
Playground
שימוש בחשיבה עיצובית ליצירת תרבות של חדשנות באקדמיה



2 / 40 היום
שימוש בחשיבה 
עיצובית ליצירת 

תרבות של חדשנות 
באקדמיה

א - מפגש משותף /

—  שינוי כמצב קבוע
—  חשיבה עיצובית: תהליך, שלבים, 

מיינדסט
—  שימושים בחשיבה עיצובית בניהול 

אקדמי ופיתוח הוראה
—  ערכים ישירים ועקיפים בארגון

ב - עבודה על אתגרים / 
—  חלוקה לקבוצות

—  תכנון ועיצוב פרויקט

ג - שיתוף וסיכום /
—  שיתוף בתהליך

—  מה לקחנו? 



שגרה של 
שינויים
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שינויים 
ודרייברים 

חיצוניים

אסטרטגיה

דרישות 
מל״ג

שינוי 
במאפיינים 

ובציפיות של 
הסטודנטים

מצב בטחוני

שינוי בהרכב 
המרצים

מגיפות תחרות בין 
מוסדות

שינויים 
בשדה 

המקצועי

שינוי  
במבנה 
תכנית 

הלימודים

שינויים 
במבנה 
הארגוני

גדילה של 
האירגון

שינוי בכלים 
ופלטפורמות 

דיגיטליות

מעבר 
לקמפוס 

חדש

שינויים 
ודרייברים 

פנימיים



תגובה 
לשינויים
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The Rise and Fall of Strategic Planning,
Henry Mintzberg (1994)



5 / 40 תרבות של 
חדשנות

שינויים כמנוע פנימי 
לתהליכי עיצוב ופיתוח 

מתמשכים בסביבה 
האקדמית.

הטמעת 
התוצרים 

שינויים 
ודרייברים 

חיצוניים

אסטרטגיה

שינויים 
ודרייברים 

פנימיים
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ניסוי, בדיקה
—  יישום הרעיון

—  איסוף המידע (פידבק)

רפלקציה
—  עיבוד המידע וחילוץ 

תובנות
—  הערכת הניסוי

הכנת הניסוי
—  הכנת תכנית מחקר

—  למידה קונטקסטואלית
—  פיתוח ״המוצר״

זיהוי של 
אתגר

—  זיהוי של צורך, 
כאב, פער או 

הצלחה.  פיתוח 
רעיונ.ות

שיתוף והפצת 
התוצרים

תהליכי מו״פ 
חדשים

תרבות של 
חדשנות

שינויים כמנוע פנימי 
לתהליכי עיצוב ופיתוח 

מתמשכים בסביבה 
האקדמית.



- )Playground( א. האקדמיה כמגרש משחקים

המרחבים השונים של האקדמיה כמעבדות, שבהן נוצרים ומנוסים 
מידי יום רעיונות מקוריים, חדשניים ומעוררי השראה בנוגע להוראה 

ולמידה, ולניהול ומנהיגות אקדמיים.

ב. תפיסת מלאכת ההוראה והניהול האקדמי כפרקטיקה יצירתית -  

המנהלים, המרצים והשותפים השונים פועלים כמעצבים בתהליכי 
יצירה התנסותיים, רפלקסיביים ופתוחי קצה — הם שואלים שאלות, 

מזהים צרכים והזדמנויות, מפתחים רעיונות, בודקים אותם, ושוב 
.(Reflective Practitioner) מציבים שאלות חדשות

7 / 40 תרבות של 
חדשנות 

גישות, נקודות מבט



 - Tailor Made, Bottom Up .ג

הזהות של האקדמיה מורכבת מתרבויות ותת-תרבויות הוראה ולמידה 
רבות ומגוונות — לכל סטודנט, מרצה, קורס, מסלול ומחלקה יש את 

תרבות ההוראה והלמידה הייחודית להם. לכן, יש ערך חשוב בהצמחה 
של צורות הוראה ולמידה מהשטח, תוך הבנה והתאמה לצרכים, 

לאתגרים ולמאפיינים המקומיים.

