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 תיאור הקורס ומטרותיו 

הכלכלה היצירתית הינה כלכלה שבה החברות המובילות את המשק מטמיעות עיצוב ויצירתיות כמנוע 
צמיחה אסטרטגי בפעילות העסקית. פירות גישה זו בעולם כבר נראים לעין בעלייה בתוצר המקומי, 

 בצמיחה וביצירת מקומות עבודה. 

ודיונים של טובי המרצים בארץ ובעולם בתחומי הכלכלה  הרצאות פרונטליות בנוי מאוצרות שלהקורס 
 היצירתית.

את האימפקט הכלכלי של התעשיות היצירתיות על  ותהמציג ,סקיותבקורס נסקור מחקרים ופרקטיקות ע
הכלכלה העולמית והמקומית, מקרי מבחן ומפגשים עם חברות גלובאליות, ציבוריות ופרטיות וחברות 

 ית, וכן בהשקעה המאסיבית של מדינות לקידום הסקטור. אפ בכלכלה היצירת-סטארט

נכיר את הכלים החדשים שמגיעים מתחומי ונפגוש דמויות בולטות ממנהיגי הכלכלה היצירתית בישראל, 
התעשיות היצירתיות וכיצד הם תורמים למודרניזציה של התעשייה ובונים יכולות חדשות בתהליכי המו"פ 

הקורס מיועד לסטודנטים אשר לחה עסקית, במגזר פרטי, ציבורי ושלישי. והחדשנות החיוניים היום להצ
רוצים להיחשף לעולם האסטרטגיה היצירתית ולהבנה עמוקה של השפעת תחומי העיצוב על הכלכלה 

 והפוטנציאל הגלום בכוחו של עיצוב מבעד לגבולות הדיסציפלינריים.

ויעודד את הסטודנטים לקחת עמדה של יזמות הקורס ישים דגש על הקניית שאיפה למנהיגות יצירתית 
 . ומנהיגות בבחירות המקצועיות שלהם
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 תפוקות למידה/ תוצרי הקורס

 

עובדות, נתונים, ניתוח מקרי  -רתית יהכרות, חשיפה והבנה של מגמות עולמיות של הכלכלה היצ .1

 מבחן. 

 הבנה של תרומתן של תחומי העיצוב והתעשיות היצירתיות לתהליכי חדשנות.  .2

במונחי תלג, פיריון, תעסוקה,  -הבנת האימפקט של הכלכלה היצירתית על הכלכלה העולמית  .3

 חדשנות, ותעסוקת נשים וצעירים, ועוד. 

ל הכרות עם הכלים שמגיעים מתחומי התעשיות היצירתיות ועם תרומתם למודרניזציה ש .4

 , לבניית יכולות חדשות בתהליכי המו"פ והחדשנות החיוניים היום להצלחה עסקית. ההתעשיי

לקוח, חדשנות בהצעת  תבחווייהכרות עם היבטי חדשנות יצירתית )שאינם טכנולוגיים(: חדשנות  .5

 הערך, חדשנות תהליכית, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות עיצובית, ועוד. 

 לשיתופי פעולה בינתחומיים בשלבים הבאים.  בניית התשתית ההבנתית .6

 

 

 הערכת הסטודנט בקורס והרכב הציון

 

 גודל קבוצה/ הערות  תאריך מטלה אחוז

   נוכחות  50%

השתתפות אקטיבית בשיעור   20%
 ותרגילים

  

   מבחן בית  30%

 

 (.5עפ"י תקנון האוניברסיטה תלמיד חייב להיות נוכח בכל השיעורים )סעיף  *
תלמיד, הנעדר משיעור המחייב השתתפות פעילה או שלא השתתף באורח פעיל, רשאי המורה להודיע  *

 למזכירות כי יש למחוק את שמו מרשימת המשתתפים. )התלמיד יחויב בתשלום בגין קורס זה(

 

 פירוט המטלות בקורס/ חובות הסטודנט

 
, ובחינה קריאת חומר רקע לשיעוריםעורים, במסגרת הקורס נדרשת נוכחות והשתתפות פעילה בשי

 (.מבחן ביתמסכמת של החומר בתום הקורס. )

 

 הערכת הקורס ע"י הסטודנטים

 

בסיומו של הקורס הסטודנטים ישתתפו בסקר הוראה על מנת להסיק מסקנות לטובת צרכי הסטודנטים 

 .שנקר/והאוניברסיטה

 

 אתר הקורס

 

אתר הקורס יהווה המקום המרכזי בו ימסרו הודעות לסטודנטים, לפיכך מומלץ להתעדכן בו מדי שבוע, 
 הבחינה למשל(. ענייניגם בתום הסמסטר. )לצורך תיאום  –לפני השיעור, ובכלל 

  .שקפי הקורס יהיו באתר הקורס באתר
מופיעים בשקפים או מופיעים בכותרת בכיתה ידונו גם נושאים )ובפרט דוגמאות( שאינם  -לתשומת לבכם 

 בלבד. כל אלו הינם חלק בלתי נפרד מחומר הקורס.
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 תכנית הקורס 

 

 קריאה נושאי הלימוד נושא שיעור

 :בסדר הרצאות משתנה ירוץ בשני מחזורים בשנה ויעסוק בנושאים הבאים ורסקה

1 

מהי כלכלה 
 יצירתית?

