
הרצאת מבוא לחשיבה המצאתית שיטתית

 " לחשוב בתוך
  הקופסה" 

מן הנושאים בהרצאה

 מהי חדשנות; סוגים שונים של חדשנות, כיצד נקבע אם משהו 	 
הוא חדשני

  קיבעונות והתמודדות עם קיבעונות; חלק בלתי נפרד שמלווה 	 
את חיינו

 שיטות מקובלות להעלאת רעיונות ולחשיבה יצירתית;	 
מה עובד ומתי

 גישות ומיתוסים בנוגע לחדשנות	 

 מקורות לחדשנות; מהיכן מגיעים רעיונות חדשניים? 	 

חשיפה לכלי חשיבה נבחר מתוך סל הכלים של השיטה	 

פתרון בעיות; מאפייני שיטת ®SIT לפתרונות יצירתיים	 

 	SIT דוגמאות רלוונטיות מן העולם ומקרי בוחן של

חדשנות בשיווק, ועוד	 

עקרונות מנחים בהרצאה
מפגש מרתק הנעשה בצורה אינטראקטיבית המשתפת 

ומערבת את הקהל ומלווה בדוגמאות רלוונטיות, סיפורי 
מקרה, חידות וסרטונים. 

עלות
6,000 ₪; לא כולל מע"מ

המחיר כולל 	

הרצאה )עד שעתיים(, מצגת ההרצאה בתום ההרצאה, שיחה טלפונית 
מקדימה עם המנחה לצורך חידוד המסר/ים, הכנה של המנחה להרצאה 
)Offline(, תמיכה של צוות ניהול ידע והסטודיו של SIT, נסיעות וזמן 

נסיעות

המחיר אינו כולל 	

מקום ההרצאה, הכיבוד והציוד הנדרש בהרצאה 
*תנאי תשלום: חשבונית תצא ביום ההרצאה. התשלום יבוצע בתנאי שוטף 30+

מס' משתתפים
ללא הגבלה

חוויה מעוררת השראה באמצעות היכרות בסיסית עם חשיבה המצאתית שיטתית

נשמח לספר לך גם על...

"ללכלך את 
הידיים"

"תפור 
למידותיך"

"חדשנות 
 בהישג יד" 

חווית למידה דינמית תוך לימוד והפעלה של 
עקרונות וכלים מתוך עולם החדשנות, על 

סוגיות מקצועיות מעולמם של המשתתפים.

הרצאה בכנסים או אירועים מיוחדים להם 
נדרשת יצירת תוכן ספציפי מתוך עולם 

החדשנות. התוכן יבנה בסיוע מנחה מומחה, 
SIT צוות ניהול ידע והסטודיו של

 משך	 
4 שעות

 מס' משתתפים	 
עד 16 איש

 עלות 	 
₪8,500 לא כולל מע"מ

 משך	 
עד שעתיים

 מס' משתתפים	 
ללא הגבלה

 עלות	 
9,000-12,000 ₪ לא כולל מע"מ

תרגול סדנאי, לקבוצה מצומצמת של 
משתתפים, הנעשה מיד בתום ההרצאה 

ומאפשר למשתתפים להפנים את ההרצאה 
באמצעות הפעלה של הכלים והעקרונות

 משך	 
שעה וחצי-שעתיים

 מס' משתתפים	 
עד 25 איש )מתוך משתתפי ההרצאה(

 עלות 	 
מחיר התוספת 2,500 ₪ לא כולל מע"מ

הרצאה מותאמת ללקוחסמינר חדשנותתרגול מעשי

חברת ®SIT-Systematic Inventive Thinking, המקור לשיטת 
"חשיבה המצאתית שיטתית", הינה חברת חדשנות ישראלית-
בינלאומית. מאז היווסדנו בשנת 1995 אנו מסייעים לארגונים 

בארץ וברחבי העולם לערער הנחות יסוד ולשבור קיבעונות 
מחשבתיים על מנת להשיג מטרות עסקיות.


