
 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
  !צאי, היכון, מוכנות – הצבת מטרות

 2005 אפריל  –סמדר פרגר : מאת
 

  
  ? את רוצהמה

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וומר כל ח
 ...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות

  ? את באמת רוצהמה
  ?מאודך בכל אותו רוצה? לו כמהה שאת זה מה
  ?להשיגוכמה את מוכנה לעבוד כדי ?  את מוכנה להשקיעומה

   
ולהשיג דברים אחרים ממה ,  לעשות אחרת ממה שעשית עד היוםכדי
, ואת עצמנו, יש צורך להוציא דברים,  יש צורך לטלטל את העגלה– היוםעד 

תמיד ל וזה.  בהם כרגענמצאות,  ואנחנו,  שבו הםוהשגרתימהאיזון הסטטי 
ובשמחת ויחד עם זאת גם ממלא אותנו באנרגיה . זה תמיד מפחיד. נוח

או, חדשות אנחנו מוצאות בעצמנו כוחות רק דרך כבישת טריטוריות כי –
  ? כמה רע זה יכול להיות– שישנם שם ידענוועמידות שלא ממש 

 אם אאבל

שהשגת 

א 
עשייה 

מץ 

 שלו להצליח הסיכוי –ין באמת מחשבה ברורה בהירה ממוקדת ונחושה המלווה את התהליך 

 מוכחות עבודהובהסתמך עליהם פותחו טכניקות ,  רבים נעשו בתחום כוחה של המחשבהקרים

ת כך   להצלחה שהסיכויש
 

   מטרההי
 : מקובל להגדיר מטרה טובה כך

היא . ד,  היא צריכה להיות ישימה ואפשרית.ג, ת אתגר
 ה

 

  .המסורתיות
 בה לדבוק כדי סויים

 עושה את המטרה מהולאו דווקא , מה תהיה תכנית פעולה טובה להשגת מטרה, לשאול

: עליו לשמור שניתן מסודר במקום אלא, באויר שתתאדה נייר פיסת ל
 בהמשך. (פעלים וללא הווה בלשון אותה לנסח יש. 'וכד, )לדיסק שתועתק (במחשב תיקיה, מחברת
  ....)פירוט

  .ובגדול, פוחת
   

מח
 .שלהםויעילות המסייעות לכל אחד ואחת מאיתנו לכבוש את האוורסט הפרטי 

ועוד  מצאו שכשמטרה מוצבת בצורה נכונה ויעילה היא מספקת מוטיבציה ונחי
 המוצבות בדרך להשגת המטרההביניים מטרות .גדל בצורה ניכרת לעומת מי שלא הציבו לעצמם מטרה

הגורמות לנו לחוש טוב ,  והצלחה לאורך הדרךהישגמאפשרות תחושת , וא חודשי/שבועי ו, על בסיס יומי
הערך העצמי הביטחון העצמי ו,  לעצמנו המוטיבציה גוברתביחסוכשאנחנו מרגישות טוב . ביחס לעצמנו

ביחס להצלחות וכשלונות ) גם( שבו אנחנו תופסות את עצמנו האופןוהתמונה הפנימית של , עולים
 . רצף של חוויות מעודדות ומעצימותנבנהובכך , משתנה לטובה

 
 
מ

 מסורתיבאופן
היא צריכה להוו. ב, היא צריכה להיות כתובה. א

לוצריך להיות . ז, היא צריכה להיות מדידה. ו, היא צריכה להיות משמעותית. ה, ספציפיתצריכה להיות 
לחיות"המטרה , הזועל פי הגישה , לדוגמא). נקודת סיום/מועד אחרון להשלמה/תאריך יעד(ליין ריאלי -דד

 ובלתי הגיוני לתחום תהליך מדידהאבל היא בלתי , יכותית ומשמעותיתהיא מאוד א" חיים יותר רוחניים
 שהציבו לעצמם מטרה זו ועשו שינויים האנשיםואם תשאלו את כל . של שינוי שכזה בסגנון החיים בזמן

  . עם הקביעה הזו– ובצדק –הם לא יסכימו , מרחיקי לכת בחייהם
ל הנקודות  מקובל לומר שלא כל מטרה טובה תעמוד במבחן ככיום  

