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"And that is why it is always Day 1" * 

כלים מתקדמים יישומיים לחשיבה ניהולית יצירתית בעולם של חוסר   מעניקה  Creativity in Actionתכנית  
ודאות. המנהלים, החברות והארגונים שיצליחו וישגשגו בתקופה זו חייבים לפתח גמישות מחשבתית, תושייה, 
הכלה של חוסר בהירות, דיוק עצמי וחוסן נפשי. המשתתפים ילמדו ויתרגלו כלים מעשיים של יצירתיות מובנית  

משבר    חה עסקית וארגונית. המטרה: הגעה אל הישגי שיא בעולם של שינוי, הן כיחידים והן כארגונים.להצל 
הסיסמאות על "חוסר   הקורונה גזר רשמית את הסרט בטקס שבו הבנו כולנו חגיגית: אנחנו חיים בעולם חדש.  

א את עצמנו מחדש הפך יומית, שהופנמה אצל כולם: הצורך להמצי -ודאות" ו"שיבוש" התחלפו במציאות יום
 לצורך קיומי עבור עובדים, מנהלים וארגונים.  

 *ג'ף בזוס במכתב לבעלי המניות של אמזון

 בין הנושאים בקורס: 
במהלך הקורס נעשה שימוש במתודולוגיות החדשניות ביותר הקיימות כיום, כגון ניתוח מקרי בוחן של תבונה  

יוצאותיצירתית, היפוכים מחשבתיים, מודלים של   )פילוסופיה, -לימוד מדמויות  דופן, חיבור בין תחומי דעת 
פסיכולוגיה יצירתיות, מדיה(, מנגנונים של רפלקציה וחשיבה ביקורתית, שיחות קצרות ומפתיעות עם מומחים  

 מובילים ברחבי העולם, עבודה המשלבת מרחבים מקצועיים ואישיים ומרתונים לפריצות דרך. 

 מיועד הקורס? למי  
  |   ארגוניים, עסקיים ושיווקיים  .ותיועצים  בעלי ניסיון מקצועי משמעותי |  ות בדרג בכיר ובינייםומנהל   למנהלים

 יזמים וסטארטאפיסטים 

   ד"ר אייל דורון   –  ניהול אקדמי 
לפיתוח חשיבה יצירתית. מומחה לפיתוח    SEISEIמתודולוג ארגוני ויועץ אסטרטגי בארץ ובעולם. מפתח שיטת  

 יכולות יצירתיות פורצות דרך וניהול יצירתי בתנאים של חוסר וודאות.

 בתכנית:   בין האורחים
   | מיהאי צ'יקסנטמיהאיי | סטיבן מיטשל | ביונסה | ריד הייסטינגס | ג'ף בזוס |  מישל וברק אובמה  | ריד הופמן

 קישירו טויודה ואקיו טויודה | שיניצ'י סוזוקי | ג'ימס קולינס | שריל סנדברג
 

 למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן 
 . לפחות   80%של  מותנית בנוכחות    ה תעוד ה שעות אקדמיות. קבלת    48  בעבור 

 
 : הלמידה שלנו לפרטים נוספיםץ  מוזמנים לפנות ליוע 

 ilan.shamir@runi.ac.il|   053-4777387אילן שמיר | 

 
 *המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים קלים בתכנית


