
סדנת חשיבה יצירתית וחדשנות
איך לחשוב מחוץ לקופסא כדי ליצור דברים 

מדהימים!
בעולם של היום חשיבה יצירתית הינה 

מיומנויות הכרחית להצלחה. בסדנה זו נלמד 
אותך כלים ונתרגל מיומנויות ליצירת דברים 

חדשניים ומדהימים!

תיאודור לוויט אמר: "יצירתיות היא חשיבה על דברים חדשים, חדשנות היא עשייה של הדברים החדשים". 

העולם של היום מתפתח ומשתנה בקצב מהיר ואיתו גם האתגרים העסקיים והניהוליים איתם מתמודדים העובדים 
והמנהלים. חשיבה יצירתית הינה אחד הכלים המאפשרים לנו להתמודד עם אתגרים אלו ולפתח גישה חדשנית 

ומסתגלת  ולאפשר חדשנות מקצועית, ארגונית ואישית.

נעסוק בשיפור ופיתוח מודעות לחשיבות 
החשיבה יצירתית וניתן כלים ליישומה.

נזהה חסמים בחשיבה יצירתית ונציע כלים 
להתמודדות איתם.

בסדנה זו נעסוק בנושאים הבאים:

נגדיר חדשנות וניתן כלים ורעיונות ליישום שלה 
בכלל מעגלי החיים.

נעסוק בהקניית כלים ממודל CREATE ומודל 
.SCAMPER

לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!
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In this workshop, we’ll cover:
Improving and developing an 
awareness of the importance of creative 
thinking and the tools to embrace it.

What is innovation and how to 
implement it in our work and life.

Theodore Levitt once said: “Creativity is thinking up new things. Innovation is DOING new things”.

As the world evolves and changes rapidly, so do organizations (as well as their employees) who 
are required to provide new solutions. Developing an innovative and adaptive approach can be 
achieved through creative thinking and innovation.

How to think outside the box and 
use it to create amazing things 
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Identifying the barriers to creative 
thinking and how to break them.

The CREATE model and the 
SCAMPER model.

For additional information please 
contact us today

Creativity and 
Innovation Training 
Workshop

In today’s world, creating things is an essential skill. This 
workshop will teach you how to use your ideas effectively to 
create amazing things!
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https://api.whatsapp.com/message/KKHCAVGCATAXD1?autoload=1&app_absent=0
https://www.youtube.com/user/yanivshenhav
https://www.facebook.com/mash.org.il/?show_switched_toast=0&show_invite_to_follow=0&show_switched_tooltip=0&show_podcast_settings=0&show_community_transition=0&show_community_review_changes=0&show_follower_visibility_disclosure=0
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