
משימות -  תורת המוטיבציה

 

שמיעת השיעור + השלמת שיעורי בית 

שמיעת המסע לדמיון מודרך

 

משימות היום : 

1- רשמו 4 פעולות או דפוסי חשיבה שישנו את המצב הכלכלי שלכם אם תעשו אותן:

2- לכל פעולה או דפוס חשיבה, סמנו אם הן קשורות יותר הנאה או כאב

תרגיל #1: 
 

(למשל: אני צריך לרשום כל הוצאה, אני צריך לתכנן רשימת קניות לפני שאני יוצא לסופר…)
 

 

התנהגות 1: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________(הנאה או כאב)
 

התנהגות 2: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________(הנאה או כאב)
 

התנהגות 3: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________(הנאה או כאב)
 

התנהגות 4: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________(הנאה או כאב)
 
 



1- מהו הכאב שאתם קושרים להתנהגויות או דפוסי חשיבה הללו?

2- עכרו רשימה הנאות שתפיקו במידה ותשנו את ההתנהגויות או דפוסי החשיבה הללו

תרגיל #2: 
חיזרו לדפוסי חשיבה מה,תרגיל הקודם וענו על השאלות:

 

התנהגות או דפוס חשיבה 1: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 

התנהגות או דפוס חשיבה 2: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 

התנהגות או דפוס חשיבה 3: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 

התנהגות או דפוס חשיבה 4: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 
 

 
התנהגות או דפוס חשיבה 1: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 

התנהגות או דפוס חשיבה 2: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 

התנהגות או דפוס חשיבה 3: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 

התנהגות או דפוס חשיבה 4: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 



3- לכל אחת מההתנהגויות או צורת חשיבה הללו, ציינו את ההשלכה השלילית שתגיע אם לא תעשו את
השינוי

4- עכשיו, קישרו הנאה לשינוי שאתם רוצים לעשות, בכך שתענו לשאלות הבאות:

תרגיל #2: 
חיזרו לדפוסי חשיבה מה,תרגיל הקודם וענו על השאלות:

 

 
התנהגות או דפוס חשיבה 1: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
התנהגות או דפוס חשיבה 2: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 

התנהגות או דפוס חשיבה 3: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 

התנהגות או דפוס חשיבה 4: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
 
 

- מהן התועלות שאפיק לאחר ביצוע שינוי כל אחת מההתנהגויות וצורת חשיבה שציינתי?
- איך השינויים הללו ישנו את חיי?

- איך אותם שינוי התנהגות וצורת חשיבה יביאו לחיי אושר, ביטחון, נחת, צמיחה, גאווה…?

 
התנהגות או דפוס חשיבה 1: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
התנהגות או דפוס חשיבה 2: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
התנהגות או דפוס חשיבה 3: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 
התנהגות או דפוס חשיבה 4: 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 



1- מבין 5 הצרכים של מאסלוי, מהם הצרכים הדומיננטים שלכם? 

תרגיל #3: 
ענו לשאלות הבאות בכנות ויושר פנימי אמיתי. אנחנו כאן רוצים ליצור חיים טובים יותר. אנחנו לא מחפשים

אשמים, רק מחפשים לעשות RESTART לחזור הביתה לאמת הפנימית שלכם.
 
 

מה, לפי דעתכם מניע אותכם להתנהל כלכלית כפי שאתם מתנהלים?
 

דרגו אותם מ-1 עד 10, כשאשר 1 מסמל ׳הוא צורך פחות חשוב לי׳ ו-10 מסמן ׳צורך חשוב לי ביותר׳.

צורך בביטחון ובטיחות
צורך פיזיולוגי

צורך באהבה ושייכות

צורך בצורך בהגשמה עצמית וצמיחה
צורך בהערכה וכבוד

צורך בנתינה

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2- נסו להבין מהי החלוקה על פי ׳אחוזים׳; זיכרו: אין ׳נכון׳ או ׳לא נכון׳

צורך בביטחון ובטיחות                                        ______________%
צורך פיזיולוגי                                                       ______________%

צורךבאהבה ושייכות                                            ______________%

צורך בהערכה וכבוד                                           ______________%

צורך בהגשמה עצמית וצמיחה                        ______________%

צורך בנתינה                                                            ______________%

3- האם הצרכים הללו מקבלים מענה היום?

צורך בביטחון ובטיחות                                                    כן / לא

צורך פיזיולוגי                                                                   כן / לא

צורך באהבה ושייכות                                                     כן / לא

צורך בהערכה וכבוד                                                       כן / לא

צורך בהגשמה עצמית וצמיחה                                      כן / לא

צורך בנתינה                                                                    כן / לא



4- באיזה אופן (התנהגות או דפוס חשיבה) הם מקבלים היום מענה?

צורך בביטחון                   ________________________________________________________

צורך בגיוון                        ________________________________________________________

צורך באהבה ושייכות       ________________________________________________________

צורך בהערכה וכבוד         ________________________________________________________

צורך בצמיחה                     ________________________________________________________

צורך בנתינה.                    ________________________________________________________

5- האם היום, כשאתם מבינים את המצב, אתם יכולים להגדיר את עצמכם כ״מכורים״ לקניות / הלוואות /

שימוש בכסף״

6- אני בטוחה שאתם יכולים להביא מענה לצרכים הללו בדרך יותר ״מועילה״ - נא רשמו אותן.

 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

צורך בביטחון                     ________________________________________________________

צורך בגיוון                         ________________________________________________________

צורך באהבה ושייכות        ________________________________________________________

צורך בהערכה וכבוד         ________________________________________________________

צורך בצמיחה                    ________________________________________________________

צורך בנתינה.                     ________________________________________________________

 


