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 ר ניר צוק"ד /יזמות מסתגלת בזמנים של שיבוש 

יצירת פתרונות חדשים לבעיות  .ויזמות הפכו להיות כמעט פופולריים מדי בשנים האחרונות חדשנות המושגים

בלא  זמן כבר לא מעט" פהרוח התקו"הם  –מחוץ לקופסא ( ועשייה)קידום שינוי מערכתי כמו גם חשיבה , קיימות

באה , "הקבוע היחיד הוא השינוי"כאילו כדי לתקף את האמירה המפורסמת ש. ענפים וארגונים, מעט מקצועות

כדי להתאים " לחשוב יזמי"עלינו מסביב גובר  כשהשיבוש. האישיים והמקצועיים ,את חיינועל פיהם והפכה הקורונה 

 .תנהאת העבודה והחיים למציאות המש

האם זה ? יזמות ושיבוש, חדשנות מה הם בדיוק - ועוד לפני זה? ויזמות בזמנים כאלה חדשנות של מה התפקיד

במיוחד , יזמות חוץ ופנים ארגונית של מה החשיבות? השקפת עולם/תרבות/או דווקא שפהמקצוע /תחום/נושא

 ? עכשיו

תשתף בדוגמאות מקומיות , ונחי יסוד חשוביםתערוך היכרות עם מ( שעות 0)הסדנא הפרונטלית הכפולה 

תאפשר להתנסות בתהליך יזמי קצר וחווייתי ותזמין את המשתתפים להתחיל לחשוב ולהסתכל אחרת , ובינלאומיות

 .על אתגרים בתחום המקצועי והאישי

 

 דן פישל  /טרנספורמציה דיגיטלית וחדשנות 

נהוג לטעון שבמהפכה  .Digital Transformationה הוא מושג חשוב אחר הנזרק לא מעט לחלל האויר לאחרונ

, בשנייה היה זה קו ההרכבה, התעשייתית הראשונה כוח הקיטור היה הטכנולוגיה המשובשת ששינתה את העולם

בינה . והיום אנחנו בעיצומה של המהפכה הרביעית שבליבה הטרנספורמציה הדיגיטלית, בשלישית המחשב

הלכה , כלי ניתוח מתקדמים ורובוטיקה ממציאים מחדש, "אינטרנט של דברים"שתות ר, למידת מכונה, מלאכותית

, אדם ומכונה, עובדים וארגונים, דירים מחדש יחסים בין חברות ללקוחותגאת תחום העבודה והעסקים ומ, למעשה

 .עולם ותרבות

( ועדיין משפיעים)עו ואיך השפי? האם משברים מעכבים או מאיצים אותה? מה משפיע על הטרנספורמציה הזו

למה חשוב להבין את העקרונות ? חיםיומי המרוו? מי הנפגעים העיקריים מהשיבוש? המשברים האחרונים

אף קורס יזמות המכבד את עצמו לא יכול לדבר על ? גם למי שלא קשור לתעשייה, industry 4.0-התשתיתיים של ה

 .וכך נעשה גם אנחנו בסדנא המקוונת –בלי להתחיל לענות על שאלות כאלו  25-חדשנות במאה ה
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 סיגל וידמן /בניית צוות נכון בארגון יזמי 

אשר  ,נחוצים גם האנשים הנכונים –לקדם ולנהל חדשנות לא מספיקים רעיונות טובים ועשייה יצירתית , כדי לפתח

זי למרכיב משאבי האנוש א, בסופו של דבר" הכל אנשים"אם באמת . יוכלו להוציא רעיונות כאלו מן הכוח אל הפועל

אנשי תעשיית ההון שכש, לכן, לא מפתיע. על התוצאהעל התהליך ו –השפעה מכרעת בעולם היזמות והחדשנות 

הם  –אפ עם רעיון טוב או צוות טוב -סטארט –שם אחרי ההשקעה הנכונה ופימה חשוב להם יותר בחנשאלים סיכון 

 .משיבים בדרך כלל כי צוות טוב חשוב יותר

כיצד תורם ? מה מבדיל צוותים יזמיים מצליחים מאלו שפחות? מה התפקידים המרכזיים בו? איך בונים צוות כזה

ומה צריך היזם לדעת על עצמו בבואו ? להצלחת פרויקטים –תקציבית ועוד , אסטרטגית, אנושית –ניהול מושכל 

תערוך היכרות עם , המשפיע מאוד HR-ם ההסדנא המקוונת תפתח צוהר לתחו? להקיף את עצמו באנשים הנכונים

 .תחזוק והערכת צוותים, התיאוריות המובילות בתחום ותקנה כלים רלוונטיים לבניית

 

 עודד חי  /מתודות וכלים פרקטיים בחשיבה יזמית 

 פרקטיקות או מתודולוגיות העוזרות, שיטות, האם יש טכניקות? מהו ארגז הכלים של היזם: ואם בכלים עסקינן

מה צריך לזכור כשמיישמים כל אחד ? איזו שיטה עדיפה –ואם כן ? לפתח ולשפר רעיונות חדשים לבעיות קיימות

טובים שכלים שונים  נםוהאם יש? הרציונל והעקרונות העומדים מאחורי כל שיטה, הנחות היסודן מה? מהפתרונות

