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 :מטרות הקורס

תוספת נחמדה או בונוס. למעשה, חדשנות בעידן הנוכחי הינה  צורך  איננהחדשנות בעידן הנוכחי היא 
לשרוד בעולם תחרותי על מנת  ם הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורילחברות וארגוניוקיומי הכרחי 

ומאתגר. חברות ענק רבות לא הצליחו להישאר רלוונטיות מאחר ואיחרו להגיב לשינויים דרמטיים 
המפה. חברות כמו קודאק או בלאקברי היו יכולות להיות רלוונטיות גם מן שמתחוללים בשוק ונעלמו 

ה, לו רק היו מקפידות להמשיך להתפתח ולפתח אפיקים חדשניים נוספים בצורה אפקטיבית בימים אל
 מספיק. 

ואף חברות תעשיה  , צבא, בטחון, ורפואההייטקבתחומי האנו שומעים חדשות לבקרים על חברות כיום, 
מזון או חקלאות, אשר מקימות תפקידים, צוותים ולעיתים אף חטיבות שלמות  בתחומים כמומסורתית 

של חדשנות, ניהול חדשנות, צוותי מחקר תואם, אקסלרטורים לעבודה עם התעשיה ועוד. יחד עם זאת, 
להוביל ולהטמיע תהליכי חדשנות בארגוניהם, לרוב הדבר נעשה בצורה שאינה  מנסים רביםארגונים בעוד 

כך יוצא, הן ברמה העסקית והן ברמה הטכנולוגית.  או כזו שמביאה לתוצאות הרצויותאפקטיבית 
שלמרות ההון האנושי האיכותי, המשאבים הרבים והטכנולוגיות המתקדמות העומדות לרשות ארגונים 

מצליחים לייצר חדשנות בצורה דלי משאבים אלו, נדמה לעיתים כי דווקא חברות קטנות או סטראטאפים 
 מהירה וממוקדת יותר. יעילה,

 
נדון בדרכים העדכניות בתחום,  המתודולוגיותחדשנות, נסקור את בעצם נלמד מה היא במהלך הקורס, 

ניהול ויזמות פנים ארגוניים,  תהליכי חדשנות הובלתהאפקטיביות ביותר להטמעת חדשנות בארגונים, 
ת באמצעות בניית אסטרטגיה משולבת והובלת פיתוח מוצרים פורצי דרך, וזא במיקוד על חדשנות,מוצר 

 הפועלת בשלושה מישורים:
 

חדשנות מחוץ  –נדון במתודולוגיות פיתוח חדשנות שונות  -חדשנות פנים ארגונית .0
דווקא חדשנות בתוך הקופסא, חדשנות משבשת, חדשנות שיטתית  –לקופסא וגם ובעיקר 

תהליך הגדרת  –לבניית חדשנותושיטות חדשנות שונות. נדון בהגדרת תהליכים הכרחיים 
 paodaorהבעיה בצורה מדויקת, בניית המדדים ותוכנית המדידה, מחקר השוק, בניית 

ותהליכי פיתוח גמישים בהתאמה ליעדי החדשנות ועוד. נדון בשיטות לעידוד חדשנות 
 בארגון ופיתוח הצדדים היצירתיים של העובדים,  ועוד.

 
תן לבצע תהליך איתור טכנולוגיות חיצוניות בצורה כיצד ני -חדשנות עם הפנים החוצה .2

אופטימלית? מה עושים המתחרים וכיצד ניתן למנף זאת? מתי נרצה לייצר בעצמנו ומתי 
״? אפ-הסטארטכיצד לעבוד עם התעשיה ולמנף את יכולות ״אומת נרצה לפנות החוצה? 

ון שלנו בבואנו אילו מכשולים נצטרך לעבור בתוך הארגמהם ערוצים העבודה הנפוצים? 
, נדבר סטרטאפיםלהכניס טכנולוגיה חיצונית? נדון בשיטות הטמעת טכנולוגיות ואיתור 

על הטכנולוגיות החמות ביותר בשוק כיום בתחומי הביג דאטה, ולימוד מכונה, ונלמד 
 מהם המפתחות הקריטיים להצלחה של הטכנולוגיות הללו בארגון.

 
ולוגיה הם רק צד אחד בעניין. האתגר הגדול הרעיון והטכנ –ניהול ההון האנושי  .9

והמשמעותי היה ונותר הגורם האנושי. במסגרת אשכול זה נדון בתהליכי חדשנות 
כיצד ננתח את הסביבה  –ארגוניים ובדרכי הפעולה שלנו כמנהלי חדשנות בארגון 

? מהי אסטרטגיית הפיילוטים והתוכנית ארוכת win-winהפוליטית ונבנה אסטרטגיית 
ווח עבור הארגון, ומהם התהליכים הניהוליים והרכים אותם עלינו להגדיר על מנת הט

 להגדיל את הסיכוי לייצר ערך משמעותי.
 

