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התאחדות התעשיינים, ענף הדפוס והנייר

ZOOZל "מנכ, ארי מנור: מרצה

www.zooz.co.il | ari@zooz.co.il | 09-9585085

חדשנות שיטתית
כמנוע צמיחה



 

 

 ZOOZ אודות
 

ZOOZ              ,                  
           .                           

 -                   ,         -  
                      ,       -        
     -      . 

 
                                 ,   

:                            ,        
       -     ;)                   (

,             (                          
.)       -     

 

ZOOZ            1999            ,
                ,                    

       ,       ,      ,          (
 )        -                 ,     

                      ,     (         
 ,         ,                   ,      

,        .)     ,      -      
 

                                 
 ,     -            ,             

                     ,        
        ,                   ,         

,         .                           
 

ZOOZ                          
                     (  "      

 ,)                              
                                    
        ,)             (          
        .) "      ( 

 

                                      
:      ,                               

 חדשנות שי תית       (      
       )        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 מוצרשת                      (
                          

) "                     

 מוצר נולד (                   
              ,             

               ,       ,      ) 

 מנהי ות מתמירה               (
)                 

 מנהלים ב ופסא        (      
   -                   ) 

 BPMאס ר  י          ( 
               "           ) 

 
 
 

        ZOOZ ,                                           
 :                                  ,                 

                  ,               –ל ו    .1

                             –ת  ית   .2
 

 :    ,                ,             www.zooz.co.il  

חדשנות שי תיתחדשנות שי תיתחדשנות שי תית

תשתית אס ר  ית

תשתית אר ונית

פיתוח רעיונות

סינון רעיונות

פתרון בעיות

מסחור

שי ות אפ  יביות=שי תיתחדשנות
!לניהול כל שלבי תהליך החדשנות



פ"מכינה למו|  ורס חדשנות| מסלולי צמיחה: תכניות צמיחה•

|  חדירה שיוו ית| 2, 1-כיווני צמיחה אס ר  יים : כלי צמיחה•
לחלוב פרות ולהצמיח כוכבים| חדשנות בפיתוח מוצרים| 10פי 

שלי ה בעלויות| תלות הדדית | נישה | ערך מוסף : אס ר  יה•

ר: תכנון אס ר  י• ספרתית-צמיחה דו| של פור רהחיוך | הִמְספָּ
?אס ר  יה או    י ה| ?אס ר  יה עס ית או שיוו ית