 ?למצבים שונים

ניצוץ אלוהי שמגיע משמיים או רעיון אחר  –" הברקה"או " ההשרא"כבר מזמן הובהר שהיזמות והחדשנות אינן רק 

עזרים , כללים, יש חוקים. אלא תהליך שיטתי ומסודר קצת יותר –לגמרי שנולד במוחו של היזם המטורף יש מאין 

 . לחדש וליזום, ואולי גם קיצורי דרך המסייעים לשנות

 ,(ועוד Design Thinking, Lean Canvas, SCAMPER)בסדנא מקוונת זו ניחשף לכמה מן המתודות המובילות 

 .קהלי יעד ומשאבים, פתרונות, כאלו עוזרים לחבר בין בעיות" פיגומים" כיצדנתרגל את השימוש בהן ונראה 

 

 שרה פטרס מאלי/ יזמות כאקט של מנהיגות 

יתית נדרשת כשמנהיגות אמ: פן חשוב נוסף של תחום החדשנות והיזמות הוא התפיסה שלו כסוג של מנהיגות

וכשמנהיג הוא מי שמצליח לגבש חזון הפורץ את , להוביל קבוצת אנשים באחריות ובבטחה אל מעבר לאזור הנוחות

 . ברור שאין מנהיגות ללא חדשנות ויזמות –גבולות הסטטוס קוו 

נדמה , "קופסאמחוץ ל"במיוחד בזמנים בהם השינויים החיצוניים יוצרים לחצים לא צפויים ומבקשים תגובות מהירות ו

 .ששני המושגים כרוכים זה בזה וזקוקים זה לזה
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מתי הם שומרים על הקיים ומתי ? איך מנהיגים מחדשים ומתחדשים? ובין מנהיגות ליזמות? מה בין ניהול למנהיגות

תיאוריות מתחומי הפסיכולוגיה ? האם כל פעולה יזמית היא בעצם גם אקט מנהיגותי? עליהם לפרוץ גבולות

שגם תספק  –אך גם הכלכלה והניהול הארגוני יעזרו בסדנא מקוונת זו לשפוך אור על כל השאלות , יולוגיהוהסוצ

 .הזדמנות להתנסות מעשית

 

 עופר הכהן /הפיילוט והפיבוט , אמנות הניסוי

חדשים פתרונות , כולם רוצים רעיונות טובים יותר ."המה"חשוב אף יותר מ" האיך"בעולם היזמות אומרים לא פעם ש

. או מה שלא יהיה, מכונה מושלמת, טכנולוגיה מהפכנית, קץ לעוני, שלום עולמי, שיהפכו את הישנים ללא רלוונטיים

איך , איך יוצרים מנגנון שעוזר להגיע אליהן במהירות וביעילות, איך משיגים מטרות נכספות כאלו - השאלה היא איך

 . הצרכניםמוודאים שהפתרון אכן הולם את תנאי השוק ורצון 

לשאול , לברר, העוזרים לו להכיר, חבריו הטובים של היזם –הפיילוט והפיבוט , בדיוק כאן נכנסים לתמונה הניסוי

 .בטרם יחליט מהי הדרך הנכונה אל היעד, ולאלתר

? מהם הכלים המאפשרים לבחון רעיונות חדשים? הפשוטה והזולה ביותר, איך מנסים ומתנסים בצורה המהירה

ובמיוחד כשמפתחים , למה תמיד עובדות חשובות וחזקות יותר מדעות? עים אם ניסוי כזה הצליח או נכשלמתי יוד

פיילוטים , עם שפע מקרי מבחן של ניסויים? מי מחליט אם לוותר או לנסות עוד קצת? שירותים או מוצרים חדשים

 .זה בדיוק מה שסדנא מקוונת זו תסביר ותדגים, ופיבוטים מהארץ והעולם

 

 ר ניר צוק"ד /חדשנות פנים ארגונית 

מונח המתאר : intrapreneurship-צמח בעשרים השנים האחרונות גם ה entrepreneurship-מתוך העיסוק ב

פיתוח תהליכים חדשים או חיבורים שלא היו , חשיבה מחוץ לקופסא, יצירתיות –יזמות אשר משתמשת באותם כלים 

האינטרפרנר לא עוזב מערכות כדי . במקום להקים חדשים, ארגונים קיימיםאבל עושה זאת בתוך  –קיימים בעבר 

או כמובן )הקיימת כשהוא " השיטה"מהווה בשר מבשרה של , אלא משנה מערכות קיימות מבפנים, להקים חדשות

 .עיסוק שהוא אולי רלוונטי וחשוב עוד יותר –מנסה לטייב אותה עמוקות ולא להחליפה לגמרי ( הן, הם, היא

מה ? במה שונה פעולתו של חדשן הפנים מחדשן החוץ? חדשנות פנים או חוץ ארגונית –מה קשה או מתגמל יותר 

מה צריך לקרות בארגון ? מה צריך לזכור לפני שמשנים מבפנים? הם החסמים בפני חדשנות פנים ומה יתרונותיה

ננסה לענות על כל , האחרונה בקורס, בסדנא הפרונטלית הזו? כדי שחדשנות הפנים תניב את הפירות הרצויים

 .לדון בדוגמאות מהארץ והעולם ולהגיע למסקנות לגבי הארגונים אותם אנחנו שואפים לשנות, השאלות האלו

  


