
סדנת ניהול הזמן והמשימה - איך 
לנהל את זמנך בחכמה?

סדנה זו תעניק לכם את הכלים והמיומנויות לניהול 
זמן ומשימות בצורה יעילה ואת הדרך הטובה ביותר 

ליצור סביבת עבודה בריאה, שיתופית ומוצלחת.
האם הרגשתם פעם מוצפים במשימות? הדד-ליין מתקרב ואתם עם יותר מידי 

כדורים באוויר ומעט מידי זמן? האם הרגשתם פעם בודדים במערכה, מנסים לתמרן 
בין הדרישות של כולם ונשארים בלי אוויר? מתי לאחרונה התפניתם לחשוב ולתכנן 

קדימה? לעסוק בחשוב ולא רק בדחוף?

עובדים ומנהלים נדרשים לניהול מספר רב של משימות מקצועיות, תוך שמירה על יעדים ועל איזון 
בין ריבוי משימות בכלל מעגלי החיים. בסדנה זו ניתן לכם את הכלים והמיומנויות לנהל את הזמן 

והמשימה במקצועיות. 

מהו ניהול עצמי אפקטיבי במרחב הזמן 
והמשימה?

איך נכתוב חזון מקצועי ותוכנית עבודה יישומית?

בסדנה זו נעסוק בין היתר בנושאים הבאים:

איך נקדם התנהגות יוזמת פרואקטיבית 
וסביבת עבודה יעילה ובריאה?

נלמד איך לערוך תיעדוף משימות לפי "חשוב ולא 
דחוף".
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לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!

>>

In this workshop, we’ll cover:

What is an effective 
‘self-management’?

How to embrace a proactive behavior 
approach in the time & task span.

How to create and implement a 
vision and a professional work plan?

Feeling overwhelmed with too many tasks to accomplish? 
Has a deadline been quickly approaching while you were left juggling too many responsibilities 
with too little time? When was the last time you took the time to think and plan ahead? 

Employees and managers are required to oversee and execute a large number of professional 
tasks while maintaining goals and balancing a myriad of other issues that arise in one’s life. In this 
practical workshop we will provide the tools to manage it like a pro! 

What is an effective time 
management – and how to set 
urgent vs important tasks list wisely.

This workshop will give you tools for 
adequate time and task management, 
as well as teach you how to build a 
successful, collaborative and effective 
work environment.

Time and Task 
Management - 
How to Invest Your 
Time Wisely?
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For additional information please 
contact us today >>
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