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 טרת הפעילות מ

 
 בסגנון "חדר בריחה"  המצאתית, דרך משחק-ללמוד טכניקות לחשיבה יצירתית   

 חדשים  פתרונותלהציע  + ליישם +  לתרגל

 בתפקיד ובארגון  לאתגרים הקיימים

 איך בדיוק זה קורה?

 :(  חלקים 3 -בהרפתקנית כייפית ובפעילות  

תקופתי, הופך המנהלים השגרתי או כנס הצוות התארו לכם... שמפגש משחקים.  –חלק ראשון 

 ת, שמשוגרת אל המשתתפים בוידאו מצולם של מנכ"ל או קב"ט הארגון:   מרגשבמפתיע למשימה 

בשנה האחרונה אנחנו עובדים  ! עלינו לגייס אתכם למשימה סודית ומיידית! חברים יקרים, עצרו הכל "

גדולי המומחים בתחום והוא    עםשיתוף פעולה  ב  עתידני של מוצר הדגל של הארגון, ביחד על פיתוח 

מרוב לחץ, המדען הראשי של תוכנית   , חודש לפני ההשקה,דווקא עכשיו ולמי!! צפוי לעשות מהפך עו 

, בצוללת צהובה, ויש  איתו הוא נעלם  בידינו!שיש  האבטיפוס היחידי ע וברח עם -ג -ת -ש-הפיתוח ה 

  אותו לידינו הבטוחות, ולהציל את עתיד הארגון!דקות להצליח לתפוס אותו ולהחזיר   30לכם 

 בהצלחה!" 

 

 "המדען המטורף והצוללת הצהובה"

 

  הרפתקניתפעילות 

 בארגון  יצירתיתהחשיבה הלפיתוח 

 



  

___________________________________________________________________ 

 www.thecapsule.co.il|  פיתוח ארגוני הרפתקני –הקפסולה 

 

  המשתתפיםבהן  דקות 40 - "המדען המטורף והצוללת הצהובה" מתחיל המשחקכך 

בריחה", תוך כדי שימוש בחפצים ואביזרים בצורה יצירתית   חדרבסגנון "ומשימות חידות  יםפותר

 ותוך שיתוף פעולה עם שחקנים אחרים. 

חשיפת החידות המרכזיות שבמשחק  חשיבה יצירתית":הרצאת "טכניקות ל –חלק שני 

, תוך שילוב דוגמאות מהחברות המובילות בעולם במקביל  המצאתית- כטכניקות לחשיבה יצירתית

 וכן של המשתתפים. לדוגמאות מעולם הת

יישום הטכניקות שהוצגו על  בקבוצות קטנות. שיח "להמציא את עצמנו מחדש": – לישיחלק ש

של המשתתפים, כאלו שיש צורך "לפצח" אותם או להסתכל   םבתפקיד תהליך/תוצראתגר/קושי/

 יחד. -עליהם "מזויות חדשות" תוך הפעלת חשיבת

 הצגת תוצרים ורעיונות במליאה.  לסיכום,

 

 למי זה מתאים? 

  לבעלי הדרגים, בכל למנהלים גם  מאוד מתאים ויצירתיות. בחדשנות שמתעניין מי לכל

  .מסרים  והעברת תוצרים מוצרים, פיתוח ,לקוח חווית וחדשנות, יזמותב  העוסקים תפקידים

 ניתן שבו  ומזמין, בטוח מרחב יצירת על הוא וללמידה, לחוויה מעבר בפעילות, המרכזי  הדגש

 תחושת פיתוח ותוך המשתתפים של גבוהה במעורבות משותפת, יצירתית" מדרגה "קפיצת לבצע

 המורכבת.  הארגונית המציאות עם להתמודד שלהם, האישית המסוגלות

 

 הפרטים הטכניים 

 

                

 בכל מקום  מתקיים  משתתפים                   150ועד  3-שעות                   מ 3או  1.5

 

 

דברו איתנו  –מתאים כסדנא ומתאים כפעילות בכנס 

                     :( ונשמח לשחק וליצור גם איתכם

                                                       

 054-7754177 –עדי ליבנה 

 052-8557037 –יוני חי 


