
חדשנות בעולם משתנה

שאול אבידב מנהל האקדמיה ליזמות וחדשנות  



33



38





סיכום
.  הדבר היחיד שיציב כיום הינו השינוי ואנו חייבים להשתנות עימו

.הינו בעל אופי שונה ויכולות אחרותZדור ה 

.החסם הגדול ביותר הוא הפחד מכישלון

.  חובה עלינו להתאים את שיטות הלימוד והפדגוגיה

כלי החשיבה היזמית והחדשנות רלוונטים לכל תחומי בחיים

כיום יותר מתמיד שיטות הניהול והתכנון של עולם העסקים היזמי מתאים לכל אחד

35
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S&P 500-תוחלת החיים הממוצעת של חברה ב

19582018

שנים 22שנים 61

28

32



S&P 500-תוחלת החיים הממוצעת של חברה ב

2027

שנים 12

31





29



28



25

19





18



25



שנים בעתיד על פי  OECD–10מישרות בסכנה על פי ה 
מקצועות720

24





? למה עכשיו 

22



אנשים4–טיס /יכולת להסיע
ש"קמ150מהירות 

שעות  3
דקות טעינה20

בטיחות
רעש

מהירות  

21



20





18



?איך הייתם מגדירים ערך-ערך

17



שנים הקרובות5מאיפה תבוא התחרות ב 
16



? מהי יזמות

. כל דבר שהוא חדש גם במידה ונעשה כבר בעבר

15



?  ת/מה הוא יזם

מיישםופתרוןמוצא, בצורךמבחין

14



Startup Nation 
 Startup nation-ישראל מכונה בעולם כ

?מה יש בנו שכולם רוצים לייצר משהו חדש

13

סקרנות

לא לקבל דברים כפי שהם

יודע טוב יותר/ אני יכול 

כל אחד רוצה להיות מנהל

החוצפה הישראלית  



?  How to-או דור הZ-דור ה
12 ועד היום2000דור המכיל את כל מי שנולד החל מסביבות שנת 

הם נולדו כשטלפונים סלולריים והחיבור התמידי לאינטרנט מהווים  

.  חלק מרכזי מחייהם

.מאפיין שיתוף המידע ההמוני נעשה מרכזי

.לומדים יותר על ידי התבוננות ופרקטיקה חווייתית

נוטים להסתמך על מנועי חיפוש יותר מאשר על ספרי לימוד או  

.מחקרים

.חסרי סבלנות ויכולת דחיית סיפוקים



חשיבה שונה -יצירתיות

11



החסם המרכזי הוא הפחד להכשל

9



8



?האם כולם באמת כל כך מצליחים

הלוואי וחייך יהיו כפי שאתה מציג אותם בפייסבוק  

7



המשותף לשני  העולמות  

סיעור 
מוחות

חשיבה
יצירתית

תוכנית 
העסק

מנהיגות 
וניהול

חדשנות
בארגון מרעיון 

למוצר

RBVOpenvalley

6



עידוד יוזמה וריונות בארגון 
י  ת ו ע מ ש מ י  ו נ י ש ל ה  ט ו ש פ דרך 

שיח פתוח 

תהליכים מובנים ליצירת שיח ויוזמה

ציוד מעודד יצירתיות ויוזמה

מפגשים יזומים 

סדנאות למידה

ת חדשנות /מוביל

יצירת 
אוירה מאפשרת

לימוד השיטות 

צעדים מעודדים



תיבת פניות   תחרות יזמים יועץ חיצוני האקטון לימוד חדשנות מינוי מוביל חדשנות

מידת החדשנות

תמיכת ההנהלה

5

האתגר הינו לסיים תהליכים עד להטמעה





3





הדבר היחיד שיציב הינו השנוי 
ואנו חייבים להתאים עצמנו ולהשתנות 



סיכום
.  הדבר היחיד שיציב כיום הינו השינוי ואנו חייבים להשתנות עימו

.הינו בעל אופי שונה ויכולות אחרותZדור ה 

.החסם הגדול ביותר הוא הפחד מכישלון

.כלי החשיבה היזמית והחדשנות רלוונטים לכל תחומי בחיים