פרסום יצירתי| לפי מיצובתמהיל | איתור מיצוב: יצירת בידול•

הס ור  העולם | התאמה לסביבה | ששה כלים: המצאתיתחשיבה •

עיבוי רעיונות| 3, 2, 1–סינון חיצוני | ניהול: בנ  רעיונות•

•ZOOZ :סיפורי הצלחה| המלצות | ל וחות| צוות | פרופיל | אתר

חדשנות| שיוו | אס ר  יה : מא רי מאמרים ומידע•

צרו  שר: למידע נוסף ולהרשמה לתכניות צמיחה

 ישורים להעמ ה

http://www.zooz.co.il/Growth-Proccesses.pdf
https://www.industry.org.il/files/marketing/college/file2020/1901%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%A4%D7%A6%D7%94 %D7%A9%D7%9C%D7%9A %D7%9C%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf?fbclid=IwAR00SLN3QAyvYdNMlyUMoiIrdyyOaGCUJ2jnIWx4wvVpGfsfQiofH0ODOCg
https://innovationisrael.org.il/mfg/programsrnd/rndpreparatory
http://www.zooz.co.il/zoozon_article22.shtml
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ83.html#new
http://www.zooz.co.il/marketing_article5.shtml
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ43.html#tool
http://www.zooz.co.il/marketing_article15.shtml
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ82.html#focus
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ21.html#focus
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ12.html#focus
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ18.html#focus
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ15.html#focus
http://www.zooz.co.il/marketing_article42.shtml
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ09.html#focus
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ06.html#book
http://www.zooz.co.il/marketing_article28.shtml
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ30.html#focus
http://www.zooz.co.il/marketing_article34.shtml
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ05.html#focus
http://www.zooz.co.il/marketing_content_marketing.shtml#10
http://www.zooz.co.il/marketing_article3.shtml
http://www.zooz.co.il/marketing_article2.shtml
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ28.html#tool
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ04.html#tip
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ31.html#tool
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ34.html#tool
http://www.zooz.co.il/LaZOOZ/LaZOOZ37.html#tool
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml#4
http://www.zooz.co.il/
http://www.zooz.co.il/about.shtml
http://www.zooz.co.il/about_team.shtml
http://www.zooz.co.il/about_clients.shtml
http://www.zooz.co.il/about_clients_rec_1.shtml
http://www.zooz.co.il/about_success.shtml
http://www.zooz.co.il/marketing_content_strategy.shtml
http://www.zooz.co.il/marketing_content_marketing.shtml
http://www.zooz.co.il/marketing_content_innovation.shtml
http://www.zooz.co.il/contact.shtml


ארי מנור
(שנתיים( SITל חברת"מנכ

(שנים (ZOOZ 20ל חברת"מנכ•

(שנים6)ובעברית IDC-מרצה ב•

(שנים4) CureFacts-י ם •

מומחה צמיחה וחדשנותאיך הפכתי 



פרוי  ים500-ל וחות ו300מעל 

1999מא  שנת 

ל וחות

http://www.lilly.com/
http://www.lilly.com/


תעשיות מת דמות

?רלוונ יות לתעשיינים

http://www.ycd.net/
http://www.ycd.net/
http://www.tti-telecom.com/
http://www.tti-telecom.com/


תעשייה מסורתית

?רלוונ יות לתעשיינים

http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.greenhouse.co.il/
http://www.greenhouse.co.il/
//www.ahava.co.il/
//www.ahava.co.il/


חדשנות שי תית

תשתית אס ר  ית

תשתית אר ונית

פיתוח רעיונות

סינון רעיונות

פתרון בעיות

מסחור

שי ות אפ  יביות=שי תיתחדשנות
!לניהול כל שלבי תהליך החדשנות





,  שלכם( והרווחים)כמה יצמחו ההכנסות 
?בשלוש השנים הבאות, להערכתם

(10פי )= 1900%.

(2פי )= 2100%.

(15% ידול שנתי של )= 350%.

(3% ידול שנתי של )= 410%.

(שימור ה יים)= 50%.

( י ון)= -620%.

יעד לצמיחה



שאלות  רי יות

?  מה מודדים1.
..., נ י/רווח  ולמי, הכנסות, נתח

?לאי ה  ווח2.
..., שנים5, שנים3, שנה

?כמה תעו ה3.
..., 10פי , 2פי , שימור

יעד לצמיחה



 צב הצמיחה העולמי
(בהתאם ל צב  ידול האוכלוסייה)צמיחה 3%

יעד לצמיחה

היעד הכי נוע  שנת לנו בו
שנים5ברווח לפני מס תוך 10צמיחה פי 

היעד הכי שכיח שמציבים תעשיינים
שנים5ברווח התפעולי תוך 100%צמיחה של 



מהמצב כיום10הציבו יעד  וב פי 
..., 10עלות נמוכה פי , 10מהירות פי , 10רווח פי 

"10פי ": כלי חשיבה

היתרונות של כלי חשיבה  ה
מ יעים לפריצות דרך

"2פי "-מ יעים ב לות ל

דו מא  
דפי  הב      אמדו ס:    10רווח פי 





שאלות  רי יות

? דר ת חדשנות לעס 1.