המ לאדם מספיק שווה שהיא כזו היא טובה מטרהש היא כיום המקובלת הגישה
  .מאודו בכל
 יותר אולי טוב

  .טובה יותר או טובה פחות
ע לא ורצוי – אותה לכתוב. 1
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ישרק את צריכה להאמין שהמטרה הזו .  לךרק משמעותית אמורה להיות המטרה  - בהלהאמין . 2
 לא לחלוק את המטרה שלך עם כל העולם ואישתו כדי שלא יווצר מצב שהמלעיאולימוטב . ואפשרית

מאמינ-והלא

 ימה
זים 

 את לשפרהרבה פעמים אנשים שרואים אותך מנסה . יצליחו, ים המנסים לרפות את ידייך

ת 
 ולכן כדאי שתגייסי – תמיכה אפשרי מקור זה הזמן שבו תזדדקקי לכל –שהיא בלתי אפשרית 

א 

,  תאריך יעד מוגדר או נקודת סיוםללא מתמשכת-מטרה להיות יכולה מטרה –! לא ממש נחוץ

 או

שבועיות ותקופתיות ,  להכין תכנית פעולה הבנוייה ממטרות ביניים יומיותך יש

, )מטרת העל( המטרה לקראתצעד אחר צעד 

הם ,  חייהםאתובמקום להציב לעצמם מטרות ולשפר , עומדים מול העובדה שהם לא עושים זאת, חייך
.  ללגלג על מאמצייךאולהקטין את חשיבותה בעינייך ,  קל יותר להסית אותך מהמטרה שלךמוצאים שזה

הימנעות , אבל עבור רובינו, !"להםאני אראה : "דווקא דוחפים אותם קדימה" מאמינים-הלא"יש מי ש
  .עדיפה

ר כדי שיהיה לך מקו, אחריםחשוב שתחלקי את המטרה שלך עם אנשים ,  עם זאתיחד  -תמיכה . 3
ולעיתים יכול להיו,  קלהתהיהלמרות שאת מאמינה במטרה שלך זה לא אומר שהדרך . תמיכה רגשי

שתחושי 
  .מקור שכזה מן ההתחלה

 את יודעת באמת למה את רק. לא לאף אחד אחר.  לך אפשריתלהראות המטרה חייבת – אפשרית. 4
שהרבה מההישגים הגדולים בהיסטוריה הושגו למרות שנראו בלתי , זיכרי. עשוייהוממה את , מסוגלת
  .אפשריים

אבל ל, היא צריכה להוות מספיק אתגר כדי למלא אותך התלהבות ורצון לפעול. ולא כן – ?מאתגרת. 5
  .)סיכוי היא חסרת –"  בלי נעליים1.75להיות "מטרה של  , 1.63אם את . ( לך סיכוי להשיגשאיןכזו 

 :ליין-דד. 6
, את המטרה המתמשכת ניתן לתחזק לאורך זמן.  ומחוייבות לשיפור סגנון החייםכיוון עםוככזו היא תהיה 

" להיות בכושר גופני טוב"למה שמישהו ירצה לתחום בזמן מטרה כמו למשל .  בחלקיםולהשליםלנהל 
  ?"להיות אדם ישר ואמין"
 שלך צריכה להיות מספיק ספציפית ומספיק מדידה כך שאת תוכלי לדעת המטרה – ספציפית ומדידה. 7

  . לשתי פנים האם השגת אותה או לאמשתמעבאופן שאינו 
 כלשם – מטרות ביניים. 8
 מרכיבים מאותםוהבנויות ...) פירוט בהמשך(המנוסחות בלשון עתיד עם פעלים , )'חודשיים וכד, חודש(

אלה יקדמו אותך . שמהם בנויה מטרת העל) 1-7(בסיסיים 
  .והרגשיתהפיזית  -זמינה שלך לפי היכולת ה

 
 ...ותמוכנ
ה שבכל פעם שאת חושבת עליו יש בך תחושת החמצה מהו הוא ז? מה החלום שלך?  את רוצהמה אז

  ? וצער על כך שלא השגת אותו עדייןרבת
  .רוצהוכיתבי מה את , קחי דף ועט, צמך זמן

 . נסחי מחדש, שני, הוסיפי, מחקי, ראי את מה שכתבת
 יותר מכל דבר אחר בדברים אחרותאו 

  ! עכשיו–ו

 .

