
מערך שיעור 13: חשיבה יצירתית

כל הזכויות שמורות לרויטל הנדלר 2021

מטרת השיעור●

טיפוח ושיפור חשיבה יצירתית.-

מאפייני השיעור●
היכרות עם היזמת איריס שור, שבונה את הסטארטאפ השלישי שלה אחרי אקזיט -

גדול בגיל 30. איריס תספר לנו על תהליך החשיבה היצירתית בסטארטאפים שיזמה.

 תרגול חווייתי: סיעור מוחות בלמידת עמיתים.-





בואו נתחיל ונראה איזה תובנות 
הצלחתם לחלץ מהסקר וממחקר 

השוק - האם הן ישנו את האופן שבו 
המיזם יקרום עור וגידים?!



אתם פשוט נפלאים! הגעתם לתובנות נהדרות 
שבוודאות יעזרו לכם בהמשך הדרך היזמית 

 שלכם!



 זה לא נתפס כמה מהר אתם מתקדמים! 
 אני פשוט לא מאמין שזה קורה לי!



 

המשימה שלכם: לחשוב יצירתי, לפתוח את הראש ולעשות סיעור 

!GO .מוחות. זכרו: בלי שיפוטיות והמון רעיונות 

 

סוד היזמות הבא 
שלנו אליכם - 
סוד החשיבה 

 היצירתית. 

https://vimeo.com/372221553


 יודעים למה אני בטוח שתסתבכו? 
 

כי לרוב המוח שלנו נמצא בסוג של "בית כלא" והוא אוהב רק את ●
 המוכר והידוע.

כי לרוב אנשים מצמצמים כל רעיון לדפוס של ”או/או” ולא ●
 שמים לב שישנן דרכים אחרות לראות את הדברים.

כי כולם מחפשים את הרעיון "הטוב ביותר" במקום להבין ●
 שריבוי רעיונות הם היוצרים יצירתיות. 

כי לרוב אנשים מתעצלים לקרוא תיגר על הברור מאליו ומתפתים ●
 להיגרר לפתרון הקל.

כי לרוב אנשים קופצים מהר מדי להחלטות מבלי להקדיש ●
מספיק זמן כדי לאפשר לדמיון לנוע בחופשיות ולבדוק דרכים 

 נוספות.
כי לרוב קיימת נטייה לקונפורמיזם, כלומר מחפשים את התשובה ●

 שכולם מצפים לה.
 כי הרוב חוששים להיראות טיפשים או להיות מושפלים.●

והנה כל חסמי היצירתיות 
 שאתם צפויים לפגוש. 



  אל תתנו לזה לקרות: כללים לסיעור מוחות מוצלח
רעיונות משוגעים: העלו רעיונות משוגעים, יצירתיים, פורצי דרך, אל תתחשבו במגבלות ”●

 הגיוניות”, אל תתביישו.
תעדו הכול: במהלך התהליך חשוב ביותר לתעד כל רעיון שעולה, כי מטבעם של רעיונות ●

ומחשבות לצוץ ולהישכח כמעט באותה מהירות שבהם הם עולים. כדי לא לפספס רעיונות 
 טובים, חשוב בשלב סיעור המוחות לכתוב כל מחשבה שעולה.

”הכול הולך”: כל הרעיונות טובים בשלב זה. אל תפסלו רעיונות, כי בבסיס כל רעיון ”טיפשי” ●
 יכול להיות פתרון מושלם.

כמה שיותר רעיונות: חשוב להעלות הרבה רעיונות. אל תסתפקו ברעיונות בודדים. כל רעיון ●
 נוסף מוביל לאסוציאציה נוספת ומשם לרעיונות יצירתיים נוספים.

הגבלת זמן: תהליך סיעור המוחות חייב להיות מוגבל בזמן קצוב. הגבלת הזמן מסייעת להסיר ●
חלק מחסמי החשיבה שיש לנו ומנטרלת את השיפוטיות והביקורתיות. חושבים מהר, שטחי ולא 

 לעומק.
 אנרגיה: שמירה על קצב עבודה אנרגטי ועל גישה חיובית מעוררת יצירתיות. ●



שתפו בפדלט את הרעיון הכי משוגע 
שהעלתם, אפילו אם הוא הכי גרוע 
בעיניכם וגם שתפו ברעיונות שונים 

שהצלחתם להמציא.



אז בהצלחה 
 במשימה שלכם!

 
 

הגיע זמן לשנות 
 את כללי המשחק,

 הגיע זמן להפוך 
 ל - 


