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 נגה ערק עידן אברמוב

המכוון לגישור פערים במשולש הידע  Tempus-IDEAהפרויקט הינו חלק מפרויקט  -. מוטיבציה לפרויקט  1
זוק שיתוף הפעולה בין אקדמיה המצאה( לצורך התמודדות עם אתגרים כלכליים גלובליים וחי-מחקר-השכלה)

. במסגרת הפרויקט מתקיימים סמינרים המקנים כלים לגישור הפערים, ותפקידנו לתעשייה בתחום החדשנות
להקמת מרכז חדשנות  HITבפרויקט הוא להעריך את הסמינרים לצורך בדיקת היתכנות היכולת של מכון 

בשוק  ותהשתלבשיאפשרו כלים לראיה רחבה ניהול מפקולטות הנדסה,עיצוב ויוקנו לסטודנטים  בתחומו, בו
 ה.ייובתעש

מחקר ראשון בדק את מעמדן של תעשיות יצירתיות. נמצא ששיעור הצמיחה הגבוה ביותר  -. סקירת ספרות 2
תעשיות בביצועים חיוביים לשילוב בין תחומים אלו הביא  היה בתחומי התוכנה, האומנות והעיצוב.

(. Lange, 2010מיחה גבוהים שהניבו יצירתיות גבוהה ומכאן למוצר מוצלח יותר )והציג נתוני צ ,יצירתיותה
, הנבנים על ידי שילוב מסגרות שונות. ונושאים חדשים תומקורילדרישה חברתית מחקר נוסף הוכיח שקיימת 

, זקוקים לאנשי עסקים שמבינים יצירתיות, שיכולים לנהל חדשנותהארגונים בשוק מצהירים כי הם 
. לטענתם, היחידים שיכולים לענות על לדבר בשפת העסקים יםדסים שמבינים את תהליך העיצוב ויכולמהנו

ניהול וכך יוכלו לחלוש על שלושת התחומים ולמנף את מוצרי -עיצוב-דרישות אלו הם אנשים המשלבים הנדסה
תנו למסקנות המסרים העיקריים שמצאנו במחקרים של סקר הספרות הובילו או .(Cox, 2005)הארגון 

 ברורות לפיהן :
   הם: תמיכה של הנהלת הארגון,  גורמי הצלחה החשובים ביותר של שיתוף פעולה בין תעשיה לאקדמיה

 פעילות בעלי עניין שתפקידים יהיה לעסוק בחיזוק שיתוף הפעולה, וגישת למחקרים ויכולות חברתיות. 

 צמה בפני ארגונים בתעשייה "למכור" עובכך פעולה א ליזום שיתוף ותפקיד האקדמיה ה
(2012 ,Wohlin  סביבה של שיתוף פעולה המשלבת: סיעור מוחות, שיחות פורום וסדנאות מציעה מגוון

 רחב ועשיר של מידע עליו ניתן לבסס את ההערכה של התהליך. 

  קיום סמינרים, מצד התעשייה לאקדמיה תתאפשר ע"י  ידע ומתודולוגיות בתחומים שוניםמזרימת
 (.   Szentinnai & Radacs,   2011ת וקורסים לשיתוף של כלים ושיטות חדשניות )סדנאו

פותחו שלושה כלי מחקר: כלי לראיון מילולי למרצים, המשקף את דעתם של המרצים  -. מתודולוגיה 3
לתוכנית מולטי דיסציפלינארית, ושני שאלוני הערכה לסמינר חדשנות המשלב חלק כמותי וחלק איכותי: 

ן לפתיחת הסמינר, הבוחן את ציפיות המשתתפים, ושאלון לסיום הסמינר, הבוחן את מידת התממשות שאלו
 הציפיות.

 לאחר ניתוח שאלוני הפתיחה הבוחנים ציפיות הגענו לתובנות הבאות: -. ממצאים  4
 91.67% ממשתתפי הסמינר מצפים ללמוד דברים חדשים ולהתעדכן בתחומם 

 67%  אקדמיה-להיחשף לתחומים נוספים ולמפגש המשלב תעשייהממשתתפי הסמינר מצפים 

 62.41% ממשתתפי הסמינר היו מעוניינים שהסמינר יכיל את נושא היצירתיות ושילוב הדיסציפלינות 

 67.92% ממשתתפי הסמינר היו מעוניינים שהסמינר יכיל נושאים הקשורים לחדשנות בעיצוב 

 69% מנים, היתכנות בשוק, תקציבים, משאבים ותרבות.ממשתתפי הסמינר צופים קשיים בנושאים: ז 
 לאחר ניתוח שאלוני הסיום הבוחנים את מידת התממשות הציפיות הגענו לתובנות הבאות:

 66.66% ציינו שיש להכיל בסמינרים חינוך לחדשנות והתמקדות בתעשייה, עם דגש על הפן העסקי 

 72.22% ינר ששילב תחומים שוניםמשתתפים ציינו שהם הרגישו שהם היו מעורבים בסמ 

 18.88%  ציינו שהסמינר חשף להם מגמות חדשות בתחומי החדשנות וניהול העיצוב 

 55.55%  דיווחו שבסמינר התקיים שת"פ בין נציגי הפקולטות, ושנעשה שימוש בחומרים וכלים
 מגוונים

 18.88% ייםהסכימו שדרכי הפעולה ליישום חדשנות בארגון שהוצגו בסמינר הינם אפקטיב 

 18.8%  :המקצועית ת שונות תתרום להתפתחותנו הכרת תכנים וסטודנטים מפקולטומהמשתתפים 
 לאחר ניתוח 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 
השערתנו ההתחלתית הייתה שלצורך שילוב הסטודנטים בתעשייה, יש להקנות להם כלים לחשיבה  -. סיכום 5

להם בחדשנות ויצירתיות, ומשם להפיק את המיטב לצורך בניית מוצרים  רומולטי דיסציפלינארית שיעז
 טובים.

 


