
  ת"סדנת פלאו
  

  )נלקח מתוך האתר של תנועת הצופים, לא ידוע: מקור(
  

  ניהול זמןלחוקים  העשר
  

להתחיל את היום במשימות החשובות  – חוק המיקוד .1
 .ביותר

  
, צילומים, טלפונים(לרכז משימות דומות  – חוק הריכוז .2

 .ולטפל בהם בבת אחת) 'וכו
 

, בליתלעבוד לפי סדר החשיבות הגלו – חוק האפקטיביות .3
  .ולא רק לפי סדר הדחיפות במיידיות המטלות

 
לתת לאחרים . להאציל סמכויות – חוק היתרון היחסי .4

  .לבצע מה שאין לכם בו יתרון  יחסי
  
) מכתב/מסמך(לטפל בכל דבר  – חוק התגובה המיידית .5

לפי , או לטפל בו מייד, לקרוא  ולזרוק. רק פעם אחת
  .העניין

  
דורשות ריכוז ומחשבה לשבץ משימות ה – חוק הפריון .6

 .לשעות הערנות המרבית
  

, "מתות"לנצל ביעילות זמני ביניים ושעות  – חוק הרפיון .7
  .לביצוע משימות פשוטות  ומונוטוניות

  
להקצות בסוף כל יום כמה דקות לניתוח  – חוק התכנון .8

  .האפקטיביות ולתכנון יום  המחר
  
לשמור זמן לטיפול בבעיות חריגות  – חוק החריגים .9

 .הפרעות חיצוניותוב
  

לזכור לתכנן גם את החופשות  – חוק המנוחה .10
  .והמנוחות אחרת לעולם לא מגיעים  אליהן



  
  טיפים לניהול זמן אפקטיבי

  
 
 
י כך נמנע "להשאיר מרווחים של זמן פנוי במהלך היום ע •

 .לחצים
 
 .לסדר את הדברים לפי סדר חשיבות •

 
אותו בתחילת היום לרכז את המשימות שהולכים לבצע ב •

 .יום
 
 .לא לדחות דברים לרגע האחרון •

 
לדעת מה חשוב לנו להגשים ביום יום ולהיות מסוגלים  •

ולהגיע לדברים . לדברים שאיננו רוצים לעשות" לא"להגיד 
 .שמקדמים את מה שאנו כן רוצים להגשים

 
זה עוזר לנו לשפר את ניהול  –להיות מאורגנים ומסודרים  •

 .הזמן שלנו
 
 .לעבוד עם יומן •

 
ולא , לקבוע סדר יום שנוכל לבצע אותו בהנאה ובשמחה •

 .לקבוע סדר יום שיתיש אותנו
 
 .עליהם בקבלת החלטותסומכים אנו לשתף אנשים ש •

  
  
  
  
  
  



 
  

  איך משנים הרגלים 
  
  

   –נניח שהתרגלתם לצפות בטלוויזיה כשש שעות ביום 
  . הרגל שלא מאפשר לכם לנצל את הזמן לדברים אחרים

  ?איך תשנו אותו
 

אין טעם שתאמרו לעצמכם מהיום ואילך לא אצפה בטלוויזיה 
  .בכלל

  .משום שהשינוי קיצוני מדי, שהרי אז תרגישו רע מאוד
  

  . בהדרגהאם אתם רוצים לשנות הרגלים שנו אותם  •
אבל לא לגזור על עצמכם , כדאי לצמצם את שעות הצפייה •

  .עונש שלא תוכלו לעמוד בו
וכניות שעליהם אינכם אתם גם יכולים לבחור רק את הת •

  .ולא לצפות בכל התכניות, יכולים לוותר
דבר אחד אותו אתם לכם בתוך סדר היום שלכם  בחרו •

  .מתכוונים לשנות
 .לשינוי יחיד זהשלכם  כוונו את כל המאמצים •
קריאה וסיכום , בזמן לימוד בספריה: השינוי יכול להיות •

פורט הוספת פעילות כלשהי  כמו ס, הכנה לשיעור, מאמרים
  .ועוד

  .בדקו איך אתם מרגישים עם השינוי •
תנו להגשים שינוי בסדר היום שלכם  אם אתם מצליחים •

  .לעצמכם פרס
ואל תצפו להשתנות , היו סבלניים עם עצמכם, העיקר •

  .מהירה ומוחלטת אלא לשינויים קטנים
  
  
  
  
  
  
 


