
מהו תהליך קבלת החלטות ומדוע חשוב 
להכיר אותו?

מהם המנגנונים המשפיעים על תהליכי 
קבלת החלטות ואיך נוכל למנף את "קיצורי 

הדרך" המוחיים והפסיכולוגיים לקבלת 
החלטות בצורה מקצועית ונכונה?

בסדנה זו נעסוק בנושאים הבאים:

נאפיין דפוס קבלת החלטות אישי ונעמוד על 
היתרונות והחסרונות האישיים שלי בתהליך.

>>

ניחשף למתודות לאימוץ חשיבה ביקורתית 
ולקידום חשיבה ופעילות יצירתית וחדשנית. 
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סדנת קבלת החלטות  - 
איך לעבד מידע ולקבל 
החלטה בצורה חכמה?

למדו ותרגלו כלם מקצועיים לקבלת 
החלטות ממוקדות, מקדמות 

ואפקטיביות. 

אנו מקבלים בכל יום כ-35,000 החלטות אשר משפיעות על חיינו בכלל מעגלי החיים: על ההישגים בעבודה, על מסלול 
הקריירה ועל חיינו האישיים. תהליכי קבלת ההחלטות מושפעים ומוטים בגלל מגוון גורמים אשר עשויים לשבש ולהפריע 

- הטיות חשיבה, היעדר מיומנויות וחוסר תרגול ויישום בשיטות עבודה אפקטיביות.

בסדנת קבלת החלטות נלמד את השלבים בתהליך קבלת ההחלטות שלנו, נחשוף ונזהה תהליכים מוחיים, השפעות 
פסיכולוגיות נפוצות וגורמים נוספים אשר משפיעים עלינו במודע ושלא במודע על היכולת לקבל החלטה רצויה או נכונה. 

בסדנה, נאבחן את דפוס קבלת ההחלטות האישי שלנו ונתרגל כלים מקצועיים אשר יסייעו בתהליכי קבלת החלטות. 

Decision-making Workshop  - 
How to process information 
and make wise decisions?

In this workshop, we will cover:

What is “decision-making process” and 
why it is important to become familiar 
with it.

We will identify the mechanisms that 
influence decision-making processes 
and assess how to leverage cognitive 
and psychological "shortcuts" for 
making decisions in a professional 
and correct manner.

We will evaluate our personal 
decision-making patterns and identify 
personal advantages and 
disadvantages within the process.

We will assess methods aimed at 
adopting critical thinking tools and 
promoting creative and innovative 
thinking and actions.

Every day, we make nearly 35,000 decisions that affect all aspects of our lives. These 
decision-making processes are often biased and influenced by a variety of factors that may cause 
disruptions and interferences. Such interferences may include thinking distortions or lack of 
skills, as well as lack of practice and implementation of effective work methods.

In the Decision-making Workshop we will learn the steps associated with our decision-making 
process, assess and identify cognitive processes, common psychological influences and more. 
Throughout the workshop, we will examine our personal decision-making patterns and practice 
professional tools that will assist us in bettering our decision-making processes.

For additional information please contact us today

Learn and practice the professional 
skills necessary for making focused, 
proactive and effective decisions.
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לפרטים נוספים והזמנות צרו קשר עכשיו!

mailto:info@mash.org.il
https://www.mash.org.il/
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_community_rollback=0&show_follower_visibility_disclosure=0
https://www.youtube.com/user/yanivshenhav
https://api.whatsapp.com/message/KKHCAVGCATAXD1?autoload=1&app_absent=0

