
קורס חדשנות 
שימושית    

שפר את התוצאות העסקיות 
שלך באמצעות חדשנות

על SIT - חשיבה המצאתית שיטתית

 SIT-Systematic הקורס יועבר על-ידי חברת

Inventive thinking, חברה העוסקת בחדשנות 
למעלה מ-18 שנה, אשר חרטה על דגלה לסייע 

לחברות וארגונים בארץ ובעולם לייצר ערך מוסף 

ללקוחותיהן, לשפר ולייעל את תהליכי העבודה 

ולבדל את עצמן מהתחרות באמצעות כלים 

ומתודולגיה של חדשנות.

מאז שנת 1996 עבדה SIT עם למעלה מ-850 

חברות וארגונים בכ-70 מדינות בעולם, ביניהם: 

 ,Shell ,סימנס, Bayer, אלביט מערכות, קומברס

 General ,אינטל, ג'ונסון אנד ג'ונסון, נסטלה

Electric ,HP;  בנוסף לאוניברסיטאות, גופים 
מוניציפאליים וארגונים ללא מטרות רווח. 

מטרות הקורס

קורס חדשנות שימושית מיועד לבעלי מקצוע העובדים בארגונים או עצמאים המעוניינים ללמוד 

מתודולוגיה לחשיבה אחרת אשר תסייע להם בעבודה בפרט ובחיים בכלל.  בקורס תחשפו 

לגישת חדשנות מעשית המאפשרת יצירת פתרונות יצירתיים וחדשניים במקומות בהם מוצו 

הכלים הסטנדרטיים; תפתחו יכולות לזיהוי וייצור הזדמנויות לחדשנות תוך הימנעות מטעויות 

נפוצות; תזהו קבעונות חשיבה ותלמדו כיצד להתגבר עליהם; תתנסו בהפעלת השיטה על נושא 

שתבחרו מעולמכם. 

על הקורס

במהלך שלושת ימי הקורס תלמדו את שיטת SIT לחשיבה אחרת באופן אינטראקטיבי ומהנה, 

במטרה להגדיל את ארגז הכלים שלכם על מנת לאפשר לכם להיות יצירתיים וחדשניים יותר 

בחיי היומיום המקצועיים והאישיים.
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 אל תעשה חדשנות, תחדש 
במה שאתה עושה

בחלקו הראשון של הקורס נלמד חדשנות מהי, 

מה מונע מאיתנו לחדש ולחשוב אחרת, וכיצד ניתן 

להתגבר על המכשולים. נכיר את שיטת SIT לחשיבה 

המצאתית שיטתית וכיצד היא יכולה לסייע לנו 

בשבירת קבעונות חשיבה. בסיומו של חלק זה יבחר 

כל משתתף נושא או סוגיה עליה ירצה לעבוד במסגרת 

הפרויקט האישי.

 פתרון בעיות יצירתי

בחלקו השני של הקורס נתיידד עם שיטה חדשה 

ויצירתית לפתרון בעיות, נלמד לבחון את סביבת

הבעיה מנקודת מבט שונה וחדשה ונלמד כיצד ניתן 

.SIT להגיע לפתרונות אחרים באמצעות שיטת

סוף חלק זה יוקדש לתחילת העבודה האישית על 

.SIT הנושא הנבחר בליווי צמוד של מנחה

למידה מתוך התנסות

 בחלק זה של הקורס נתרגל את הכלים שלמדנו עד כה, 

נתמקד בלמידות מתוך התנסות אישית ונלמד כיצד השימוש 

בשיטת SIT שונה מהחשיבה האינטואיטיבית שלנו. נעמיק 

את הידע שלנו במתודולוגיה ונלמד כלים ועקרונות נוספים 

להעלאת רעיונות חדשים באופן פרואקטיבי.

פרויקט אישי

במהלך הקורס ולאחריו יתנסה כל משתתף בפרויקט 

אישי על סוגיה או נושא אשר יבחר. מטרת התרגול היא 

לחבר את הנלמד בקורס לעולמות התוכן ההטרוגניים של 

כל משתתף ומשתתף ולאפשר למידה אפקטיבית ונכונה 

של המתודולוגיה.  מנחה SIT ילווה את המשתתפים לפני 

ובמהלך הפרויקטים האישיים והתרגול המעשי ויתמוך בהם 

במהלך העבודה האישית לטובת הצלחת הפרויקט ושיפור 

התוצאות.

מבנה הקורס
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