
 
 
 

 חשיבה, התנהגות וקבלת החלטות.סילבוס   

 צחי גולדמןמרצה: 
 

ו אנו חיים מתקדם ומתפתח בקצב שהולך ומאיץ. קשה מאוד לצפות מה יהיו המשרות בהן נעבוד כולנו העולם ב
עם זאת, מרבית  שנים. מכאן, שקשה לצפות מהן המיומנויות שידרשו מאתנו בהמשך הקריירה שלנו. 20או  10בעוד 

ויותר השנים  50מסכימים שישנם תחומים ומיומנויות שבהם ידרשו אנשים טובים גם ב המומחים והמדענים 
מרביתנו לומדים את . הבאות. מיומנויות של חשיבה, פתרון בעיות, חשיבה יצירתית, קבלת החלטות רכה וכד'

. לעיתים נדירות המיומנויות הללו באופן יומיומי תוך כדי החיים. כולנו חושבים, פותרים בעיות ומקבלים החלטות
לרובנו קשה לציין בדיוק אנחנו שומעים על מישהו שלמד והתאמן על אותן  מיומנויות באופן פורמלי ומקצועי. 

באילו כלים של חשיבה אנחנו משתמשים ביום יום, באילו כלים ושיטות אנחנו משתמשים כדי לפתור בעיות ומהם 
 בודה ובחיינו הפרטיים.י לקבל החלטות שונות בעדהכלים שמשמשים אותנו כ

 
 :קורסאודות ה

כלים מעשיים  ים: טעויות וכשלים נפוצים בחשיבה,הקורס מלמד כלים פורמליים פשוטים ומעשיים שכולל
ם על מחקרים מדעיים וניסיון כל הכלים מבוססי קבלת החלטות בשוטף ובזמן אמת.ולופשוטים לפתרון בעיות. 

, משחקי הקורס הוא מעשי והלימוד כולל תרגילים, דיונים, דוגמאות יישומי רב שנים גם בלימוד וגם ביישום השוטף.
 שעות 3מפגשים בני  5 קורס מעשי הכוללזהו  והתנסויות. תפקידים

 
 

 :מטרות
 להכיר הטיות קוגניטיביות ויוריסטיקות מרכזיות.

 להכיר וליישם כלים פשוטים לחשיבה.
 ות לפתרון בעיות.להכיר וליישם כלים ושיט

 להכיר כשלים מרכזיים בקבלת החלטות.
 להכיר כלים לקבלת החלטות שוטפות.

 להכיר כלים לקבלת החלטות בזמן אמת ומצבי חירום.
 
 

 .:קהל יעד
מנהלים ואנשי מקצוע שנדרשים במסגרת תפקידם למצוא פתרונות יצירתיים לבעיות שונות באופן שוטף, לקיים 

 יעילים וקצרים ואנשים שבסמכותם לקבל החלטות מקצועיות שונות. תהליכי חשיבה יומיומיים
 

 :קורסנושאי ה
 הטיות קוגניטיביות מרכזיות.  •
 טוב או רע? –יוריסטיקות  •
 שונים.מעשיים כלי חשיבה  •
 גישות וכלים לפתרון בעיות כולל נקודות עיוורות ושגיאות נפוצות. •
 כשלים נפוצים בקבלת החלטות. •
 בשוטף ובזמן אמת.כלים לקבלת החלטות  •
 



 
 
 
 
 

 צחי גולדמן –אודות המרצה 
 מפתח שיטות וכלים פשוטים על מנת לסייע לאנשים למצות את הפוטנציאל שלהם. •
 ובחינות סטנדרטיות. GMAT ,GREמייסד ובעלים של בית ספר אופק להכנה ל  •
 בתחומים מורכבים.שנות ניסיון יומיומי בבניית קורסים והעברת הרצאות  20מעל  •
 דש ללימודי שוק ההון. -מנכ"ל לשעבר של מכללת מיטב  •
 בית ספר למקצועות המחשב. –מנהל בעבר של בית הספר של האקריו  •
 מלווה עסקי של מנהלים בתחומי החשיבה, פתרון הבעיות וקבלת ההחלטות. •
 מרצה בתחומי החשיבה, פתרון הבעיות וקבלת ההחלטות.  •
 מפקד קבוצת חשיבה ותכנון. –במילואים  •
 והנחיית קבוצות.ועסקי שנים באימון אישי  10בעל ניסיון של מעל  •
 
 

 : ציוד נדרש
 כתיבה ומוח פנוי לחשיבה. כלי

 
 :לו"ז

 להלן הלו"ז .16.05.2019הקרוב ייפתח הקורס 
 
  18:00-21:00 ה 16.05.2019 1
  18:00-21:00 ב 20.05.2019 2
  18:00-21:00 ה 30.05.2019 3
  18:00-21:00 ה 06.06.2019 4
במקרה של שינוי או   18:00-21:00 ה 13.06.2019 5

ביטול מטעם אקסטרא 
יתקיים שיעור השלמה 

 20.6-ב
 
 

 :לפרטים נוספים והרשמה
  אקסטרא אתר, 6225333-03טלפון: , xtra2@student.co.il מייל:

 
 

 ים בתכני הקורס ובזמני הקורס בכל שלב.* חברת אקסטרא סטודנט שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינוי

mailto:xtra2@student.co.il
http://xtra.student.co.il/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%9D/%D7%A4%D7%A8%D7%96%D7%A0%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A7-%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99/

