
 
 

 יעל זלץ /בלגן של לחץ 

ואם בדרך כלל יש לחץ גדול בבית, הגיוני שיהיה אצלנו לחץ עוד  –בזמני לחץ אנחנו רגילים לבלגן 

יותר גדול שנוצר מהבלגן: מה מלחיץ יותר מאשר לחפש חפץ שאי אפשר לצאת בלעדיו, ברגעים 

 שבהם כבר ברור שהיינו צריכים להיות בחוץ, בדרך לעבודה או לאירוע או לפגישה? 

 הלחץ גורם לבלגן, והבלגן גורם ללחץ. 

וא ההרגשה שאין לנו זמן. תחושת המחסור בזמן, כמו כל תחושת מחסור משמעותה שאנחנו הלחץ ה

מרגישים שהצרכים שלנו מרובים מהמשאבים שלנו. יש כל כך הרבה דברים לסדר, לארגן ולמצוא 

ואני צריכה לצאת ממש הרגע! תחושת המחסור יוצרת לחץ גדול ואפילו חרדה. ההתנהלות שלנו, 

חרדים, כועסים, עצבניים וחסרי סבלנות היא התנהלות גרועה בכל פרמטר שבו  כשאנחנו פוחדים,

נבחן את ההתנהלות הזו. אנחנו מקבלים החלטות גרועות, פועלים מתוך דחף ולא מתוך ראיית 

התמונה השלימה ובדרך כלל מתעלמים ממידע שקיים בידינו פשוט בכלל שתשומת הלב שלנו 

רים ואיננו מצליחים להקשיב, לשמוע לראות או להכיר במה ממוקדת ברגשות הזועמים או הסוע

 שקורה מסביבנו. 

כמה פעמים חיפשת דברים שהיו ממש "מול העיניים"? כמה פעמים התרגזת לאחר מעשה שלא 

פעלת בצורה הרבה יותר פשוטה ואמרת "אני לא מאמינה שלא חשבתי על זה!" והסיבה לכך 

 שהיית לחוצה מכדי לחשוב.  שהפתרון לא עלה בדעתך הוא פשוט בגלל

שיוצאים מהקופסא,  –דווקא במצבי לחץ וחוסר זמן, במצבי בלגן, אנחנו צריכים פתרונות יצירתיים 

ודווקא אז המוח תפוס כולו ברגשות  –שמשנים את המערכת כולה ועוקפים את המגבלות שלנו 

 שליליים ואינו פנוי להעלות את הרעיונות שיחלצו אותנו מן הסבך. 

 ה אפשר לעשות כדי לקיים את הרגלי הסדר שלנו גם בזמן של לחץ? מ

אפשרות אחת היא להכניס את הרגלי הסדר לתוך הלחץ.  לנצל את הלחץ כדי לסדר, להביא  את 

 עצמנו ללחץ מסוים, שיגרום לנו לסדר. הרעיון מבוסס על יתרון  המיקוד של הלחץ: 

 בתוך מנהרה.  כאשר אנחנו בלחץ להספיק משהו, אנחנו פועלים

המנהרה מסמלת את המיקוד שלנו באור שבקצה: איננו רואים מה למעלה ומה מסביב, אלא את 

בחוץ, לא נחשב. כשאני  –המטרה שאותה אנחנו חייבים להשיג מיד, בלחץ גדול של זמן. כל השאר 

 צריכה לצאת מהבית אינני רואה את הבלגן שאני יוצרת ושיעצבן אותי מאד כשאחזור הביתה

 –מהעבודה, אני רואה רק את המטרה העכשווית וכל מה שיוציא אותי מהר מהבית לכיוון העבודה 

 –חשובות ככל שהיו, שאינן דחופות כרגע  –ראוי להקדיש לו זמן, וכל מה שיקדם מטרות אחרות בחיי 

 נעלם לגמרי. איננו. 

מות המקדמות לקראת בגלל שאנחנו נוטים להתמקד בעשייה הדחופה ולפעול בשטח הצר של המשי

השלמת הפעילות הדחופה שלפנינו, אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות די טובות בזמן  –המטרה האחת 

ממש קצר ולחוץ ואנחנו חשים התרוממות רוח וסיפוק שרק אדרנלין גבוה יכול לספק. אחרי תקופה 

ברגע האחרון אנחנו כל  – שבה לא התקדמנו בביצוע, דשדשנו, לא היו לנו רעיונות והעניין כולו "צלע"

 המשימה המעיקה נעשתה, גדול!!!  -כך ממוקדים, ממש טסים בתוך המנהרה לקראת האור שבקצה 

]יתרונות המיקוד של הרגע האחרון והטיסה בתוך מנהרת הביצוע גורמים לנו, בדרך שלהם, 

קשים לדחות מטלות ולהביא את עצמנו לתוך מנהרות כאלו בזו אחר זו, ויש מי שממש מת

ואם את מגלה שאת מתאפיינת בצורה זו של התנהלות,  –לפעול שלא בתוך מנהרה כזו 

ותקבלי  –הצעד הבא שלך הוא הקורס של ניהול זמן שבו תלמדי לתכנן בקלות, תכנון שעובד 

 את הכלים הפשוטים להתגבר על הנטיה לדחות ביצוע של מטלות. [

. יש לה היתרונות שלה, ויש לה הנוכחות שלה, תופעת המנהרה שכיחה, שתלטנית ולפעמים ממכרת

ואנחנו יכולים רק להיות מודעים לה ואז לנצל אותה לטובתנו. הפעילויות שבתוך המנהרה הן פעילויות 

שאנחנו חייבים לבצע הרגע. אם נצליח להגדיר פעולות של סדר וארגון כפעולות שחייבים לבצע 

 רק הלוואי[ הסדר ייכנס למנהרה שלנו והבית יסודר. ושדחוף לבצע ]לא רק חשוב, לא רק כדאי, לא 



 
 

האם יש דרך שבה תגרמי לעצמך להכניס את משימות הסדר ואת עצמך לתוך מנהרה ממוקדת של 

 עשייה בזמן קצוב? 

