
Best Practices - חדשנות שיתופית
להלן כלים ופתרונות שריכזנו עבורכם בהתבסס על עבודה משותפת 

של הקהילה כחלק מהסדרה "חדשנות שיתופית"

יצירת אמון בתהליכי החדשנות ובהשרשת תרבות ארגונית המעודדת חדשנות באופן אורגני בכל יחידות הארגון.	 
רתימת המנכ"ל לתפיסת החדשנות באופן שיהיה פרואקטיבי בתהליכי החדשנות.	 
ביסוס מעמדו של מנהל החדשנות בארגון וחיזוק כוחו. 	 
הגברת מחויבות הנהלה לחדשנות בארגון באופן שתהווה דוגמה לשאר העובדים. 	 
הרחבת מעגל העוסקים בחדשנות באמצעות רתימת כלל היחידות ואנשי המפתח הרלוונטיים שיש להם השפעה ומעורבות בתהליכי 	 

החדשנות בארגון )IT, מחלקה משפטית, הנהלה, HR, אסטרטגיה, כספים, וכו'(.
גישור הפער בין הרעיון החדש לבין הובלתו והטמעתו )איתור ה-"owner" וסוכני השינוי(. 	 
יזמות פנים ארגונית והרחבת הסתכלות העובד מעבר לטיפול השוטף והיומיומי.	 
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עידוד תקשורת פנים ארגונית באמצעות שיתוף ברעיונות ויצירת דיון ושיח פורה בקרב העובדים בכל הדרגות תוך חשיפה לאלטרנטיביות  .1
תפיסתיות שונות. דגש על חיכוך עם אתגרים אמיתיים בשטח היכולים להוליד פתרונות יצירתיים.   

יצירת קהילות ידע על פי תחומים שונים ופיתוח מערך שיתוף בידע במערכות ייעודיות.  .2
איתור ה- "חור שחור" )הוואקום( בין היחידות השונות ובנקודה זו לפעול באמצעות חדשנות ויצירת כיוון חדשני.  .3

ביסוס מעמדו של מנהל החדשנות בארגון:  .4
יצירת אמון דרך עמידה ביעדים, לוחות זמנים ותיאום ציפיות.  	

איתור פרויקטים שיאפשרו לקצור הצלחות בטווח הקצר.   	
הצגת סיפורי ההצלחה להנהלה הבכירה ולשאר העובדים בארגון.   	

תקשור תהליכי החדשנות בארגון. ישנה חשיבות לתקשר באופן  	
רציף את התהליך כולו ולא רק את התוצאה הסופית שלפעמים  

"נופלת" או לא יוצאת לפועל.    
העלאת המודעות והמוטיבציה לתהליכי חדשנות באמצעות חינוך העובדים ליוזמה, לאיתור הזדמנויות חדשות וליציאה לפעולה:   .5

תכנית יזמות פנים ארגונית.	 
קמפיין פנים ארגוני.	 
תחרויות ויישום הלכה למעשה של הרעיון הנבחר.	 
שמירת הרעיונות שעובדים וצוותים עבדו עליהם, אף אם הם 	 

לא צלחו )יצירת זיכרון ארגוני(.

תגמול ומתן תמריצים שונים בגין חדשנות.	 
מתן כלים המעודדים יזמות.	 
חיבור בין גורמים שונים בארגון באמצעות יצירת מפגשים בין	 
אנשים שונים לארוחות צהריים/ערב.	 

 
הטמעת כלים ושיטות עבודה סדורות מעולם הסטארט-אפים למשל Design Thinking. מומלץ לעבוד בקבוצות קטנות המאפשרות  .6

אינטראקציה מהירה המעודדת "קריאה לפעולה".  
אינטרקציה שוטפת בין הגורמים העוסקים בתהליכי החדשנות באמצעות כלים שונים. לדוג':  .7

טלגרם קבוצת פייסבוק פרטית	  ניוזלטר	   	Monday  	  
רתימת המנכ"ל לנושא החדשנות באמצעות קביעת תוכנית עסקית, תקציב, KPI, אסטרטגיה ברורה ויעדים מדידים.   .8

בניית תקציב עבור חדשנות.  .9
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מינוי מובילי חדשנות ביחידות השונות בתקשורת הפנים ארגונית ויצירת קהילה פעילה ביניהם.   .1
יצירת מפגשים בלתי אמצעיים בין המנהלים ביחס לתהליכי החדשנות.  .2

הטמעת מנגנון הערכת ביצועים קבוצתי )אד הוק( מבוסס על היכולת לחבר בין הרעיונות השונים וליישמם בארגון וכן, עבור  .3
הצלחות בתהליכי חדשנות, ניסיון ומאמץ.  
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Creating Innovation Culture 



הטמעת החדשנות ויישומה בפועל.  	
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חיזוק היכולות הפוליטיות והבין-אישיות של מנהל החדשנות על מנת לשנות את התפיסה ביחס לחדשנות, להשפיע על מידת  .1
ההירתמות לתהליכי החדשנות ולהתמודד עם גורמים בארגון המאוימים מחדשנות.   

שיתוף אנשי המפתח ביחס לתהליכי החדשנות ועדכונם באופן שוטף. חיזוק תחושת ה"יחד" בארגון וחיבור בין הגורמים השונים  .2
)לדוג' צד העסקי וצד הפיתוח( החל מהשלב הראשון בתהליך, וזאת על מנת להקל על תהליך אימוץ החדשנות בהמשך.  

