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רקע כללי
תחרות עזה לצד שינויים מהירים בטכנולוגיות ובשווקים מציבים בפני הארגונים של ימינו מציאות
המחייבת התמודדות עם שינוי מתמיד ועם הצורך לחדש על מנת ליצור ערך.
חדשנות יכולה להופיע בתחומים שונים ,והיא איננה מוגבלת למוצרים חדשניים או לחדשנות
טכנולוגית .כך ניתן לזהות חדשנות בשירות ,בתהליכים (כגון בתהליכי ייצור ,אך גם בתהליכים
פנים-ארגוניים שונים) ,בשיווק ובניהול .המסע של הרעיון מתחיל עם זיהוי הצרכים או הבעיה,
כשבמהלך החיפוש אחר הפתרון עולים רעיונות חדשים רבים .לאחר מכן מתבצע הסינון של
הרעיונות ,ומתוך שפע הרעיונות שעלו נבחר הרעיון המתאים ביותר ליישום .כאן ממשיך התהליך
בשכנוע הארגון לקבל את הרעיון ,בהכנת תוכנית ליישום ,בתהליך היישום ובשווק המוצר החדש.
מטרות הקורס:
 ליצור הבנה רחבה לגבי המשמעות של ניהול תהליכי חדשנות.
 להקנות לסטודנטים כלים שימושיים בתחום של ניהול חדשנות :החל מזיהוי הבעיה,
מתודולוגיות להעלאת רעיונות יצירתיים ,שיקולים לבחירת הרעיון ,ושלב יישום הרעיון
הדורש הכנסת שנוי בארגון.
 הקורס יכלול היבטים חוויותיים בתהליך הלמידה היאפשרו התנסות בכלים שילמדו
מבנה הקורס:
כל מפגש יחולק לשניים .החלק הראשון של כל שיעור יוקדש לדיון במושגים וסקירה תיאורטית
בנושאי השיעור .החלק השני יוקדש להתנסות חוויתית בנושא השיעור .מטרת ההתנסות לחבר את
התיאוריה לפרקטיקה ,להמחיש את המושגים והתהליכים הנלמדים וללמוד מתוך חוויה אישית
ורפלקציה.
דרישות הקורס
 .1השתתפות פעילה בשיעור.
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צוותית שנעשו לאורך הסמסטר וניתוח בהתאם לתיאוריות שנסקרו בכיתה.
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מטלות צוות (עליכם להתחלק לקבוצות של )- .
.
מטלה  :.בחרו  2דוגמאות לחדשנות בתעשיה והציגו אותם ב 2-0-שקפים (כל תחום אפשרי)
משימה  :2עליכם לזהות הזדמנות /צורך /אתגר במוצר ,שרות ,תהליך או חדשנות חברתית
בארגון שהנך מכיר או בארגון שקל ללמוד עליו יחסית.
מטלה  .בהתבסס על משימה  ,2בחר ארגון או יחידה עיסקית עבורה תרצה לפתח תכנית
חדשנות
מטלה  :3העלה מס רב של רעיונות יצירתיים עבור הבעיה /האתגר /הצורך שהגדרת ,תוך שימוש
בכלים שלמדת בשיעור.
משימה  :5מתוך הרעיונות שהעליתם ,בחר רעיון ליישום ,בהתבסס על השיטות שנלמדו בכיתה
משימה  :6נתחו את עבודת הצוות ,תוך ניתוח השאלון הצוותי.
משימה  :1מצגות סופיות -שלבו בין המשימות השונות ונתחו את המקרה לאור התאוריות
והכלים שנלמדו בקורס
הגשת הפרויקט הסופי :חקר המקרה ( )case studyשתבחרו מבוסס על אינטגרצית המטלות שנעשו
לאורך הסמסטר ( )2-6וניתוח בהתאם לתיאוריות שנסקרו בכיתה .מטרת ניתוח המקרה היא לבחון
כיצד הנלמד בכיתה (תיאוריות ,מושגים ,תהליכים ,כלים) ניתן ליישום בעולם הארגוני בפועל.
האירוע יכלול שימוש בכלים ובתאוריה .העבודה תעשה בצוותים.
פרוט :יש לנתח את האירוע בעזרת חומר הקורס (הרצאות וחומר הקריאה)  ,לשלב  .פריטים
מהביבליוגרפיה ולפי המתבקש מתוכן האירוע .יש להתייחס ספציפית למושגים ותיאוריות שנלמדו
בלפחות בשני נושאי הקורס 3לכל אחד מן הנושאים שלעיל יש להגדיר מפורשות שאלות לניתוח
האירוע .למשל-
 3.מה היה התהליך הארגוני? מה היה אופיו?
 32מדוע פעלו האנשים כפי שפעלו?
 3.מהן דרכי פעולה חלופיות ואילו המלצות אתם הייתם ממליצים לעתיד בעקבות התוצאות
שנתקבלו
בסוף הניתוח יש לכתוב פיסקה המתארת באופן ספציפי מה למדתם מניתוח האירוע3
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