הרצאת פתיחה: 
 תמי ורשבסקי

קצר של הקורס פתיחה; תיאור 
מבוא: סקירה מקיפה של  .והמשימות

צמיחתה של הכלכלה היצירתית. נתונים 
עולמיים ומקומיים. מגמות ופוטנציאל 

 השפעה.
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הצורך במודלים 
 כלכליים חדשים
הרצאת אורח: 
 ד"ר יפעת ראובני

 

סקירה של התמורות הכלכליות של 
השנים האחרונות והמעבר ממודל של 

ליברית אל תהליכי -נאוכלכלה לינארית 
צמיחה חכמה וכלכלה יצירתית 

 ,כאלטרנטיבה המסתמנת באופק
 והיתרונות שלה.

המפגש מציג נקודות מבט ביקורתית 
בניסיון להבין את המבנים, המשמעויות 

החברתיות וההתפתחות ההיסטורית 
של הכלכלה הקפיטליסטית והמדדים 

בהם היא נמדדת : תל"ג, פיריון, צמיחה, 
, רווחה ועוד. במטרה לפתוח משברים

נקודת מבט חדשה, ביקורתית אל 
הבעיות של הכלכלה הקפיטליסטית 

והמקום של הכלכלה היצירתית כנתיב 
מאזן וחדש. המפגש יעודד הסתכלות 

ארוכת טווח על העולם אותו נרצה לייצר 
 .דרך המיזמים בהם נפעל

 

 
Rethinking Value in 

a Changing 

Landscape 
 
Remaking the 

Industrial Economy 
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חברות הייעוץ 
 החדשות.
פאנל 

בהשתתפות 
Y&E, ו-  

Designit, 
 
 

העיצוב הבנה של התפתחות חברות 
ליפות בהדרגה את חברות הייעוץ המח

סקי המסורתיות. הבנת הרקע הע
לצמיחתן, האתגרים, הזדמנויות ומנדט 

 חדש למנהיגות וחדשנות. 
מהם תחומי העיסוק והאסטרטגיה 

איך ניתן לעצב לנהל ולשפר את שלהן? 
מספר  נשוחח עםחברות העיצוב האלו? 
את  ןחברות כאלו ונבין דרכ

ובניית של עולם העיצוב הטרנספורמציה 
קית למיזמים על בסיס סאסטרטגיה ע

 .תהליכים אלה
היחסים בין עיצוב, חוויה בדגש על 

 חברתיים.-ושינויים כלכליים
 

Business model 

generation -

Alexander 

Osterwalder.  
 
Design and 

business: Why Can't 

We Be Friends? 
 
Design does 
matter - video  

file:///C:/Users/noab/Documents/%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2590%25D7%2594/%25D7%259E%25D7%2591%25D7%2595%25D7%2590/designandbusiness.pdf
file:///C:/Users/noab/Documents/%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2590%25D7%2594/%25D7%259E%25D7%2591%25D7%2595%25D7%2590/designandbusiness.pdf
file:///C:/Users/noab/Documents/%25D7%25A7%25D7%2595%25D7%25A8%25D7%25A1%25D7%2599%25D7%259D/%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%2599%25D7%2590%25D7%2594/%25D7%259E%25D7%2591%25D7%2595%25D7%2590/designandbusiness.pdf
https://www.fastcompany.com/1701564/roger-martin-dean-rotman-school-management-businesspeople-need-become-designers
https://www.fastcompany.com/1701564/roger-martin-dean-rotman-school-management-businesspeople-need-become-designers
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עתיד עולם 
 העבודה.

הרצאת אורח: 
ד"ר מאיה 

, אימבלמן
Deloitte 

כיצד כישורי יצירתיות וחשיבה 
ביקורתית הופכים להיות מיומנויות 

 מובילות בשוק העבודה העתידי. 
דווקא בעידן של שינויים טכנולוגיים 

תמידיים, שינויים במדע הבסיסי והפחד 
ומכונות חכמות, בכלכלות  AIמ 

מודרניות עיקר התשומות להגדלת 
הצמיחה והפריון הן בד בבד במונחים 

 של הון אנושי יצירתי. 
 

Groupthink – 
Jonah lehrer    
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ייצור ערך 
בארגונים דרך כלי 

החשיבה 
 תהוויזואלי

הרצאת אורח: טל 
 קמיל
 

 מה היא חשיבה ויזואלית?
חשיבה ויזואלית היא חשיבה המבוססת 

מידע חזותי  -על קלט של עצב הראיה 
מרחבי מעובד בקלות ובכמויות גדולות 

החצנה של מחשבות בפורמט  במוח.
גיבוש ועיבד  ארגון חזותי מאפשרת

אנחנו זוכרים ומבינים יותר טוב  רעיונות.
כשאנחנו רואים את הדברים ולא רק 

רואים  וכשאנחנשומעים או קוראים. 
נוצר אנחנו עוברים חוויה  לויז'וא

 משותפת.
 

