
 

 

 עקרונות החדשנות החדשה - טיוטא 0.0
 כיצד יראו תהליכי חדשנות ביום שאחרי הקורונה? כיצד א/נשים ״יעשו״ חדשנות? מה יהיה ״הנורמלי החדש״ בתחום

 הזה?

 בגראז׳ ״החדשנות החדשה״ של רשת מחוללי חדשנות, המשתתפים יחקרו שאלה זו. אבל, לא צריך להמתין: רמזים
 אפשר היה לקבל בשנה האחרונה. כל שצריך היה להסתכל מסביב.

 להלן מספר עקרונות שבאו לידי ביטוי באופן מוגבר, על סטרואידים,  בשנת הקורונה. כמובן, הם לא בדידים
  stand-alone . המציאות בכלל, ותהליך החדשנות בפרט, הם מערכות מורכבות, ויש קשרי גומלין מעניינים ביניהם.

 מהירות - פיתוח מהיר יותר של פתרונות ומענים חדשים1.

 רדיקליות - נטייה לפתרונות המבוססים על קפיצות מדרגה וכיוונים חדשים, בשונה מ״חדשנות המשכית״2.
 שבה משפרים פתרון קיים

  רשתיות וחדשנות פתוחה - פיתוח פתרונות בשיתופי פעולה, עם גורמים מתוך ומחוץ לארגון3.

 רב תחומיות וחציית גבולות - חציית גבולות בין דיסציפלינות וארגונים, כדי לפתח פתרונות טובים יותר,4.
 מהר יותר

 Reuse  שימוש חוזר וחדש - חשיבה (גם) בתוך הקופסא. שימוש במרכיבים קיימים שמשמשים בדרך כלל5.
 למטרה אחרת, כדי ליצור פתרון חדש

 חדשנות אמפתית - דגש על אמפתיה (רגישות, דאגה ואכפתיות כלפי האחר) - החל בזיהוי הצרכים, המשך6.
 בפיתוח פתרונות, וכלה באופן ההטמעה

 הטייה לסיכון ואומץ- נכונות לקחת סיכונים מוגברים ולאמץ פתרונות אמיצים, גם במחיר של העלאת הסיכון7.
  לכשלונות. נכונות לניסוי וטעייה.

 יזמות אישית - יותר א/נשים ממציאים את עצמם, את האופן בו הם מתפרנסים (או שורדים ומשגשגים בימי8.
 משבר, גם בהיבטים אחרים, לא כלכליים)

- מחזורי פיתוח מהירים, מעבר מהיר מרעיון לאב טיפוס וממנו9.  יציאה מהירה למציאות, שוק, להטמעה 
  לפתרון עובד, גם במחיר של פתרון לא מושלם

 חדשנות בכל מקום - הרחבת מניפת החדשנות לתחומים רבים נוספים, כמות גדולה של פתרונות חדשים10.
 המכסים תחומי חיים רבים...ויותר א/נשים עוסקים בפיתוחם

 הטמעה מסיבית - פתרונות חדשים מוטמעים, במהירות, בהיקפים עצומים - אצל מאות אלפי משתמשים,11.
 לפעמים מיליונים ומאות מיליונים

 אימוץ מהיר - המשתמשים המיועדים מוכנים לאמץ במהירות פתרונות חדשים, יורדים מהר מהגדר ומתנסים12.

 פוקוס | טווח קצר/טווח ארוך  - במקרים רבים, בלית ברירה (ולפעמים זה אפילו טוב) קיצור הפוקוס13.
 מהטווח הארוך (הרבה שנים קדימה) לטווח הקצר ואף המיידי

 

 מחוללי
 חדשנות

 אגף מו״פ, ניסויים ויוזמות
 משרד החינוך
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