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 תנאים 
לחדשנות 

יזמות, יצירתיות וחדשנות זקוקות לתנאים ארגוניים ותרבותיים כדי לצמוח. 
“חדשנות", מסבירה פרופ' מרים ארז, כלת פרס ישראל לניהול, “צומחת בתנאים 

של מתח דיאלקטי בין שני יסודות מנוגדים לכאורה - חירות ומסגרת"

רם הרפז  ו י

לימדה פ  ,69 ארז,  מרים  רופ' 
וחקרה באוניברסיטת אילינוי 
באוניברסיטת  במרילנד, 
  , ל ט א י ס ב ן  ו ט ג נ י ש ו ו
יורק,  בניו  קולומביה  באוניברסיטת 
בקליפורניה,  ברקלי  באוניברסיטת 
באוניברסיטת סורוגדי בטוקיו, באוניברסיטה 
למדע ולטכנולוגיה בהונג קונג, באוניברסיטת 
פקין  ובאוניברסיטת  בסינגפור  נאניונג 
המניין  מן  פרופסור  היא  בארץ  בבייג'ינג. 
בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול בטכניון. 
בכל המקומות שבהם היא מלמדת וחוקרת 
היא מתעניינת בעיקר בדבר אחד: בתנאים 
הארגוניים והתרבותיים המניבים חדשנות. 
רעיונות  הניבו  זה  בתחום  שלה  המחקרים 
חדשניים, פרסים, כולל פרס ישראל לניהול 
ניכר  לא  זה  כל  וכיבודים.  תארים   ,)2005(
תעשייה  להנדסת  בבניין  במשרדה  עליה. 
רבה  בצניעות  היא מדברת  וניהול בטכניון 

ומנסה לדייק. 
ולאם  מהנדס  לאב  בחיפה  נולדה  היא 
אם  היא  לעץ.  קרוב  די  שנפלה  כך  מורה, 

לשניים וסבתא לשלושה. 
את עוסקת בשלוש סביבות שמשפיעות 
על יזמּות, יצירתיות וחדשנות: ארגונים, 

תרבויות לאומיות והגלובליזציה. נתחיל 
הוא  כיצד  הארגון.   – הראשון  במעגל 

מעודד או מדכא חדשנות? 
בין  מבחינה  אני  במונחים.  נדייק  בוא 
יצירתיות  ויזמּות.  יצירתיות  חדשנות, 
מתבטאת בהמצאת רעיונות חדשים שבאים 
לענות על צורך מסוים. חדשנות מתבטאת 
כלומר  יצירתיים,  רעיונות  של  ביישום 
המצאת   – יותר  כולל  מושג  היא  חדשנות 
יזמּות  שלהם.  יישום  ובעיקר  רעיונות 
מתבטאת בזיהוי הזדמנות לקידום פעילות 
להיות  חייבת  אינה  הפעילות  אך  כלשהי, 
חדשה. למשל, זיהוי הזדמנות לפתיחת עסק 
הוראה  שיטת  להכנסת  או  כלשהו  במקום 
כוללת  היוזמה  אם  כלשהו.  ספר  לבית 
פעילות חדשה – למשל סטארט־אפ לפיתוח 
אפליקציה חדשה – מדובר ביוזמה חדשנית.

בעיקר  מתרכזים  שלך  המחקרים 
שמעודדים  ארגונים  ישנם  בחדשנות. 

חדשנות וישנם כאלה שמדכאים אותה. 
נכון. אדם פועל תמיד בתוך הקשר מסוים, 
בסביבת  שלנו  במקרה   – כלשהי  בסביבה 
עבודה. ישנה סביבת עבודה שמעודדת המצאה 
של רעיונות חדשים ומסייעת ביישומם וישנה 
סביבת עבודה שאינה מעודדת זאת. חדשנות 
אינה תולדה של כישורים אישיים בלבד, אלא 

גם ובעיקר של הסביבה שמאפשרת אותם. 
ומה מאפיין את הסביבה הזאת? 

