
“בו בזמן“ – בית התוכן לניהול זמן
לבחור נכון, להספיק הרבה יותר, וברוגע

12

6

39
סדנאות | הרצאות | קורסים | הדרכה אישית | בלוג

talisegal@bobazman.com
www.bobazman.com

LinkedIn: Tali Segal   
Instagram: Bo_bazman

טלי סגל - בו בזמן - סדנאות ניהול זמן
בוגרי בו בזמן - להספיק הרבה יותר וברוגע

טלי סגל: 052-9276510
גל (משרד): 054-3081016



סדנאות | הרצאות | קורסים | הדרכה אישית | בלוגסדנאות | הרצאות | קורסים | הדרכה אישית | בלוג

12

6

39

בג'ונגל שבו לכל אחד מאיתנו יש כמה תפקידים בעבודה ובמשפחה, 
שאיפות בשמיים, אין-סוף הסחות דעת ואפס זמן לעצמנו –

אף פעם לא באמת עצרנו ללמוד איך עושים את זה: 

איך להספיק הרבה יותר, וברוגע!

   השירותים שלנו
ל"בו בזמן" תפריט הכולל מגוון נושאי הדרכה עיקריים בתחום ניהול הזמן,  כל נושא בנוי במתכונת של סדנה

מעשית שכוללת תרגול, או במתכונת של הרצאה  פרונטלית עתירת-טיפים-מעשיים, וכן אפשרות להדרכה אישית.

תפריט הסדנאות שלנו
לבחור נכון, להספיק הרבה יותר וברוגע - ניהול עצמי וניהול משימות.  •

מייל ח"י מ"ת - להשתלט על הטכנולוגיה או שהיא תשלוט בנו - אינבוקס אפס.  •
מדחיינות להתנפלות – הקץ לדחיינות, וטיפול במשימות עומק באפקטיביות.   •

גם וגם וגם - איזון קריירה משפחה.  •

תפריט ההרצאות שלנו
הרצאת הבית של "בו בזמן" – על ניהול זמן: 

"לבחור נכון, להספיק הרבה יותר וברוגע" – כולל טיפים נבחרים מהרצאות העומק.

ובנוסף, סדרת הרצאות עומק מקצועיות לשיפור ניהול זמן:
הקיפוד והשועל - ניהול סדרי עדיפויות, שיקרו גם במציאות (ובמיוחד עבור פרפקציוניסטים).   .1

גם וגם וגם - ניהול עצמי והאיזון בין הקריירה, המשפחה ו"האני".  .2
לגרום לזה לקרות! - ניהול משימות אפקטיבי.  .3

עלי-בבא וארבעים השודדים - כלים להתמודדות עם שודדי הזמן והסחות דעת בעידן המואץ.  .4
.Inbox Zero מייל ח"י מ"ת - ניהול יעיל של דוא"ל עם  .5

לשלוט בטכנולוגיה או שהיא תשלוט בנו – מה קורה לנו בהתמכרות המודרנית, ומה  לעשות?  .6
הוקוס פוקוס - איך מייצרים פוקוס ומיקוד – להצליח להתרכז במשימות עומק שדורשות ריכוז.  .7

שמים קץ למריחה: מדחיינות להתנפלות! - התמודדות עם דחיינות.  .8
האצלת סמכויות - ללמוד לשחרר - התמודדות עם ריכוזיות יתר.  .9

10.  ישיבות: מאיום להזדמנות – ניהול יעיל ואפקטיבי של דיונים.
לעבוד במרחב משותף ולהישאר בחיים - התמודדות עם הסחות דעת כשעובדים באותו חלל.  .11

ניהול זמן בקיצון - ניהול עצמי במצבי חירום.  .12
לקראת פרק חדש בחיי - תכנון חופשת פרישה וניהול עצמי במהלכה.  .13

חופשת לידה: לתפוס את ההזדמנות! - ניהול זמן בתקופת חופשת לידה.  .14
על זמנים ומבחנים – למידה אפקטיבית וניהול זמן בתקופת לימודים.  .15

הדרכה אישית
הדרכה אישית למנהלים – ”מרתון לניהול עצמי“.  •

השתתפות של עובדים/מנהלים ספציפיים בסדנאות פרטיות של "בו בזמן".   •
קורס דיגיטלי בנושא דחיינות.   •



