
 טלי סגל סדנאות ניהול זמן

ניהול זמן בעולם העבודה החדש:
לבחור נכון, להספיק יותר, ובנחת

www.BoBazman.com

Tali Segal - BoBazman LTDקהילת ניהול הזמן - להספיק יותר ובנחת בו בזמן - בית התוכן לניהול זמן - טלי סגל

talisegal@bobazman.com | 052-9276510 | טלי סגל - מנכ"לית
office@bobazman.com | 050-7166772 | ויקי סנילביץ - מנהלת קשרי לקוחות



 טלי סגל סדנאות ניהול זמן

www.BoBazman.com

לבחור את המטרה
עולם העבודה החדש מחייב אותנו למיומנויות ניהול זמן חדשות, כאלה שיאפשרו לנו להתמודד עם ריבוי בלת"מים, עם עומסים 
שמקשים עלינו לעשות סדרי עדיפות בפועל, בלחצים שלא הכרנו בעבר, עם השתנות תמידית שדורשת יכולת למידה עצמית 

ומתפתחת, עם תרבות של ציפייה לתגובה סינכרונית והתמכרות למסכים, ועם קושי רב מאי פעם לאזן בין הבית לעבודה. 

בג'ונגל של העידן הנוכחי, בו לכל אחד מאיתנו יש כמה תפקידים בעבודה ובמשפחה, שאיפות בשמיים,
אין-סוף הסחות דעת ואפס זמן לעצמנו – אף פעם לא עצרנו ללמוד איך עושים את זה:

איך להצליח לבחור נכון, להספיק יותר, ובנחת...

לבחור את השיטה
שיטת בו בזמ"ן, שפותחה ע"י טלי סגל מייסדת "בו בזמן", מביאה לידי ביטוי את מגוון כישורי ניהול הזמן הנדרשים לכולנו בעידן 

זה, ומגדירה מחדש מהו "ניהול זמן בעולם העבודה החדש" באופן רחב שכולל בתוכו מספר מרכיבים:  

לבחור את  הנושאים
בתפריט שלנו קיימות מספר הדרכות, שמתוכן נבנה את התוכנית עבורכם. 

לפי האבחון שנעשה למשתתפים מראש - נקבע את הנושאים ואת הרזולוציה הנדרשת:

"לנהל את הזמן במקום שהוא ינהל אותי" | איך לנהל את עצמי ולהגיע למה שחשוב לי באמת?  |  1
"סדר במשימות, בראש ובנשמה" | איך להתארגן נכון בצורה שתאפשר לי להספיק הרבה יותר?  |  2

"הוואטסאפ – מגזלן זמן לעוזר אישי" | איך למצות את הוואטסאפ ככלי עזר בניהול משימות?  |  3
"ממתכוונים לעושים" | איך לנהל בלת"מים, ולהצליח לתעדף משימות בעידן של הצפה?  |  4
"כל דבר בעתו" | מתי עדיף לעשות מה, ואיך לתכנן נכון את היום כדי שנמצה אותו יותר?  |  5

"הוקוס פוקוס"  | איך להפסיק לקפוץ מדבר לדבר ולהתנהל נכון בסביבה עתירת הסחות דעת?  |  6
"אינבוקס זירו בשיטת חי/מת"  | איך לנהל ביעילות את ערמות המיילים?  |   7

"היום, לא מחר" | איך להיפטר ממשימות תקועות שאנחנו דוחים ודוחים...?  |   8
"לחיות בנחת בעידן של לחץ" | איך להיות שלווים יותר ולהירגע מבפנים בעידן המוטרף?  |  9

"ניהול זמן בטשטוש גבולות" | איך לגרום לעבודה מהבית לעבוד, ולהיות הרבה יותר פרודוקטיביים?  |  10
"מישיבות - לתוצאות"! | איך להפוך ישיבה מבזבוז זמן לבוסט של אפקטיביות?  |  11
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לבחור  אותנו
בגלל המקצוענות. התמחות בניהול זמן בעולם העבודה החדש - לא "גם" ניהול זמן לצד סדנאות בתחומים אחרים, אלא 

"רק" ניהול זמן! רמת מקצועיות שלא רואים בשום מקום אחר בארץ, כולל מחקר.