למשל, סביבת עבודה שטוחה ופתוחה – 
סביבה שאין בה היררכיה של בעלי דרגות 
ניהוליות ויש בה סובלנות לשֹונּות וסובלנות 
לטעויות – מעודדת חדשנות. סביבה כזאת 
וטעות.  סטייה  ומחקר,  חיפוש  מאפשרת 
שבה  נוקשה  היררכית  סביבה  זאת  לעומת 
המונחתים  ובנהלים  בכללים  מקובע  הכול 
על העובדים מלמעלה אינה מאפשרת סטייה 
מהנורמה, ואף מענישה על טעויות. בסביבה 
כזאת חדשנות, יצירתיות ויוזמה אינן יכולות 
קוראים  כזאת  עבודה  לסביבת  לצמוח. 

“בירוקרטית". 
וחדשנות  יצירתיות  מעודדת  סביבה 

היא סביבה אנרכית?
צומחות  אינן  וחדשנות  יצירתיות  לא. 
כאוטיות;  או  אנרכיות  עבודה  בסביבות 
סביבות עבודה שמטפחות יצירתיות וחדשנות 
הן סביבות מוְנחות כללים וערכים מחייבים. 
בסביבות עבודה כאלה יש איזון עדין בין שני 
וחופש  אחד  מצד  וערכים  כללים  מוקדים: 
ביטוי וסובלנות לרעיונות ולמעשים חריגים 
מצד אחר. חשֹוב, למשל, על ג'אז – מצד אחד 
אלתור יצירתי ומצד אחר סוגה מוזיקלית עם 
כללים ברורים. חדשנות צומחת בתנאים שיש 
בהם מתח דיאלקטי בין שני יסודות מנוגדים 
לכאורה – חירות ומסגרת. אני חושבת בהקשר 
זה גם על היהדות, שהוציאה מקרבה אנשים 
יצירתיים רבים כל כך. לכאורה דת, כל דת, 
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כופה על בני אדם דפוסי התנהגות ומחשבה 
מסוימים ומונעת יצירתיות. ובדת היהודית, 
 – במיוחד  חזקה  הכפייה  הלכה,  דת  שהיא 
“נעשה ונשמע". אך לצד זאת, היהדות היא 
דת וכחנית, דת שמעודדת מחלוקות ומנציחה 
בספרי הקודש שלה – בגמרא ובתלמוד – גם 
את הדעות והפרשנויות שנדחו. כך שייתכן, 
שהיהדות  זה,  את  לחקור  צריכה  עוד  אני 
הזה שמניע  מקיימת את המתח הדיאלקטי 

יצירתיות. 
בית הספר הוא ארגון בירוקרטי. אין בו 
מתח דיאלקטי בין חופש למסגרת; הוא אינו 

מעודד יצירתיות.
בית  מסוימים  בתנאים  בטוחה.  לא  אני 
מאוד  טובה  סביבה  להיות  יכול  הספר 
הם  המורים;  על תפקיד  חשֹוב  ליצירתיות. 

הרי מקנים ידע, כללים וערכים כדי לטפח 
חשיבה עצמאית, מקורית ויצירתית. 

את  מקנה  הספר  שבית  בטוחה  את 
המטרה  את  להשיג  כדי  האלה  הדברים 

הזאת? 
 – שלו  המטרה  זו  אך  בפועל,  לא  אולי 
להקנות ידע ומיומנויות שיהוו מצע לחשיבה 
בית  ויצירתית. בתנאים מסוימים  עצמאית 

הספר יכול לממש את המטרה הזאת. 
באילו תנאים? 