  .הזו טרה

 ? ה לידי ביטוי בחייך

גשם את 

צו
 לעפני •
  . ואינםבחייךאת כל הדברים שאת מבקשת שיהיו .  מה שעולה בדעתךאת כל כיתבי •

ק! -ל-כ-ה.  את כל המאווים. כל החלומותאת
את זה שחוזר במילים כאלה .  בחרי אחד מהם–ועכשיו  •

 למקד את כל כולך ב בוחרת בזה שאת בחרי. את זה שממש קופץ מתוך הדף. שכתבת
 .  הדףבראש וכתבי אותו בגדול –תו לדף נקי  אוהעתיקי •
 ובנשמתךבראשךשאולי לראשונה בחייך עומד מול עינייך ולא רק מהדהד , התבונני בחלום שלך •

 . קראי בקול רם
המשכבר השגת את ,  שכבר הגשמת את החלוםדמייני •

איך הגשמת ?  יוםביוםמה את עושה ? מה את מרגישה?  נראים חייךאיך ? אזומה :וחשבי
המטרה בא/החלום

 
מרגישה וחיה אחרי שכבר ה,  רואה את עצמך עושהשאתרישמי את כל הדברים האלה  •

 .השגת את המטרה, החלום

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וומר כל ח
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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כדי להשיג , וחשבי מה את צריכה לעשות כדי להגשים את החלום, ושוב קראי,  מה שכתבתאתקיראי  •
א

יודעת , כל מה שאת חושבת: חלומךאת צריכה לעשות כדי להגשים את 

 וקראי, קיראי את הדברים.  פשוט רישמי את כל מה שעולה בדעתך–

  . שלךהתודעהצוף אל פני שטח 

 ? ביטוי בחייך שלךלידי אופן המכשולים האלה באים באיזההדברים שוב ושוב וחשבי 

מ

 ולכמות

 . כך נכספת-הכל,  המטרה הזות
 כל הדברים שאתרשמי  •

 . ומרגישה שאת צריכה לעשות כדי להשיג את המטרה
אל תעבירי ביקורת , תשפטיאל  •

  .אותם שוב
ים להקשיים והפחד,  הניחי לכל המכשוליםועכשיו •
 .  את הדבריםלעשותכל מה שאת מרגישה שמפריע לך , רישמי את כל המכשולים שלך,  אחרבדף •
קיראי את  •
 .  זאתכיתבי •
, מהו המכשול הגדול ביותר: דרגת קושי לפי המכשוליםונסי לארגן את , קראי את הדברים שוב ושוב •

 . ביחס אליך ולא לאף אחת אחרת:  נמצאת כרגעאתומהו המכשול הקל ביותר בנקודה שבה 
 מהואז חשבי  • ?  לעזור לעצמךכדיאת יכולה לעשות היום 

 או ארבעת המכשולים שדירגת שלושה, שניים, כדי להתגבר על אחד, עכשיו,  את יכולה לעשות היוםה
 .  ותרכקלים בי

בהם בהתאם ליכולת שלך  שאת בוחרת לטפל , או מספר מכשולים,  מכשול אחדבחרי •
  .האנרגיה והזמן שעליך להשקיע, המאמץ

   
וןיכ   ...ה

בואו ניקח בתור דוגמ.  יכולת מופלאה להמחיש באופן אופרטיבי את התאוריהיש רלוונטית לדוגמא
הדברים שתכ.  להיות רזהרוצה: העלרת 

א את 
 וייחודיתתבי בהתאם לצעדים המפורטים הרשימה ארוכה 

  . רזהאני: ויכולה להראות כך, 

אני , ות גופנית
'.  

