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   הקורסתיאור

להציב בפני לקוחותיה מוצרים או שירותים ; וליזוםכל חברה המתמודדת בשוק תחרותי מחויבת להתחדש 
, יתרה מכך. ולתקשר להם מסרים באופן אטרקטיבי, למים טוב יותר את צורכיהם ואת דרישותיהםההו

של כך ב. ובראשם המקצועי, היכולת לחשיבה חדשנית היא מפתח לקידום אישי של הפרט במרחבים שונים
  . רעיונאותשל חשיבה יצירתית והיכרות עם מתודות של נודעת חשיבות מכריעה ל

מתודה נפוצה ומוכרת בשדה היא ) Systematic Inventive Thinking(" שיטתיתחשיבה המצאתית "
, ובבסיסה תהליך מנטאלי שיטתי שתוצריו הם רעיונות למוצרים או שירותים חדשים, עיסקי-הפרקטי

ומיושמת , שיטה נסמכת על מחקרים קוגניטיביים חדשנייםה. להבטחות שיווקיות ולמסרים יצירתיים
  . הקורס יתמקד בהקניית כלי השיטה על מרחב יישומיה . בישראל וברחבי העולםבארגונים מובילים

  מטרת הקורס
  :בסיומו של הקורס יוכלו המשתתפים

  . לנהל תהליכים של רעיונאות לגבי מוצרים ושירותים בארגונם .1
 . המכיל את מרחב ההתפתחות של המוצר או המערכת שעל הפרק, לפתח בנק רעיונות .2
 .כזיות להעברת מסרים יצירתיתלהכיר טכניקות מר .3
 .ליישם עקרונות של הטמעת חדשנות באופן אישי וארגוני .4

 הפעילות המשולבת תתבצע .של הרצאה אקדמית ושל התנסות סדנאיתהקורס מתנהל במתכונת משולבת 
לצד התייחסות ספציפית לאפשרויות היישום והשימוש בכלי , באופן דינמי ותכלול התנסויות ותרגילי חשיבה

  . החשיבה בתחומי ידע שונים
  הקורס תכני
  יצירתיות וחדשנות: מבוא

    .מאפייניו של הרעיון היצירתי •

סיעור מוחות איתגור ו, גירוי אקראי, שיטת ששת הכובעים, עור מוחותיס: גישות לניהול יצירתיות בארגון •
   .יאלקטרונ

 על סמך התפיסה אבולוציונית מקור המידע לחדשנות; גרף התפשטות המידע והגדרת הקודים היצירתיים •
  .של שוק המוצרים

  שירותים/יצירתיות שיטתית ברעיונאות של מוצרים. א

   .  של המערכת שלא היו קשורים קודם לכןבין משתניםקשר חדש  יצירת -קוד הוספת הממד  •

 . שימוש במשאבים קיימים לכינון ערך חדש-קוד האיחוד  •
 . השירות/מוצרשיפור פונקציונלי של ה שימוש בעקרונות ההפחתה ל-קוד ההחסרה  •
  . של מרכיבי המערכת) בזמן או במרחב( ארגון מחדש -קוד החלוקה  •
  חדשנות בהעברת מסרים. ב

  . עקרון העולם הסגור בפרסום; תיצירתיעברת מסרים מאפייני ה •

 . תוצאה/הקצנת היעדר והקצנת תכונה, הקצנת אלטרנטיבה: קודים יצירתיים בגיבוש מסר פרסומי •
יצירת מעורבות של : קוד ההפעלה;  שימוש חדש במדיה קיימת- איחוד : יצירתיות במדיה הפרסומית •

 .  בהעברת מסריםFusion -עקרון ה; הלקוח במסר
  יצירתיות והתרבות הארגונית . ג

 .סקירת גישות להחדרת ניהול חדשנות בארגון •
 . כללי יסוד בהחדרת מוצר חדש לשוק •

  דרישות הקורס
  .  מהשיעורים80%תידרש בקורס נוכחות בלפחות ,  אופיו ההתנסותיבשל: נוכחות



התרגילים מהווים תרגול .  בלבד3מתוכם יהא עליכם להגיש ,  תרגילים4במהלך הקורס יחולקו : תרגילים
משקלם של התרגילים .  תוך שבוע ממועד חלוקתם בזוגותוהם יוגשו, עצמאי של כלי החשיבה שנלמד בכיתה