תנאי חשוב במיוחד הוא המורים; באיזו 
מידה הם עצמם פתוחים לרעיונות חדשים 
ומוכנים לחנך לפתיחות כזאת. הדבר תלוי 
ומכשירים  באופן שבו בוחרים את המורים 

אותם. 
איך ייראה בית ספר מטפח יצירתיות, 

העקרונות  יהיו  מה  ויזמּות;  חדשנות 
המבניים שלו? 

העיקרון המבני הראשון והעיקרי שלו הוא 
העיקרון הדיאלקטי שדיברנו עליו. בית ספר 
כזה ייתן הרבה מקום – למורים ולתלמידים 
– לחקירה, לגילוי ולהמצאה, אך לא יוותר על 
כללים וערכים משותפים ועל הקניית ידע 
ושינונו. ככל שלתלמיד יש מאגר ידע יסודי 
וגדול יותר, כך הוא יכול ליצור יותר – לבנות 
הקשרים וקשרים חדשים ולהמציא ידע חדש. 
גם לשינון יש תפקיד חשוב; פסוקים מהתנ"ך, 
קטעי שירה או חוקים מדעיים שלמדנו בעל 
פה בונים אמות מידה של הצטיינות שכלית 
ומוסרית המלוות אותנו כל חיינו. החוכמה 
היא כמובן לאזן בין שני הקטבים הללו של 
שינון ויצירה, רכישה של ידע וגילוי של ידע, 
משמעת וחופש. העיקרון המכונן בית ספר 
לחשיבה יצירתית, חדשנית ויזמית הוא מתח 
פורה בין שני הקטבים האלה – חופש ליצור 

ומחויבות לכללים. 
מודלים  הם  היי־טק  ארגוני  האם 
חדשנות  יצירתיות,  מטפחי  לארגונים 

ויזמּות? 
ארגוני היי־טק התחילו בסטארט־אפים, 
כך שיש להם נקודת מוצא חדשנית. אך ככל 
לארגונים  והופכים  ממנה  מתרחקים  שהם 
גדולים הם מסכנים את היכולת שלהם ליצור 
ולחדש. וכיוון שללא היכולת הזאת הם אינם 
את  לשמר  מנסים  הם  להתקיים,  יכולים 
החיוניות של נקודת המוצא הסטארט־אפית 
מייקרוסופט;  חברת  את  למשל  קח  שלהם. 
הפכה  אך  חדשנות  בסיס  על  נוצרה  היא 
היררכי,  מבנה  על  המבוסס  ענק  לתאגיד 
נהלים ותכניות עבודה לצורך תיאום ועמידה 
בדרישות של לוח זמנים ותקציב. כל זה סיכן 
את החדשנות שלה. מייקרוסופט מתמודדת 
עם הדילמה של כל החברות מסוגה – איך 
מנסה  היא  גדול.  בארגון  יצירתיות  לשמר 
להתמודד עם האתגר הזה בכל מיני דרכים, 
למשל היא הקימה בארץ “אקסלרייטור" – 

פרופ’ מרים ארז. 
“חדשנות אינה 

תולדה של כישורים 
אישיים בלבד, אלא גם 

ובעיקר של הסביבה 
שמאפשרת אותם"  

“סביבות עבודה שמטפחות יצירתיות וחדשנות 
הן סביבות מוְנחות כללים וערכים מחייבים. 

בסביבות עבודה כאלה יש איזון עדין בין שני 
מוקדים: כללים וערכים מצד אחד וחופש ביטוי 

וסובלנות לרעיונות ולמעשים חריגים מצד אחר"

ץ
קו

פי 
 ר

ם:
לו

צי



יזמות בחינוך
   

 
  

 40

הדהחינוך  דצמבר 2012

להעלות  ליזמים  המאפשר  רעיונות  מאיץ 
רעיונות טכנולוגיים חדשים ולבדוק אותם 

בזמן קצר. 
חברת רפא"ל, חברה גדולה מאוד בקנה 
ונהלים  היררכי  ישראלי, עם מבנה  מידה 

