
אמא יקרה, 

 דפי תכנון ומיקוד שבועיים נועדו לעזור לך לתכנן את השבוע בצורה כזאת שכל הדברים החשובים לך באמת יכנסו לתכנון 
ויהפכו את השבוע להרבה יותר משמעותי, מוצלח ומספק עבורך!

כל דף תכנון כולל 7 מלבנים לתכנון יומי וסיכום ההצלחות היומיות, טבלת הרגלים חדשים שחשוב לך להטמיע, מספר 
תזכורות חשובות עבור כל אימא, מקום לציין מיקוד שבועי ומהם פניני האושר שיהיו לך במהלך השבוע.

להלן מספר המלצות לשימוש יעיל וכייפי בדפי תכנון ומיקוד:

הדפיסי 4-5 דפי תכנון שיהיו לך בשלוף לכל שבוע במהלך החודש.

לפני פיזור המשימות על פני השבוע, רשמי אותן קודם על דף נפרד
מייני לפי החשיבות ואז שבצי בימים המתאימים במהלך השבוע. אל תעמיסי על עצמך ואם יש משהו שאפשר 

להעביר למישהו אחר או לבקש עזרה, עשי זאת! 
השתמשי בעטים צבעוניים ומדבקות שמחות כדי להפוך את התכנון להרבה יותר כייפי ומחויך, כזה שגורם לך חשק 

לתכנן, לעשות ולחגוג את ההצלחות.

בסוף כל יום חזרי לדף התכנון וצייני את ההצלחות שלך באותו היום
החל מהדברים הגדולים ועד לצעדים קטנים שהצלחת לעשות או כל דבר אחר שתוכלי לפרגן עליו לעצמך! 

זה חשוב, אל תדלגי על הסעיף הזה גם אם היה לך יום הכי עמוס ומאתגר! אם קשה לך למצוא משהו שעונה על 
הגדרה של הצלחה, רשמי מספר דברים עליהם את רוצה להודות - לעצמך, ליקום, לאנשים אחרים. 

שמרי את כל דפי התכנון שמלאת במהלך החודש
בסוף החודש תוכלי לעבור על הדפים, לקרוא על ההצלחות, על פניני האושר ולהתמלא בשמחה וסיפוק. זה ייתן לך 

הרבה מוטיבציה ואנרגיות להמשיך! 

בתחילת החודש מלאי את טבלת ההרגלים שתרצי לאמץ ולהטמיע בחיים
לפי המחקרים לוקח 21 יום לפתח הרגל או שינוי. אני בטוחה שיש כמה הרגלים שתשמחי לאמץ לחייך, כמו: להניח 
את הטלפון בצד ולהיות נוכחת כשאת עם הילד, למצוא שעה ספציפית למטלות הבית, למצוא דבר חיובי בדברים 

פחות טובים שקורים לך, להמעיט במילות שלילה מול הילד, להתעורר לפני כולם ולהקדיש זמן לעצמך וכדו'. 
ההמלצה שלי היא לאמץ בכל שבוע הרגל אחד או שניים ולהתמיד בהם במשך 21 יום כדי להטמיע אותו. 

בטבלת ״מסגלת הרגלים חדשים״ סמני ״וי״ )הסימן( או ״איקס״ )הסימן( בסוף כל יום על פי מידת ההצלחה. כך יהיה 
שיקוף ותיעוד להתקדמות שלך.

הקפידי למלא את כל השבוע בפניני האושר שעושים לך טוב! 
בסיכום של כל יום לצד ההצלחות תחשבי אילו פניני האושר היו לך ואם לא היו- שבצי אותן ביום אחר. בסוף השבוע 
במלבן של פניני האושר בדקי מה יצא לפועל ואם היו הרבה יותר ממה שתכננת - רשמי במקום אחר בדף את הדברים 
 הטובים והמשמחים שהיו לך, את רגעי האושר הקטנים והגדולים. זה ייתן לך בוסט של אנרגיות להתחיל שבוע חדש 

ולמלא אותו בפניני האושר הנוספים!

 אני מאחלת לך שתיהני מדפי המיקוד והתכנון ותחווי כמה שיותר רגעי אושר, סיפוק ושמחה כל יום!

שלך באהבה, יונית רוזנפלד



במה אני מתמקדת השבוע?

מסגלת הרגלים חדשים

שוהדגבאהרגל
מהם פניני האושר 

שהיו לי במהלך השבוע?

תזכורות

להתמקד במה שחשוב.

לדאוג גם לעצמי.

!

תכנון שבועי לתאריך _____________

ההצלחות שלי היום:

ראשון

ההצלחות שלי היום:

רביעי

ההצלחות שלי היום:

שני

ההצלחות שלי היום:

חמישי

ההצלחות שלי היום:

שלישי

ההצלחות שלי היום:

שישי

ההצלחות שלי היום:

שבת

שבוע חדש - כמה טוב שבאת!

לשלב כמה שותר פניני אושר.


