הפנאי או המשפחה

מתוך רשימת המשימות שלך בתחומי החיים , משימות 3עליך לבחור 1.
על מנת לאזן את סדר  , שניתן להעביר הלאה לאדם אחר לביצוע, השונים

 היום שלך
 .תוך רגישות לצרכיו, להעביר את המשימות שנבחרו לאדם אחר2.
/ על מנת לאזן ניתן להזמין באינטרנט, לעשות קניות לבית -המשימה : למשל* 

 לבקש ממישהו שמתגורר איתי

 ? מדוע דווקא אלה? אילו משימות בחרת
 ?  מדוע דווקא לאדם זה? למי העברת את המשימות

 ?  איך הגיב, אם לא? האם הסכים לבצע את המשימה? איך הצד השני הגיב
 ?מה עשית לאור התגובה

 עליך לכתוב בכלי איסוף את רשימת המטלות הביתיות שלך1.

 להכניס את המטלות ליומן2.

 כאירוע חוזר) למשל קניות בסופר(להכניס משימות שחוזרות על עצמן 3.

האם הכנסת המשימות ליומן סייעה לך לתכנן טוב יותר את  ? אלו משימות כתבת
 ? הזמן
 ?  יהיה לך קל יותר לעמוד במשימות הללו, לדעתך, האם

 ?האם מצאת משימות שגוזלות לך זמן וניתן להעביר אותן הלאה

רפלקציהתרגול
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עליך לחשוב על עזרה שנחוצה לך בחיי היום יום על מנת להצליח לנהל את 1.
 סדר היום שלך באופן מיטבי

לאתר אדם שיודע לתת את העזרה הדרושה לך בתשלום או בדרך יצירתית 2.
 אחרת

 לבקש מאותו אדם להירתם לעזרה3.
בתשלום או בעזרת בן   –הסיוע , איסוף הילדים מהמסגרות –המשימה : למשל* 

משפחה או להוציא את הילדים של השכנה פעמיים בשבוע ושהיא תוציא את 
 הילדים שלך פעמיים בשבוע

 ?  מדוע דווקא בתחום הזה? באיזה תחום העזרה שביקשת דרושה
 ?  האם אפשרי עבורך לקחת עזרה בתחום הזה

 ?  האם יש מישהו שיכול לעזור שלא בתשלום
מה יתאפשר לך אם כן תהיה לך ? איך העזרה תעזור לך לנהל את הזמן טוב יותר

 ?עזרה
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