אס ר  יית צמיחה

חדשנות  

שוק
שוק חדש

פתרון חדש

שוק חדש

פתרון קיים

שוק קיים

פתרון חדש

שוק קיים

פתרון קיים

חדשנות  

שרות/מוצר



אס ר  יית צמיחה

חדשנות  

שרות/מוצר

חדשנות  

שוק
שוק חדש

פתרון חדש

שוק חדש

פתרון קיים

שוק קיים

פתרון חדש

שוק קיים

פתרון קיים

חדירה

שיווקית

חדשנות  

מוצרית

אסטרטגיה

שיווקית

Spin

Off



?רוצים להרוויחכמה . 1

?השו   דול מספי האם . 2

?האם השו  בצמיחה. 3

, ופותתר–ולכן  ם ,  יל ה הב: לדו מא–
חיות מחמד, ריהו   ינה, בי וח פנסיוני

?האם התחרותיות נמוכה. 4

ענ  רדום, שו  צעיר, שו  בתולי: לדו מא–

?האם  ה ממנף את היכולות שלנו. 5

בחירת שו  מעניין



$?מיליון 100-ל$ מיליון 10-מ
 רי ריונים•

בשער המפעל$ מיליארד 2שו  של –

בשנה5%-שו  צומח ב–

תחרותיות נמוכה–

חומר  לם ושיחול-פלס י   : מינוף יכולות–

כיוונים•

צנרת להש יה ביתית–

צנרת פלס י  לרכב–

 ופית-צנרת רפואית חוץ–

צנרת למימיות של אופניים–

-דו מא 

http://www.terraflexhoses.com/
http://www.terraflexhoses.com/


שאלות  רי יות

? דר ת בידול לפתרון2.

אס ר  יית צמיחה

בידול

ריווחיות
מחיר 

נמוך

ערך 

מוסף

תקועים  

באמצע

                                      ,
      -80%        "            "



אס ר  יית צמיחה

שליטה בעלויות

ערך מוסף

נישה

תלות הדדית

בידול

ריווחיות
מחיר 

נמוך

ערך 

מוסף

תקועים  

באמצע



מחיר נמוך ושלי ה בעלויות

מי וד על התייעלות והו לת עלויות•

התרחבות בע רת מחירים נמוכים •

(ה דלת היתרון ל ודל)מי ו ים ורכישות •

חדשנות להו לת עלויות פנימיות•

–       ' :         20%             2000

–      :              -            

שיפור הסכמים עם ספ ים•

אס ר  יית צמיחה



ערך מוסף ומיתו 

(מתאים, חשוב, פנוי)בחירת מיצוב •

התאמת תמהיל השיוו  למיצוב  •
( ידום, הפצה, מחיר, פתרונות)

מיתו  והתאמת חומרים וערוצי שיוו •

(עובדים יצירתיים)כוח האדם שדרו  •

חדשנות במוצר ובשרות לחי ו  המיצוב•

      :                             

אס ר  יית צמיחה



?ומה יעשו הת ועים באמצע

?העס  ב שיים

!יש ל חת ייעוץ כלכלי•

(:ערך מוסף)בבידוליש להש יע ? הסתדר

 שה לספ  את המחיר הכי נמוך  •

ראשית יש לאתר מיצוב מתאים  •

מתאים ליכולות שלהם, פנוי, חשוב לל וחות–

שנית יש לשנות את תמהיל השיוו  בהתאם•

 יצוניולבסוף יש לפרסם תוך בידול •
(B2B ה בול  במיוחד דוו א בתחום )















100% Uptime?
Nobody is perfect. Even the 
sun stops shedding its light 
occasionally. And we, At 
Fibrolan, Know that 99.99% 
uptime is simply not enough.

Our products are installed 
and function smoothly in 
many sites, for 15 years in a 
row, continuously, day after 
day, without any failure.

However, it is clear to us that 
we must provide instant 
support it cases when things 
do not work as usual. 

Therefore, it is important to 
us to support our clients 24 
hours a day,  7 days a week, 
and to offer them the best 
possible service and 
support. 

