
 

 חזון יוצר מציאות 

 או

 חלומות מתגשמים! תביע משאלה!

 שעות 40 – זון אישי והגשמתוהדרך ליצירת ח

 ליכל

לגבש  הדרך להגשמת כל מטרה במציאות סביבנו מצויה קודם כל ביכולת שלנו ליצור אותה בעיני רוחנו. היכולת
 חזון עתידי ריאלי ובר קיימא הנה אחד מהכלים החשובים ביותר בעבודתו של המנהל ובחיים בכלל.

מטרת הקורס הנה להקנות למשתתפים את הכלים המעשיים לניסוחו של חזון אישי ומקצועי והיכולת לפרוט אותו 
 לתוכנית עבודה ממשית וריאלית, המבוססת על אבני דרך הניתנות לבחינה.

 

באופן המאפשר להם  ,טריונים ברוריםירעל פי קסגרת הקורס יילמדו המשתתפים כיצד להגדיר יעדים ומטרות במ
  לתמוך כל העת בחזון האישי והמקצועי.

כמו כן, הקורס יקנה כלים לניהול אפקטיבי ונכון של הזמן המוקצה להגשמת החזון, תוך יצירת איזון הולם בין חשוב 
 עיים לאישיים.לדחוף ובין החיים המקצו

בניית החזון ותוכנית העבודה לאורך סדרת המפגשים תאפשר טיוב מתמיד שלהם , הסרת משימות שעשויות להכשיל 
את הגשמת המטרות ומיקוד המשתתף באותן פעולות שיאפשרו להשיג את המטרות ולממש את החזון בצורה 

 האפקטיבית ביותר, תוך ניהול זמן מיטבי.
זה לא קשור למזל...(, בשגיאות  -הקורס יטפל בסיבות בגללן אנשים מסויימים מצליחים יותר ואחרים פחות )רמז 

הנעשות בתעדוף משימות, בדרכים לזהות בצורה מדוייקת את מאפייני האנשים שעשויים להכשיל אותנו בדרך להשגת 
מצעותן ניתן לגייס משאבים ותמיכה מהסביבה בדרכים שבאהמטרה לעומת אלו שיקדמו אותנו שלב קדימה להשגתה, 

 וביכולת שלנו להתגבר על מעצורים וחסמים אפשריים.
 

 נושאי הקורס

 :1מפגש מס'  .א

  תביע משאלה ! הכל מתחיל בראש... -חלומות מתגשמים 

  דוגמאות אופייניות לחזון אישי ומקצועי 

  מדוע היכולת לנסח חזון אישי ומקצועי הנה קריטית למימוש עצמי 

  מהם החלקים שמרכיבים את החזון 

 כיצד לנסח כל חלק בחזון האישי והמקצועי באופן שיגדיל את רמת ההיתכנות 



 

  אישי.החזון ה ראשונית ובסיסית של הכתיב -תרגיל ליישום בכיתה 
 

 :2מפגש מס'  .ב

 פירוק החזון האישי והרחבת המטרות והיעדים לתוכניות עבודה פרקטיות 

  שלו ליכולת לממש את החזון דחוף/חשוב והקשר  -מודל 

 טיוב תוכניות העבודה וניפוי החלקים בעלי התרומה המועטה ביותר להצלחתה 

  הגדרת לוחות זמנים למימוש תוכנית העבודה 

  מודלSign on Time  להערכת זמן במשימות מקצועיות ואישיות 
 

 :3מפגש מס'  .ג

  מגירה רלוונטיותבחינת תוכנית העבודה למול כשלים אפשריים והכנת תוכניות 

  כיצד? -גיוס משאבים למימוש היעדים 

 רתימת גורמים חיצוניים לתמיכה במטרות 

  כיצד להפוך לאבן שואבת למקורות ידע, משאבים וקשרים? -נטוורקינג 

  כיצד לייצר קשר ראשוני עם אנשים לא מוכרים בצורה אפקטיבית? -תרגיל 
 

 :4מפגש מס'  .ד

 ות והיעדיםטיוב תוכנית העבודה וזיקוק המטר 

 הגדרת מנגנוני מדידה והצלחה 

  איך, כמה וכיצד? -הגדרת מדדי ביצוע 

 איך להגדיר סטטיסטיקות וגרפים ויזואליים למדידת מידת ההצלחה 

 כיצד להגדיר את יחסי העבודה והתפקידים השונים במערכת שיצרנו 

 מהם התפקידים והתוצרים שבלעדיהם שום תוכנית לא תצא אל הפועל 

  יישום המדדים והתפוקות על התוכנית האישית  -תרגיל 
 

 :5מפגש מס'  .ה

  למד לזהות אותם  -גנבי זמן 

 מהם הכלים והשיטות לטיפול בגנבי זמן 

 מהם הכללים שהם "ייהרג ובל יעבור" בניהול זמן אפקטיבי 

 ? כיצד לאזן בין החלק המקצועי לאישי 

 ימה?מהן הדרכים לצמצום פרק הזמן הנדרש להשלמת כל מש 

  יישום הכללים בניהול זמן על תוכנית העבודה -תרגיל 
 

 :6מפגש מס'  .ו

 זיהוי מוקדם של חסמים אפשריים בדרך אל המטרה 

 ?כיצד לנהל נכון משברים וקונפליקטים 

 מה בין חכם לפיקח? ... כיצד למנוע מראש משברים וקונפליקטים 

  מה עושים?-מבוי סתום ביישום תוכנית העבודה 

  תרחישי מגירה לטיפול בקונפליקטים ומשברים הכנת -תרגיל 
 

 :7מפגש מס'  .ז

  בחינת התממשות תוכניות העבודה האישיות 

  קריטריונים לביצוע שינויים בתוכנית העבודה -שינוי תוך כדי תנועה 

  כיצד לשמור על מחוייבות אישית וקבוצתית לחזון  -להצית מחדש את האש 

 ון למציאות בשטחכיצד לוודא את מידת הרלוונטיות של החז 

  יישום כללי רענון החזון והמטרה על עמיתים בקורס -תרגיל 
 

 :8מפגש מס'  .ח

 שיתוף התוכניות האישיות וקבלת פידבקים לשיפורן 



 

 תרגיל מסכם להשלמת כתיבת החזון ומימוש תוכנית העבודה 

 בחינת גרף ההישגים שחל במשתתפים מתחילת הקורס ועד לסיומו 

 הנדרשות להמשך מימוש החזון ותוכניות העבודה הגדרת הפעולות והמשימות 

 מודלים למדידה שוטפת של ההתקדמות במימוש היעדים והשאיפות 

 