קפדניים, יצרה את כיפת ברזל. 
למחקר  סמך  כיחידת  התחילה  רפא"ל 
גם  נשמר  היצירתי,  הזה,  והמקור  ופיתוח, 
לאחר שהפכה לחברה עסקית. צריך לקוות 
שהמקור הזה לא יאבד במנגנונים הארגוניים 
זו הרי השאלה שמפנים תמיד  של החברה. 
לחברות הזנק שצומחות אצלנו: מדוע אתם 
גדולה  חברה  בונים  ולא  אקזיט  עושים 

שתספק מקומות עבודה ותייצא. הסיבה היא 
היצירתית  הרוח  את  לתחזק  מאוד  שקשה 
של הסטארט־אפ בחברה גדולה; קשה לבנות 
לבין  ונהלים  כללים  בין  נכון  ארגון שיאזן 

עידוד חקירה, חיפוש וסטייה מהנורמה. 
• • •

מחקרך:  של  השני  למעגל  נעבור 
על  לאומיות  תרבויות  של  ההשפעה 
חדשנות, יצירתיות ויזמּות. אנחנו, ככה 
אומרים, “אומת סטארט־אפ". מה עושה 
אותנו לכאלה? מה עושה אומות אחדות 
ליצירתיות ואומות אחרות ללא יצירתיות? 
השפעות  יש  אכן  לאומיות  לתרבויות 
ערכים  כמה  וחדשנות.  יזמּות  על  שונות 
היררכיה  למשל,  להשוואה.  בסיס  מהווים 
דרגות  בין  כוח"  “מרחק  שמכונה  מה  או 
בהיררכיה. כאשר המרחק הזה גדול, העובד 
מצפה לקבל הוראות מהבוס; הוא אינו נוטה 
פתרונות  ולהציע  עצמו  בכוחות  לחשוב 
מקוריים. אפשר לחשוף את המרחק בין דרגות 
הכוח באמצעות שאלון. למשל, “האם אתה 

מרגיש חופשי להעלות דברי ביקורת באוזני 
המנהל שלך?" או אפילו: “האם אתה מרגיש 
בחברות  שלך?".  המנהל  את  לבקר  חופשי 
עם מרחק כוח קצר בין עובד למנהל העובד 
מרגיש חופשי יחסית להשמיע ביקורת. כך 
או למנהל. אצלנו  גם תלמיד ביחס למורה 
בישראל מרחק הכוח קצר יחסית ויש מרחב 

ליצירתיות. 
האם המרחק אצלנו לא קצר מדי? האם, 
למשל, הצבא שלנו אינו על סף התפרקות 
כוח קצר מדי? בבתי הספר,  בגלל מרחק 
עקב  התפרקות  סימני  ישנם  מקום,  מכל 

מרחק כוח קצרצר בין מורים לתלמידים. 
וערכים  כללים  יש  אם 
מוסכמים שמאזנים את הביקורת 
של  חיונית  מידה  ומשמרים 
בצבא  חשש.  אין  אז  כוח,  מרחק 
על  מוסכם  המשמעת  ערך 
התפרקות.  חשש  אין  ולכן  הכול 
מרחקי  היהודית  בתרבות  בכלל, 
יעקב  קצרים.  היו  תמיד  הכוח 
אבינו נלחם עם מלאך, ונביאינו 
בכבודו  אלוהים  עם  התווכחו 
קיצרה  הישראליות  גם  ובעצמו. 
את מרחקי הכוח ונתנה הזדמנות 
לצעירים להקים מסגרות חדשות, 
כגון תנועות הנוער והפלמ"ח – שהיוו את 
במשפחות  גם  המדינה.  להקמת  התשתית 
הישראליות מרחק הכוח בין הורים לילדים 
דעתם  את  להביע  חופשיים  ילדים  קצר. 
ולעתים קרובות כופים אותה על הוריהם. 
ההורים, מצדם, נותנים הרבה חופש ביטוי 