This is why, we offer …



100% Uptime?
Nobody is perfect. Even the 
compass deviates near the 
earth’s poles. And we, At 
Fibrolan, Know that 99.99% 
uptime is simply not enough.

Our products are installed 
and function smoothly in 
many sites, for 15 years in a 
row, continuously, day after 
day, without any failure.

However, it is clear to us that 
we must provide instant 
support it cases when things 
do not work as usual. 

Therefore, it is important to 
us to support our clients 24 
hours a day,  7 days a week, 
and to offer them the best 
possible service and 
support. 

This is why, we offer …



שאלות  רי יות

?  נתח שו  מול צמיחת השו 3.

אס ר  יית צמיחה

צמיחת שוק

שוק צומח

מובילים

שוק צומח

מזדנבים

שוק יציב

מובילים

שוק יציב

מזדנבים

נתח שוק



אס ר  יית צמיחה

צמיחת שוק

שוק צומח

מובילים

שוק צומח

מזדנבים

שוק יציב

מובילים

שוק יציב

מזדנבים

נתח שוק

בחינה

סגירהחליבה

השקעה



אס ר  יית צמיחה

צמיחת שוק

שוק צומח

מובילים

שוק צומח

מזדנבים

שוק יציב

מובילים

שוק יציב

מזדנבים

נתח שוק

חליבה

השקעה



אס ר  יית צמיחה

לחלוב פרות ולהצמיח כוכבים



?מישראל לאירופה
פרה חולבת: ישראל•

פלס דמהמכירות של 70%–

(מובילי שו )נתח שו  80%–

(ופולי יופלס ד)אר  ים ומש חים מפלס י  –

היס וריה ומעורבות ר שית–

לא ניתן לצמוח משמעותית–

כוכב עולה: אירופה•

מהמכירות30%-פחות מ–

(unknown)מש חים -נתח שו  1%–

(ויש ספ נות)עוד אין הצלחות מהותיות –

שפה ותרבות, פערי מרח –

פו נציאל צמיחה  דול–

-דו מא 





**ומו לים* מסלולי חדשנות בדו ים

כיווני צמיחה אס ר  יים1.

(פ"ומכינה למו) כנולו ית חדשנות 2.

אס ר  יה עס ית ושיוו ית3.

חדשנות מוצרית4.

חדשנות מותאמת לתעשיינים

המנחים המנוסים ביותר בישראל*
הנחה לחברי התאחדות התעשיינים30%**



{חדשנות אס ר  ית}כיווני צמיחה אס ר  יים•

[יום1] רי ריונים ורעיונות לכיווני צמיחה –

[יום1]צמיחה מובילים -כיווני5-הצ ת כ–

[יום1]תכנית התנעה לכיוון שנבחר –

(איש5-15)חברי ההנהלה •

כלים ושי ות•

ר– ניהול שינוי, דיון כובעים, חכמת המונים, הִמְספָּ

תפו ות•

חדשבשו  , איתור כיוון צמיחה אס ר  י–

תכנית עבודה ראשונית ל ידום כיוון  ה–

ה מעת חשיבה אס ר  ית באר ון–

01מסלול –תהליכי צמיחה לתעשיינים 

כיווני צמיחה אס ר  יים
איך לאתר תחום פעילות חדש ולהכפיל רווח נ י



המ רה
דיון עומ  ברעיון מורכב

התהליך
[שעה]דיון  בוצתי בכיוון הצמיחה שנבחר 

איתנויצרנים שעברו  את 

ששת כובעי החשיבה: כלי לדו מא

http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.greenhouse.co.il/
http://www.greenhouse.co.il/