8 / 40 תרבות של 
חדשנות 

גישות, נקודות מבט



חשיבה 
עיצובית

9 / 40

Creative Confidence: 
Unleashing the 
Creative Potential 
Within Us All, Tom 
Kelley, David Kelley 
(2013)

d.school, Hasso 
Plattner Institute of 
Design - link, Stanford 
(2004)

The Power of Design 
- link, IDEO appears 
in cover article for 
BusinessWeek (2004)

חשיבה עיצובית (Design Thinking) היא תהליך מו״פ איטרטיבי 
וממוקד אנוש, שמבקש לסייע לאנשים, ארגונים ועסקים לדמיין פתרונות 

חדשים וטובים יותר לבעיות מורכבות. אחד המאפיינים המרכזיים של 
התהליך, הוא שהוא מתבונן מחדש על אתגרים כעל הזדמנויות. 

https://dschool.stanford.edu/
https://www.ideo.com/post/the-power-of-design-in-businessweek


Doug Dietz  - link, link
Stanford d.school 

http://youtu.be/16p9YRF0l-g?t=6m23shttp://youtu.be/16p9YRF0l-g?t=6m23s
https://www.ideou.com/blogs/inspiration/from-design-thinking-to-creative-confidence


חשיבה 
עיצובית

שלבים
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Design Thinking - link
d.School, Institute of Design at Stanford

https://dschool.stanford.edu/sandbox/groups/dresources/wiki/welcome/attachments/8e447/d.school's%20Design%20Thinking%20Process%20Mode%20Guide.pdf?sessionID=e864aec6b5d127d61990dbc457182ca9c4eefa60


תכנון הפרויקט -
הגדרת הנושא/האתגר, תכנון ועיצוב שלבי 

המחקר, למידת עולם התוכן בו עוסק המחקר 
(מחקר שניוני) ועריכת תאומים לקראת עבודת 

השטח.

חשיבה 
עיצובית



תכנון הפרויקט -
הגדרת הנושא/האתגר, תכנון ועיצוב שלבי 

המחקר, למידת עולם התוכן בו עוסק המחקר 
(מחקר שניוני) ועריכת תאומים לקראת עבודת 

השטח.

איסוף מידע -
איסוף מידע באמצעות מגוון סוגים של עבודות 

שטח, במטרה להביא להבנה עמוקה ועשירה של 
משתתפי המחקר ושל תתי הנושאים.

חשיבה 
עיצובית

2 / 33



עיבוד מידע וחילוץ תובנות -
עיבוד המידע שנאסף בלמידה הקונטקסטואלית 
ובעבודת השטח, וחילוץ הידע החדש שעולה מן 

החומרים.

תרגום להזדמנויות -
תרגום התובנות להזדמנויות עיצוב ופיתוח, 

במטרה לעבור מניתוח המצב הנוכחי לחיזוי של 
אפשרויות עתידיות. 

חשיבה 
עיצובית

2 / 33



ריעיון -
יצירת כמות גדולה של רעיונות ראשוניים 

להזדמנות שנבחרה, בחירה של רעיונות 
מובילים והעמקה בהם.

חשיבה 
עיצובית

2 / 33



המחשה ובדיקות -
המחשת הרעיונות בדרגות מהימנות עולות 

ובחינה שלהם עם משתמשים, בעלי עניין 
ומומחים בתהליך חזרתי.

חשיבה 
עיצובית

2 / 33



Brené Brown on Empathy - link 
Brené Brown, researcher & story teller (2003)

 Human Centered Approach based on Empathy.

 Teamwork - build on each other’s ideas, radical collaboration.

 Develop culture of prototyping and experimentation, bias towards action.

Prototyping for Elmo's Monster Maker - link 
IDEO

 Design thinking serves as inspiration as well as information.

תהליכי חשיבה המקשרים בין שני צידי המוח כפעילות 
המוחית היחידה שהוכחה כקשורה ליצירתיות. 