הגדירי לעצמך עשר דקות של עשייה ממוקדת, דקה או שלושים שניות ותופתעי מכמות ההספקים 

 שלך בזמן כל כך קצר. 

ליצור מנהרה של הזמנת אורחים, להבטיח לעצמך יציאה מן הבית או לארגן לך לו"ז עם את יכולה 

 ביקור רופא דווקא ביום חושפי ו 

והכל נעשה באנרגיה  –באופן כזה את מתחייבת לסיים מטלות של התארגנות וסדר בלחץ של זמן 

 גבוהה. 

 כתבי רעיונות של "כריית מנהרה" 

 ________________ליום חופשי _________________

 לבוקר של יום שישי שמתנהל בעצלתיים _______________________________________

 לערב שבו את מותשת והבלגן "חוגג" __________________________________________

 לבוקר עמוס_______________________________________________________

 _____________________________________________לאחר צהרים חם וארוך ____

    

*** 

כאמור, במצבים של לחץ אנחנו מבלגנים את הבית והדבר נובע מכך שאנחנו ממוקדים במשימה 

גם אם מדובר בעתיד די קרוב. לדוגמה,  –שלפנינו ומתעלמים מכל מה שיש לו השלכות על העתיד 

שיש עם כל הפרורים וממרחים ורק רוצים שהילדים אנחנו מתעלמים מפרוסות הלחם שנשארות על 

ואז, אחרי שהם יצאו, יש לנו מטבח מבולגן מאד לנקות ולסדר וזה מעצבן אותנו. ייתכן  –יצאו בזמן 

שנצא לעבודה ונשאיר את כל הבלגן לצהרים. אז יחזרו הילדים ויקחו לעצמם ארוחות צהרים ויוסיפו 

ערב השיש יהיה עמוס כלי אוכל, שאריות מזון, עטיפות,  על הבלגן של הבוקר, כך שלקראת ארוחת

 סכום, מוצרים ולכלוך ברמה שתשכנע אותנו להזמין פיצה במקום להכין ארוחת ערב בבלגן הזה. 

המטרה שלנו היא להזכיר לעצמנו, גם כשאנחנו בתוך המנהרה, שיש חיים בחוץ, יש שמים ופרחים, 

ן אנחנו צריכים להיערך. אנחנו צריכים לראות את העצים, ויהיו עוד מעט משימות נוספות שגם אליה

אאוט אל כל -אבל להרחיק את המבט בזום –אבל גם להקיף את כל תמונת היער. להתמקד עכשיו 

 היום ואל שאר מרכיבי המחויבויות שלנו. 

 בדקי וכתבי כאן:

 כמה זמן את צריכה כדי סגור מגירה?

 כמה זמן אורכת הפעולה של החזרת חלב למקרר? 

 מה משך הזמן של גריפת לכלוך מהשיש לכיור בעזרת מגב קטן? 

 כמה זמן את צריכה להקדיש לשטיפת סיר מרק שהרגע סיימו לאכול? 

 כמה זמן דורשות הפעולות הבאות:

  –להחזיר שמלה לקולב ולארון 

  –לקפל שוב מבנסי ילדים ולהחזיר למדף 

  –את שקית האורז ולהחזיר לארון  לסגור

  –למלא מים בכד ולשים במקרר 



 
 

  –לשטוף בקבוק של תינוק 

  –לנגב את הרצפה באמבטיה 

  –לרוקן את האמבטיה 

  –להכניס למכונת הכביסה את הבגדים שהילדים פשטו הרגע והם עכשיו מתרחצים 

  –לתלות כביסה 

  –להכניס כביסה למייבש 

  -עם מגבותלהפעיל מכונת כביסה 

  –לקפל ערימת כביסה עם מגבות וסדינים 

  –לצפות שמיכה 

  –להחליף מצעים 

  -לשים במקום מוצרים כמו קופסאות שימורים, אורז וכדומה 

אלו הן פעולות קצרות קצרות. חלקן דורשות שניה או שתים, וחלקן דקה או שלוש דקות. למרות זאת, 

נו אומרים לעצמנו ש"אין לנו זמן" לבצע את הדברים הללו כשאנחנו עומדים לפני הביצוע עצמו אנח

מה שמבלגן לנו את הבית, צובר ערימות ומסבך את  –משימות אלו ל"אחר כך" -במיידיות, ודוחים מיני

הארגון ללא צורך. שלושים שניות של החזרת מברשת למקום יחסכו לך חמש דקות או עשר של 

 הילדה בבוקר כשאת ממהרת לצאת לעבודה. חיפושים קדחתניים מחר כשתרצי לסרק את 

בחרי זמן לחץ בבית וכתבי כאן אילו פעולות קטנות יעשו את ההבדל מבחינתך ותוך שלוש דקות לכל 

 היותר ימנעו בלגן מיותר: 

פעולות שימנעו -מיני זמן לחץ 
 בלגן 

כמה זמן אני  כמה זמן אני משקיעה?
 חוסכת? 

  
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

  
 
 
 

  

 

 



 
 

 