ששת כובעי החשיבה

כובע אדום
אינטואיציה, רגש

כובע לבן
עובדות, מידע

כובע שחור
שלילה לוגית

כובע ירוק
חלופות, יצירתיות

כובע כחול
ניהול החשיבה

כובע צהוב
חיוב לוגי



{פתרון בעיות}חדשנות  כנולו ית •

[ימים2-3] ורס חשיבה המצאתית ב כנולו יה –

[יום2-3]אפיון ופיצוח בעיות אמת –

[יום1]תכנית התנעה לכיוון שנבחר –

(איש5-20)ייצור ותפעול , אנשי פיתוח, מהנדסים•

כלים ושי ות•

אילוצים, חשיבה המצאתית ב כנולו יה–

תפו ות•

ומעלה לאר ון₪ פיצוח בעיות אמת ששוות מיליוני –

יתרון  כנולו י תחרותי/ יישום / התייעלות •

שיפור יכולות החשיבה של המשתתפים–

ה מעת השי ה וה ברת נאמנות העובדים–

02מסלול –תהליכי צמיחה לתעשיינים 

חדשנות  כנולו ית
איך לפתח פריצת דרך  כנולו ית או הו לה  יצונית



המ רה
(יתרון/ התייעלות )פיצוח בעיות  כנולו יות 

התהליך
(ימים2-3)אפיון ופיצוח בעיות אמת משמעותיות 

איתנויצרנים שעברו  את 

:דו מאות לפיצוח בעיות

חשיבה המצאתית ב כנולו יה: כלי לדו מא

http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.arad.co.il/default2.asp


{רעיונות לפיצוח את רים  כנולו יים}פ "מכינה למו•

השו  וה כנולו יה, האת רים, אפיון העס –

איתור כיווני צמיחה ופיתוח משמעותיים–

פיתוח פתרונות ואבי  יפוס ראשוניים–

(איש5-20)ייצור ותפעול , אנשי פיתוח, הנהלה•

כלים ושי ות•

אילוצים, המצאתיתחשיבה , כיווני צמיחה–

תפו ות•

ומעלה לאר ון₪ פיצוח בעיות אמת ששוות מיליוני –

יתרון  כנולו י תחרותי/ יישום / התייעלות •

פ של האר ון"שיפור יכולות המו–

ת"למופאיתור רעיונות לה שה –

מסלול מ ביל–תהליכי צמיחה לתעשיינים 

פ  "מכינה למו
איך לאתר רעיונות לפריצות דרך  כנולו יות



{חדשנות אס ר  ית}אס ר  יה עס ית ושיוו ית•

[ימים2-3]פיתוח אס ר  יה עס ית –

[ימים1-2]פיתוח אס ר  יה שיוו ית –

[יום1]פיתוח תכנית עבודה שיוו ית –

(איש5-15)חברי ההנהלה •

כלים ושי ות•

ר– תמהיל, מיצוב, ניתוח השו  והמתחרים, הִמְספָּ

תפו ות•

(ועוד, תמחור, תחומי פעילות)אס ר  יה עס ית –

(תכנית שיוו , בידול)אס ר  יה שיוו ית –

שיפור התיאום וההבנה העס ית והשיוו ית–

03מסלול –תהליכי צמיחה לתעשיינים 

אס ר  יה עס ית ושיוו ית
איך לה דיל את המי וד העס י וליצור בידול



חדשנות אס ר  ית

האם אנחנו

?הנכוןבשוק 

לא

כן

אסטרטגיה

תחרותית

אסטרטגיה

תחרותית-לא

לפעול בשוק קיים

להמציא שוק חדש

אסטרטגיה

שיווקית

אסטרטגיה

עסקית



המ רה
פיתוח מיצוב ובידול מול מתחרים

התהליך
[שעתיים]דיון  בוצתי לאיתור מיצוב ייחודי 

איתנויצרנים שעברו  את 

תרשים תכונות ערכים: כלי לדו מא

http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.arad.co.il/default2.asp
http://www.greenhouse.co.il/
http://www.greenhouse.co.il/
http://www.ycd.net/
http://www.ycd.net/