גל נמניטלי סגל רויטל שיינקופף נעמה בלזר-איזנברג פזית בן שמואל ויקי סנילביץ

   הנבחרת שלנו
טלי סגל - מייסדת ומנהלת "בו בזמן - סדנאות לניהול זמן", מנחה בכירה בסדנאות, הרצאות, קורסים ואימון אישי בהתמחות 
מעמיקה בתחום ניהול זמן וניהול עצמי מזה למעלה מעשור. סיימה קריירה צבאית בדרגת סגן-אלוף לאחר שורת תפקידים 

פיקודיים, ניהוליים, הדרכתיים ומקצועיים בעולמות תוכן רבים: התמחות בפיקוד ובניהול בכיר, ניהול  אסונות (חילוץ והצלה), 
כתיבה מקצועית, מערכות ותכניות הכשרה והדרכה, פיתוח מנהלים - בדגש על המעבר מדרג ביניים לדרג בכיר. במגרש 
הקהילתי הקימה וניהלה בהתנדבות עמותה לילדים עם צרכים מיוחדים ("אקדם"). תושבת מודיעין, בזוגיות ואם לארבעה.

צוות המנחות שלנו, לכל אחת יתרונות יחסיים מול קהל יעד מקצועי אחר, התאמה תיעשה ע"פ סוג הארגון המזמין - 
bobazman.com  –  היכנסו להכיר אותנו יותר באתר שלנו

     הערך המוסף שלנו - למה דווקא "בו בזמן"?
כי זו קריאה להתעורר - בו בזמן" היא לא "עוד" סדנת ניהול זמן... היא סדנה אחרת, שמביאה איתה בשורה משנת-חיים!     •
הסדנה מעודדת שינוי לגבי תפיסות יסודיות בניהול העצמי שלכם ונותנת כלים ישימים לעבודה החל ממחר בבוקר:     

תתחילו להרגיע, ולהספיק הרבה יותר!  

בגלל המקצוענות - התמחות מאוד ממוקדת ועמוקה בניהול זמן וניהול עצמי. פוקוס מלא - לא "גם", לא "בנוסף",   •
לא כחלק מתפריט של סדנאות למנהלים... אלא רק ניהול זמן! היהלום עצמו! מקצועיות טוטאלית בניהול זמן!  

בגלל החדשנות  - כל הפוקוס שלנו הוא בפיתוח ובהבאת גישות חדשניות, עדכניות, התובנות ה"חמות" ביותר הקיימות כיום    •
בשוק – הן מבחינת המחקר והן מבחינת הכלים המעשיים, והרבה כלים מקוריים שצמחו מהשטח.  

כי אנחנו מביאים את התכל'ס של התכל'ס - ל"בו בזמן" ארגז כלים מאוד חריג בעושרו ובמקוריותו - עשרות כלים   •
שמתאימים לקהל היעד בתיאום מקדים. הנבחרת שלנו מורכבת מאנשים מאוד מעשיים, שמאמינים בעשייה ובכלים     
פרקטיים כזרזים להתקדמות בעבודה ובחיים בכלל. אנו לוקחים בחשבון את השונות בינינו כבני האדם, ומציעים כלים     

שונים לאנשים שונים בכל הדרכה שלנו.  

בגלל הניסיון העצום – במשך כ-15 שנים למדה טלי סגל מייסדת "בו בזמן" את המצוקות של מאות אנשים בנושא הניהול    •
העצמי והבינה את הצרכים לעומק, באין-ספור מפגשים בלתי אמצעיים; אלפי שעות הדרכה בנושא הזה, במאות סדנאות,    

אלפי מודרכים ומאות אנשים שעשתה איתם עבודה אישית; נחשפה לכל הגישות, התיאוריות, הכלים שקיימים בספרות     
העולמית, ואפשרו לה ולנבחרת כולה, להישאר תמיד עם יד על הדופק וליצור את ארגז הכלים שלנו, שעובד!  

בגלל רמת ההדרכה הגבוהה - כל המנחות של בו בזמן, ללא יוצא מן הכלל עומדות בסטנדרט הדרכתי גבוה במיוחד,    •
ונבחרו בפועל גם על פי יכולותיהן בתחום עמידה בפני קהל, שנים רבות של ניסיון הדרכתי ומשובים יוצאי דופן ברמת     

ההדרכה והעניין, לצד איכות התוכן. היכנסו לאתר שלנו להציץ במשובים של המשתתפים!  