  . בעברית או באנגלית) כמובן, מודפסים(וניתן להגישם , 30% בציון הכללי הוא
של אחד מכלי החשיבה שיילמדו , סטודנטים שיהיו מעוניינים יוכלו להעביר הפעלה קצרה בכיתה: הפעלות
  . ופרטים נוספים יסופקו במהלך הקורס, הפעלה תחליף הגשה של אחד מהתרגילים. בקורס

וכן , הפרויקט יוגש בכתב. והוא ייעשה בזוגות,  מהציון הכללי70%וא הפרויקט  של הומשקל: פרויקט מסכם 
  : הוא יכלול. יוצג בכיתה

  העוסק בהתחקות אחר התפתחותו של מוצר או שירות, מחקר קצר -
שהועלו כתוצאה מהפעלה שיטתית של כלי החשיבה שנלמדו ,  בנק רעיונות חדשים הנוגעים לאותו המוצר -

 . בקורס
  . שנובע מכלי הפרסום שיוקנו בקורס, חרים תתבקשו להציע קמפיין פרסומיבעבור הרעיונות הנב -

  . הקורס שומר את הזכות להעלות את ציונם הסופי של סטודנטים שבלטו בסדנאות התרגולסגל
  : רשימה ביבליוגרפית

או שהחמיץ שיעור ומעוניין להשלים את , המאמרים מיועדים למי שמעוניין להרחיב את ידיעותיו בנושא
  . תכניו
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  1' תרגיל מס
  הוספת ממד

  : הנחיות כלליות
  .     ענו על השאלות על פי סדרן-  
  . עמודים5הקף התרגיל לא יעלה על  -
  . יש להגיש את התרגיל תוך שבוע מיום חלוקתו -
  . רנוסח העבודה מתייחס לקטגוריית המוצרים עליה יוחלט בשיעו -

  !בהצלחה
 בהם מתקיימת קיימיםאתרו שלושה מוצרים . התבוננו במוצרים הקיימים במסגרת הקטגוריה שנבחרה .1

ציינו את שני המשתנים (ותארו את הוספת הממד בכל אחד מהם , הציגו את המוצרים. הוספת ממד
וספת הממד האם ה? האם המשתנים הם פנימיים או חיצוניים. הרלבנטיים להוספת הממד בה אתם דנים

  ). ?מהן התועלות שנוצרו עקב הוספת הממד? התבצעה בתוך המוצר או על פני המוצר
המורכבת מחמישה משתנים פנימיים וחמישה ,  המוצרים מהקטגוריהאחדהכינו מטריצת חיזוי של  .2

ו האם המטריצה נוטה לניוון א). 1  או 0( בדקו עבור כל אלמנט של מטריצה את מצבו . משתנים חיצוניים
  ? לרוויה

  .בהתאם לאבחנה בסעיף הקודם הוסיפו שני ממדים והגדירו עבורם תועלות .3
  .הוסיפו שני ממדים נוספים והגדירו להם תועלות, "עמודות ושורות תחילה" הפעילו היוריסטיקה של  .4
והגדירו מה לדעתכם נדרש , נמקו את בחירתכם.  מתוך ארבעת הרעיונות הגולמיים בחרו אחד מועדף .5

  .כדי לבדוק האם הרעיון זכאי להמשך הטיפוללעשות 
  : )' נק3 (שאלת הבונוס 

נוהגים כל , בפתיחת הערב. זוג מסוים נוהג להזמין מדי ערב שבת ארבעה זוגות חברים לארוחת ערב משותפת
ערב אחד עצר המארח את טכס ). כמובן, בני אותו זוג אינם לוחצים ידיים(הנוכחים ללחוץ ידיים זה לזה 

, כל אחד נתן תשובה אחרת. ושאל את כל אחד מהנוכחים כמה ידיים לחץ עד כה,  הידיים במהלכולחיצות
  ).התשובה מספרית ואינה ספקולטיבית(? ומה ענתה אשתו של המארח

  האיחוד הפנימי
  .  עמודים4 -אנא הקפידו שהיקף התרגיל לא יחרוג מ. ענו על השאלות הבאות