ניתוח  הכוללכדי לתת דגש ליישומיות הקורס, במהלך הסמסטר הסטודנטים יידרשו לעבוד על פרויקט 
 או מוצר בשילוב טכנולוגיות חדשניות,  הצעה לפרויקטעל מנת לבנות  ארגון או חברה, וזאתמעמיק של 

 .האשכולות הנלמדים בקורס 9אשר מיישמת את 
 חדשנות ימבחינת ההתנסות המעשית לתפקיד ןבוגרי הקורס יקבלו כלים מקיפים הן מבחינת התאוריה וה

י יצירת יתרון תחרותו, אפקטיבית ות בצורהטכנולוגית הובל, בארגונים או יוזמת והובלת תהליכי חדשנות
 ארוך טווח.
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 :חלוקה שבועית –תוכנית הלימודים 

 )התוכנית כפופה לשינויים( 

 

 

שבוע 
 מקור קריאה / פודקאסטים נושאי  ההרצאה 'מס

1 
תפקידיו של מנהל ו מהי חדשנותמבוא: 

קטגוריות בתחום,  תחומי פעילות. החדשנות
 , ואתגרים בתחום.סוגי חדשנותו חדשנות

 https://omny.fm/shows/communicast/4db8697d-
e280-4430-9663-aab700b0d282 

 https://www.viima.com/blog/types-of-innovation 

2 
ת, טכנולוגיות זיהוי ואפיון בעיות עסקיו

ובעיות בתחום ההון האנושי. הגדרת הצלחה 
 ומדדים, בניית תוכנית פיילוטים והטמעה.

 Product Management Essentials, Chapter 3 

 https://hbr.org/2012/09/are-you-solving-the-right-
problem 

3 

גישות  –שפת הדאטה בעולם החדשנות 
בתחום, פרמטרים פסיכולוגיים וחשיבת 
צרכנים, הפוליטיקה מאחורי המספרים 

 ודוגמאות מהתעשיה. 

 למחקרי שוק ועזרים אנליטיים.כלים 

 Product Management Essentials, Chapter 8 

 https://www.toolsrush.com/free-market-research-
tools/ 

 https://www.poptin.co.il/blog/-דרכים-לגלות-נתונים
 /על-המתחרים-שלכם

4 

חדשנות פנים ארגונית, תהליכי פיתוח 
תואמים ובניית תהליכי יזמות פנים 

 ארגוניים.

הליכי ת -מול השוק וחברות ההזנקחדשנות 
 איתור, סקירה ושת״פים טכנולוגיים

 https://audio.hbr.org/ideacast/588__When_Startups
_Scrapped_the_Business_Plan.mp3 

 https://hbr.org/2007/12/breakthrough-thinking-
from-inside-the-box 

 https://ecorner.stanford.edu/podcasts/win-more-by-
solving-other-peoples-problems/ 

5 
ג דאטה ולימוד ביצרכנות, הטרנדים בעולם ה

טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות  –מכונה 
  0חלק  –שמכתיבות את כללי המשחק 

 https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-
is-fun-80ea3ec3c471 

 https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/11/22/t
op-artificial-intelligence-ai-predictions-for-2020-
from-idc-and-forrester/#5d7666eb315a 

 http://102fm.co.il/shows/74?listen=5dc7fe609149d30
57ce25e51&b=2 

6 
ביג דאטה ולימוד צרכנות, הטרנדים בעולם ה

טכנולוגיות עכשוויות ועתידיות  –מכונה 
 2חלק  –שמכתיבות את כללי המשחק 

 תשולב הרצאת אורח

 https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-
is-fun-80ea3ec3c471 

 https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/11/22/t
op-artificial-intelligence-ai-predictions-for-2020-
from-idc-and-forrester/#5d7666eb315a 

