
ביל החדשנותש"ב
חדשנות עירוניתוכלים להנעת מפגשי שיתוף ידע 

למה חשוב 
? חושביוסי מה 

מתי ולמה כדאי להשתמש ברעיונאות  
כשיטת עבודה לעידוד יצירתיות ופיתוח  

פתרונות מנקודת המבט של  
?המשתמשים

גילי ברוך' ודררואמרתמר : מציגות



?"רעיונאות"מה זה 





מחקר משתמש-1

יצירת אמפתיה-2

פתרונות יצירתיים-3

מרכיבים חשובים להבנת  3
:המהות של הרעיונאות



...נדבר היום על

?מה צריך כדי לקיים מפגש רעיונאות-
הצורך בכלים ליצירת אמפתיה וחשיבה יצירתית  -
פרסונות-התנסות בכלי אחד -



?מה צריך כדי לקיים מפגש רעיונאות

אתגר שרוצים  
לפתור

מגוון אנשים 
שחווים את  

האתגר 

כלים ליצירה 
אמפטיה 

ומחשבה יצירתית



...סוגים שונים של אתגרים 

איך לגרום לתושבים 
ולעירייה לעבוד ביחד  
?לטובה עיר יותר נקיה

איך אנחנו מדמיינים  
שירותים עירוניים לצד  

?הקורונה

איך עסקים מקומיים יכולים  
להשפיע על הסביבה  

? העירונית שלהם



?מה צריך כדי לקיים מפגש רעיונאות

אתגר שרוצים  
לפתור

מגוון אנשים 
שחווים את  

האתגר 

כלים ליצירה 
אמפטיה 

ומחשבה יצירתית





?מה צריך כדי לקיים מפגש רעיונאות

אתגר שרוצים  
לפתור

מגוון אנשים 
שחווים את  

האתגר 

כלים ליצירה 
אמפתיה  

ומחשבה יצירתית



... כלים ל

חשיבה הפוכה

mash-up שיטת

חשיבה אנלוגית

סקיצה שיתופי

מטריצה טק ומגמה

סטוריבורדינג

חשיבה יצירתית  יצירת אמפתיה

פרסונות

תרחישים

מפה מסע המשתמש

תמונות וסרטונים

מפה אמפתית

יומן משתמש



פרסונות

"?כיצד נוכל לעזור לאסף להבין את הספה הבירוקרטית"



התנסות

החלטתם לקיים מפגש רעיונאות כדי לפתח פתרונות  
! חדשניים לאתגר שלפניכם



!התנסות
. אט ולבחור תסריט אחד מתוך השניים'אתם מוזמנים להצביע בצ, בשלב ראשון

?מי תרצו להיות במסגרת התרגיל שלנו 

,מנהלת אגף צעירים בעירייהלשלום 

את מעוניינת לייצר פתרונות חדשניים  
למצב החדש שנוצר על רקע משבר  

: הקורונה

איך לעודד חיי חברה  
בתנאים של  , לצעירים בעיר
?ריחוק חברתי

. מנהל אגף התחבורה בעירייהלשלום 

( גם)אבל אתה חושב , נכון שיש קורונה
. לטווח הארוך

חברתיות וסביבתיות , מסיבות כלכליות
:אתה שואל, ידועות

איך להגביר את השימוש של  
התושבים והאנשים המגיעים  

?לעיר בתחבורה ציבורית



בניית פרסונה: Iשלב 
כדי שתוכלו להעמיק בהבנת חוויית התושבים שיקבלו את 

נבנה , השירות מהעירייה בהקשר של האתגר שלכם
: פרסונות

שאתם יודעים שישתמשו בשירות , או מישהו אחר בעירת.תושב–דמות !דמיינו פרופיל. 1
.המדובר

:לאישיות טיפוסית אך ייחודית, לאיש ואישה חייםה.אותוהפכו . 2
.היסטוריה אישית קצרה כמו מצב משפחתי ואפילו תחביבים, גיל, תנו לה שם

?או שאולי תציירו אותה... וטיפוסיות לפרסונה שלכםתמונות מאפיינות חפשו בגוגל 

האם ? מייצגות מגוון מספקהאם הן ? פרסונות הייתם בונים אם היה לכם זמן2איזה עוד . 3
?נגיעה ישירה לאתגראכן יש להן 

, "לא מוצלחות"גם אם הפרסונות לכאורה . אנחנו בתרגיל התנסות! שימו לב
.המטרה היא להתנסות ולהבין את תהליך הבנייה שלהן



זיהוי בעיות מנקודת המבט של המשתמש: IIשלב 

בהקשר של מהן הבעיות איתן הפרסונה שלכם מתמודדת 
חיי חברה בעידן של ריחוק חברתי או שימוש )האתגר שלכם 

(.בתחבורה ציבורית בעיר

נסחו כל בעיה מנקודת המבט של הפרסונה  , בעיות3רשמו 
.שלכם

תחשבו שאתם  ; פתרונות( עדיין)שימו לב שאתם לא נותנים 
...יוסי

זיהוי בעיות–2שלב 



פתרונות חדשנייםגיבוש : IIIשלב 

,  אפשר לבחור בעיה אחת או שתיים, הסתכלו על הבעיות
–ועכשיו 

, שיהיו רלוונטיים לפרסונות שלכםפתרונות חדשים 2הציעו 
.ושיהוו מענים לבעיות שהם חווים



?מה הלאה

:רשמו לפניכם
מה מהדברים המונחים על שולחנכם היום יכול להרוויח מתהליך כזה  

?של חשיבה יצירתית לגיבוש פתרונות חדשנים

אתם מוזמנים ליזום התנסות קטנה במשרד יחד עם חברי  
בשלב הבא תוכלו להרחיב את  . וחברות הצוות שלכם

!המעגל ולהזמין משתתפים ובעלי עניין נוספים

!בהצלחה

:נשמח שתשתפו אותנו ביצירה שלכם
. אחד לשיתוף במליאהפתרון בבקשה תבחרו 

סבב שיתוף



!תודה


