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 המציג אודות .1

 

 

 

 חברת  ,Northern Star Innovation -חדשנות בכיר ב ויועץ אלי איטין הוא מייסד שותף

 הוא החזיק בתפקיד ביצירה וניהול חדשנות ארגונית. לפני זה ייעוץ בוטיק המתמחה 

Innovation Evangelist שנים בתחומי העסקים,  20-של יותר מ בין לאומי )מנהל חדשנות( בחברת אמדוקס, ולו ניסיון

 השיווק והחדשנות.

ותארים במשפטים ובמנהל עסקים  מסלול חדשנות ויזמות ( ממרכז הבינתחומי, הרצליה, )MBA  הוא בעל תואר

ילס האוסטרלית. אלי מרצה על חדשנות באוניברסיטאות המובילות בישראל, כולל בטכניון, והוא מאוניברסיטת ניו סאות' וי

 מאמין נלהב בכוחה של חדשנות שיטתית להבהיר אתגרים , לגבש פתרונות ,וליצור ערך אמיתי.
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 הרצאות .2

 

  (דקות  - 9060) הקופסה בתוך לחשוב 2.1

 

 

 

 תיאור

" ניצוץ" מחייבים חדשניים רעיונות האם? בו התברכו מעטים שרק כישרון היא "יצירתיות" האם

 ?ולתרגל ללמוד יכולים שכולנו משהו בכלל זה ואולי? יצירתי

 דוגמאות. הראשונה מהשורה וכלים מתודולוגיות על המתבססת וחדשנות יצירתיות עם היכרות

 SCAMPER, ("שיטתית המצאתית חשיבה" - Systematic Inventive Thinking) SIT: שיוצגו למתודולוגיות

(Substitute, Combine, Adapt, Minimize/Maximize, Put to Other Uses, Eliminate, and 

Rearrange/Reverse), ו-Design Thinking .בכלים יתנסה הקהל; ואינטראקטיבית מרתקת הארצה 

 .ההרצאה לאורך שיוצגו קצרים תרגילים במסגרת השונים
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 היתרונות

 ילמדו הם. מהן טעימה ויקבלו יצירתיות ומתודולוגיות טכניקות של בסיסית הבנה ירכשו המשתתפים

 ללמוד מסוגלים שכולנו, מולדת מיומנויות שזוהי יגלו הם: להפך. מיוחד כישרון מצריכה אינה שיצירתיות
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 - שימושיים ופתרונות רעיונות יעלו הם" הקופסה בתוך" ומתודולוגיות תבניות בעזרת. בה ולשלוט מחדש

 .ויצירתיים המצאתיים

 

 

 (דקות 90 - 60) בארגון חדשנות של וניהול יצירה 2.2

 

 

 

 תיאור

 של התרבותי DNA-המ נפרד בלתי לחלק שהופכת כזו, ושיטתית רציפה חדשנות מייצרים כיצד

 ?הארגון

 לוודא וכדי מהשורש חדשנות לטפח כדי מובילים ארגונים משתמשים שבהן מומלצות טכניקות נלמד

 חדשנות ותוכניות תשתית ולממש לתכנן כיצד נלמד. בו ולחברים שלו לקהל רלוונטי נשאר שהארגון

 .ערך בעלי רעיונות ומעודדות שמייצרות

 להפיח כדי לו ומחוצה הארגון בתוך פעולה ובשיתוף (crowdsourcing)המונים  במיקור להיעזר כיצד נלמד

 ובעלי, העובדים, הלקוחות של האמיתיים לצרכים יותר מתאים מענה לתת וכיצד, בארגון חדשנות של רוח

 המונים מיקור של קמפיינים ביניהן, נוספות ותוכניות (רעיונות) Ideation-ה משפך את נבחן. אחרים עניין

 .hackathon ופעילויות רעיונות שווקי של ימים, רעיונות להעלאת
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 היתרונות

 כיצד וילמדו, הארגון עם שייטיבו חדשנות ותהליכי תוכניות לממש כיצד בסיסית הבנה ירכשו המשתתפים

 .לצורכיהם ומרענן רלוונטי מענה ולתת, אחרים עניין ובעלי העובדים, לקוחותיהם את יותר טוב להבין
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 (דקות  - 9060) שמעבר מה ועל אפ הסטארט אומת על 2.3

