


כולנו  ... היה גאון לא רק במתמטיקה" תורת המשחקים"מי שהמציא את השם "

 "משחקים פוליטיים ומשחקי חיים, משחקי מחשב, משחקי קופסה: אוהבים לשחק

מרכז שגיא לחקר "במסגרת פועל " משחקי מנהלים"מיזם 

לניהול  ס "תרומתם של טדי ועמי שגיא וביה "האינטרנט

.  באוניברסיטת חיפה

 ,שיזף רפאלי' פרופבראש המיזם עומד 

ומומחה בעל שם  לניהול ס "ביהראש 

עולמי בתחום חקר האינטרנט ומשחקים  

(/http://rafaeli.net. )ממוחשבים

מי אנחנו

תחומי פעילותינו

סדנאות העצמת יכולות למנהלים-  
,  ניהול חדשנות והובלת שינויים ,החלטותקבלת הסדנאות עוסקות בתחומי  

  ,עיסקיתחשיבה פיתוח  ,פעולהשיתוף תחרות מול  ,עבודה מטריציונית
...שירות ועודבמרכזי ניהול  ,אסטרטגיה עיסקית

המשחקים הרציניים"היכרות מעמיקה עם עולם  -מחקר ופיתוח  "
.  ואיתור משחקים וסימולציות המותאמים לצרכי הלקוח

בחינת תהליכי הכשרה בחברות והצעת דרכים לשילוב או פיתוח   -ייעוץ
.משחקי מחשב מבוססי מציאות בהתאם לצרכי הארגון

(דיקסיט וניילבאף)

לשלב בין ידע  לכם מציעים " משחקי מנהלים"
  "משחקים רציניים"כלים מעשיים ו ,אקדמי עדכני

http://bit.ly/d2VZqR
http://bit.ly/d2VZqR
http://bit.ly/d2VZqR
http://bit.ly/d2VZqR
http://rafaeli.net/


חדשנות  סדנת ניהול  ,סדנת קבלת החלטות -ניהוליכולות סדנאות העצמת 

ושיתוף פעולה וסדנת עבודה  סדנת תחרות  ,מטריציוניתסדנת עבודה , והובלת שינויים

.בשרשראות אספקה

משחקי  "הסדנאות משלבות בין הרצאות ותחקירים בהובלת טובי המרצים מסגל 

שהוא משחק   ,"החוליה"בחלק מהסדנאות משולב משחק ". משחק רציני"לבין " מנהלים

ניהול ממוחשב וייחודי המתרגל את המשתתפים בקבלת החלטות לנוכח דילמות  

.ניהוליות

,  סדנאות פיתוח ותרגול חשיבה עיסקית -עיסקיותיכולות סדנאות העצמת 

.מרמה בסיסית ועד לרמה אסטרטגית ,ברמות משתנות לפי צרכי הלקוח

 ,בסדנאות אלו המשתתפים עוברים הרצאות על נושאים שונים מעולם הניהול העיסקי
ומתחקרים את תפקודם בכל נושא  " משחקים רציניים"מיישמים את הידע הנרכש דרך 

.ואת תפקודם הכולל כמנהלים

,  סדנת ניהול במרכזי שירות לקוחות, סדנת תמחור -סדנאות בתחומים ייחודיים

...סדנת שווקי ניבוי ועוד ,סדנת ניהול מוסדות חינוך



 www.games.yeda.info :אתר אינטרנט

 :ליצירת קשר

8288490-04mm@gsb.haifa.ac.il: משרד

 054-7723357: מנהל שיווק ומכירות, שדה-תומר מוזס

מנהל -עודד גושן
(050-7317647 ,fog@012.net.il)

B.A בכלכלה ומדעי המדינה ,M.A במנהל ציבורי באוניברסיטת בר אילן  .
מתמחה בהכשרת  . שנות שירות מבצעי כאיש צוות אוויר 25אחרי ' ל במיל"סא

משחקי "אחראי על כלל פעילות . הון אנושי במסגרות צבאיות ואזרחיות
".מנהלים

"משחקי מנהלים"צוות 

רכזת מחקר ופיתוח -לימור שגב
(054-5266234 ,limor.segev.g@gmail.com)

B.A בפסיכולוגיה וחינוך ,M.A אוניברסיטת תל, בתקשורת מחשבים בחינוך-

שנות ניסיון בשילוב טכנולוגיות מחשוב בתהליכי למידה   12בעלת . אביב

,  פיתוח סדנאות וחומרי הדרכה, אחראית על שיתוף פעולה בינלואמי. והכשרה

.איתור ופיתוח משחקים

מנהל שיווק ומכירות   -שדה-תומר מוזס
(054-7723357 ,tomer0547723357@gmail.com)

B.A סטודנט ל, בפסיכולוגיה-M.A בעל ניסיון  . בתקשורת באוניברסיטת חיפה

.וקשרי הלקוחותאחראי על השיווק . שנים בחינוך 5של 

ראש המיזם ומוביל אקדמי -שיזף רפאלי' פרופ
(rafaeli.net)

ס לניהול באוניברסיטת חיפה ובראש מרכז  ",רפאלי עומד בראש ביה' פרופ
רפאלי הינו מומחה בעל שם עולמי  ' פרופ. שגיא לחקר חברת המידע

לתקשורת מתווכת מחשב ויועץ בתחומי האינטרנט וכלכלת מידע

http://www.games.yeda.info/
mailto:mm@gsb.haifa.ac.il

