
:  ניהול חדשנות בארגון עתיר הידע

 המודל העסקיחשיבותו של 

 ר יורם קלמן"ד



 ?מהי חדשנות

ארגוני שמטרתו לשפר  תהליך 

את הישגיו של הארגון על ידי  

,  תרגום של רעיונות למוצרים

 .לשירותים או לשינויים ארגוניים

 שיפור

 יישום

 רעיון



 

 

 זה לא רק המצאות...חדשנות



 

 

 זה לא רק טכנולוגיה... חדשנות



 

 

 מלווה בכשלונות רבים... חדשנות





 מעוררת התנגדות בארגונים... חדשנות

Every revolutionary idea seems to evoke 
three stages of reaction. They may be 
summed up by the phrases:   

(1) It's completely impossible   

(2) It's possible, but it's not worth doing 

(3) I said it was a good idea all along 
 

 (Arthur C Clark) 

 

First they ignore you, then they laugh at 
you, then they fight you, then you win.  
 

(Mahatma Gandhi) 

 
 

 

 שיפור

 יישום

 רעיון



 מעוררת התנגדות בארגונים... חדשנות

ארגונים מתבססים על תהליכים  •

 הומאוסטאזיסומנגנונים לשמירה על 

יש לרוב העובדים  , ברמה האישית•

יותר מה להפסיד מאשר להרוויח  

 מחדשנות

 היסטוריה של שינויים שכשלו•

 חוסר אמון במנהיגות•

 



 ?נכון, חייבים חדשנות, ובכל זאת

,  במקום דגש על רעיונות וטכנולוגיה•

 בדיקת ההשפעה על המודל העסקי

 "הצלחות"ו" כשלונות"ניתוח של •

,  מוצר: חדשנות בכל הרמות•

 שרותים, תהליכים

 תחושת דחיפות•

 אמון ואוטונומיה•

 



 (business model)מודל עסקי 

מודל עסקי מסכם את מכלול •

הפעילות של ארגון על ידי תיאור  

 מספר רכיבים שקיימים בכל ארגון

 מודל√

 עסקי×

 

 השוואה בין מגזרים שונים•

 השוואה בין ארגונים באותו מגזר•

 



 מודל עסקי

 (CVP)הצעת הערך ללקוח •

 מאפייני לקוחות הארגון–

 צרכי הלקוחות–

 האופן שבו הארגון עונה על הצרכים–

 תשתיות•

 משאבים–

 תהליכים–

 כספים•



 תלות הדדית –מודל עסקי 

הצעת הערך ללקוח  •
(CVP) 

 מאפייני לקוחות הארגון–

 צרכי הלקוחות–

האופן שבו הארגון עונה  –
 על הצרכים

 תשתיות•

 משאבים–

 תהליכים–

 כספים•



 מגזר ההשכלה הגבוהה –מודל עסקי 
 אוניברסיטאות מסורתיות אוניברסיטאות ללמידה מרחוק

 הצעת ערך ללקוח•

 שנים 3-תואר ראשון תוך כ–

סביבה המאפשרת פעילות  –

הזדמנויות  , חברתית ענפה

,  מעורבות פוליטית, רומנטיות

 'וכו, עבודה במשרה חלקית

בוגרי תיכון בשלבי  : בעיקר–

 החיים העצמאיים הראשונים

,  מעונות: תשתיות ייחודיות•

קבוצות  , כרי דשא, מועדונים

 ספריות מחקר, ספורט

 תשלום על שנת לימוד•

 הצעת ערך ללקוח•

לימודי  , לימודים תוך כדי עבודה–
 'שירות צבאי וכד, תיכון

סביבה מתאימה לתלמידים  –
שלא יכולים ללמוד בקמפוס 

 מסורתי

 

 

שרות מרחוק  : תשתיות ייחודיות•
,  סל כלים טכנולוגיים, לסטודנט

 פרישה ארצית ועולמית

 תשלום על כל קורס•



חדשנות אמורה לתמוך 

 במודל העסקי





הרשת  , העלויות צונחות: מוצרים דיגיטאליים
 צומחת



 חינם וחדשנות משבשת
 מגזר העיתונות                 מגזר המוזיקה

)Onairbeats.com) 

)Wikipedia) 



 ?כיצד משתלבים מוקים במודל העסקי

 (CVP)הצעת הערך ללקוח •

 מאפייני לקוחות הארגון–

 צרכי הלקוחות–

 האופן שבו הארגון עונה על הצרכים–

 תשתיות•

 משאבים–

 תהליכים–

 כספים•



 ?כיצד משתלבים מוקים במודל העסקי

 (CVP)הצעת הערך ללקוח •
 שיפור ההוראה פנים אל פנים–

 תוספת גמישות לתלמידים–

חשיפת סטודנטים למרצים מובילים מחוץ –
 לאוניברסיטה

 תשתיות•
 ל"שיפור השיווק על ידי חשיפה לאומית ובינ–

 עידוד חדשנות טכנולוגית אצל הסגל–

–Learning analytics 

 שיפור הייעוץ–

 כספים•
 עלויות הורדת–

 תשלומים על ערך מוסף–
 



 שאלות מפתח על חדשנות טכנולוגית בחינוך

האם היא תומכת בהצעת הערך  •
 ?ללקוח

 שיפור התקשורת הבינאישית–

שחרור סגל ההוראה ממטלות  –
 שמעניקות ערך מוסף נמוך

 סיוע לתלמידים מתקשים–

 הוספת ערך ללקוח–

כיצד היא משפיעה על שאר רכיבי  •
 ?המודל העסקי



 כשלים ידועים בחדשנות טכנולוגית בחינוך

 דגש על הורדת עלויות הוראה•

 נסיון להחליף את סגל ההוראה•

דגש על הפתרון הטכנולוגי במקום  •
הצעת  )חינוכי /על היעד הארגוני

 (הערך ללקוח

התעלמות מסקטורים נרחבים של •
 מערכת החינוך

סופו של , שיבוש, מהפכה: הייפ)•
 ...(ה

 