 ואתרו שני מוצרים בהם מתקיים איחוד, ורית המוצר שנבחרההתבוננו שוב במוצרים השייכים לקטג .1
 . תארו את המוצרים ואת התועלות החדשות שהביא עמו האיחוד; הפנימי

הפנימיים ציינו את המרכיבים . הבסיסי שבחרתםשל המוצר ) פנימיים וחיצוניים(רשימת מרכיבים הכינו  .2
  .המהותיים ואת הפונקציות שהם ממלאים

וערכו רשימה של , בצעו עקירה של מרכיב אחד תוך תצורת המוצר: איחוד הפנימיהפעילו את קוד ה .3
  .תועלות אפשריותוהציגו את הרעיון ואת ה, בחרו באחד. שיוכלו למלא את הפונקציה שלומרכיבים 

  . עבור מרכיב מהותי אחר3 ףחזור על סעי .4
  : שאלת הבונוס

למדוד אותו או , לא ניתן לכופף את הפתיל. חתכל פתיל בוער בדיוק שעה א. ברשותכם שני פתילים ומצת
  ?  דקות בדיוק45כיצד ניתן למדוד . לחלקו

  
  3' תרגיל מס
  הפעלה ואיחוד: קודים יצירתיים בפרסום

. איחוד או החסרה, בחרו שתי פרסומות קיימות שניתן לתארן באמצעות אחד או יותר מהקודים הפעלה .1
  .ביטוי בדוגמאותהסבירו בקצרה את האופן שבו הקוד בא לידי 

המדיום . ועצבו לו פרסומת על פי קוד ההפעלה,  בחרו את אחד הרעיונות שהעלתם בתרגילים הקודמים .2
, גירודים, כולל להימנע ממדבקות(נא לא להוסיף תכונות מיוחדות לדפי הכתב עת . הוא כתב עת סטנדרטי

  ). 'מראות וכו
. על פי עקרונות יצירת מדיה חדשים  שתוארו בכיתהמצאו מדיום חדש לפרסום חוצות , עבור אותו הרעיון .3

  . הציגו את בחירתכם ונמקו אותה. וערכו גם רשימה של מדיה אפשריים, נסחו את המסר ואת מרכיביו
  : שאלת הבונוס

  ר  המתאימים לו ביות) קוד(עליכם לסווג כל אחד לפי התבנית , )קיימים(לפניכם רשימת מוצרים    
   :)זכה בנקודותרק תשובה מלאה מ   (

, שפתון המשחרר לחות כאשר הטמפרטורה של השפתיים עולה, קרם לחות מגן מפני קרינה, אופני כושר
מברשת , משקפים אופטיות המתכהות בנוכחות קרינת שמש, מחשב נטען בעזרת שימוש בחום היד כאנרגיה

  .עם אינדיקטור צבעשיניים 
    

  !בהצלחה
  

  



  4' תרגיל מס
  אפורה והקצנותטמ: רסוםקודים יצירתיים בפ

  
. מטאפורה או הקצנות למיניהןמגזינים שניתן לתארן באמצעות הקודים /אתרו שתי פרסומות מעיתונים .1

  . צרפו את הפרסומות ונתחו אותן לאור השימוש בקוד
על )  ואל'ויז(ועצבו לו פרסומת ,  בחרו את אחד הרעיונות למוצרים חדשים שהעלתם בתרגילים הקודמים .2

ערכו רשימת סמלים וצרו איחוד בין הסמל לבין המוצר החדש , נסחו את המסר המבוקש. מטאפורההפי קוד 
  ). ניתן לסרטט סקיצה בכתב יד(הציגו את התוצאה ). או רכיב שלו בעולם הסגור(
ת בחרו את אח. המיועד לשידור בטלוויזיה ומפרסם את המוצר,  שניות30 חברו תסריט לסרטון של  .3

, לאחר שתציגו את התסריט הקצר. ונמקו את בחירתכם, שרת אותו באופן האופטימליוכל לתשההקצנות 
אלו מסרים מועברים , מהו קהל היעד אליו הפרסום פונה: הסבירו את מטרותיכם בפרסום המוצע על ידכם

  .    את הפרסומת שפיתחתם ללקוח" למכור"הסברים אלו מיועדים '; ובאיזה אופן וכו
 
 
 