כל 

וק 
ל 
ה 

מט
לכל אחת

 בגדיםאוכל לקנות , אז ארגיש נוח עם עצמי,  לי כיף עם עצמייהיה ? חייך כשאת רזהיראו איך ? אזומה
 עם חברים לבלות, בנחתאוכל ליצור , אהיה פעילה כמו שאני רוצה, אהנה מהחיים, ולהנות ללבוש אותם

  .....'וכו, אתרום לבריאות שלי ולאיכות חיי, לצחוק, לחייך, בכיף
 :את יודעת בדיוק מה עליך לעשות, כך הרבה-שמעת כך, הרבהכך - קראת כלכבר
לעשות פעילות ,  ארוחות ביום6לאכול , לאכול אוכל מזין ואיכותי, שומן- דללאכול ? עלי לעשותמה

  ....'לפנות זמן לעצמי וכו, גופנית
אין לי זמן לפעיל, אני פוחדת להשמין, רעבה פוחדת להיות אני ....:המכשולים! אבל

וכו... , כשאני עייפה/כשאני במתח/אני אוכלת כשרע לי,  בלי שוקולדלחיותאוהבת בורקס ולא יכולה 
  :למשל. ביטוי בחייךוכיתבי איך הוא בא לידי ,  נקיבדף כל מכשול רישמי
ב:  למשללהיות לשאלה הזו יכולה התשובה? בא לידי ביטוי בחיי"  רעבהלהיותאני פוחדת  "איך

  .פעם שאני מרגישה את הרעב ממשמש ובא אני חייבת מיד לאכול
התשוב ? לעשות היום כדי לעזור לעצמי להתגבריכולהמה אני ,  כךאם יכולה להיות הזו לשאלה ה

ואבד!) על השעון (דקות 15אמתין , בכל פעם שאחוש את דקירות הרעב משמשות ובאות, היום: למשל
ואם בכ. אולי לא יקרה לי שום דבר. רעבאולי זה בכלל לא באמת . אולי הפחד לא מבוסס. מה קורה לי

תונמאוזן כשאני ישובה ליד השולחן ודעתי נ,  שומןדל, איכותי,  אוכל משהו מזין–זאת זה באמת רעב 
 . לארוחה ולא לשום דבר אחר

   
   

 
!י   צא
, וזו
א

  ! בינייםמטרת, גבירותי
ה  : מטרות בינייםשלוששאלה ,  היאמת

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וומר כל ח
...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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  .דקות 15תין אמ. 1
  ןמאוז, 

  .)TV, ספר

... אוכל, אמתין: מנוסחות בלשון עתיד ומכילות פעלים, רת העל
 אתת העל היא המקום שבו תהיי כשתשלימי 

 על האופן שבו השפעהמכיוון שלאופן הניסוח בלשון הווה יש , רות הביניים שלך המנוסחת בלשון הווה

ובכל יום תתרכזי , י דרגות קושי
  !לא יותר.  מטרות ביניים

ה 

שומן-דל, איכותיאוכל מזון . 2
, עיתון( ללא הסחות השולחן ליד אשב. 3
   

בניגוד למט, הביניים לב שמטרות שימי
בעוד שמטר, לעשיית,  הביניים קוראות לפעולהמטרות

מט
 . לעזרתנו ולכוון אותנו להשגתהאנחנו מאפשרות למוח שלנו להתגייס 

   
והרכיבי , בכל אחד מהקשיים שפירטת, בכל אחד מהפחדים,  אחד מהמכשוליםבכל הזה טפלי באופן

גם את מטרות הביניים עליך לדרג לפ.  מטרות בינייםשללעצמך רשימה 
5-ב

ומ? ולמה, מה הצלחת באופן חלקי, ורישמי מה הצלחת,  על מטרות הביניים שלךעיברי,  סוף יוםבכל
  .המחרהכיני לעצמך רשימת מטרות ביניים ליום , בהתאם לכך? ולמה, הצלחתלא 

   
, לרשום כל יום את חמשת מטרות הביניים שלי:  שלא תופיע ברשימה שלך היאחשובה ביניים מטרת

  .יגבר להצליח לארגן אותן ולנסח אותן כך שהסיכוי שלי, סיק מסקנותלה,  בכל סוף יוםעליהןולעבור 

 סת דף הנחייה לעבודה עצמית

   
   

 . בהצלחה
 
 

 להדפ >>>

התמודדות ומוטיבציה – מטרות הצבת: המשך המאמר
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  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וומר כל ח
 ...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות


