
 

Hamelacha 4, Lod Israel 7182008     | 7182008 לוד , 5, קומה 4המלאכה רחוב 
    admin@maoz-il.org    |www.maoz-il.org  |+972-8-638-6000 

 

 אילוצים מגבירים יצירתיות
 <6.4.20 >סיכום וובינר

 

 דקות קריאה:  

 . SIT-מנחים: דקלה בניסון וארז צליק מ 

 חברי רשת ואורחים נוספים.  80-משתתפים: כ

 ציטוטים נבחרים

"....." 

 יצירתיות וחדשנותהקדמה/

יצירתיות וחדשנות מנסות לחבר שני דברים סותרים: משהו יצירתי, כאוטי וספונטי, אבל בתוך ארגון שצריך   ▪

לעבוד בצורה מסודרת, שיש לו משימות, תקציב, ערכים, רגולציה ואחריות כלפי אנשים ולכן הוא לא יכול  

 להשתולל לפי האינטואיציה. אפשר לעבוד על יצירתיות באופן שמחבר ביניהם.

יש לנו קיבעונות חשיבה: נטייה לתפוס אובייקטים וסיטואציות בדרך מסוימת ולהיות עיוורים לחלופות  ▪

מהזמן כדי שנהיה   95%- אחרות. הדרך האוטומטית שבה המוח תופס דברים ומפרש אותם. זה מצוין לנו ב

ל זה מפריע כשאנחנו  אנשים סתגלנים, נגיב במהירות ובאופן אוטומטי. מוותרים על דיוק לטובת יעילות. אב

 רוצים חשיבה אחרת, כי אנחנו לא רואים את מה שאנחנו לא רואים. 

 איך אפשר להתגבר על קיבעונות חשיבה? איך לחשוב מחוץ לקופסה?

לחשוב עם עוד מישהו, גם אם לא חולק איתנו תפקיד ולא מבין לגמרי את הבעיה שלנו. כשמתמללים את   ▪

 חראיים בהתנהלות.הבעיה והרעיונות, הופכים ליותר א

▪ Necessity is the mother of all inventions  אבל איך נוודא שזו תהיה המצאה רצינית ולא אלתור של .

 מסקינגטייפ? 

 כן.  –  אבל על דפוסי החשיבה שלנו , לא נוכל להשפיע. על אילוצי הסביבהו על קיבעונות החשיבה  ▪

 ארבעה דפוסי חשיבה שמעודדים יצירתיות

לי, ללקוחות שלי, בזמנים מסוימים. רק   –כששומעים רעיון או פיתרון חדש לחשוב קודם על התועלות  .1

 אח"כ להתייחס גם להתנגדויות ולאתגרים.  

להשתמש קודם במשאבים שממילא קיימים במערכת. זה פחות נחשב, אבל   – עיקרון העולם הסגור  .2

כל דבר הוא משאב. וגם אם העולם  אפשר באמצעותם להגיע להמצאות פורצות דרך. כל אחד ו 

משתנה, כמו עכשיו עם הקורונה, יש משאבים אחרים שאפשר להיעזר בהם )כמו טכנולוגיות למידה  

מרחוק שמחליפות למידה פרונטלית(. עושים זאת באמצעות הטבלה שבשקף "עיקרון העולם הסגור"  

 בסוף הסיכום. 

הם אבל הפיתרון יכול להיות בהקצנת הבעיה.  אנחנו נוטים להפריד ביני –להשתמש בבעיה כפיתרון  .3

חומר   –למשל, המקום הכי מזוהם בבית חולים הוא דלתות הידיות, ובחברה אמריקאית מצאו פיתרון 

חיטוי שיושב על הדלתות ובכל פעם שפותחים אותן הוא מחטא את הידיים והסביבה. פיתרון גאוני  

שינוי הרגלים, והמקום הכי מלוכלך בבית החולים  שכרוך בעלות נמוכה, טכנולוגיה קיימת, לא כרוך ב

 הפך למקום הכי נקי.  

 סיכום
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 דווקא עכשיו כדאי לחשוב באופן שיטתי, לסרוק את הסביבה ולחפש פתרונות. 

האינטואיציה מחזקת קיבעונות. אם נשענים על האינטואיציה כשנתקלים באתגר, שולפים מהזיכרון מה שנראה  

נעים ממה שמפחיד אותנו. השיטתיות תנטרל את האינטואיציה. תדרוש לרשום את מה  לנו ומרגיש לנו נכון, ונמ

 דבר ולהתמקד קודם בתועלות.- שקורה סביבנו, לרשום הכול בלי לתעדף, ואחר כך לבדוק דבר 

 

 

 


