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 סקרנות, תעוזה ושאיפה למנהיגות אחרת :דרישות קדם

 

 :מטרות הקורס

 שבירת פארדיגמות ודפוסי חשיבה

 הקניית מיומנויות בסיס לפיתוח חדשנות ומקוריות רעיונית

 

 :הקורסתקציר 

 

איננו יכולים להסתפק עוד ברכישת  -בעידן זה של המילניום השלישי, בו מילת המפתח היא חדשנות

 רק ולא לייצר שנוכל מנת לאינפורמציה ומידע.  עלינו לרכוש כלים מובנים לגילויה ופיתוחה של החשיבה ע

 להגיב!

קורס זה בא לספק דרכים אלטרנטיביות לפתרון בעיות השעה באמצעות חשיבה יצירתית.  התהליך מתבצע 

תוך קבלת כלים קונקרטיים והתנסות אקטיבית בהתמודדות עם משברים, מצבי לחץ והפתעה. המטרה היא 

ו לבסוף להכשיר עצמנו להתמודד עם מערכים משתנים בדרך שונה ובלתי קונבנציונאלית, שתביא אותנ

 לפתור בעיות במספר רב יותר של אפשרויות מהרפרטואר שהיינו מצויים בו קודם לכן.  

 איך עושים את זה? 

, שימוש להזדמנות עסקית, הפיכת טעות אקראית כמיומנותעל ידי התנסות בשבירת דפוסי חשיבה 

קורס שונה,  בסורד.פרובוקציה כאסטרטגיה ניהולית, פיתוח חשיבה פרואקטיבית, ושימוש בטכניקת הא

 מעורר חדשנות ויזמות מול מצבי משבר וכן בהתמודדות יצירתיות עם הון אנושי.
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 :חלוקה שבועית –תוכנית הלימודים 

 )התוכנית כפופה לשינויים( 

 : חסמי חשיבה ומלכודות האינטלקט1שבוע מס' 

 : חדשנות כדרך בידול ויצירת מותג ניהולי2שבוע מס' 

 יצירת תבניות חדשות/ שחזור תבניות קיימות ) תרגול סדנאי אקטיבי(: 3שבוע מס' 

 מתיאוריה למעשה -: אנשי החותם האישי4שבוע מס' 

 : פרובוקציה כאסטרטגיה ניהולית וטקטיקת האבסורד בפתרון בעיות5שבוע מס' 

 חיבור מוצרים ושירותים שונים לכדי מוצר חדש -:  טקטיקת הביסוסיאציה: 6שבוע מס' 

 : מצגות כיתתיות ) ראה פירוט חובות קורס(7ע מס' שבו

 : מצגות כיתתיות ) ראה פירוט חובות קורס(8שבוע מס' 

 ערך הטעות כהזדמנות -: החלטה וביצוע במצבי לחץ9שבוע מס' 

 סדנה -: תרגול אקטיבי של התמודדות עם מצבי משבר10שבוע מס' 

 סדנה –ות אפשריים להביא יותר משני פתרונ -: פתרון בעיות11שבוע מס' 

 גישות, מחקרים, אנליזות -: מנהיגות חדשנית12שבוע מס' 

 לייצר את הבידול והערך המוסף -: אמנות המיתוג האישי13שבוע מס' 

 : הכנה למבחן, סיכום קורס.14שבוע מס' 

 

 שיטה: 

 קורס אקטיבי המשלב הדרכה, סדנה אקטיבית, דיוני קבוצה, הדגמות וסימולציות.

 

  :הקורס ומפתח לקביעת הציון הסופיחובות 

 נוכחות לפחות( %80יש ) חובת נוכחות:  .1

העבודה תכלול פיתוח רעיון/ מוצר/ שירות/ פרסומת מהציון הסופי.  %70עבודה מסכמת::  .2

הדורשים חשיבה פורצת דרך בהתמודדות מולם. הסטודנטים יידרשו להפעיל את האסטרטגיות 

תת פתרונות חדשנים "היוצאים מן הקופסא". כמו כן יידרשו הנלמדות על תוכן המצבים הנתון ול

הסטודנטים להפגין ידע והפנמה של מגוון הגישות הרווחות בתחום החדשנות ופתרון בעיות: דהיינו: 

 מגמות שוק, אסטרטגיית האבסורד, ביאסוסיציה, טעות כהזדמנות ועוד. 

 יימסרו במהלך הקורס.: פרטים והסבר מפורט לגבי המטלה מצגת אמצע סימסטר  .3

 . מהציון הסופי %30מצגת כיתתית באופן פרטני או זוגי. 
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