 (בישראל לביקור ל"מחו המגיעות ומשלחות קבוצות: היעד קהל)

 

  

 

 תיאור

-סטארט מיזמי של ביותר הגבוה בשיעור להתגאות, בעולם אחרת מדינה מכל יותר, ישראל יכולה מדוע

 ? תושביה למספר יחסית סיכון הון וקרנות טכנולוגיים אפ

 Start-up Nation: The Story of Israel's המכר רב בהשראת שפותחה, זו אינטראקטיבית מצגת

Economic Miracle ,מתחת הפועלות המגמות עם יחד, אפ-הסטארט אומת של עדכנית תמונה מעניקה 

 .מעמדה על והמאיימות השטח לפני
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 היתרונות

 למעמדה מעבר אל מביטה ובנוסף, אפ-הסטארט אומת על מרתקות תובנות למשתתפים מעניקה המצגת

 .עתידה על שישפיעו הכוחות את ובוחנת הנוכחי
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    סירטונים .3

 

  יצירה וניהול של חדשנות בארגון

 : 05:14 - 00:00 עברית

 : 21:13 - 05:15 אנגלית

 

 ( TEDxהחלופה השלישית ) בסגנון 

tel:%2B972.547774756
http://www.northernstarinnovation.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mGXmCEHkacw
https://www.youtube.com/watch?v=mGXmCEHkacw
https://www.youtube.com/watch?v=mGXmCEHkacw
https://www.youtube.com/watch?v=mGXmCEHkacw
https://www.youtube.com/watch?v=mGXmCEHkacw
https://www.youtube.com/watch?v=-7v6RnZUw-c
https://www.youtube.com/watch?v=mGXmCEHkacw
https://www.youtube.com/watch?v=-7v6RnZUw-c
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 סדנאות .4

 
 (תושע2.5 – 1.5 ) מאולתרת יצירתיות 4.1

 

 

 

 תיאור

 להגיע כיצד? ולאתגרים לבעיות שלנו והאסוציאטיביות האוטומטיות התגובות את לנתץ כיצד

 ?ומרעננים יצירתיים לפתרונות

, חשיבה דפוסי באותם ומשתמשים חוזרים אנו מדי קרובות לעתים, אתגרים עם מתמודדים כשאנו

 מעולם בטכניקות המשתתפים מתנסים זו ומעשית מהנה בסדנה. ורעיונות תגובות אותם את ומפיקים

 .קטנות ובקבוצות בזוגות ומציגים, פלייבקה ותיאטרון האימפרוביזציה

  

 היתרונות

 לומדים אף הם. אמת בזמן האסוציאטיבית החשיבה מלכודות את המשתתפים מזהים התרגילים בעזרת

 לומדים הם, זאת במקום. שאננות מתוך החלטות לקבלת להיגרר לא כדי, אלו מלכודות על להתגבר כיצד

, העניין ובעלי העובדים, הלקוחות את שימשכו, באמת מקוריים רעיונות ולפתח המוסכמות את לאתגר

 .וליעדיו הארגון לאתגרי מענה ושיתנו
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 (תושע2.5 – 1.5 ) אתגרים הגדרת 4.2

 

 

 

 תיאור

 ? שלכם הארגון בפני שניצבים האמיתיים האתגרים מהם

 שתוכלו שתבטיח, ביותר הטובה בצורה האתגרים את תגדירו כיצד? הפתרונות את מחפשים אתם דרגה באיזו

 ?לפתרון ביותר הטובים הרעיונות את למצוא

 .האתגרים של ברורה להגדרה בעיות של מדויקת לא מהגדרה להתקדמות הכלים את ילמדו המשתתפים
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 היתרונות

 וליעדים לאתגרים רלוונטיות או מהותיות שאינן בבעיות ומאמץ זמן מהשקעת להימנע ילמדו המשתתפים

-וברי רלוונטיים ופתרונות רעיונות להעלות להם יסייעו היטב מוגדרים אתגרים של ויצירה הבנה. שלהם

 בפני שניצבים אתגרים מספר עם להתמודד להם יסייעו הליבה בעיות של נכונים והגדרה זיהוי. יישום

