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 תקציר

 ימינו של הארגונים בפני מציבים ובשווקים בטכנולוגיות מהירים שינויים לצד עזה תחרות
 את מעצימה, כזו בסביבה ארגונית פעילות . מתמיד שינוי עם התמודדות המחייבת מציאות
 .  ערך ליצירת בדרך חדש כאפיקו לשינוי כמנוף ארגונית חדשנות של וחשיבותן מקומן

מחקרית , נקודות מבט שונותמסוגיה זו תידון בהרצאה  ?חדשנות לנהל ניתן האם
ובמהלכה יוצגו מודלים יישומים להובלת שינוי הן ברמת הצוות והן ברמה  ,אפליקטיביתו

 .הארגונית

יוצג מודל יישומי לניהול חדשנות בקרב צוותי פיתוח המבוסס  ,של ההרצאה הראשוןה בחלק

.  פ בארגון בינלאומי"מוסטודנטים ועובדי , פיתוח צוותי 08לחדשנות שנערך בקרב מחקר  על
הפוגעים בביצועי חדשנות של בעבודת צוות מרכזיים המכשולים המודל נמצא עונה על ה

צוותים אשר היו כי  מראיםהממצאים  . בספרות המחקרית כפי שמופיעים, צוותי פיתוח
ניצול היכולות המשלימות של חברי הצוות  צוותי הכולל ועברו אמון, התערבותבתנאי ה

הפגינו ביצועי חדשנות  חקירה ויישום לעתיד, וביצוע תהליכים רפלקסיביים באמצעות זיהוי
קרב צוותים שעברו את האמון התפתח ב, נוסףב.  גבוהים יותר מצוותים בתנאי הבקרה

שה קונספט הולם של ידע שהוא למעTMS  (Transactive memory system )  של מבנה 
מבנה .  חודי הרלוונטי של כל חבר צוותיושיתוף בין חברי הצוות בכדי למקסם את הידע הי

 בסגנונות חשיבה בולטיםשיתוף מתווך את הקשר בין ה במחקר כגורםנמצא  TMS זה של 
יישומים ברמה השלכות תיאורטיות ולמחקר זה .  חדשנותורפלקסיביות צוותית לבין 

בהדרכת , יכולים להיות רלוונטיים לאנשי משאבי אנוש העוסקים במיוןאשר ת הפרקטי
 .עובדים ושיפור תהליכים ארגונים

חדשנות לי מרכז הידע "של ההרצאה יוצגו הפעילויות המרכזיות המנוהלות ע השני הבחלק

תידון השאלה באיזו מידה   .ארגוניים ברמה לאומית בטכניון ותרומתן ליישום תהליכי חדשנות
והפיכת הרעיון למוצר המגיע , מדורגת גבוה בהעלאת רעיונות מחדהתעשיה הישראלית 

המאופיינת בחלקה ברמה נמוכה יחסית קלאסית -המסורתית הבתעשיי ,בפרט. ללקוח מאידך
היא כמנוף לגידול כלכלי במשק  זוקידום החדשנות בתעשייה . יצירתיות וחדשנות של

תוכניות קיימות לעידוד חדשנות בתעשיות אלו אינן אפקטיביות מספיק , אולם.  הישראלי
מאחר והתעשייה המסורתית  חסרה בתשתית טכנולוגית וחינוך גבוה של העובדים אשר 

ברות יש דוגמאות של ח, יחד עם זאת  .יכולים לקלוט ולהפיק טכנולוגיה חדשה וידע ניהולי
חדשניות שפרצו דרך בישראל ומחוצה לה בזכות החדשנות והן מהוות מודל לתעשיות 

 .  אחרות שעוד לא שם

מרים ארז ובתמיכתו של ' י פרופ"ע 8880אשר הוקם בשנת  חדשנות בטכניון ידע למרכז ה
תוך , נהיג פעילויות בנושאי חדשנות בישראלחרט על דגלו לה משרד המדע והטכנולוגיה

המרכז יוזם ומנהיג מספר , בפרט  .תעשייה ופעילויות של קביעת מדיניות, על מחקרהשפעה 
בניסיון להתמודד עם המחסומים  ,אשר יוצגו במסגרת ההרצאה, תוכניות לעידוד חדשנות

 .והאתגרים הניצבים בפני התעשייה

 


