
 

 

 
 יישום חדשנות ויצירתיות בפרויקט הגמר שלי

Implementing innovation and creativity in my final project 
 
 

 גבריאל יוראי ומר לוי 'ק דרור ד"ר :הסדנה מנחי
 סדנהאופן הוראה: 

  ימים 5 הלךבמשעות  5שעות שבועיות: 
 2נקודות זכות: 
 ידי המרצים -הגשת הצעה לפרויקט גמר והערכת התאמה על דרישות קדם:

 
 

  מטרת הקורס:
סדנת "יישום חדשנות ויצירתיות בפרויקט הגמר שלי" היא קורס האצה בינתחומי ממוקד, המיועד לסטודנטים 
מכל הפקולטות במכון, הנמצאים בשלב הגיבוש הראשוני של פרויקט הגמר שלהם. מטרת הסדנה היא למקד 

ט והלמידה לתוצר מייצג את היצירתיות ההנדסית, הטכנולוגית, המדעית והעיצובית, ולחזק את תוצרי הפרויק
 ופותח דלתות.  

הסדנה מתקיימת שבועיים לפני תחילת שנת הלימודים. במסגרתה נגבש בצורה שיטתית התייחסות מאורגנת 
לנושאים רלבנטיים ובעלי ערך למחקר ופיתוח, תוך בחינה שיטתית של  עולמות תוכן רלבנטיים, והעמקת 

תחומיות לפיתוח מואץ -עיצוביות. ניחשף למגוון מתודות וגישות רבההיכרות עם דילמות טכנולוגיות, מדעיות ו
 .של תהליכי חדשנות בתעשיות השונות

הסדנה תתנהל במתכונת של ספרינט פיתוח. בכל יום נבחן רעיונות ומעכבים, ונשתמש בכלי חשיבה עיצובית 
)Design Thinking) יזמות רזה ,(Lean Startupילי (') וניהול אגAgile Project Management (

טיפוס מגוונים לצורך חידוד שאלות המחקר ואתגרי הפיתוח. מטרת הסדנה ליצור מאיץ אימפקט -לבניית אבי
 לתהליכי הלמידה והפיתוח בפרויקט הגמר.

 
 

 הנושאים שיילמדו בקורס:
 יליים ועבודה בספרינטים'תהליכי פיתוח אג .1
 חשיבה עיצובית ויישומה  .2
 ומואפ הרזה וייש-הסטארט .3
 הובלת מו"פ בינתחומי .4
 פיתוח תכניות עבודה ומפת דרכים לקידום פרוייקטי מו"פ .5

 
 

 חובות התלמידים ומרכיבי הציון:
 נוכחות חובה בכל הסדנה

 40%ניתוח מוטיבציות ואתגרים  -תרגילים 
 30%תכנית עבודה 
 30%מצגת מסכמת 

  



 

 

 
 מערך המפגשים של הסדנה:

 
 נוכחות חובה בכול השיעורים*

 נושא יום

1 
 רביעי

23/10 

  גישושים יצירתיים בערפל:

  הצפת רעיונות וארגון מוטיבציות .1
  אישי וקבוצתי –סיעור מוחות  .2
  סדנה לאיסוף ידע .3
  הרעיונות שמניעים את העולם (דרור) –הרצאה  .4
  ניהול תהליכים יצירתיים משלבי הנדסה ועיצוב (יוראי) –הרצאה  .5
  ייל'סדנת מבוא לניהול פרויקטי אג .6

2 
 חמישי
24/10 

 

 בלנדר יצירתי:   

שלוש סדנאות לאיסוף רעיונות ומקרי מבחן מתחומים  –סקירות מקרי בוחן   .1
  הכנה לתצוגת ביניים –רלבנטיים 

  הכנת טבלת מקרי מבחן .2
מיפוי מגמות  -בניית מיפוי גישות מחשבתיות מתקדמות בעולמות תוכן שונים .3

 תוכן.

3 
 ראשון
27/10 

 בוקר של יצירה:

התלמידים יעבדו בהנחיית המרצים, המרצים יתבוננו באופני  –עבודה מפוקחת  .1
  עשייתם של התלמידים ויגבשו סיכום של גישת הפעולה

מה נכון עבורנו. סדנת הכרת שלושת סוגי  –פרסונות, למידה והתמקצעות  .2
 הפידבק היצירתיים וניתוח גישות יצירתיות

 גילוי ותיקוף מובנה -ם בניית תוכניות עבודה בפרויקטים יצירתיי .3
  לוג-סטטוס ומעקב בק  .4

4 
 שני

28/10 

 בניית בריף ומפת דרכים:

 בחינת תוכניות עבודה  .1
 רשימת מיקוד, מה יעשה כל אחד בשלב הבא –הגדרת תכולה ובריף לפיתוח  .2
  ) של הפרויקטroadmapבניית מפת דרכים ( .3

5 
 רביעי

30/10 

 ביקורת סופית והמלצות לפיתוח: 

 פרזנטציות  .1
  משוב אישי לכל סטודנט והמלצות למיקוד העשייה בפרויקט .2
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