יצירת שגרירים בארגון המבינים את חשיבותה של החדשנות ושואפים לקדם אותה.   .3
הכרה וזיהוי של צרכי הלקוחות )הפנים ארגוניים והחיצוניים( תוך התחשבות בחוויה שלהם.   .4

מיגור חסמים לוגיסטיים.  .5
פעולה ממקום נטול אגו, עם ראש פתוח והקשבה לצרכים ולרצונות. השרשת תרבות כזו בארגון.  .6

ניהול התהליך בצורה מסודרת וביצוע בקרה באופן שוטף, זאת כדי להימנע מהפתעות.  .7 ים
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רתימת ההנהלה תוך הגברת מידת המחויבות וההבנה של ההנהלה ביחס לחשיבותה של החדשנות בארגון כבר מהשלבים  .1
הראשונים. חשוב ליצור מצב שבכל החלטה תובא לדיון גם נקודת מבט של חדשנות.   

רתימת שאר עובדי הארגון לנושא החדשנות והפיכתם לסוכני השינוי. איתור העובדים הרוצים לחולל שינוי, להשפיע, ליזום  .2
ולהציע פתרונות יצירתיים.   

הבנת האסטרטגיה, הצרכים, האינטרסים והמוטיבציה של יחידות הארגון, של ה- EVP/VP ושל שאר העובדים ולראות איפה  .3
ניתן לעזור להם - חשוב להתמקד ב- Core ולזהות את הצורך המיידי.   
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 Successful Implementation

נטייה של סטארט-אפים להיעלם בזמן התקשורת עימם.   	
מדידת רמת המסירות של סטארט-אפים ומוכנותם להשקיע ולהתחייב לתהליך בארגון.  	

בדיקת התאמה וחיבור בין האינטרסים והצרכים של הארגון לבין הפתרון שמציע הסטארט-אפ.  	
הסטארט-אפים נוטים להציע פתרונות בשפה האנגלית בעוד ישנם מקרים בהם נדרשים פתרונות בשפה העברית.   	

אופן בחירת הסטארט-אפ המתאים לארגון מתוך מספר סטארט-אפים נבחרים המציעים פתרונות דומים.   	
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חיזוק רשת הקשרים והנטוורקינג עם גופים ואנשי מפתח בעולם החדשנות והיעזרות בניסיון וההיכרות שלהם כדי לזהות  .1
סטארט-אפים איכותיים ולקבל מידע על חברות שונות.  

הגדרת הצרכים של הארגון, בניית מפרט לכל צורך ושימוש במפרט זה בעת הערכת הסטארט-אפים.  .2
חישוב ציון משוקלל לכל סטארט-אפ הבוחן מגוון אלמנטים המעידים על איכות הסטארט-אפ והפתרון  )צוות, פתרון, ניסיון,  .3

משקיעים וכו'(.  
ביצוע הערכה של צוות החדשנות על בסיס אינטואיציה וניסיון.  .4

,HR ,מחלקה משפטית, הנהלה ,IT 5. שיתוף בעלי העניין הרלוונטיים ביחס לבחירת והערכת הפרויקט/הסטארט-אפ )כגון
אסטרטגיה, כספים וכו'(. ים 
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Evaluating Startup's 



מדידת מאמצי תהליכי חדשנות והשפעתם על הארגון ובחירת פרמטרים מדידים.  	
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:)KPI -הגדרת פרמטרים למדידת חדשנות )שמוסכמים ע"י ההנהלה ומחוברים לשאר ה  .1
קביעת איכות התוצר הרצוי לפני התנעת התהליך.  	

מדידת ההשפעה על הגורמים "המאוימים" מחדשנות ברמה  	
הפנים ארגונית ומול מתחרים.  

מדידת הניסיונות והמאמצים לתהליכי חדשנות.  	
מדידת הביקוש לתהליכי החדשנות בקרב בעלי העניין.  	

  
יצירת כלי המודד את תהליכי החדשנות בטווחי זמן שונים והשפעת תהליכי החדשנות על כל אחד מבעלי עניין )הנהלה,  .2

עובדים, חברות באקוסיסטם, מגזר פרטי, מגזר ציבורי ועוד(.  
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Measuring Innovation

טיפוח ויצירת שיתופי פעולה עם גורמים עסקיים, ממשלתיים וקהילות חוץ ארגוניות.  	
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הקמת קהילות ידע פנים ארגוניות  .1
"ניצול" רשת הקשרים שיש לאנשי מפתח בארגון עם האקוסיסטם שדרכם אפשר להגיע לשחקנים חיצוניים עבור שיתופי פעולה.  	  

חשיבה על אתגר שמשותף ליותר ממחלקה / חטיבה אחת.  	  
שיתופי פעולה עם גורמים ממשלתיים/גורמים עסקיים/קהילות, רק עם כאלה שיכולים להוליד רעיונות פורצי דרך ויוזמות  .2

חדשות. כלומר, לא לעבוד עם כל אחד רק לשם ה"הנה אנחנו משתפים פעולה".  
3. דמי רצינות: יצירת שיתופי פעולה עם גופים אסטרטגיים שיכולים למנף את העשייה של הארגון באופן שהגוף יישא בחלק

מעלויות הפרויקט, על מנת לוודא מחויבות.  
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Fostering Ecosystem Collaborations 


