
ניהול זמן
תיכון מקיף רבין, באר שבע



מה נלמד היום?

נזהה ונבדיל בין הצרכים למעשים.1.
2. נכיר כלי לניהול זמן, "חשוב-דחוף-

רוצה"
3. נתבונן על המטלות האישיות שלנו.

4. נתכנן ותאמן על הלו"ז השבועי



ניהול זמן 
נכון

האם אתה מנהל את זמנך, או שהזמן מנהל אותך?•

האם אתה מרוצה מסדר היום שלך?•

מהי הפעילות שאתה אוהב לעשות במשך היום?•

מה חשוב לך לעשות אבל אינך מספיק?•

מה היית רוצה לשנות בסדר היום שלך?•



השגת מטרות לימודיות
חשבו על מטלה לימודית שהיתה לכם לאחרונה.►

                    - עד כמה המטרה הלימודית הושגה? מה עזר להם? מה עיכב או הקשה עליהם?

                    - מה היעד/ המטרה הלימודית עד סוף שנה?

                    -מה הפעולות שצריכים לעשות כדי להשיג את היעד/מטרה?

אחד הדברים שיכולים לעזור לנו בהשגת מטרות לימודיות זה ניהול זמן והתארגנות יעילים.►
איך לדוג' עמידה בזמנים של הכנת ארוחה או עיסוק בתחביב מתקשר ללימודים? מתי אנחנו צריכים ►

לעמוד בזמנים בלמידה?



מה גורם לנו לא לעמוד בזמנים?
   מה גורם לנו לאחר לשיעור/ תור לרופא/ למפגש חברתי? •

מה תלוי בנו? מה באחרים?•

הערכה ותכנון זמן חשובים כי הם משפיעים על היכולת שלנו לבצע מה שאנחנו רוצים או מתכננים •

(לדוגמא מבחן או איחור לטורניר כדורגל).



פעולות 
מבזבזי זמן אחד הדברים שחשוב לשים אליהם לב כשמתכננים 

זמן הם מבזבזי הזמן. יכול להיות שחלק 
מהפעילויות שעשיתם ולא כתבתם הם בעצם 

מבזבזי זמן

לכל אחד מאתנו מבזבזי הזמן שלו – דברים 
ופעילויות שמסיחים אותנו ממה שחשוב לנו לכן 
חשוב לקחת אותם בחשבון ולהכניס אותם ללו"ז 

וגם לדעת לצמצם אותם כשצריך.



ארגון לפני מבחן
מחר יש מבחן בתנ"ך  כמה זמן ייקח לך למצוא את דף החזרה למבחן?•
איך ניתן לארגן את הניירת כך שיהיה קל למצוא את המידע שצריך?•
על סקאלה של 1-10 כש1 = חומרי הלמידה שלי מאורגנים ומסודרים ו 10 = כמו בתמונה איפה תמקמו את •

עצמכם?



הסדר שבחוץ מאפשר 
סדר פנימי......

 

מה המשפט הזה אומר? •

למה הכוונה בסדר פנימי?•

איך הסדר החיצוני יכול להשפיע על סדר •
פנימי?

לדוג' סדר מרחב לימודי וארגון החומר יכול •
להקל עלינו משמעותית ביכולת המיקוד שלנו 

במטלה, לייעל את הלמידה ולשפר את הזכירה 
והריכוז.



מתחילים לעשות סדר
1. ערכו רשימה של כל המטלות שביצעתם בשבוע האחרון.

2. מיינו את הרשימה על פי מרכיבים הבאים:

אישי•
לימודי•
חברתי•
משפחתי•
אחר•



חשוב/ דחוף

חשוב

חשוב אך לא דחוף

אוהב אך לא דחוף



ממשיכים לעשות סדר

סדר עדיפויות- סדר את הפעולות שרשמת ע"פ מידת החשיבות והצורך,•
 חשוב•
חשוב אך לא דחוף•
אוהב אך לא דחוף•

תוך כדי בדיקת זמן למטלה ומה ההשלכות לאי ביצוע מטלה. •



משימה
הכינו דף משימות/ מטלות 1.
 צבעו את המשימות ע"פ סדר העדיפויות2.
שבצו את המשימות בלוח זמנים המצורף.3.
 תלו את הדף במקום מרכזי בבית4.
קיימו משוב בסוף השבוע למשימות שבצעתם5.
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שעות ראשון שני שלישי רביעי חמישי שישי שבת
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 מעקב
משימות

תאריך מקצוע מה יש לעשות? למתי זה? ביצעתי?
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