 .קלות ביתר בהם ולטפל הארגון
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 (תושע3 - 2 ) העניין בעלי את לראיין 4.3

 

 

 

 תיאור

 כיצד? וציפיותיהם צורכיהם את באמת להבין לכם שיאפשר באופן הארגון של העניין בעלי את תראיינו כיצד

 ? הללו נותראיומה המרבי הערך את תפיקו

 יבנו המשתתפים זו בסדנה. הארגון של האתגרים להבנת מכרעת חשיבות בעל היבט הוא עניין בעל עם אפקטיבי ןראיו

 .ביותר הטובה בצורה עניין בעלי עם נותראיו לנהל כיצד וילמדו, בתובנות ומלא רלוונטי ןראיול שאלון

 היתרונות

 לוודא יוכלו המשתתפים. שלהם האחרים העניין ובעלי, העובדים, הלקוחות צורכי את כהלכה לזהות ידעו המשתתפים

 עם יותר טובה בצורה שיתמודדו ופתרונות רעיונות להעלות יוכלו כך. העניין לבעלי בנוגע השערותיהם נכונות את

 .העניין בעלי של והצרכים האתגרים
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4.4 Design Thinking (שלם יום – יום חצי) 

 

 

 

 תיאור

 ?הארגון אתגרי עם שמתמודדים, באמת וחדשניים חדשים רעיונות יוצרים כיצד

Design Thinking באנשים והתמקדות פעולה שיתוף מתוך בעיות לפתור המיועדת ,מעשיתו יצירתית גישה היא .

 פעילות את ולשפר אתגרים עם להתמודד כדי אותן ויישמו Design Thinking מתודולוגיות את ילמדו המשתתפים

 אחר אתגר כל ולמעשה - המוצעים ומהשירותים מהמוצרים הלקוחות רצון שביעות, העובדים והחזקת גיוס, הארגון

 .הארגון בפני שניצב
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 היתרונות

Design Thinking מפת את יותר טוב שיבינו כדי, האמיתי לעולם אותם ולוקחת מהמשרד המשתתפים את מוציאה 

 לפני עוד שלהם טיפוס-אבות ולבנות ופתרונותיהם רעיונותיהם את לאמת להם מאפשרת אף היא. שלהם האתגרים

 .לפועל הוצאתם
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 (שלם יום – יום חצי) הקופסה בתוך לחשוב 4.5

 

 

 

  תיאור

 מוצרים ליצירתהמעודפת  יצירתיות וחדשנות" היא השיטת הלחשוב בתוך הקופסהמדועה "

 תבניות 5 את מיישמים אנו כיצד"? Function follows form" של המשמעות מהי ?חדשים ושירותים

SIT יצירתיים רעיונות ליצירת? 

 המצאתית חשיבה)  SIT-ה שיטת על תמבוסס,  המצאה וכושר מעשית יצירתיות על מרתקת סדנה

 תהליכים, שירותים, מוצרים של אבטיפוסים יםרוצי המשתתפים. הסגור עולםהמתודולוגית של (  שיטתית

 .הקופסה בתוך חשיבה של התבניות 5 באמצעות ,חדשים ופתרונות
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 היתרונות

, מוצרים ממציאים שהם בזמן האלו, המובילות ההמצאה טכניקות ויתרגלו את ילמדו המשתתפים

 מגיעים אנחנו"לחשוב בתוך הקופסה"  ומתודולוגיות תבניות יישום ידי על. אמיתיים ותהליכים שירותים

 ויצירתים. מעשיים ופתרונות לרעיונות
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4.6 Ideation (שלם יום – יום חצי) 

 

 

 

  תיאור

 אותו על תמיד חוזרים רק ולא, חדשניים פתרונות מולידים שלכם הפתרונות זיהוי שמאמצי מוודאים אתם כיצד

 ?הדבר

Ideation לפתרון היצירתיות הטכניקות את למשתתפים להעביר שמטרתו, ואינטראקטיבי מלהיב הדרכה מושב הוא 

 .שהוגדרו הארגון לאתגרי וייחודיים פרקטיים פתרונות זיהוי לשם בעיות

 

 היתרונות

 להשוואה אפשרות .מהותיות לא/רלוונטיות לא בעיות על זמן בזבוז מניעת .עצמם על שחוזרים רעיונות מניעת

