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חלומות מלווים את כולנו, לכולנו יש רעיונות שצצים מעת לעת, שאיפות 
ופנטזיות לחיים שלנו. כשיוצאים להגשים אותם מגלים מהר מאוד 

שלחלום זה החלק הקל. יש אינספור שבילים מרוצפים חלומות שנזנחו 
בדרך, כשפגשו את העבודה הקשה. 

אחת הסיבות שחלומות נזנחים היא שאין דרך ברורה - אלא הר גדול 
ומאיים שנראה תלול מדי בכדי לטפס. הסיפורים שמציפים את הרשת 

מציירים החלטות גדולות, קפיצות אמון גרנדיאוזיות ופעולות ענק שמובילות 
 להצלחה כשבפועל קשה לדמיין את עצמנו עושים דברים כאלה. 

האמת מאחורי הסיפורים האלה היא שכל הצלחה היא תוצר של מיליון 
צעדים קטנים ובנייה שלב אחרי שלב.

אחד הדרכים להתקדם אל עבר החלום שלנו הוא להשתמש במקום 
העבודה הנוכחי כפלטפורמה שתקדם אותנו. כל עבודה יכולה לשרת את 

 החלומות שלנו, הכל עניין של פרספקטיבה. 
כפי שכתבתי בכתבה "הפכו כל מקום עבודה לצעד בדרך לחלום שלכם" 

הדרך הריאלית להגשים חלומות עבור מרביתנו היא לבנות אותם בהדרגה 
תוך שמירה על היכולת שלנו להתפרנס בכבוד. בשביל להוציא את המיטב 

מכל מקום עבודה צריך להיות ברור לאן אנחנו רוצים להגיע ומה נדרש 
בשביל להגיע לשם, כך נוכל לזהות מה העבודה הנוכחית יכולה לתרום לנו. 

תוכלו למצוא דוגמאות מפורטות וטיפים בכתבה הקודמת.

אפשר לחלום לנצח, אבל באיזשהו שלב צריך להתחיל לעשות צעדים 
ממשיים. הרבה יותר קל להתחיל בצעד הראשון כשברור לאן הוא מוביל, אז 

בואו נצייר יחד את המסלול כדי שתוכלו להתחיל להתקדם! 
השתמשו בדף העבודה הבא בשביל לבנות את המסלול הנכון ביותר עבורכם. 
ניתן לחזור על התרגיל הזה אינסוף פעמים - כל פעם לעשות צעד קטן ולתכנן 

את הצעד הבא, זאת הדרך להתקדם בצורה מדודה ולא מאיימת.
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היעד שלי הוא )רשמו במשפט שניים את היעד אליו תרצו להתייחס(:

 )1 רחוקים מאוד - 5 יש את כל הדרוש(
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כישורים
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יכולת מקצועית
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כלים
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משאבים
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עכשיו לשלב השני, נבחן כיצד העבודה הנוכחית יכולה לשרת אותנו. 
באיזה אופן ניתן להשתמש בפלטפורמה שהיא נותנת בשביל לקדם תחום אחד או יותר על מנת להתקדם צעד נוסף 

קדימה. 3 דרכים בהן ניתן להשתמש בעבודה הנוכחית לטובת שיפור 1 או יותר מהתחומים:

1

2

3

  רשמו 3 משימות פרקטיות, ממוקדות וישימות לשבוע הקרוב. 
בלי עשייה אין הגשמת חלומות ולהישאר בשלב התכנונים זו ממש לא המטרה!

משימות לשבוע הקרוב:

1

2

3

 אל תשאירו את החלומות במגירה ואת התוכניות על הדף, ברגע שמתחילים כבר הרבה יותר קל. 
הצעד הראשון הוא המאתגר ביותר ואחריו כבר הדרך מתחילה להתבהר.

בהצלחה!
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