Prof. Rex Jung, אוניברסיטת ניו מקסיקו, ארה"ב. כנס 
נפלאות התבונה, בר אילן, מאי 2019

מיינדסט

https://youtu.be/1Evwgu369Jw
https://www.youtube.com/watch?v=-SOeMA3DUEs


חשיבה 
עיצובית

מתודה פתוחה 
ודינמית

18 / 40



19 / 40 חשיבה 
עיצובית 

בניהול 
אקדמי

כיצד ניתן ליצור 
תרבות של ניסויים 

בהוראה ובניהול 
הטמעת אקדמי בארגון? 

התוצרים 

שינויים 
ודרייברים 

חיצוניים

אסטרטגיה

שינויים 
ודרייברים 

פנימיים



חשיבה 
עיצובית 

בניהול 
אקדמי 

צורות ויישומים 
בבצלאל
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יצירת 
מרחבים 
לשיתוף 

בפרקטיקות 
הוראה 
חדשות

שימוש 
במתודות 

וכלים בודדים 
כחלק מארגז 
כלים ניהולי 

בשוטף

ליווי ניסויים 
אישיים 

של מרצים 
בהוראה

ליווי ותקצוב 
קבוצות מו״פ 

מחלקתיות 
ובין-

מחלקתיות

ליווי פרויקטי 
מו״פ 

ממומנים רב 
שנתיים

ביצוע תהליכי 
מחקר 

אסטרטגיים

העברת 
סדנאות 
למרצים 

בעיצוב ניסויים 
בהוראה

חשיבה עיצובית

to
p

 d
ow

n

מחקר עיצוב

bo
tt

om
 u

p



 1. שימוש במתודות וכלים בודדים )בחירת נושאים באמצעות ניקוד(



 1. שימוש במתודות וכלים בודדים )לוח ריעיון לסטודנטים בקורונה(



9:30 — התכנסות    

10:00 — דברי פתיחה

 10:15 — הרצאות אורח

Making at the Edges:  
Borders as Zones of Enquiry
Dr. Silke Lange, Associate Dean of 
Learning, Teaching and Enhancement
Central Saint Martins, University of the 
Arts London

Technology, Creativity, Pedagogy: 
Thinking about Agency in Arts Education 
Dr. Mark Readman, Principal 
Academic in Media Education Centre 
for Excellence in Media Practice, 
Bournemouth University  

 12:00 — 10×7: מרצים מציגים 
שבעה פורמטים נבחרים בהוראה

 אנימציה כאמנות של תנועה: 
 פדגוגיה של יד, ראש וגוף / אוסי ולד, 

המחלקה לאמנויות המסך

 סטודיו ללא קמום: ההזדמנות שבסיכון / 
מיכאל ולמה ון דר מולן, וסער ג'הרן לוי, 

המחלקה לארכיטקטורה

שמוב על השמוב: ניתוח פורמטים של הערכה 
וביקורת / שלי סתת, אירה גודלמן, נעמי הרץ, 
ראובן זהבי, קלודט זורע ושחר כהן, המחלקה 

לצורפות ואופנה 

לעמלה, לטמה ולצדדים: למידה בקבוצות מעורבות 
 במסגרת שבוע סדנאות מחלקתי / 

ארז גביש, המחלקה לתקשורת חזותית

דיאלקטיקה של הוראה: על דיון פוסטמודרני 
בשלוחה החרדית / ד״ר אליה ברטל והרב שמחה 

אילן, המחלקה לתרבות חזותית וחומרית, 
השלוחה החרדית

למידה היברידית: פורמט חדש ללימודי תוכנות 
מחשב בכיתה הטרוגנית / אורי יקותיאל, 

המחלקה לעיצוב תעשייתי והמחלקה לצורפות 
ואופנה, ויעל יצחקי־גולן, עוזרת מחקר

Roadshow: יוצאים מגבולות האקדמיה — 
פורמט חלופי לתערוכת סוף שנה / רועי ביגר, 
אלעד פרסוב )נציגי התכנית( וצאלה לוין פלד 