 אישור לשלבי עוברים אשר, מעשיים ופתרונות רעיונות של רב מספר העלאת .מתחרים רעיונות בין אובייקטיבית

 .גבוהה בדרגה מימוש תוכנית יצירת לשלב מכן ולאחר, ושיפור
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4.7 Pitch It Perfect ( 2 – 4.5תושע) 

 

 

 

  תיאור

 הרעיונות שבעלי ייתכן. ברשימה ורוכזו זוהו הרעיונות העלאת בקמפיין שעלו ביותר הטובים הרעיונות

 ? ומשכנעת תמציתית בצורה המסר את להעביר כיצד יודעים הם האם אך, מבריקה טכנית במיומנות מצטיינים

 את בזריזות שיבהיר, מוגבל בזמן תמציתי מסר לנסח כיצד אותם ותלמד העובדים את תכין Pitch It Perfect סדנת

  !ותכליתית נלהבת בצורה יעבור ובנוסף, הקהל אל נכון ידבר, הפתרון/הרעיון של הערך

 

 היתרונות

 לא טובים שרעיונות כך, והרעיונות הפתרונות של ערכם את יותר טוב לאלה אלה מבהירים והעובדים המנהלים

 . בתקשורת מקצרים כתוצאה לאיבוד הולכים או מוחמצים

 יותר טובים ומימוש לאישור יובילו מכך וכתוצאה, יותר ויעילות מלהיבות יהיו עובדים בין הקצרות" המעלית שיחות"

 .רעיונות של
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4.8 Hot-Housing (1 – 1.5 ימים) 

 

 

 

  תיאור

 אתם כיצד, כעת. חשובים אתגרים עם להתמודדות ויצירתיים חדשים רעיונות על לחשוב הצלחתם !טוב מזל

 ?לארגון שתורם באופן מיושמים אכן אלה שרעיונות מוודאים

Hot-housing גישת הנוקטת רעיונות לטיפוח חממה היא lean start-up ,ואישורם מהירה טיפוס אבות בניית של . 

 היתרונות

 קבלת את מאיצה Hot-Housing, התכנון של חוזרות וסקירות יצירתיים רעיונות של מזורזת העלאה באמצעות

 .ערך בעלי ופתרונות רעיונות של לשוק היציאה זמן את ומקצרת ההחלטות
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 הדרכה .5

 

5.1 TTT/F - (ימים 3 - 1) המנחה/המדריך את הדרך 

 

 

 

  תיאור

 בנושאי וסדנאות הדרכה מושבי יעבירו שלכם החדשנות סוכני/ומובילי שהמדריכים מעוניינים אתם האם

 ?חדשנות

 המתודולוגיות על וסדנאות הדרכה מושבי, מצגות להעביר כיצד שלכם והמנחים המדריכים צוות את מלמד זה קורס

 .החדשנות בתחום ביותר העדכניים והכלים

 היתרונות

 - הזדמנות באותה; חדשנות בנושא סדנאות והנחיית הדרכת מיומנויות לו והעניקו שלכם ההדרכה צוות את שדרגו

 .והמנחים המדריכים של והחדשנות היצירתיות את שפרו
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 (ימים 3 - 1) בארגון חדשנות ניהול 5.2

  

  

 

 תיאור

 ?הארגון לתוך לחלחל החדשנות לתרבות גורמים כיצד

 ?האסטרטגית ברמה חדשנות של ולמימוש ליצירה הטקטית מהרמה עוברים כיצד

, תהליכים, תשתית, תכנון על ילמדו הם. בארגון חדשנות ולנהל לתכנן כיצד המנהלים את מדריך זה קורס

 במהירות עסקיות הזדמנויות ולממש ליצור וכדי לשינוי הארגון היענות את לשפר כדי, חדשנות של וכלים מתודולוגיות

 .יותר רבה
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 היתרונות

 לשם חדשנות ניהול בנושא הדרכה. חדשנות ומתודולוגיות מיומנויות לפיתוח, חדשנות לניהול חיוניות עבודה שיטות

 .וחיצוניים פנימיים עניין בעלי עם פעולה שיתוף באמצעות, חדשני ערך ליצור הארגון של יכולתו שיפור
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 חדשנות בנושא ייעוץ .6

