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הבנת המשימה על 
מרכיביה ותרגומה 
ליעדים ותפוקות

תרגום משימות לשלבים 
פעולות ותוצרים נדרשים

מתקשה בהבנה עצמאית של 
המשימות שניתנו לו ונזקק 

להכוונה

יודע לתרגם משימות שגרתיות 
לשלבים ופעולות נדרשות 

באופן עצמאי.

יודע לתרגם משימה מורכבת 
לשלבים, פעולות ותוצרים 
נדרשים, באופן עצמאי, גם 

במצבי עמימות כאשר לא כל 
המידע זמין.

עמידה במשימה
ביצוע מרכיבי המשימה באופן 

שיטתי ומסודר
מבצע  את מרכיבי המשימה 

באופן אקראי
מבצע  את מרכיבי המשימה 

באופן סדור ושיטתי

מבצע  את מרכיבי המשימה  
באופן שיטתי ויעיל , גם במצבי 

עמימות וחוסר ודאות

ניהול  משימות 
מרובות

ניהול משימות מרובות בעומס 
או בתנאי אי ודאות , ניהול 

משימות מתפרצות

מסוגל לבצע רק משימה אחת 
בזמן נתון

מסוגל לבצע מספר משימות 
בזמן נתון בתנאי ודאות

מסוגל לנהל משימות  מרובות  
גם בעומס זמן ובתנאי עמימות 

ואי ודאות

דייקנות
הגעה בהתאם ללוחות הזמנים 

שנקבעו
מאחר בעקביות למפגשים, אינו 

מתייחס ללוחות זמנים

לרוב עומד בזמנים, מעריך 
באופן הולם את הזמן לביצוע 

משימות שגרתיות

 עומד בזמנים , גם במצבים 

בלתי צפויים ובתנאי עמימות

תכנון  זמן
הערכת זמן למשימות השונות, 
תיעדוף ותכנון ביעילות ובאופן 

מסודר

מתקשה בהערכה ובתכנון  
הזמנים ובארגון הזמן מחדש 

במצבים בלתי צפויים

מתכנן זמן ומתעדף  את  
משימותיו בצורה מסודרת 

בתנאי שגרה

מצליח להעריך זמנים , לתעדף 
ולנהל את הזמן ביעילות 

ובצורה מסודרת גם במצבים 
מורכבים   ובלתי צפויים

עמידה בזמן
עמידה ב"דד ליין" וזמנים בביצוע 

המשימות

 מבצע פעולות באופן אקראי 

ללא תכנון, סדר  ותעדוף ברור 
ואינו עומד בזמנים בביצוע 

המשימות

עומד בזמנים בבביצוע משימות 
בתנאי שגרה,  במצבים 

מורכבים או בלתי צפויים נדרש 
זמן להתארגנות מחודשת 

לביצוע המשימה

תמיד עומד בזמנים בביצוע 
משימות, בהתאם לתכנון הזמן , 

גם במצבים בלתי צפויים

ניהול סדר יום  
ושגרות חיים

בניית מנגנונים יעילים 
ומתוכננים לטובת ניהול סדר 

יום בזירות החיים השונות

 מנהל את סדר היום ושגרות  

באופן תגובתי ואקראי. היעדר 
תפיסה או החלטה לגבי 

היחסים והמשקל של זירות 
החיים השונות בסדר היום.

במצבי שגרה מצליח לנהל סדר 
יום מאוזן ושגרות  . בעת 
שיבושים בסדר היום או 

בשגרות  (למשל בעקבות 
בלת"מים)  יחוש הפרעה לאיזון 

ואובדן שליטה  בזירות החיים 
השונות

בונה מנגנונים יעילים 
ומתוכננים על מנת לנהל את 

סדר יומו ושגרות  בזירות החיים 
השונות גם במצבים עמומים / 

מורכבים / לא שגרתיים

ניהול ערוצי סיוע
ניהול מספר ערוצי סיוע לטובת 
איזון והתנהלות אפקטיבית בין 

זירות החיים השונות

מתקשה לראות  את 
האפשרויות לערוצי סיוע  

לטובת איזון והתנהלות 
אפקטיבית בין זירות החיים 

השונות

יודע לזהות ערוצי סיוע ומסתייע 
במערכת בסיסית שלהם 

לטובת איזון והתנהלות 
אפקטיבית בין זירות החיים 

השונות

מסוגל לנהל מספר ערוצי סיוע 
לטובת איזון והתנהלות 

אפקטיבית בין זירות החיים 
השונות , גם במצבי חוסר ודאות

ניהול 
משימה

ניהול זמן

איזון 
אפקטיבי 
ומספק בין 
זירות חיים 

שונות
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