 )נציגת הכיתה(, התכנית לתואר שני 
בעיצוב תעשייתי 

13:30 — ארוחת צהריים 

14:30 — סדנת kick off סגורה לקבוצות 
מחקר ופיתוח של יוזמות חדשות בהוראה

 המרכז להוראת 
אמנות ועיצוב מזמין 
אתכם לאירוע החוגג 

 עושר, סקרנות,
יצירתיות ומקוריות 

בהוראה ולמידה בבצלאל

חמישי, 25.7, 9:30
חדר סגל, קומה 8

 קמפוס הר הצופים
ירושלים

הכניסה חופשית 
בהרשמה מראש

הקנקן מתקיים במסגרת 
אירועי תערוכת הבוגרים

עיצוב: נעמה טוביאס

 2. יצירת מרחבים לשיתוף בניסויים בהוראה )7x10, הקנקן(

 לצפייה באירועי הקנקן

https://www.bezalel.ac.il/research/teaching_center/previous_events


 2. יצירת מרחבים לשיתוף בניסויים בהוראה )המסדרון(

 לצפייה באירועי המסדרון

https://www.bezalel.ac.il/research/teaching_center/previous_events


2
הרצאת אורח: קמפוס משותף - איך יוצאים מזה בשלום? רון גרליץ    

סדנאות: דדאנד ודדליין: פתרונות יצירתיים לעיתות מצוקה תמי ברנשטיין    
כן או לא בבית ספרינו? התמודדות עם סוגיות פוליטיות בקורסים באקדמיה דר׳ 
אדר כהן    Playground: ניסויים בהוראה מורן זרחי    למידה אוטונומית 

ליאת בריקס-אתגר    כלים לעידוד קריאה אקטיבית ואפקטיבית דר׳ ליאת 
לביא    כלים דיגיטלים למיפוי חשיבה ועריכה חזותית אורי יקותיאל

כלים 
ורעיונות
בהוראה

202012.2

יום רביעי 

17:0
0—

9:30
קמפוס

הר הצופים
ירושלים

ת אורח +
א

רצ
6 סדנאות + ה

אס
ה טובי

מ
עיצוב: נע

 3. העברת סדנאות למרצים בנושא ניסויים בהוראה



להרצאה קצרה על הניסוי
למצגת המסכמת של הניסוי

 4. ליווי ניסויים אישיים של מרצים בהוראה )עוזרי מחקר(

https://www.youtube.com/watch?v=Kn_nQaikP5A
https://drive.google.com/file/d/18Eb6_PENehIlrgimJllLYnMZwH2VcDoP/view?usp=sharing


 5. ליווי קבוצות מו״פ )מחלקתיות(



 5. ליווי קבוצות מו״פ )רב מחלקתיות(



 6. סיוע בהגשה לגראנטים וליווי פרויקטי מו״פ 



 7. עריכת מחקרים אסטרטגיים )תהליכי מיון מרחוק, יומיים(



 7. עריכת מחקרים אסטרטגיים )חוויית למידה והוראה בקורונה, שנה+(
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יש לי בעיה/הצלחה/
הזדמנות

פיתוח פרקטיקות 
הוראה

שימוש במתודות או 
שלבים בודדים 

בתוך הכיתה: שיעור, 
תרגיל, קורס

לבד

פעולה אינטואיטיבית

הוראה ולמידה

יש לי רעיון! 

פיתוח של כלים 
(פיזיים ודיגיטליים) 

רעיונות קטנים 
(בדיקות והתערבויות)

בתוך יחידת לימוד או 
מחלקה

בקבוצת עמיתים

 study,) חקירה
 (inquiry

ניהול אקדמי

טכנולוגיה חדשה 

פיתוח שירותים, 
אסטרטגיות ותהליכים

רעיונות גדולים 
(שירותים, אסטרגיות, 

כלים דיגיטליים...)

בתוך האקדמיה

בצוות 
מולטידיסציפלינרי

מחקר (מהלך 
מתודולוגי סדור)

ניהול אדמיניסטרטיבי

—-----—------—

—-----------——

—-----------——

-----------—— —

-----—------— —

—-----------——

—-----------——

—-----—------—

—-----—------—

—-----—------—

—-----—------—

—-----—------—

—-----—------—

—-----—------—

חשיבה 
עיצובית 

בניהול 
אקדמי 

מגוון תהליכים



ערכים
תוצרים ישירים 

ועקיפים
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—  שיפור איכות הפעילות בהקשר הספציפי בו נערך המו״פ. 

