
כאן בונים
כישורים

יום למידה והעמקה

 I BUILDפיתוח כישורים  אשכול 



COLD TURKEY /Forest

משבית השמחות והכניסה לרשתות



KEEP

עם  מסונרןוהכל -רשימותרשימותרשימות 
המייל



ורנל'גבולט 
יומן אישי משלכם

תכירו קבוצה מעניינת

https://www.facebook.com/groups/bujoheb/?tn-str=*F&fref=gs&dti=1709309419376943&hc_location=group_dialog


כלים לעל אנושיות  

תכירו קבוצה מעניינת



נכון שלא חשבתם שתראו  
?שוב חשוב דחוף

דחוף  /איך מתרגמים משימות חשוב 
?לפעולות קונקרטיות



התנהלות  –יומן אלקטרוני 
היומן שאף פעם לא  / בשגרה

הולך לאיבוד
שמרו על ענן-והנה קבלתם  טיפ ראשון 



לא = להקליד / לרשום 
לשכוח

!ליומןהכלמכניסים 



= לתארך

זמנים  קובעים גםמתזמניםגם , לתארךחוץ מ
שנקבע ביומן  *  הגיוניים לכל מה



Right here right now

המיידיותעקרון 



WLB–  על מנת ליצור
הפרדה

"חול"ל" קודש"בין 



מבצעים מעקב  
ומייצרים הרגלים



יומן אלקטרוני  

היומן שאף פעם לא  
הולך לאיבוד

שמרו  -והנה קבלתם  טיפ ראשון )
(  על ענן 

בהתחלה–לתארך 

מכניסים את  –( אם זו ההתחלה )
שידוע  * כל מה, לימיםהעוגניםכל

גם עתידית  , מראש 

שנקבע  *  זמנים הגיוניים לכל מהקובעים גם-לתזמן
(לתזמן טיפה יותר  ממה שנראה לנו ) ביומן 

,  לא משנה –אם לא יודעים בדיוק מבחינת שעה ומשך הזמן הנדרש
אפשר כאירוע  ) שיהיה כתוב ובהמשך נתזמן  , העיקר להכניס ליומן 
...(  של יום שלם  בינתיים

מה שמשמעותי וחשוב   ("האבנים הגדולות"חושבים מה הם ➢
"  נוכחותו"צריך להיות מתורגם ב–עבורנו שיהיה נוכח בחיינו 

( .ביומן 

:כמה דוגמאות 

משפחה  / תזכורות על ימי הולדת של חברים ▪

לסגור רישום סופי  –עד תאריך זה ) דד ליין לדברים שחשובים לי ▪
( ללימודים 

של פעילות שחשוב לנו לעשות ועלולים  " מופעים חוזרים"▪
ריצה  –21:00כל שני ורביעי ב –" להישכח"או " להתמסמס"

ח "שליחת קו–900-1100כל שני בין , בפארק 

Right here right 
now -  עקרון

המיידיות

–" נכנס "* משהו
נכנס מיד נכנס ליומן  

כותבת  דברים , 
...במיידי

–לא לשכוח = להקליד / רשום ל

.ליומן הכלמכניסים 

נסיעות מתוכננות לחופשות  –פגישות עבודה * 
–דד ליין של דברים חשובים לי –חוגים–תורים –

)  אנשים שאני רוצה לחזור אליהם –ימי הולדת 
)  מועדים / חגים –( בווטסאפ/ טלפונית / במייל 
אירועים  –( מובנה ביומנים האלקטרונייםבדרכ

כנס  , חתונה ) מקצועי / שהוזמנו אליהם באישי 
ימי עבודה  שגרתיים או  , (אסיפת הורים, מקצועי

תזכורות  -(  בעבודה –900-1600)משמרות 
בשעון  )שעתיות / חודשיות / שבועיות /יומיות

משימות  –(  המעורר  1
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יומן אלקטרוני  

היומן שאף פעם לא  
הולך לאיבוד

WLB– חול"ל" קודש"על מנת ליצור הפרדה בין"

–( תורים אישיים וכד , תחביבים , משפחה , אישי : חייץ בין העבודה ל ) 
.אפשר להשתמש בצבעים שונים לכל קטגוריה 

2או דרך ניהול , ליצור את הקטגוריות והצבעים any doניתן דרך אפליקציית 
.כאשר לכל אחד מהם צבעים אחרים –האחד לעבודה והשני אישי –יומנים 

-----בכל אופן 
התזכורות  / המשימות / ריכוז כל האירועים ) הכלבמקום אחד את נראה ---

( יחד –במסגרת עבודה ואישי 

מבצעים מעקב

של בודקים את היומן לפחות פעמיים ביום -לייצר הרגל 
-...תוך כדי היום–מה יש לעשות , מה נעשה –היום 

...ותחילת היוםכמובן ב

שלא נעשה  * מעבירים ברמה היומית  מה–בסוף היום
...(  תכנון דינאמי....) ובודקים מה טומן המחר, הלאה 

לפעמים זה  ) ואולי גם מה טומנים הימים בהמשך השבוע 
...(  משימות ליומן / אירועים / עוד אלמנטים " מכניס"

וזהו בהחלט תכנון נכון קדימה  
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