 
 

 בארגון חדשנות וניהול תכנון

 ולתפקידים למתודולוגיות, לכלים, לתוכניות, לתהליכים המתייחסות  (Best Practice)מומלצות עבודה שיטות מציעים אנו

 .הארגון של DNA-ב שתוטמע, חדשנות של מערכתית תרבות ליצירת נדרשים אשר, הארגון של האחריות ותחומי

 בקו מעמיק ניסיון על ושנשענים שלכם לארגון שיסייעו אישית בהתאמה ייעוץ פתרונות כוללת אשר, lean גישת נוקטים אנו

 .הארגונית החדשנות ניהול של החזית

 והתכנון, לחדשנות והטכנית הארגונית התשתית, החדשנות תרבות בתחומי שלך הארגון של הנוכחיות היכולות את נעריך

 .החדשנות של והאסטרטגיה

 . להם ומותאמת שלכם הארגון של והיעדים האסטרטגיה את הממפה חדשנות תוכנית ליצור לכם נסייע מכן לאחר

 שהם משום זאת. זמן לאורך ערך שיוצרת ארגונית חדשנות של מצב לקיים מצליחים אינם רבים ארגונים, מדי קרובות לעתים

 הנשען חדשנות משפך ליצור במקום, ספציפיות למטרות והחדשנות היצירתיות את ומגייסים טקטית בגישה ורק אך מתרכזים

 אינן, חדשנות לממש בבואן, רבות חברות. בו לתמיכה הדרושים המשאבים את לספק ובמקום מתאימה פנים-רבת תוכנית על

 נכשלות וגם, נכונות הלא הבעיות את לפתור לנסות עשויות הן כך מתוך. הרעיונות העלאת שלאחר השלבים את בוחנות

 .להצלחה פוטנציאל בעלי רעיונות של מימושו, טיפוס-אב בניית, אישורב

 .בארגון חדשנות וניהול יצירת של הנפוצות מהמלכודות להימנע לכם נסייע אנו

 יעילים ומתודולוגיות כלים, חדשנות תוכניות שיספק, וזמין פעיל ומצוינות חדשנות מרכז ליצור לכם לסייע היא מטרתנו

 . כולו הארגון עם שייטיבו
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 לקוחות .7
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 המלצות .8
"Dear Eli, we want to thank you for joining us as a presenter. Your 

knowledgeable and experienced voice added immeasurably to the success of this 

exciting festival of learning and celebration."  

Matthew Bronfman  

Chair, International Steering Committee,  

Limmud FSU 

 

"In today’s competitive business environment, you need people who can help 

challenge conventional thinking and provide a professional framework for 

managing the creation of value from innovation. As such, I was fortunate in 

having Eli in my team when I was VP of Innovation at Amdocs. Eli’s 

commitment and dedication to his work made him a valuable asset to our group. 

His dedication in growing the business, especially in the innovation consulting 

sphere, was impressive, and earned him high praise from customers and Amdocs 

managers alike. Eli is a great team member, always positive and passionate 

about what he does. I am happy to recommend Eli as a positive catalyst for 

innovative change.” 

Gil Eiges 

Vice President, Head of Innovation,  

Amdocs 
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"Eli is an expert in managing the innovation process, a true professional, who 

develops and implements tools and methods for enhancing innovation at 

different stages of the innovation process, from the first phase of the generation 

of novel ideas to the phase of implementation. Eli gave a number of lectures on 

innovation to our students and also coordinated a workshop in which he taught 

us tools for idea generation. We are proud to continue collaborating with Eli on 

the development of additional workshops to enhance innovation processes and 

culture." 

Prof. Erez Miriam 

Innovation Professor 

Technion - Israel Institute of Technology 

 

"Your role developing a company-wide innovation culture is admirable. An 

innovative and entrepreneurial culture is an essential component of a 

flourishing innovation ecosystem, and I encourage you to bring your 

experiences home to Australia to help cultivate the Australian innovation sector. 

I am sure your talents, network and experiences, would be welcomed and 

valued." 

The Hon Wyatt Roy MP  

Assistant Minsiter for Innovation.  
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Australian Government 
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