כי "בו בזמן" מביאה התמחות רב-מדרגית - אחרי שנים של פיקוד בפו"ם להכשרת סגני אלופים בצה"ל, ופיתוח תוכניות     •
הכשרה בכל הדרגים, ואחרי עשרות סדנאות בארגונים מגוונים (ציבוריים ועסקיים) מאז הקמת בו בזמן - בהם הדריכה טלי    

מנהלים בכל הדרגים - הסדנאות בנויות על בסיס ההבחנה בין ניהול בכיר, ניהול דרג ביניים, ניהול דרג זוטר ועובדים.   

כי אנחנו מדויקים בהתאמה לארגון - באמצעות הכנה מראש תותאם הסדנה למאפייני הארגון ולאתגרים שעומדים על     •
הפרק באופן ספציפי. התאמה נוספת תיעשה גם מול המשתתפים בפועל.  

בגלל האותנטיות - כל המנחות של בו בזמן מביאות איתן דוגמה אישית למה שנלמד ב“בו בזמן“, כולל שילוב של סיפור     •
חיים שמייצר עניין ומביא את התובנות עד הקצה. אנחנו לא מספרות סיפורים או מדקלמות מספרים – אנחנו חיות את כל    

מה שאנחנו מלמדות, כל אחת בחייה שלה, ומביאות את עצמנו לתוך ההדרכה באופן מלא, בפתיחות וכמודל נושם ליישום.   



מה אומרים עלינו מנהלים וארגונים שהתנסו כבר?

סדנה שהיא win-win שילוב מנצח של הגדלת תפוקת העובדים 
מחד והגדלת שביעות רצון העובדים מאידך.

הילה ברק  
 TDK מנהלת מחלקת מכירות  

סדנה יוצאת דופן! סוף סוף סדנה שנוגעת באמת בעיקר ונותנת 
כלים מעשיים ומועילים לטיפול בעומס ובמסיחים אין-סופיים, 

שאין כמוה בשוק ההדרכה!

   אמרת כהן
   מנהלת ההדרכה ברשות מקרקעי ישראל

כבר שנים מתנהל דיון במגרש משאבי אנוש אם יש דבר כזה 
הדרכה לניהול זמן, וכמה היא אפקטיבית. בזכות טלי פיצחתי את 

ההתלבטות: מרצה רהוטה, מעניינת, מלאה בידע, עדכנית, 
שמצליחה בפרק זמן קצוב להביא ערך ולתת כלים פרקטיים 

לניהול זמן - ומביאה ערך אישי וארגוני נדיר. ממליצה בחום 
למנהלים בכל דרגי הניהול ולצוותי משאבי אנוש!

טל אלמוג  
FM סמנכ"לית משאבי אנוש אלקטרה  

סדנה ברמה אחרת לגמרי. גם האנשים שלי מעידים שזה שינה 
לגמרי את התנהלותם, ודברים שלמדו בסדנה ממש חילחלו 

לשפה ולהתנהגות שלהם! 

אלוף-משנה ניר סעד  
אגף המודיעין, צה"ל  

המנהלים אצלי סיכמו: "יש חיים לפני הסדנה ואחרי הסדנה!".
איכות יום העבודה, ההספק השתנה מהותית. התאמת שיטת 

העבודה לכל אחד באופן מקצועי כדי שנוכל באמת להשתמש בכלי 
הנכון לאורך זמן אינו מובן מאליו ולא דבר שרואים בדרך כלל.

בת שבע אבוחצירא  
מנכ"לית תאגיד המים בכרמיאל  

ניהול-הזמן מזווית אחרת, בהסתכלות פשוטה וחכמה, ההדרכה 
עוברת בצורה קולחת שלא שמים לב שהזמן עובר - המשוב 

מכולם מעולה, ולשמחתי עובדים מדווחים על יישומם  ביום-יום.

סיגל חכמון  
Air Products Israel מנהלת משאבי-אנוש  

"תרגום העקרונות לשיטות ותבניות התנהלות הפכו את פני המשרד 
ואת ההתנהלות היום יומית אצלנו. זו סדנה שמשפיעה גם על שאר 

מרחבי החיים, והיא הובילה ליצירה של שפה משרדית חדשה 
שהשפיעה בצורה דרמטית על ההתייעלות שלנו והשגת היעדים.

