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MINDSET 

 ? איך פרויקט נולד 
 

 (5891, גפן.י) “זה מתחיל מבפנים ומתגלגל החוצה”
 

המכוון לגישור פערים  Tempus-IDEAהפרויקט הינו חלק מפרויקט 
לצורך התמודדות עם אתגרים ( המצאה-מחקר-השכלה)במשולש הידע 

כלכליים גלובליים וחיזוק שיתוף הפעולה בין אקדמיה לתעשייה בתחום 

הוקם במטרה להביא את שיתוף הפעולה בין  Tempus-IDEA. החדשנות
וזאת מתוך , הנדסה לדבר שמנוהל בשגרה-ניהול-הפקולטות עיצוב

אמונה ששילוב בין שלוש הפקולטות ישיא את רווחת החברה בעתיד 
במסגרת הפרויקט מתקיימים סמינרים בהם מפתחים כלים . הקרוב

לגישור הפערים שיקנו לסטודנטים משלוש הפקולטות כלים לראיה 
 .רחבה שיאפשרו השתלבות מוצלחת יותר בשוק ובתעשייה

 

להעריך את הסמינרים לצורך תמיכה : מטרת הפרויקט שלנו
בהשערתנו לפיה קיום סמינרים מאפשר בדיקת היתכנות היכולת של 

 . להקמת מרכז חדשנות  בתחומו HITמכון 
 

 (פרנקלין.ב) ”שתף אותי ואלמד, למד אותי ואזכור, אמור לי ואשכח”

 קצת מוטיבציה 
 

 (5899, גפן.י) “ותהפכו לצד שני ועכשיו תיקחו את התקליט” 
 

לאחר סקירת הספרות ובדיקת הערכה ומימוש תוכניות מסוג זה 
נוכחו לדעת שבעבר התקיימו מספר תוכניות במתכונת כזו , בתעשייה

 :שצלחו והיוו קרש קפיצה לתחום המשולב
נמצא ששיעור . מחקר ראשון בדק את מעמדן של תעשיות יצירתיות .1

שילוב . האומנות והעיצוב, הצמיחה הגבוה ביותר היה בתחומי התוכנה
והציג , בין תחומים אלו הביא לביצועים חיוביים בתעשיות היצירתיות

נתוני צמיחה גבוהים שהניבו יצירתיות גבוהה ומכאן למוצר מוצלח 
 (Lange,2010)יותר 

מחקר נוסף הוכיח שקיימת דרישה חברתית למקוריות ונושאים  .2
הארגונים בשוק . הנבנים על ידי שילוב מסגרות שונות, חדשים

שיכולים , מצהירים כי הם זקוקים לאנשי עסקים שמבינים יצירתיות
ומהנדסים שמבינים את תהליך העיצוב ויכולים לדבר , לנהל חדשנות
היחידים שיכולים לענות על דרישות אלו , לטענתם. בשפת העסקים

ניהול וכך יוכלו לחלוש על -עיצוב-הם אנשים המשלבים הנדסה
 .(Cox, 2005)שלושת התחומים ולמנף את מוצרי הארגון 

 

INTERdisciplinary 

education 

 ...מצאנו ש
 

 (5899, גפן.י) “..הלכנו עם אמא למכולת ובדרך ראינו ”
 

 :הגענו לתובנות לפיהם, מניתוח שאלוני הפתיחה הבוחנים ציפיות משתתפי הסמינר
 967 מצפים ללמוד דברים חדשים ולהתעדכן בתחומם 
 587 אקדמיה-מצפים להיחשף לתחומים נוספים ולמפגש המשלב תעשייה 
 547 היו מעוניינים שהסמינר יכיל את נושא היצירתיות ושילוב הדיסציפלינות 
 507 משאבים ותרבות, תקציבים, היתכנות בשוק, זמנים: צופים קשיים בנושאים 

 

 :מניתוח שאלוני הסיום הבוחנים את מידת התממשות הציפיות הגענו לתובנות הבאות
 847 הרגישו שהם היו מעורבים בסמינר ששילב תחומים שונים 
 937 ציינו שהסמינר חשף להם מגמות חדשות בתחומי החדשנות וניהול העיצוב 
 117 ונעשה שימוש בחומרים וכלים מגוונים, פ בין הנציגים"דיווחו שבסמינר התקיים שת 
 937 ציינו שהכרת תכנים וסטודנטים מפקולטות שונות תתרום להתפתחותם המקצועית 

 

 :מניתוח ראיונות המרצים ובדיקת השקפותיהם הגענו לתובנות הבאות
 חלק מחברי הסגל נכחו במפגשים של שיתופי פעולה בין פקולטות וחלקם לא 
 הקושי המרכזי שזוהה הינו החוסר בשפה משותפת 
 היתרון המהותי שצוין הוא מתן דגשים מכל מיני עולמות ולא משהו ממוקד 
 התועלות שיכולות לצמוח מפרויקט שכזה הן מוצרים טובים יותר משולבי אספקטים 

