
הערכים שינחו
אותי בשנה 

הקרובה

המטרות שלי 
לשנה הקרובה

משהו אחד שאני 
רוצה לשנות או 

להשיג בשנה 
הקרובה, ועד מתי 

אשיג אותו

מטרה כלכלית 
שאני רוצה 

להשיג השנה

התפתחות אישית
חיי הנפש והגוף

טיפוח היחסים במשפחה
קרובה, מורחבת, חברים ומכרים

שליחות חיי
עבודה, קהילה, פעילות חברתית

הצלחה תלויה בעבודה פנימית.

החזון 
שלי לשנה 

הקרובה



איפה תהיו
בשנה

הבאה?

לקראת השנה החדשה נהוג לעשות חשבון נפש ולקבל החלטות לגבי 
איך תראה השנה הקרובה. זה הזמן להגדיר מטרות חדשות, לחדש 

מטרות ישנות ולרענן את הצורה בה מסתכלים על החיים.

בשביל להתגבר על האתגרים, כדי שיהיה לכם תמיד לאן לשאוף 
וככלי עזר לפיתוח כוח ומסוגלות, יצרנו כלי שיאפשר לכם לתכנן את 

השנה קדימה. הכלי יאפשר לכם לתכנן את השאיפות והיעדים שלכם 
לשנה הקרובה, ולהתקדם צעד נוסף בהגשמת מטרותיכם.

הכלי מתייחס לשלושת הבסיסים שלנו בחיים, המהווים את מאזן 
החיים.

הבסיס הראשון – התפתחות אישית. במה תרצו להתקדם בחיים 
האישיים שלכם מבחינה רוחנית, בריאותית, השכלה, משפחה, 

חברות וכו'.

הבסיס השני –  טיפוח היחסים במשפחה. מה תרצו לשמר או לשפר 
בשנה הקרובה ביחסים שלכם עם המשפחה והחברים.

הבסיס השלישי - שליחות החיים שלכם. איפה אתם רואים את 
עצמכם בעוד שנה בחיים המקצועיים שלכם, בפעילויות החברתיות 

ובהתנדבויות.

מוזמנים למלא את מטרותיכם והערכים שינחו אתכם בשנה 
הקרובה. בכל בסיס מלאו את המטרות הרלוונטיות לתחום חיים זה, 
בשורות המיועדות לכך. כך, מטרותיכם והערכים המנחים יהיו תמיד 

מול עיניכם, ותוכלו לשוב להביט ולהיזכר בהם ברגעים שתצטרכו 
הכוונה.

כדי להיות מדויקים וספציפיים, חילקנו עבורכם את המטרות 
בשלושת הבסיסים לארבעה מרכיבים : ערכים, מטרות לשנה 

הקרובה, משהו אחד שתרצו לשנות או להשיג ועד מתי תרצו לעשות 
זאת, ומטרה כלכלית לשנה הקרובה. כך תוכלו להבין לעומק את 

המטרות שלכם, את תתי המטרות ואת הערכים שינחו אתכם בדרך 
למטרה.

התכנון שלי לשנה הבאה

שאלות ותשובות נפוצות
בנוגע לתכנון שנתי

ככה מגדירים
מטרות נכון
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אנו שמים את הדגש על המטרות הכלכליות בכל תחום, גם בתחום 
האישי והמשפחתי, כי אנו מאמינים בחשיבות של הדגש הכלכלי 

בכלל תחומי החיים. מטרה כלכלית בתחום המשפחתי יכולה להיות, 
למשל, להגדיל ב-X אחוזים את ההכנסות החודשיות, להצליח לחסוך 

Y שקלים, לטפל בפנסיות ובביטוחים המשפחתיים ועוד. בתחום 
האישי, מטרה כלכלית יכולה להיות להוציא כסף על מה שנכון לי ולא 

רק על מה שאני רוצה ולא צריך, או לחסוך עבור השתלמות ולימוד 
עבור עצמי.

העבודה על כל אחד מהבסיסים האלו תסייע לכם, בתקווה, להגשים 
את עצמכם ולהיות משמעותיים יותר עבור עצמכם ועבור סביבתכם. 

ברגעים קשים תוכלו לזכור, באמצעות החזון, למה אתם עושים את 
מה שאתם עושים, ולקבל השראה וכוחות מחודשים.

קחו את הכלי הזה, שהכנו במיוחד בשבילכם, הדפיסו אותו וכתבו 
לעצמכם בעזרתו ערכים ומטרות. כך תגיעו לשנה החדשה עם ידיעה 

מה אתם רוצים לעשות בה כדי להרגיש משמעותיים יותר, ולהיות 
מסופקים מעצמכם.

שנזכה לעשות ולהתקדם.

שנה של הגשמה, משמעות, הצלחה והנאה.