ליווי/סיכום גרפים והנחיה גרפית הם 
 תויזואליכלים של חשיבה 

 למה טוב הליווי/ הסיכום הגרפי?
רוצה להוציא את מירב כשארגון 

התועלת ממפגש חשיבה שיתופי, 
כשרוצים לתת חיים לרעיונות, כשרוצים 

לתת ביטוי למגוון קולות ועמדות, 
כשרוצים לגבש אסטרטגיית פעולה או 
להסביר אותה, כשרוצים לרקום חזון 

ציור של איפה אנחנו, לאן אנחנו ביחד. 
רוצים להגיע ואיך נראית הדרך לשם, 

לם להבין את המהלך מאפשר לכו
להסתכל ביחד על התמונה הגדולה וגם 

 . לצלול לפרטים

TBD 
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עיצוב כמנוע 
 .צמיחה עסקי

הרצאת אורח: 
 אייל גפן

DNA  המפתיע של החברות הצומחות
  .והחדשניות בעולם

נבין את מקומן של העיצוב והתעשיות 
היצירתיות ככוח משפיע בחשיבה 
אסטרטגית והובלת שינוי בחברות 

 . מובילות
 

Design for Growth 
and Prosperity - 
the European 
Design 
Leadership Board 
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 כישורי העתיד.
STEM V.S. 

HECI. 
בהנחיית פאנל 

 מיכל רינות

. היבטים רכים מקצועות וכישורי העתיד 
 של חדשנות

 

 
"2025 Global 
Trends Final 
Report." 
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Why the future 
doesn't need us – 
Bill Joy.  
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יזמות, הרצאת 
אורח ד"ר אייל 

 בנימין

 .וחדשנות ,טכנולוגיה יזמות,
 

Design in Tech 
Report  
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אתיקה, עיצוב 
 וטכנולוגיה,

פאנל בהנחיית 
 ינאי טויסטרד"ר 

 

נדון במשמעויות השונות של אתיקה 
ובליזציה וקיימות. נבין את השפעות הגל

על העולם בו אנו חיים, אילו מערכות, 
ורגולציות מעצבים  ,סטנדרטיםמבנים ,

ותעשיות צריכים ליישם ולבחון את 
 הפעילות שלהם ביחס אליהם.

 

"Wicked 
Problems" – 
Buchanan.  

 

'Developing 
Ethical 

Leadership' - 
Freeman Stewart 
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. כלכלת המצפון
הרצאת אורח: 

 יק בלסןררדפ

מסתבר שלהיות טוב, זה טוב 
גם לצרכנים,  וזה טוב לכולם. לעסקים.

למה? כי  גם לחברות וגם לסביבה.
פיתחנו מצפון. ומצפון הוא הדבר 

גדל כלכלת המצפון מייצגת טרנד  הבא.
והולך של מותגים, מודלים עסקיים, 

סטארט אפים, מוצרים ושירותים חדשים 
הנשענים כולם על העובדה שהיום 
אכפת לנו יותר מתמיד. אכפת לנו 

מהסביבה, אכפת לנו מהחיות, אכפת 
לנו מאוכלוסיות חלשות, פשוט אכפת 

האם זה פשוט אופנתי?  לנו מהעולם.
 להיות פוליטיקלי קורקט? IN האם זה

כלכלת  זה לא משנה. זה עובד. ובגדול.
המצפון מייצרת פרספקטיבה חדשה 

ומחוללת חדשנות עם ערך מוסף, בידול 
רלוונטי ויתרון תחרותי. היא מוסיפה 

מימד נוסף לפעילות ולאסטרטגיה של 
חברות וארגונים. בהרצאה זו נצא למסע 
מעורר מחשבה והשראה ברחבי העולם 

מצפון ונלמד על הדרך שבא כלכלת ה
 םורטיקליימשנה את העולם תוך יצירת 

חדשים, באקדמיה, במרכזי הפיתוח 
,במיזמים חדשניים ובמהלכים שיווקיים 
זוכי פרסים. כלכלת המצפון כבר כאן. 

 .WIN WIN WIN .וכולם מרוויחים
 ?תצטרפו למהפכה

 

Redefining 
Sustainable 
Business 

 

Creating 
partnerships 

for sustainability 
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כלכלה 

 התנהגותית
איך עיצוב יכול להפוך טכנולוגיה למוצר 

מיזמים בראי עיצוב התנהגות בפופולרי. 
 .כלכלה התנהגותיתשל ה
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פאנל 

 בוגרים/יזמים
בוגרי שנקר צעירים מובילים בעולם 

 היזמות בישראל ובעולם

"Is innovation just 
another business 
model?" 

13 
 סיכום ודיון מפגש סיכום

 
 

 

  .התכנית וחומרי הקריאה נתונים לשינויים 
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