—  התלהבות והתרגשות מהמלאכה, תחושה של חשיבות המקצוע.

—  הבנה מעמיקה של המשתתפים את המלאכה שלהם ואת השטח.

—  פיתוח גישה של הוראה וניהול אקדמי ממוקדי סטודנטים.

—  גדילה במדדים של מסוגלות — האמונה של המשתתפים לגבי היכולת שלהם
להתגבר על מכשולים, ולשפר את החוויה של הסטודנטים ומשתתפים נוספים.

—  חיזוק קשרים קולגיאליים בין בעלי עניין שונים, בתוך ובין המחלקות השונות.

—  פיתוח והעצמה של תרבויות ותת-תרבויות הוראה מגוונות.

—  שיתוף ידע, ומעברים רב-כיווניים של צורות הוראה וניהול בין קורסים ומחלקות
(נדידת רעיונות).  

—  פיתוח תרבות ארגונית של חדשנות בהוראה.

—  הרחבת גוף הידע (body of knowledge) בהוראה ולמידה ובניהול אקדמי.

—  חיזוק המעמד המקצועי של המשתתפים: שינויים בתפישת התפקיד — ממרצים/
סטודנטים/עובדי מנהלה/מנהלים המשתמשים בצורות קיימות של הוראה, 
למידה וניהול, למעצבים-חוקרים היוצרים בעצמם את הידע הדרוש להם.

—  קידום ״סדר חברתי טוב״: ערכים של העצמה, שוויון, דמוקרטיה וצדק חברתי.

ערך ישיר

ערכים ״נלווים״

הממד האישי

הממד הארגוני 
(המוסד האקדמי)

הממד המקצועי

הממד הפוליטי



ארגז כלים
מפת מחקר ופיתוח 

ככלי להכנה וניהול של 
תהליך העבודה

—  כלי פתוח/מודולארי
—  תומך עבודה שיתופית

—  המפה כסקיצה

לינק

שם הפרויקט -
חברי.ות הצוות -

ג: מתודולוגיה /ב: הרעיון /

ד: תכנית עבודה /

פרוטוטייפ ובדיקות -
האם תרצו לבדוק את הרעיון שלכם בתהליך איטרטיבי, המשלב בדיקות עם משתמשים? חשבו מה המטרות של הפרוטוטייפ )ולידציה של הרעיון, 

הבנה של המשתמשים, אפיון תכולת המוצר, בחינת מודל האינטראקציה, שיפור הסטוריטלינג של המוצר...(, מה תרצו לבדוק ואיך. בחרו את 
טכניקות ההמחשה שיהיו הכי אפקטיביות עבורכם — מפרוטוטייפים ראשוניים ועד לפרוטוטייפים מפורטים )low-high fidelity( )סקיצה, 

סטוריבורד, תרשים, הדמיות, מודל תלת-מימדי, פרוטוטייפ מנייר של ממשק, משחק תפקידים...(, וחשבו עם מי וכיצד תרצו לערוך את בדיקות 
המשתמשים.

שותפים -
? )Design Partners( חשבו מי האנשים שחשוב שיהיו שותפים בצוות הפרויקט? מי האנשים שיוכלו לעזור לצוות להטמיע ולקדם את הפרויקט

- MVP
מה המוצר המינימלי שתוכלו לפתח במסגרת המשאבים והמגבלות של הפרויקט, שיוכל 

ליצור ערך משמעותי למשתמשים כבר בסיום התהליך? תוכלו למיין ולתעדף את הרכיבים 
 Must Have, Nice to Have, — השונים של הרעיון הגדול שלכם לכדי ארבע קטגוריות

Could Have, Won't Have, וזאת לפי מידת הערך והמשאבים הכרוכים ביישומם )מודל 
MoSCow(. נסו לתת למוצר שלכם שם וסלוגן, שיזקקו את המהות של הרעיון.