לילדיהם וֶחבל ארוך לסטות מהנורמה. 
אחר כך הם הולכים לסדנאות לשיקום 
הולכים  והמורים  ההורית...  הסמכות 
להשתלמויות לשיקום הסמכות המורית. 
מרחק הכוח הקצר בבתי הספר שלנו מקשה 

מאוד על ההוראה. 
אכן, מרחק כוח קצר בין מורים לתלמידים 
מתבטא גם באי־קבלת מרותם של המורים 
ובבעיות משמעת. בתי הספר מתקשים לשמור 
ומתן  לכללים  ציות  בין  הנדרש  האיזון  על 
חופש. מורים רבים מקדישים את רוב הכוחות 
שלהם להשגת משמעת ומתקשים להפנות 

אותה לקוטב השני – עידוד יצירתיות. 
על  נוסף  לאומיים,  ערכים  עוד  אילו 

היררכיה שטוחה, תומכים בחדשנות? 

נוקשות  בתרבויות  לעמימות.  סובלנות 
בלתי  למצבים  לעמימות,  סובלנות  אין 
מוגדרים, לאי־ודאות – וזה מדכא יצירתיות. 
בארגון השייך לתרבות כזאת ידוע לכול למי 
למי,  מדווח  מי  אין,  ולמי  חתימה  זכות  יש 
אין  וכו';  לפיהם  ללכת  שיש  החוקים  מהם 
אצלנו,  העובדים.  ליזמּות של  די מרחב  בו 
וזהו   – בסדר"  “יהיה  אומרים  זאת,  לעומת 
אנחנו  עמומים.  למצבים  לסובלנות  ביטוי 
חיים עם זה בשלום, למרות שאחת התוצאות 
של תרבות ה"סמֹוך" הזאת היא שהמוצר לא 
תמיד מגיע בזמן ולא תמיד מתאים לציפיות. 
לתנאים לצמיחתה של יצירתיות יש מחירים. 
איזה עוד ערך תרבותי מחזק או מחליש 

יצירתיות? 
יצירתיות  מחזק  אינדיווידואליזם 
בחברות  אותה.  מחליש  וקולקטיביזם 
כל  של  ראשו  על  מכים  קולקטיביסטיות 
מסמר שבולט החוצה; כולם צריכים להתיישר 
לפי הקו שמכתיבים המסורת והמנהיגים. יפן 
והודו הן חברות כאלה. חברות אנגלוסקסיות 
אנחנו  אינדיווידואליסטיות.  חברות  הן 
במצבי  למצב.  בהתאם  וגם,  גם   – באמצע 
במצבי  קולקטיביסטים;  אנחנו  מלחמה 
רגיעה אנחנו אינדיווידואליסטים. עם זאת 
טוב  אינו  מעצורים  חסר  אינדיווידואליזם 
פרוע  מערב  אינה  יצירתיות  ליצירתיות. 
זקוקה  יצירתיות  סוס.  על  בודד  רוכב   –
לחוכמה קולקטיבית, לעבודת צוות, לשיתוף 

במחשבות וברעיונות. 
של  במדדים  רע  לא  יוצאים  אנחנו 

יצירתיות. 
נכון. תראה מה קורה כאן בקולנוע כאשר 
נותנים לו תקציב, וגם בתיאטרון ובספרות. 
רק  לא  מרשימה,  יצירתית  תסיסה  כאן  יש 

בהיי־טק. 
המזרח הרחוק יוצא פחות טוב במדדי 
תסתכלי  אבל  התרבותיים,  החדשנות 
יפן מתוך החורבות של  על הצמיחה של 
מלחמת העולם השנייה ועל הצמיחה של 
סין בעשורים האחרונים. אנחנו לא חוזרים 
המערב   – מקובלים  סטריאוטיפים  על 