והצעת  המשתתפים,  בין  בשונות  התחשבות   – ובמקוריותו  בעושרו  דופן  יוצא  כלים  ארגז  התכל'ס.  של  התכל'ס  בגלל 
פרקטיקות וכלים מותאמים אישית – כלים, כלים, כלים!

בגלל החדשנות. טלי סגל, מייסדת ומפתחת שיטת בו-בזמ"ן, בוגרת תואר שני באיזון בית-עבודה, ודוקטורנטית בניהול זמן, 
חוקרת בתחום על בסיס יומי, עם יד על הדופק על כלים, על גישות חדשניות ועל התובנות ה"חמות" ביותר שיש כיום בשוק.

בגלל השילוב של תהליך אישי מותאם. בו בזמן היא לא רק שיטה לניהול זמן, אלא שיטה לתפירת חליפה אישית לניהול זמן.
כל משתתף יוצא עם התוכנית האישית שלו.

בבחינת אפקטיביות לאורך זמן שנעשתה לסדנה ע"י ארגונים שהיינו בהם בעבר, נמצא כי  בגלל האפקטיביות בהדרכה. 
מועד  לאחר  ארוכים  חודשים  גם  בסדנה  שנלמדים  העיקריים  הכלים  את  ומיישמים  מתמידים  מהבוגרים  מ-70%  למעלה 

ההדרכה ויותר, ומדווחים על חוויה "משנת חיים" בהשפעה של הסדנה עם הפרודוקטיביות וה-well-being שלהם.

בגלל הניסיון רב-השנים בהנחיית ניהול זמן. הסדנאות שלנו מועברות מזה כעשרים שנה, במאות ארגונים בכל המגזרים, 
מאות שעות הדרכת ניהול זמן, מאות סדנאות, ומאות אימונים וליווים אישיים, עבור למעלה מ-20 אלף מודרכים מרוצים!  

בגלל רמת ההדרכה הגבוהה. כל מנחי/ות "בו בזמן" הם מנחים מקצועיים ומנוסים בהנחיה, בוגרי הכשרת הנחיית קבוצות 
בכלל, והכשרת מנחי סדנאות ניהול זמן מבית "בו בזמן" בפרט, והם זוכים למשובים שוברי שיא של 4.8 בממוצע מתוך 5!

 - המנחה  את  גם  אלא  התוכן,  את  רק  לא  לדייק  מאפשר  שלו  והגיוון  שלנו  הצוות  גודל  המנחים.  של  והגיוון  הריבוי  בגלל 
המשתתפים בהדרכה מקבלים ניהול זמן מותאם לשפה המקצועית שלהם, לתרבות הארגונית שלהם ולעולם התוכן ש-ל-ה-ם! 

ל"בו בזמן" יש תוכניות הכשרה לכל הדרגים – ההתאמה לניהול בכיר, ניהול דרג ביניים,  בגלל ההתמחות הרב-מדרגית. 
ניהול דרג ראשוני, ולעובדים מן השורה - עפ"י קהל המשתתפים, ובמגוון דיסיפלינות מקצועיות.

בו בזמן - בית התוכן לניהול זמן בעולם העבודה החדש

לבחור את המתכונת
הדרכות פרונטליות 

סדנת הבית שמשכה שלושה מפגשים פרונטליים בני ארבע שעות כל אחד.  �
סדנה שמשכה יום (7 שעות).  �

סדנת דו יומית (שני ימי הדרכה בני 7 שעות כל אחד).  �
ריטריט של סדנה שבועית (חמישה ימי הדרכה בני 7 שעות כל אחד).  �

הדרכות בזום 
קורס בן 5 עד 12 מפגשים, במשך שעה וחצי עד שלוש שעות (לבחירתכם) - שמאפשר תהליך של הטמעה מדורג, עמוק, עם ליווי 

על פי הצורך ומעקב ממפגש למפגש. 

