
     
 

 
 
 

   חדשנות בארגונים נהלי מ  קורססילבוס 

 #2מחזור 

 ימי רביעי כל שבועיים. שעות אקדמיות 35מפגשים,  7 :מסגרת זמנים , 

 תכני המפגשים

  תפקיד מנהל החדשנות -  1#ש מפג :06//201911

ואיך   הקורסושותפים לדרך, תמונה עקרונית על  אתגריםאיתור  החדשנות,   והגדרת תפקיד מנהל חזון

 בארגון  בונים מערכת לניהול הנושא

 התכנסות   14:00 ▪

 + הסבר על הקורס והצגת הסילבוסיכרות משתתפים הסדנת   14:10 ▪

 CatalystILרומי דוידור, מנהלת קהילת 

 דיון בפאנל: שני מנהלי חדשנות מספרים על התפקיד  15:45 ▪

 ישראל SITמנכ"לית : דיקלה בנינסון, מנחה

 לומטפוטל וינגרטן, מנהלת חדשנות, די גבריאל מנהל חדשנות, לאומי : רןמשתתפים

 סוגים של מנהלי חדשנות 8 הרצאה:  16:45 ▪

 CatalystIL קהילת ניר קורן, מנכ"ל

 OKRו  KPIלאן אנחנו רוצים להגיע ואיך נדע שהצלחנו? הרצאה:  17:30 ▪

 מנורה מבטחים ,פאפו , מנהלת חדשנותאבני ענת  מרצה:

 

 חדשנות מעודדתה ארגונית תרבות יצירת  -  2#מפגש  20//201911

תהליכים  בתפקידים שונים בארגון וכיתד להאיץ  כיצד נתפסת חדשנות איך נראית תרבות של חדשנות, 

   טכנולוגיים

  מנכ"ל מדבר על חדשנות: קידום תרבות של חדשנות בחברההרצאה:   14:00 ▪

 מנכ"ל נטפים: רן מידן, מרצה

  ארגוני בנושא חדשנות DNAסדנה: פיתוח   14:50 ▪

 Design- itנוף, חברת  איתי נחה:מ

, בתוך ארגון מה עובד-לניהול חדשנות גישות שונות  3יזמים פנים ארגוניים:  3דיון בפאנל: מפגש עם   16:20 ▪

 ?איך ולמה

 Design- itאיתי נוף, חברת  מנחה:

ביה"ח  ראש תחום בריאות דיגיטלית, מרכז החדשנות, נטלי בלוך, BOSCHטל דקל, מנהל חדשנות, משתתפים: 

  שיבא ומיה קלדרון, מנהלת חדשנות , דואר ישראל.

 טרנספורמציה דיגיטלית והאצת השעון הארגוניהרצאה:   17:20 ▪

 סמנכ"ל דיגיטל ומחשוב אל על, 'מרקוביץשחר : מרצה



     
 

 
 
 

 ובחינת רעיונות ליצירתכלים  -  #3מפגש  2019/12/04

ושתי סדנאות אסטרטגיות לפיתוח חדשנות, אחת מזווית  , מזורזבתהליך  כלים להפיכת רעיונות למוצרים

 הלקוח, ואחת מזווית המנכ"ל 

 העלאת רעיונות  14:00 ▪

  Design Sprint  –Red-idיישומית:   הסדנ

 שתי סדנאות במקביל –איפיון מוצר  16:15 ▪

 Zמודל  – Problem solution fitיישומית:   הסדנ

 Zמודל   - Mission model - Business modelיישומית:   הסדנ

 

 תהליכי פיתוח חדשנות  -  4#מפגש  18//201912

שיתוף מקרה בוחן לטרנדים טכנולוגיים ובארגון והיציאה שלו החוצה,   תהליך ניהול החדשנות הובלת 

 לקוחות רחב 

  סוגים של חדשנות )דובלין( 10: יישומית וסדנה הרצאה 14:00 ▪

 Deloitteעידן אדלר,  מרצה:

  תמריצים וכו'  –מקורות כספיים למימון חדשנות : הרצאה 15:45 ▪

 EYאיתי ז'טלני, שותף  מרצה:

 טרנדים, טרנספורמציה דיגיטלית והמנהיגות שלכם: הרצאה 16:30 ▪

 i8 Ventures נברון,גון  מרצה:

 הרצאה: שיתוף לקוחות ושותפים )פנים וחוץ ארגוניים( בתהליך החדשנות ומדידה של התהליך 17:30 ▪