יצירתי, המזרח חקייני? 
צריך להבחין בין יצירתיות פורצת דרך 
לבין יצירתיות משפרת. יצירתיות פורצת דרך 
עושה משהו שלא נעשה לפניה. לעתים היא 
יצירתיות “הורסת", שכן היא מבטלת את מה 

“מורים רבים מקדישים 
את רוב הכוחות שלהם 

להשגת משמעת ומתקשים 
להפנות אותה לקוטב 

השני - עידוד יצירתיות" 
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שנעשה לפניה. חשוב למשל על כרטיסיות, 
דיסקטים, דיסק־און־קי וענן – כל חידוש הרס 
את הדרך שקדמה לו לשמור מידע במחשב. 
ביצירתיות  יותר  מאופיין  הרחוק  המזרח 

שנוצרים  רעיונות  מיישם  הוא   – משפרת 
הטכנולוגיה  את  הזמן  כל  ומשפר  במערב 
מבחינת  למערב.  מוכר  שהוא  והמוצרים 
יצירתיות  הכלכלית,  לצמיחה  התרומה 
משפרת יכולה לתרום לא פחות מיצירתיות 
נמוכה  שלה  שהעלות  מכיוון  דרך,  פורצת 
עם  היכרות  ויש  יותר  נמוך  הסיכון  יותר, 
המשתמשים – שמעדיפים לעתים קרובות 
לאמץ מוצר משופר על פני מוצר פורץ דרך.

הזכרת יצירתיות “הורסת" ואני חושב 
על כך במובן אחר, במובן של אנחנו יוצרים 
כלים שהורסים את הסביבה ויהרסו אולי 

את האנושות.
זקוקות  ויצירתיות  יזמות, חדשנות  לכן 
למצפון. כאשר העיקרון המנחה אותן איננו 
הן  הארץ  כדור  תושבי  של  רווחתם  שיפור 
מזמן  לא  אמרה  יאהו  מנכ"לית  מסוכנות. 
טכנולוגיה  לפתח  יכולה  שלה  שהחברה 
שתספק מידע מלא ומעודכן על כל אדם, אך 
בגלל הערך של הגנה על הפרטיות היא אינה 

עושה זאת. 
• • •

שמשפיע  השלישי  למעגל  נלך  בואי 
כיצד  הגלובליזציה.  החדשנות:  על 

הגלובליזציה מאיצה את החדשנות? 
החדשנות,  את  מאיצה  הגלובליזציה 
משום שהיא מאפשרת למומחים להשתתף 
מיקום  של  מגבלות  ללא  רעיונות  ביצירת 

גאוגרפי; היא מאפשרת ליצור ידע ולהעביר 
אותו לאורכו ולרוחבו של הגלובוס. השונּות 
החשיבה  ושיטות  והאישית  התרבותית 
של  שילוב  מאפשרות  המגוונות  והעבודה 
מחשבה וידע שלא היה בעבר. הגדלת 
מאפשרת  גלובליים  לממדים  השוק 
חדשים,  רעיונות  של  ויישום  פיתוח 

של מחקר ופיתוח. 
הקפיטליזם הגלובלי הוא המאיץ 

הגדול של החדשנות. 
התחרות בין חברות כיום היא כלל־
חברה  כל  בה  לשרוד  כדי  עולמית. 
תחדש  לא  היא  אם  לחדש.  חייבת 
והמתחרים כן יחדשו, היא תאבד את 

מקומה בשוק הגלובלי. 
כבר  אולי  להגיע,  אפשר  האם 
יצירתיות  עודף  של  למצב  הגענו, 
יוצרים רעיונות חדשים,  – אנשים 
אך  הזה,  האקסטטי  מהשלב  נהנים 

מתקשים ליישם רעיונות, לתחזק 
ולבסס אותם? אולי צריך ללמד 
ולבסס  לתחזק  ליישם,  אנשים 