התוצרים והפצתם - 
מה יהיו תוצרי הפרויקט שלכם )כלי דיגיטלי, הכשרה למרצים, מודל תאורטי, הצעת מחקר 

לגראנט, מצגת משקיעים...(? כיצד התוצרים יהיו נגישים למשתמשים השונים )אתר 
האקדמיה, ניוזלטר, יום עיון, מיטאפ, תערוכה, כנס אקדמי, פודקאסט...(? כיצד התוצרים 

יסייעו לכם לגייס תמיכה ותקציב להמשך פיתוח של הרעיון בעתיד?

חדשנות ערך - 
מה חדש ברעיון שמפותח? מה הוא מציע שלא קיים עכשיו? האם ואילו פרדיגמות קיימות 

הרעיון שלכם ישנה? כדי לחדד את תמהיל הערך של התוצר, תוכלו לערוך תרשים אסטרטגי 
של הפתרונות הישירים והעקיפים הקיימים כיום, ולזהות אילו ערכים חדשים הרעיון שלכם 

.)Blue Ocean Strategy( מציע

קהלי היעד ותרחישי השימוש -
מיהם מגוון המשתמשים ובעלי העניין הפוטנציאליים לרעיון שלכם? אילו ערכים הרעיון 
שלכם עשוי ליצור עבור כל אחד מהם? מה תרחישי השימוש השונים? תוכלו לשרטט את 

מפת בעלי העניין בהקשר הנושא שלכם, לערוך פילוח התנהגותי/גישתי של המשתמשים, 
ולשרטט מפות מסע/חוויה. 

הרעיון הגדול - 
מה הרעיון האידאי שלכם )החזון(? מה הייתם מדמיינים שיהיה — ללא כל מגבלות? נסו 

לנסח את הרעיון באופן רחב מספיק שיאפשר לפתרון להשתנות בעקבות תובנות בלתי 
צפויות שיעלו בתהליך, ובאופן ממוקד מספיק שיאפשר לכם לנהל את הפרויקט. תוכלו 

להמחיש את הרעיון בצורה חזותית )סקיצה, סטוריבורד, תרשים...(.      

תתי נושאים -
האם יש נושאים שתרצו ללמוד עליהם במהלך הפרויקט? — עולם התוכן, המשתמשים ותרחישי השימוש; מיפוי וניתוח של מוצרים קיימים; מיפוי 
וניתוח של טכנולוגיות רלוונטיות; איסוף השראות ואנלוגיות; מחקר חומרים... תוכלו לנסח מספר שאלות או סוגיות שנראות לכם מרכזיות להבנה 

שלכם את השדה.
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שבוע 1
— ___-___ —

שבוע 5
— ___-___ —

שבוע 9
— ___-___ —

שבוע 3
— ___-___ —

שבוע 7
— ___-___ —

שבוע 11
— ___-___ —

שבוע 2
— ___-___ —

שבוע 6
— ___-___ —

שבוע 10
— ___-___ —

שבוע 4
— ___-___ —

שבוע 8
— ___-___ —

שבוע 12
— ___-___ —

שבוע 13
— ___-___ —

חופשות ואירועים

שלבים

תוצרים

משימות

אנשים

אתיקה -
חשבו על שלבי המחקר והפיתוח בפרויקט, ושאלו את עצמכם כיצד תוכלו להבטיח את בריאותם, ביטחונם וזכויות היוצרים של המערכות 

והמשתתפים השונים — ומתוך כך נסחו את כללי האתיקה שיובילו אתכם בפרויקט.

האתגר - 
מה הצורך/הכאב/הפער/ההצלחה איתם אתם מתמודדים? חישבו אילו צרכים גלויים 

וחבויים יש לאנשים בהקשר הנושא שלכם, ובאילו רגעים הם חווים חוויות שנתפסות על-
ידם כחיוביות או כשליליות במיוחד. נסו להעמיק באתגר )גורמים, משמעויות...(, ולנסח 

אותו כך שירגיש מובן ויישומי לאחרים.

א: האתגר /

ההזדמנות - 
מהן ההזדמנויות העולות מן האתגר? נסו לתרגם את האתגר למספר הזדמנויות, חלקן 

מפתיעות, ולנסח אותן באופן רחב שלא מצביע על רעיון/פתרון מסוים. השתמשו בשאלת 
״כיצד נוכל ל...״ בכדי לתמוך במעבר מחשיבה על המצב הקיים לפיתוח של אפשרויות 

עתידיות. בסיום, בחרו את ההזדמנות איתה תרצו להמשיך.

