
ניהול זמן  

ענת אדלר יועצת מומחית לניהול אפקטיבי



אלא , לא הזמן צריך להיות מנוהל"
"האדם

בטלרגיליאן



!"אין לי זמן"

זה לא מספיק חשוב  
!לי

?מהו התירוץ מספר אחד של בני האדם



מהו הכלי העיקרי שבו השתמשו  

?לניהול זמן

תעדוף



פארטוחוק 

"80-20כלל "ידוע גם בשם 

פארטווילפרדונוסח על ידי כלכלן האיטלקי 

מהגורמים הפעילים20%-מהפעילות מקורם ב80%



פארטוחוק 

:דוגמאות

מהגורמים20%-מהתלונות נמצאות ב80%•

מהצעצועים20%מהזמן ילדים משחקים עם 80%•

מהפונקציות בפלאפון20%מהזמן ב80%בממוצע משתמשים •

מהזמן של המורה  80%מהתלמידים  צורכים 20%•



פארטוחוק 

?מה זה נותן לנו בניהול זמן אפקטיבי 



?מה ההבדל

אפקטיביותיעילות



לעשות את הדברים נכון= יעילות

לעשות את הדברים הנכונים= אפקטיביות 

?מה בין יעילות לאפקטיביות 



"חוק פרקינסון: "כדאי להכיר

, העבודה מתרחבת באופן כזה"

" שהיא מנצלת את כל הזמן המצוי לשם ביצועה

מתוך ספר המבוסס על ניסיונו הנרחב של 

פרקינסון בשרות המדינה הבריטי



האבנים הגדולות

תכנון יעיל של הזמן

"אנחנו הולכים לערוך ניסוי"



האבנים הגדולות



:תוצאות הניסוי 

איזו אמת גדולה אנו יכולים: "המרצה

"?ללמוד מניסוי זה

: התשובה שענה אחד המנהלים 

אנו למדים שככל שנראה לנו שהיומן שלנו גדוש ומלא  "

אם באמת מתאמצים תמיד ניתן להוסיף עוד  , התחייבויות

"משימות ומטלות



אם לא נכניס למיכל 

, כל את האבנים הגדולותקודם

לעולם לא נוכל להכניס אותן 

!!!אחר כך 

...  האמת הגדולה היא 



האבנים הגדולות

זכרו

,  כל את  האבנים הגדולות  בחיינוקודםחשוב ביותר להכניס 

. אנו עלולים לפספס את החיים, כי אם לא נעשה זאת

יתמלאו החיים בדברים  ( החול, החצץ)אם ניתן עדיפות  לדברים הקטנים  )

ולא יישאר די מהזמן היקר שלנו כדי להשיג את הדברים  , הקטנים

(החשובים באמת בחיים



דחוףפחות דחוף
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דחוף-חשוב 



ניהול אפקטיבי

דחוףפחות דחוף

-לחוץ

אין אויר, לא שולט במצב

מתוסכל ושחוק, לחוץ

תרגיש בינוי  , כועס

אין זמן לעצמי

משברים
עייפות

ב
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-האדם העוסק במה שחשוב לו 

אפקטיבי

שולט בחיים שלו

מאוזן, רגוע

מוכן לבלתי צפוי יצירתי

בצמיחה והתפתחות

דורש החלטה על הדברים  •

האבנים הגדולות-החשובים 

:דחוף לך כלומר 
...לאחרחשוב 

חוסר שליטה, הרגשת ניצול
לחוץ

"הפסיכולוג לשירותך"

:כיבוי שרפות



דחוףפחות דחוף

תוכניות עבודה, תכנון זמן ופרויקט▪

לימוד ותיקון, בקרה▪

טיפוח לקוחות▪

יעדים/קוד אתי /ערכים /חזון ▪

הכנה  /תחזוקה מונעת/פעולות ▪

השקעות לשמירה ושיפור על יכולת  ▪

(מכונה חדשה , הדרכות)הייצור 

(Networking)בניית מערכות יחסים ▪

,  פיתוח עסקי )איתור הזדמנויות חדשות ▪

(חשיבה יצירתית 

(ימי כייף , ממלא אנרגיה ) תכנון ופנאי ▪

–מניעת משברים תכנן למצבי חירום ▪

PLAN B

העצמה ופרגון, תחקירי הצלחה▪

מ"בלת/ ניהול משברים ▪

יעד/תקציב /Deadline-אי עמידה ב▪

תחקירי כישלון▪

נטישת לקוח, תלונת לקוח▪

פרויקטים שנדחו▪

תחזוקת שבר▪

ז"בלופעילויות המחייבות עמידה ▪

זוטות  ▪

(  אכלו לי שתו לי ) שיחות תלונות ▪

▪Junk mail, וואטסאפ, פייסבוק  ,

טלוויזיה,משחקים ,אינסטגרם

ריכולים ועיסוק בענייני אחרים  ▪

"פיזור נפש"▪

התמכרות▪

'מענה לטלפון כשהוא מצלצל                    ▪

"השב לכולם"-מענה ב: מיילים▪

"אנשי הדרמה"-תגובה  ל▪

ביקור/התייחסות לכל הפרעה ▪

חות ודיווח"שיעבוד לדו▪
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/מפעלי הזבל  :זוללי הזמן

:כיבוי שרפות

...ריצוי?שובזהאתעשיתילעזאזללמה

ניהול אפקטיבי



?מדוע כשלו כל המודלים 

.אלא רגשי, דבר לוגילא ניהול זמן הוא

:השיטות הקיימות מדברות על אחת מהטקטיקות הבאות

לעשות את אותם דברים יותר מהר❖

:או

לעשות יותר דברים באותו הזמן❖



משמעותי  : הנוסףהמימד

?לטווח ארוךהאם הנושא חשוב לנו❖

?מכפילים אומנופיםהאם הנושא מייצר לנו❖



ניהול זמן 

?  מה הדבר החשוב ביותר שעליי לעשות: פעם שאלנו 

: השאלה החדשה היא 

?מה עליי לעשות היום כדי להפוך את מחר להיות טוב יותר
?מה עליי לעשות עכשיו כדי לשפר את עתידי 



?אז איך מכפילים את הזמן 

לעשות דברים היום שיתנו  " ריגשיאישור "לתת לעצמך 
לך יותר זמן מחר  



המדד החדש 

Return On Time Investment : מודד את ההחזר על
השקעת הזמן



:אל מול השאלות הבאות To Do List-נבחן את ה

?מה אפשר להפסיק לעשות1.

איפה אפשר להכניס שיטתיות בתהליכי העבודה  2.

?איפה אפשר להכניס אוטומציה? שלנו

אסטרטגיות לקניית זמן 



:למול השאלות הבאות To Do List-נבחן את ה

להאציל  ? האם אפשר לעבור למיקור חוץ3.

?סמכויות

?האם לעשות עכשיו או במועד אחר 4.

אלא החלטה מחושבת לדחות  , זאת לא דחיינות

נושא מסוים לשלב מאוחר יותר כדי לקדם נושא  

.אחר

אסטרטגיות לקניית זמן 



כללי הזהב סיכום

בעתיד דורשת  " קניית זמן"הוספת אסטרטגיות ל❖

מנהיגות אישית  

נתחיל מהורדת הפעילויות הלא משמעותיות❖

פעולות נוותר היום כדי  /נבין  על אילו רעיונות ❖

לקנות זמן בעתיד



ענת אדלר 
יועצת מומחית לניהול אפקטיבי
050-7552222
anat@be-effective.co.il

www. be-effective.co.il כתובתנו באינטרנט
חפשו אותנו בפייסבוק  Be-effective