רעיונות ולא רק ליצור אותם? 
הוא  החדשנות  של  המסע 
מסע ארוך – הוא מתחיל ברעיון 
ויישום  יצירתי וממשיך בפיתוח 
מספר  למשתמש.  הגעתו  עד 
בהרבה  גדול  הנהגים  הרעיונות 
המגיעים  הרעיונות  ממספר 
ניתן  דווקא  אצלנו  יישום.  לידי 
חברות  ליישום;  עידוד  הרבה 
הזנק ישראליות מקבלות תמיכה 
ממשלתית או פרטית כדי ליישם 
ההיתכנות  את  ולבדוק  רעיונות 
גם  תמיכה  שיש  כך  שלהם. 
של  ולביסוס  לתחזוק  ליישום, 
תמיכה  ללא  חדשים.  רעיונות 

כזאת, רעיונות כאלה לא ישנו את המציאות. 
• • •

על  את עוסקת בסביבות שמשפיעות 
הסביבה  העבודה,  סביבת   – יצירתיות 
מה  אך  הגלובלית,  והסביבה  התרבותית 
כלומר  הפסיכולוגית,  לסביבה  בנוגע 
שני  היחיד?  של  היצירתיים  לכישורים 
באותה  ולעבוד  לחיות  יכולים  אנשים 
סביבה מאפשרת יצירתיות, אך אחד יהיה 
יצירתי מאוד והשני לא. מה מאפיין את 

האישיות היצירתית? 
בפתיחות  מאופיינת  יצירתית  אישיות 
לעמימות,  בסובלנות  חדשות,  להתנסויות 
ללמידה  באוריינטציה  להסתכן,  ביכולת 
ולחקר )לעומת אוריינטציה לביצועים כגון 
אסוציאטיבית  ובחשיבה  במבחנים(  ציונים 
שמחברת בין תחומים לא קשורים לכאורה. 
אך כאמור, המאפיינים הללו לא יוכלו לצאת 
יתקיימו  אם  וספק  הפועל,  אל  הכוח  מן 
בכוח, ללא סביבה שתאפשר להם להתקיים 
ולהתבטא. סביבה כזאת תעודד גם אנשים 
ולהגיע  יצירתיים  להיות  יצירתיים"  “לא 

לפתרונות לא שגרתיים. 
כמתאמת מעמד האישה בטכניון, אולי 
גברים יצירתיים וחדשניים יותר מנשים, 
כפי שמעידים ההיסטוריה והטכניון שאת 

עובדת בו? 
המחקרים שלי עוסקים בהשפעת הסביבה 
המבט  ומנקודת  וחדשנות  יצירתיות  על 

נשים  בין  ההבדל  ברורה:  התשובה  הזאת 
לגברים אינו בכישורים היצירתיים שלהם/
נתנה  שהסביבה  בהזדמנות  אלא  שלהן, 
ונותנת להם/להן לבטא אותם. כיום הסביבה 
יוצאות  והן  יותר,  הרבה  לנשים  מאפשרת 
ונכנסות  שלהן  המסורתיים  מהתפקידים 
לתחומים “גבריים", גם למדע ולטכנולוגיה. 
לנשים  גברים  בין  היצירתי  שהמאזן  כך 
משתנה   – בטכניון  וגם   – הזה  בתחום  גם 
 במהירות לנגד עינינו.  

“בחברות קולקטיביסטיות 
מכים על ראשו של כל 
מסמר שבולט החוצה; 

כולם צריכים להתיישר 
לפי הקו שמכתיבים 

המסורת והמנהגים. יפן 
והודו הן חברות כאלה"

“הגלובליזציה מאיצה 
את החדשנות, משום 

שהיא מאפשרת למומחים 
להשתתף ביצירת 

רעיונות ללא מגבלות 
של מיקום גאוגרפי; היא 

מאפשרת ליצור ידע 
ולהעביר אותו לאורכו 
ולרוחבו של הגלובוס"