רעיונות ראשוניים -
אילו רעיונות ניתן לפתח כמענה להזדמנות? הרעיונות יכולים להיות כל דבר — אסטרטגיות 

של מחלקות, מבנים ארגוניים, תהליכים אדמיניסטרטיביים, שירותים הניתנים לסטודנטים 
ומרצים, פיתוח מוצרים או כלים דיגיטליים, פורמטים חדשים בהוראה ולמידה, מהלכי 

קורסים ועוד. 

בשלב הראשון, נסו ליצור כמות גדולה של רעיונות ראשוניים להזדמנות שבחרתם באמצעות 
סיעור מוחות. חשבו האם תרצו לפתח את הרעיונות עם אנשים נוספים )סטודנטים, מרצים, 

עובדי מנהלה, בוגרים, ראשי חוגים, מומחים חיצוניים...(, ובאילו טכניקות ריעיון תרצו 
 Yes And, Worst Idea, Search Outside, Challenge Assumptions,( להשתמש

 .)...Brainwriting, Bodystorming

בשלב השני, בחרו רעיון אחד )או יותר( איתו תרצו להמשיך. כדי לתעדף את הרעיונות, 
תוכלו לפתח סט של מדדים שרלוונטיים לכם, לדוגמה — מה מידת הערך שהרעיונות 

יוצרים עבור המשתמשים השונים? האם הרעיונות ברי ביצוע, ואנחנו יכולים לממש אותם 
מבחינה מקצועית, כלכלית, טכנולוגית, ארגונית וכד׳ במסגרת המשאבים הקיימים? עד כמה 

הרעיונות חדשים ומשנים פרדיגמות קיימות? האם הרעיונות נותנים מענה לאתגר, ואינם 
יוצרים אתגרים חדשים?

מחקר שניוני -
האם תרצו לערוך מחקר שניוני? תוכלו לערוך למידה קונטקסטואלית — סוג של מחקר שניוני הנערך בזמן מוגבל, ומצליב בין מקורות מידע קיימים 

מגוונים ועדכניים )מאמרים, דוחות טרנדים, בלוגים ופורומים מובילים, מובילי דיעה ברשתות החברתיות, קטעי וידאו, תערוכות ותחרויות מובילות 
בתחום, כנסים, תכניות לימודים, ספריות חומרים...(. 

מחקר שטח -
האם תרצו לערוך מחקר שטח? חשבו —

מאילו אנשים וסיטואציות פיזיות/דיגיטליות תוכלו ללמוד? כדאי לכלול מגוון רחב של משתתפים — משתמשים, בעלי עניין, מומחים..., ומשתמשי 
קיצון — משתמשים בעלי תפיסות/התנהגויות קיצוניות בהקשר נושא הפרויקט אשר יסייעו בהצפת נקודות מבט שונות ובזיהוי של צרכים סמויים. 

אילו מתודולוגיות יוכלו לאפשר לכם לערוך למידת שטח עמוקה במסגרת המאפיינים והמשאבים של הפרויקט )ראיון עומק, ראיון קבוצתי, תצפית 
זבוב על הקיר, Shadowing, תצפית משתתפת, תצפית דיגיטלית, תיעוד עצמי, שאלון מקוון, Unfocus Group, שאלון כמותי...(. תוכלו לעשות 

שימוש בשיטות קיימות, או להשתמש בעיצוב ובטכנולוגיה כדי ליצור בעצמכם שיטות חדשות. 

כיצד תרצו לתעד, לאסוף ולנתח את החומרים?

סעיף תקציבי
שכר, ספקים חיצוניים, 

ציוד, מומחים...

תקציב )ברוטו(אנשים / ספקים
כולל מע״מ, נסיעות 

ועלויות מעביד

סה״כ )ברוטו(:
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https://drive.google.com/file/d/1OmGnGPi6b0F8co1wYYY0ZC0-Upx6BIGg/view?usp=sharing
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