 ?איך להמשיך 
 

 (5891, שמר.נ) “...השבילים הללו פתוחים, רק למיטיבי הלכת” 
 

 יש להמשיך לראיין אנשים שונים בתעשייה לצורך בדיקת השקפתם לגבי היתכנות התוכנית וביקושה בשוק. 
  או האם קיימות , ובדיקה האם חל שינוי בהשקפת המשתתפים, 15.1.53ניתוח שאלון הסדנא שהתקיימה בתאריך

 .השקפות דומות המחזקות את הממצאים הנוכחיים
 וכך לבדוק , קורסים שונים במחלקות השונות דרך הקורסים הכללים, מוקדם ככל האפשר, יש להתחיל להטמיע

 : לדוגמא, דבר שיאפשר פרספקטיבה רחבה יותר של כלים ודעות בעת יישום מרכז , את תגובת הסטודנטים
 קורס כלכלה לסטודנטים של עיצוב בו הם כפופים לתקציב בעת קניית החומרים . 
 קורס הנדסת אנוש ועיצוב לסטודנטים להנדסה בו הם רוכשים כלים משולבים בעת פיתוח המוצר שלהם. 
  קורס לסוג חומרי גלם לסטודנטים של ניהול בו ירכשו הבנה לגבי צרכיהם של הסטודנטים בשתי הפקולטות

 .הנוספות בעת פיתוח מוצר
 יש להמשיך לקיים סדנאות החושפות את משתתפי הסדנא לנושאים נוספים. 
 ובכך לחזק את שיתוף הפעולה, פיתוח סדנא המעמיקה פעילויות משותפות בין אנשים מתחומים שונים. 
 נמליץ לאקדמיה לעזור בשילוב הסטודנטים שלה בתעשייה עוד בהיותם סטודנטים לצורך צבירת ניסיון. 

 ?מה הסקנו
 

 (5895, שמר.נ) ”תסתכלו סביב, תפקחו את העיניים”
 

מהשוואה של תמצית ניתוח הממצאים אל מול מוטיבציית 
נראה שמטרת הפרויקט עולה בקנה אחד עם , הפרויקט

 ואכן, עם תוצאות הסקרים ועם סקר הספרות, השערתנו
קיים צורך בקיום סדנאות וקורסים לשיתוף של כלים ושיטות 

 . חדשניות המובילות ליצירתיות בתחום דנן

הלקח שלנו מהפרויקט הוא שיש לשים דגש על שילוב שלושת 
 . הפקולטות ולא התמקדות בתחום יחיד כמו שקרה בסמינר

 

במידה והפרויקט יצלח ובמוסדות הרלוונטיים יוקמו מרכזים 
הסטודנטים שיזכו לרכוש כלים המאפשרים , לשיתוף פעולה

יביאו לשוק מוצרים טובים , יכולת חשיבה מולטי דיסציפלינארית
יותר . יותר ויוכלו להתמודד עם אתגרים גלובליים משמעותיים

אותם סטודנטים יוכלו להשתלב בתעשייה במהירות ביחס , מכך
 .לשאר הסטודנטים וזאת כי הראייה הענפה אותה רכשו

 ?מה הבעיה
 

ויש כאלה שרק , יש רעמים שמאוד מפחידים”
 (5899, גפן.י) “קצת

 

היא שקיים  - Tempus– IDEA -הבעיה של כלל הפרויקט 
, עיצוב-הנדסה-שיתוף פעולה מצומצם בין הפקולטות ניהול

ואף פוגע , באופן כזה שלא תורם ליצירתיות בשוק העסקי
.  בפוטנציאל הרווח של נתח השוק והסטודנט הבוגר
במרבית המוסדות האקדמיים אין שיתוף פעולה בין 

וזאת למרות הערכות גבוהות של המוסד , הפקולטות
זוהו בעיות כבר , כמו כן. והפוטנציאל הגבוה בשוק

בפרויקט שלנו שאופיינו  בחוסר שיתוף פעולה מצד 
מה שמשפיע , משתתפי הסמינרים לגבי בדיקת ההיתכנות

באופן ישיר על ניתוח הממצאים שיובילו באופן ישיר 
להסקת מסקנות שגויה לגבי היתכנות והצלחת הפרויקט 

 .ובמכון בפרט, בתעשייה ובאקדמיה בכלל

 ?איך עובדים? מה רצינו לבדוק
 

 (5891, גפן.י) “מחמם על אש קטנה מחבר שלוש מילים”
 

להשוות בין משתתפים בסמינר מהאקדמיה לבין משתתפים : המטרה
האם , ההשוואה בדקה האם ציפיותיהם שונות. בסמינר מהתעשייה

 . התממשו והאם יש שוני בהשקפותיהם
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 שני שאלוני הערכה לסמינר המשלבים חלק כמותי ואיכותי*  

 SPSS -אסיפתם והרצת הנתונים ב, חלוקת השאלונים, קיום הסדנא. 4
 זיהוי ובחינת הגורמים החוזרים על עצמם. 1
 הסקת מסקנות. 6
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