הרצאות
סדנאות
וימי עיון

קורסים
דיגיטליים

ופרונטליים

אימון אישי
וליווי

להטמעה

ייעוץ
למדיניות
ארגונית

בלוג
מקצועי
וקהילה
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אנחנו תופרים עבורכם את חליפת ניהול הזמן שלכם:
לכל משתתף – התוכנית האישית שלו | לכל מקצוע – ניהול הזמן שלו | לכל ארגון - המדיניות שלו

כי ניהול זמן זה המקצוע שלנו!

ועוד איזה עונג...עם  מי היה לנו העונג
מעל  הרבה  שעולה  "סדנה   | כלים"  המון  לקחתי  אש!  "היה 
הזמן,  את  לפנות  פשוט  היה  לא  מסדנה,  מציפיות  ומעבר 
אבל היה שווה כל רגע" | "סדנה מעשירה וסופר רלוונטית" | 
"נפלו לי כל כך הרבה אסימונים!" | "סדנה מרתקת, מלאת 
אני  כמה  עד  ההבנה  את  אצל  "חידד   | מדהימה!"  ערך, 
 | זה היה לא פחות ממהפכה עמוקה עבורי"  עובדת עקום, 
מה  את  ומלמדת  קורה,  שתכל'ס  למה  קולעת  "הסדנה 
 | מושלמת!"  בצורה  מועברת  "הסדנה   | באמת"  שצריך 
ליישם  הולכת  מדהים!  למדע!  הזמן  ניהול  את  "הפכתם 
הכול!" | "מרגיש שזה השפיע עליי בכל!" | "לא רק שלקחתי 
המון, העברתי את זה גם למשפחה שלי אחר כך" | "עשית לי 
סדר בבלגן, יש תקוה!" | "ההמחשות, ההדגמות והתרגילים, 
 | שאפו!"  מקצועית,  מעניינת!  "סוחפת!   | מצוינים!"  היו 
את  שעושים  ושימושיים,  פשוטים  טיפים  המון  "לקחתי 
ההבדל" | "סדנה משנה סדרי עולם! ואני חשבתי שאני כבר 
יודעת לנהל זמן..." | "אני כמה שבועות אחרי הסדנה – ועדיין 
ניסיתי  זמן  הרבה  כך  "כל   | זירו!"  על  ריק  שלי  האינבוקס 
עד  לסדנה  מסדנה  עברתי  שלי,  הזמן  ניהול  את  לפצח 
שהגעתי אלייך! תודה ענקית!" | "לא ציפיתי להנות וללמוד 
"היה   | כל כך הרבה – דברים חשובים, והעברה מדהימה!" 
פוקח  היה  "תודה   | יעיל"  מאוד,  מעשיר  דינאמי,  נהדר, 
עיניים!" | "סדנה מושקעת! יוצא עם המון כלים!" | "החומר 
"תהיתי כמה זה   | מועבר בצורה מעולה! חובה לכל אחד!" 
"לקחתי המון! סדנה פשוט   | יחדש לי – והיה פשוט נהדר!" 
יתר  וגם  "אני מיישם את מה שלמדנו,   | מיוחדת! תבורכי!" 
"סדנה   | בכלל!"  טריוואלי  לא   – במשרד  איתי  העובדים 
גישה, הנחייה  ושינוי  שמשנה דפוסי פעולה! כלים פרקטיים 
סוחפת" | "לעשות אצלך סדנה זה כמו לנסוע ברכבת הרים! 
הכי  סדנה  "וואוו...   | בחסד!"  ומרצה  לחיים  מורה  את 
מחוברת לחיים שלי כאן ועכשיו! את עושה חיבור בין אנושיות 

נדירה לידע אינסופי שלא נגמר".
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