ד"ר עופר קמרובסקי  
מנהל המרחב הפתוח  

מנחה בחסד! טלי מביאה ערך ייחודי: מקצוענות בלתי מתפשרת - 
בתוכן, בעדכון וברלוונטיות, חקירה של כל נושא לעומק ממגוון 

נקודות מבט. מסורה ומחויבת למשתתפים, רלוונטית, מעודכנת 
ומחדשת, זוכה למשובים גבוהים במיוחד! נתנה כלים ישימים גם 
לסגני אלופים מאותגרי זמן בסביבה מאוד אינטנסיבית ותובענית.

פנינה נוימן  
יועצת ארגונית במכללה לפיקוד ולמטה של צה"ל  

טלי אין ספק שאת ייחודית בתחומך - מלמדת את עולם ניהול 
הזמן בצורה מקיפה ומקצועית, ומאירה זוויות שונות וחדשות. חוץ 
מכלים פרקטיים מגוונים שנתת וכבר התחלתי ליישם, האנרגיות 

שלך מדהימות ומחבקות ותורמות רבות לתהליך הלמידה. המפגש 
איתך משנה התנהלות מקצה לקצה.

ספיר אורן  
מנהלת ההדרכה  

חשבנו שאי אפשר עוד לחדש לנו, אבל עשית לנו "טוויסט", הרמת 
לנו "מסך" – והיה מעולה, ישבנו מרותקות, הציון הסופי 7 מתוך 7.

ניצה דביר  
מנהלת קבוצה בעמותת ני"ב מודיעין  

בתור צוות עם מאות משימות בשבוע, עם עובדים רבים חדשים, 
הרגשנו שאנו חייבם לשפר את היעילות שלנו - הסדנא עם בו בזמן 

הפתיעה אותנו מבחינת בהירות המסרים והנעת תהליך שיפור הזמן 
והשעון הביולוגי של העסק שלנו, זה היה בדיוק מה שהיינו צריכים.

עידן קיסר  
סמנכ"ל אימפקט-לאבס  

מלבד העובדה שטלי היא אישה מעוררת השראה וכריזמטית, 
הסדנא שלה מעניינת ומעניקה כלים אופרטיביים להתנהלות 

נכונה יותר בעבודה ובכל תחומי החיים!

שירה בן ישי  
רכזת הדרכה ופיתוח ארגוני, מכון עוזמ"ת    

 
  

יום נפלא! אני לא חושבת שאפשר למצוא הדרכה כל כך טובה, 
מובנת, מעניינת, עם שימוש כל כך טוב בעזרים.  העמידה שלך 

מולנו הייתה מהלב, עם ידע גדול וחוש הומור - תבורכי, את נהדרת!

יפה מסיקה  
מוסד הטכניון למו"פ בע"מ  

סדנה משמעותית ואינטנסיבית, הזדמנות נפלאה להתבוננות 
פנימית עמוקה, לרכישת כלים פרקטיים, שאפשריים ליישום מיידי. 

מתאימה לדרגים שונים של מנהלים בארגון. 

יהודית פנטי  
רכזת היחידה ללימודי חוץ, המרכז האקדמי רופין  

  

המשנה הסדורה שלך והכלים לניהול עצמי, שיפרו לאין ערוך את 
קצב עבודתי, ואת אופן הניהול שלי את התחום שלי. לפתוח את 
הבוקר ולמצוא רק מיילים ספורים - אושר גדול! היומן שלי צבוע 

בצבעים נפלאים של עבודה ומעש, ויותר מכל השביעות העצמית 
בסיום כל יום! מדהים.

שושי עובדיה  
מנהלת הדרכה, המשרד לתשתיות ולאנרגיה  

  

טלי העבירה סדנא לרכזי מסעות במסע ישראלי וזכתה להערכה 
ופרגון עצום - תגובות מדהימות על חוויה יוצאת דופן. אלופה!

ערן ולק  
מנהל "מסע ישראלי"  

  

הייתי וחוויתי הרבה סדנאות והרצאות בתחום ניהול זמן. טלי 
מביאה משהו אחר, הרבה יותר מניהול זמן, ניהול עצמי - בצורה 

מעניינת אינטליגנטית ופרקטית, מאוד מומלץ! 

שירלי רוזן  
מנהלת משאבי אנוש, מיטרלי  