 צביקה ביידא, סמנכ"ל לקוחות ושירות, שופרסל מרצה:

 

 והשתלבות באקוסיסטם ניהול חדשנות פתוחה  -  5#מפגש  01/2019/01

  וכיצד נכון לעבוד עם, מקרה בוחן ליישום חדשנות פתוחה בארגון תהליך חדשנות פתוחה, איך בונים 

 ? סטרטאפיםמגייס 

 innovation super toolsאבחון ארגוני ו -מודל שלבי החדשנות והאתגרים בחדשנות פתוחה : סדנה 14:00 ▪

 יועץ לחדשנותניר קורן,  מרצה:

 זיהוי אתגרים גלובליים ובניית שותפויות מחוץ לארגון -חדשנות עסקית רדאר חברתי לפיתוח : הרצאה 14:45 ▪

 חברתית-יועצת לאסטרטגיה עסקיתשירלי קנטור,  מרצה:

 .קהילת חקלאות ואיך ארגון בונה קהילה סביב הצרכים שלו -מקרה בוחן באייר  -לעבוד עם קהילה  15:50 ▪

 הישראלי לחדשנות דורון מלר, סמנכ"ל המכון מרצה:

המשולש הקדוש: טכנולוגיה מגשר צוות  –( scouterבעבודה עם מאתר טכנולוגיות )פאנל: אתגרים  16:50 ▪

 פנימי, אפיון תהליך העבודה

 CTO Innogyבועז קנטור, מנחה: 

   שגרירות הולנד, דשנותלח תנספח, ד"ר רחלי קרייסברג, Loreal סקאווטרשגיב לוסטיג, משתתפים: 



     
 

 
 
 

 לתוכנית העבודה שלכם שתציגו במפגש האחרוןצ'ק ליסט  17:50  ▪

 CatalystILמנכ"לית רומי דוידור,  :מרצה

  

 אפקטיביות בניהול  -  #6מפגש  15//202001

ברמה  חדשנות אפקטיבי ואילו כלים צריך על מנת לנהל באופן כיצד מייצרים מנגנוני עבודה 

 ארגונית?הפנים 

 י לחדשנות ארגונית ומדידהניהולמערך הרצאה:  14:00 ▪

 ד"ר יונתן מנוחין, מנכ"ל המכון הישראלי לחדשנות מרצה:

שיווק מרקום תקשורת פנים  do's and don'ts - RD HR -איך לעבוד עם היחידות השונות בארגון  15:00 ▪

 ארגונית

 ייעוץטם ול :מנחה

 Natural Intelligenceנסטלה, יואב צוקר מנהל חדשנות , -אסם נטע גרנות, מנהלת חדשנות מרצה:

 לניהול חדשנות ישראליות התנסות בטכנולוגיות: סדנה 16:00 ▪

 Qmarketsחברת 

  Kleverהסטארטאפ ברת ח

 לנהל את זה בתוך הארגון? אקסלרטור פנים ארגוני וקהילה פנים ארגוניתאיך הרצאה:  16:45 ▪

   C- you're vision חברת הייעוץ :מנחה

 AT&Tעופר הכהן , מנהל אקסלרטור טכנולוגי ו סמנכ"ל החדשנות של אלביט מערכותרן בר סלע, : משתתפים

 מתי לעצור מיזם חדשני?הרצאה:  18:00  ▪

 ד"ר ליאוניד בקמן, מייסד המכון הישראלי לחדשנות ויזם: מרצה

             

   סיכום ויציאה לדרך  -  7# מפגש 2020/01/29

 לדרך  ויציאה  סיכום

 קריאה לשיבוש וחדשנות אלסטית :ההרצא 14:00 ▪

 Tinkerשחר לארי, מנכ"ל  מרצה:

 טיפוסים של מנהלי חדשנות בארגון 8 סדנה:  14:45 ▪

 ניר קורן, יועץ לחדשנות מרצה:

תהליכי חדשנות אצלהם בארגון ודרכי פעולה  מציגיםמשתתפים אמיצים  ארבעה פיץ' משתתפים: 15:30 ▪

 .CatalystILואיך לעבוד נכון עם  להמשך

 *משתתפי הקורס*

 מה היה לנו ולאן אנו ממשיכים  – סיכום הקורס 16:05 ▪

 : השינוי שהכנסתי בשנה האחרונה #1משתתפי המחזור ה 16:50 ▪

 האיש שכולכם צריכים לשמוע –תחילת אירוע הסיום  18:15 ▪