https://omny.fm/shows/communicast/4db8697d-e280-4430-9663-aab700b0d282
https://omny.fm/shows/communicast/4db8697d-e280-4430-9663-aab700b0d282
https://www.viima.com/blog/types-of-innovation
https://hbr.org/2012/09/are-you-solving-the-right-problem
https://hbr.org/2012/09/are-you-solving-the-right-problem
https://www.toolsrush.com/free-market-research-tools/
https://www.toolsrush.com/free-market-research-tools/
https://www.poptin.co.il/blog/דרכים-לגלות-נתונים-על-המתחרים-שלכם/
https://www.poptin.co.il/blog/דרכים-לגלות-נתונים-על-המתחרים-שלכם/
https://audio.hbr.org/ideacast/588__When_Startups_Scrapped_the_Business_Plan.mp3
https://audio.hbr.org/ideacast/588__When_Startups_Scrapped_the_Business_Plan.mp3
https://hbr.org/2007/12/breakthrough-thinking-from-inside-the-box
https://hbr.org/2007/12/breakthrough-thinking-from-inside-the-box
https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-is-fun-80ea3ec3c471
https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-is-fun-80ea3ec3c471
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/11/22/top-artificial-intelligence-ai-predictions-for-2020-from-idc-and-forrester/#5d7666eb315a
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/11/22/top-artificial-intelligence-ai-predictions-for-2020-from-idc-and-forrester/#5d7666eb315a
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/11/22/top-artificial-intelligence-ai-predictions-for-2020-from-idc-and-forrester/#5d7666eb315a
http://102fm.co.il/shows/74?listen=5dc7fe609149d3057ce25e51&b=2
http://102fm.co.il/shows/74?listen=5dc7fe609149d3057ce25e51&b=2
https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-is-fun-80ea3ec3c471
https://medium.com/@ageitgey/machine-learning-is-fun-80ea3ec3c471
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/11/22/top-artificial-intelligence-ai-predictions-for-2020-from-idc-and-forrester/#5d7666eb315a
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/11/22/top-artificial-intelligence-ai-predictions-for-2020-from-idc-and-forrester/#5d7666eb315a
https://www.forbes.com/sites/gilpress/2019/11/22/top-artificial-intelligence-ai-predictions-for-2020-from-idc-and-forrester/#5d7666eb315a
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 הרכב הציון:

  מהמפגשים לפחות, כאשר בהרצאות האורח ישנה חובת  00%בקורס קיימת חובת נוכחות של

 נוכחות מלאה.

 :הרכב הציון 

 00% – בחינה סופית .א

הינו  משך הבחינה. )ס)יש לעבור את הבחינה על מנת לעבור את הקור 10 קורסציון עובר ב .ב

 שעתיים, עם חומר סגור בכיתה רגילה. 

הגשות: הגשת  2מהציון. הפרויקט יעשה בזוגות ויכלול  90%-משקל הפרויקט כ: פרוייקט .ג

 אמצע )מצגת בכיתה( והגשת סיום )מצגת סיום( המשקפת את הידע הנרכש במהלך הקורס. 

 

 

 

 

 http://102fm.co.il/shows/74?listen=5dc7fe609149d30
57ce25e51&b=2 

  ניהול ההון האנושי הטכנולוגי 7

 https://www.ajoconnor.com/HRstudio/podcasts/Tri
stan-Kromer 

 https://hbr.org/ideacast/2019/10/how-to-have-a-
relationship-and-a-career 

 ניהול פרויקטים טכנולוגיים 8

 https://hbr.org/ideacast/2019/10/how-companies-
like-google-and-alibaba-respond-to-fast-moving-
markets 

 Product Management Essentials, Chapter 18 

 N/A פרויקט -מצגות אמצע 9

11 
, חיבורים לאקוסיסטם ניהול קהילות

ליצירת שיתופי פעולה  ותוכניות אקסלרציה
 טכנולוגיים ועסקיים

 הרצאת אורח

11 
הסביבה הפיננסית )קרנות השקעה, סבבי 

 גיוס, אסטרטגיות השקעה ועוד(

 http://www.thetwentyminutevc.com 

 https://soundcloud.com/geekonomy/76a-1 

12 
מנהל חדשנות מחברת הייטק גדולה, על 

אתגרים, תהליכי עבודה והישגים מיוחדים 
 בתחומי ניהול מוצר

 הרצאת אורח

13 
ניהול חדשנות כאסטרטגיה ליצירת יתרון 

 תחרותי
 Innovation Management: Effective Strategy and 

Implementation, Chapter 4 

 N/A פרויקט -מצגות סיום  14

http://102fm.co.il/shows/74?listen=5dc7fe609149d3057ce25e51&b=2
http://102fm.co.il/shows/74?listen=5dc7fe609149d3057ce25e51&b=2
https://www.ajoconnor.com/HRstudio/podcasts/Tristan-Kromer
https://www.ajoconnor.com/HRstudio/podcasts/Tristan-Kromer
https://hbr.org/ideacast/2019/10/how-to-have-a-relationship-and-a-career
https://hbr.org/ideacast/2019/10/how-to-have-a-relationship-and-a-career
https://hbr.org/ideacast/2019/10/how-companies-like-google-and-alibaba-respond-to-fast-moving-markets
https://hbr.org/ideacast/2019/10/how-companies-like-google-and-alibaba-respond-to-fast-moving-markets
https://hbr.org/ideacast/2019/10/how-companies-like-google-and-alibaba-respond-to-fast-moving-markets
http://www.thetwentyminutevc.com/
https://soundcloud.com/geekonomy/76a-1
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