
.השפה היחידה להבנת דברים מסוימים היא חוויה ישירה"
"חייבים לגעת בשביל לדעת. יש חוויות שפשוט לא ניתן לתרגם

טום בראון

בואו להטמיע ערכים ארגוניים  
באמצעות משחקים

?מחפשים פעילות שוברת שגרה וקלילה
ליצור  , סדנאות שמאפשרות למשתתפים להכיר זה את זה לעומק

?דרכי חשיבה מקוריות ויצירתיותחדשים ולפתח שיתופי פעולה 

:מוזמנים להכיר את מגוון החוויות שאנחנו מציעים



סדנאות

המעוניינים בשיפור ממשקי עבודה  , הסדנאות מיועדות לצוותי עבודה
.שוברת שגרה ומשחקית, ולפיתוח מנהלים באווירה קלילה

 יצירת  , שיפור החיבור בין העמיתים–משחקים שמחברים אנשים
.שיתופי פעולה וחיזוק עבודת הצוות

 י התבוננות  "מתן כלים לפתרון בעיות ע-פיתוח חשיבה יצירתית
.חשיבה על תהליכים מזווית ראיה שונה וחדשנית, אחרת ויצירתית

רלוונטית ומהנה, הפעילות הייתה אטרקטיבית"
התגובות שקבלתי מעובדים לאחר מכן  

.היו מעל לכל הציפיות וגם ההיענות הפתיעה ובגדול

"אין לי ספק שנעשה שיתופי פעולה נוספים

ESCמנהלת, נעם בן ארי מטריאלסאפלייד ,



 מדויק עם הלקוח  בירור צרכים הסדנאות נערכות לאחר תהליך
.ונבנות באופן המותאם לצרכי הארגון והצוות

 משחקים שונים ומגווניםהסדנאות כולן מועברות באמצעות  ,
חידות  , משחקי משימות, משחקי הכרות מעמיקהביניהם 

.ומשחקי חשיבה ייחודיים מעץ
 של התהליך כדי שהמשתתפים יוכלו  עיבודבתום כל סדנה נערך

.בעבודתם בפועל את הכלים שרכשוליישם 

.רציתי להגיד תודה על סדנא נהדרת שהעברת לנו
התקלתי אותך בפחות משבוע התראה לבוא אלינו לסדנת  , קודם כל

HP SCITEXחשיבה יצירתית לכל המנהלים בתפעול של 
.ואת זרמת אתנו בקלילות ובנחמדות

לא התעייפו  . אנשים נהנו ושיתפו פעולה, הסדנא עצמה הייתה מצוינת
.כולם השתתפו. ולא ישבו בצד

.קיבלתי הרבה תגובות חיוביות למחרת על כך שהיה מאוד מוצלח
כבר העברתי את המלצתי למשאבי אנוש שישתמשו בסדנא הזאת לעוד  

.מחלקות בעתיד

HPמחלקת תפעול , דנה



מטיילים בשבילי המשחק–הפנינג 

,הפנינג המיועד לפעילות חברה
יכול לשמש גם כפעילות קבלת פנים  

.  באירוע חברה וכן לאירועי משפחות

,  בשטח נפרסות מספר תחנות
,  כשכל אחת מהן מאוישת על ידי מנחה

:המכוון ומאתגר את המשתתפים

משחקי ענק מעץ
אתגרי יחיד
משחקים זוגיים
 גדוליםרצפתייםמשחקים



אולימפיאדת משחקי חברה וחשיבה מעץ

,  פעולה-המתמקדת בשיתופי, מגבשת וכיפיתפעילות תחרותית 
.פתרון בעיות על ידי חשיבה יצירתיתעבודת צוות ומסייעת ל

במפגש הפעלנו את כל החושים ואת כל הגוף  
)כולל חלקים במוח שחשבנו שכבר אינם(

,הכול אפשרי–גרמת לנו לחשוב אחרת ובעיקר להאמין 
בחיי היומיום שלנו  ,  קיבלנו כלים פרקטיים ליישום בפעילויות הדרכה

.וגם שיטות לאימון ופיתוח היצירתיות שבנו

.מלמד ובעיקר מהנה מאד ומגבש, היה מעניין

בזק בינלאומי, מנהלת תחום הדרכה ופיתוח ארגוני, חזןלופושירלי 



מתנות ממותגות ייחודיות

. משחקי חשיבה קטנים במנעד רחב של מחירים
.  ניתן למתג את המשחק בלוגו הארגון

,  המתנה מעבירה מסר מצוין של יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא
.וכמובן שנשארת כמזכרת למקבל המתנה

:במתנות הממותגות ניתן להשתמש כ
 במסגרת אירוע או כנסמתנה לעובדים
מתנת ימי הולדת
GIVE AWAY  ללקוחות בכנסים או פגישות

משהו יצירתי  , בחרנו בקוביית סומה שהעובדים ממש אהבו לקבל"
.מתנה שנשארת בבית וכל המשפחה נהנית ממנה, ושונה משנים קודמות

מהירות  , יעילות! אני רוצה לציין כי השירות שקיבלנו מגלי היה מעולה
.ואספקה לפי המועד

MKSחברת , מיטל אשכנזי



צרו קשר

הפייסבוקלבקר בדף , מוזמנים להתרשם מאתר האינטרנט שלנו
.ולהזמין את החוויה הבאה

!שיהיה לנו משחק מעצים
050-2468797–גלי 

י גלי אשכול  "ע2013הוקמה בסמרטווד
בוגרת לימודי הנחיית קבוצות  , גוליגר

.ומשחקולוגיה

אנו מאמינים בלימוד חוויתי  בסמרטווד
במטרה להעניק כלים  , כיף ומשחקבאמצעות 

יצירת שיתופי  , פרקטיים לחיבור בין אנשים
,  חשיבה יצירתית וחדשניתפיתוח , פעולה

התמודדות  , יכולת תכנון וחשיבה אסטרטגית
.ניצחון והפסד בכבוד ועוד, עם אתגרים

צחוקהרבה , חוויה ייחודיתאנו מבטיחים לכם 
בדרך משחקית  והנאה והפנמת המסרים 

.וחיובית

?מי אנחנו

https://www.facebook.com/smartwoodgames/
https://www.smartwood.co.il/


בין לקוחותינו
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