ערכים לשעון-תרשים תכונות

יו רתי

מות 
ידוע

נוח

מכיל
ס ופר

רצועת
עור

אחריות
שנים5

עמיד  
למים

מחו ים
 והרים

אמין

שימושי

                     ,                     
(                ,     ,     )



{פיתוח וסינון רעיונות}חדשנות מוצרית •

[ימים3]פיתוח רעיונות ב ו מוצרים ראשון –

[יום1]פיתוח רעיונות ב ו מוצרים שני –

(איש10-15)ואנשי פיתוח וייצור , אנשי שיוו •

[יום3]סינון פנימי וחיצוני ו ידום בנ  הרעיונות –

(איש5)פיתוח /שיוו –צוות חדשנות •

כלים ושי ות•

מבחני  ונספ , חשיבה המצאתית בפיתוח מוצר–

תפו ות•

ויותר רעיונות בשני תחומים200בנ  עם –

תשתית לניהול החדשנות באופן שי תי–

ה מעת כלי החשיבה וניהול הרעיונות–

04מסלול –תהליכי צמיחה לתעשיינים 

חדשנות מוצרית
איך לפתח ול דם חידושים במוצר ובשרות הנלווה



       
       

      
     

העולם הס ור

פיתוח רעיונות בעולם הס ור

:ע רון העולם הס ור
יעיל וישים יותר  לחפש רעיונות

".מתחת לאף"לחידושים מפתיעים 
5| 4| 3| 2| 1: לדו מא

:מרכיבים פנימיים
תהליך בשלי תנו/שירות/מרכיבים במוצר

:מרכיבי סביבה
אך באים  , מרכיבים בסביבה שאינם בשלי תנו
תהליך/שירות/במ ע פי י או פונ ציונלי עם המוצר

Video/CloseWorld -Paint.wmv
Video/CloseWorld - Human Touch.mpg
Video/CloseWorld-Shovel.wmv
Video/CloseWorld - Tabasco.mpg
Video/CloseWorld-Tracktor.wmv


מרכיבים

סביבהמוצר

משתנים

מרכיבים

משתנים

העולם הס ור

הוספת
מימד

איחוד
הכפלה

החסרה

חלו ה

התאמה
לסביבה

כלי חשיבה המצאתית



:שישה כלי חשיבה ייעודיים

                   /         : החסרה1.
(AdWords)                 :דו מא

                             : איחוד2.
(           )                   :דו מא

                             : הכפלה3.
                     :דו מא

                    פי ור : חלו ה4.
           USB    :דו מא

                        : הוספת ממד5.
                          , Waze: דו מא

                   : התאמה לסביבה6.
iPhone-               :דו מא

חשיבה המצאתית



המ רה
פיתוח שי תי של רעיונות לחידושים ב ו מוצרים

התהליך
[חצי יום]לימוד הכלי ופיתוח רעיונות  

איתנויצרנים שעברו  את 

התאמה לסביבה: כלי לדו מא

//www.ahava.co.il/
//www.ahava.co.il/


התאמה לסביבה–דו מאות 

שריד- מל

אמבין

 פרו

צבי- ירת

ש ראוס
ב יר

כרמור יא 

http://www.smartguard.biz/products_cool.htm
http://www.smartguard.biz/products_cool.htm
http://www.smartguard.biz/products_clean.htm
http://www.smartguard.biz/products_clean.htm


TopGrade ,                פרו   ,
     ,                    ,            

       ,               1% -2%      .
                                    

       (     -                          .)
                               ,       

          .  פרו                     
      -20%                        

“            ” .                        
         .

 ונספ  לדו מא



!תודה על הה שבה

?שאלות

ZOOZל "מנכ, ארי מנור: מרצה

www.zooz.co.il | ari@zooz.co.il | 09-9585085

חדשנות שיטתית
כמנוע צמיחה


