
להיות תעשייה מסורתית 

סטארטאפולחשוב כמו 



סטארטאפ



על מה אנחנו חושבים  

כשאנחנו שומעים את 

?המילה הזאת



בהייטקאקזיטים



ומה עם התעשיה  

?המסורתית



אפליקציות וטלפונים  , בעולם טכנולוגי של תוכנה"

תעשיות הייצור נחשבות בעיני רבים  , חכמים

הנתונים מצביעים על , ואכן. למיושנות וללא חדשניות

תעשיית  גם, כך שבדומה למדינות מפותחות אחרות

הייצור בישראל נמצאת בשנים האחרונות במגמת  

ניתן למצוא בקרבה גם מפעלים  , אמנם. שחיקה

אולם התמונה  , מתוחכמים ומובילים, מתקדמים

, כפי שמראים הנתונים הבאים. הכללית עגומה

מייצוא שבמשך , תעשייה זו סובלת מערך מוסף נמוך

..."שנים דורך במקום ומהידלדלות בכוח אדם איכותי



רווחיות נשחקת



צמיחה מוגבלת



תחרות קשה



התעשייה המסורתית  

פרספקטיבהזקוקה ל 

חדשה



יותר מתמידעכשיוו



נקודת מבט חדשה שמביאה  

יכולה לשנות  לעשייה חדשה 

פניה של חברה



ערך▪

רווחים▪

גלובאליות▪



אחד מסיפורי ההצלחה הגדולים בעת האחרונה הם של  

שזיהתה את  נטפליקסשעברה חברת האבולוציה

.  השינויים בעולם ובהתאם שינתה את המודל העסקי

החברה החלה כשירות משלוחי סרטים בדואר ושינתה את  

,  הדרך בה הם עובדים עם השינויים הטכנולוגים בעולם

של  סטירימינגלשירות של הורדת סרטים ואז לשירות 

סדרות וסרטים וכשזיהו את היחלשות ענף ההפקה הפכו  

לבית הפקה מהעסוקים בעולם עם הצלחות מוכחות עם  

כל המתחרים שלהם שלא  . מודל עסקי יציב ורווחי

.נכחדו, התקדמו עם הזמן

.מיליארד דולר70-החברה מוערכת בכ, כיום 



דו הוקמה בשנות השלושים של המאה  -פלייחברת 

הקודמת כיצרנית חומר לניקוי קירות ממשקעי הפיח שיצרו  

כשהעולם עבר לחימום  , לאחר כשני עשורים. תנורי פחם

להפתעתם  . לא הייתה כבר זכות קיוםבנפט וגז לחברה 

גילו שקרובת משפחה של בעלי המפעל משתמשת בחומר  

ומאז  פיבוטהחברה עשתה . הרך לפיסול בכיתות ילדים

י  "החברה נקנה ע. דו-פליישל קוספאותמיליארד 2-מכרה כ

.האסברוחברת הצעצועים הענקית 



כדי להמציא את 

הבאהסטארטאפ

בתעשייה המסורתית 

באשר היא



אחרתלחשובצריך 



לפעול אחרת



להביא חדשנות בקנה  

עולמימידה 



רווחיות של העסק, מכירות, השפעה על צמיחה▪

השפעה על העובדים▪

השפעה על הצרכנים▪

השפעה על הכלכלה בארץ ▪

השפעה על הכלכלה העולם▪

...ועודועוד ▪

מעגלי ההשפעה של החדשנות



לצאת לדרךצריך 



הזו מתחדשתהדרךוגם 



רעיון  

...מעולה
.מתכנסים בחדר סגור ומעלים רעיונות: הדרך הרגילה

...כשיוצאים מהחדר מבינים לפעמים ש

מישהו כבר עשה את זה לפנינו  ▪

מישהו כבר המציא את הדור הבא▪

יש הרבה מוצרים אחרים טובים יותר מהרעיון שלנו▪



...יישום
...והרבה פעמים כשהרעיון באמת טוב מגלים ש

עדיין אין טכנולוגיה זמינה או אפשרית ליישום

...ארוכה מידי לפיתוח...יש טכנולוגיה אבל היא יקרה מידי



,  תהליך חדשנות

!הדרך החדשה

גם תהליך חדשנות צריך שימציאו אותו מחדש



סטארטאפ

לעשות

לשנות

להמציא

הטרמינולוגיה  

חייבת 

להשתנות

את הקטגוריה מחדש

את כללי המשחק

בפעם הראשונה בעולם

אקזיט



הדרך החדשה

היא דרך מאוד מחייבת



מחשבתיתרעננות

פרספקטיבה אחרת

חדשותראיהזוויות

יצירתיות



אבל רעיון טוב  

זה לא מספיק



1

2

רעיון גדול לא יעבוד ללא תכנית פיתוח מפורטת

3

4



הרעיון הגדול צריך לעמוד בקריטריונים  
חשובים כדי להיות באמת גדול

עלויות  

פיתוח

עלויות  

מוצר סופי

פטנטביליותזמן השקה



עכשיו אחרי שעברנו את כל זה יש לנו  

שאנחנו יודעים איך  רעיון גדול באמת 

למוצר אמיתיהופכים אותו 



ומכאן אפשר

...לצאת לפיתוח



...רצינו לשתף



איכותית בעולם קופסאות המתכת, יצרנית ותיקה



אחד הסגמנטים הגדולים שהחברה  

קופסאות שימורי טונה–מייצרת 



קטגוריה שמזמן אף אחד לא עשה בה 

שום דבר חדש



–קטגוריה שאם נעשה בה משהו חדשני 

רווחיות החברה תצמח באופן משמעותי



קניאל

חושביםשאנחנופעםבכל
,טונהקופסתלפתוחעל

רק"מחשבותלנועוברות
עלליישפךלאשהשמן
יתיזשלארק""...הידיים

"...הבגדיםעללי
אתהורסשקצתאירוע
?נכון,טונהבלאכולהכייף



קניאל

קניאלוחברתמעשיתחדשנות
קופסתאתמחדשממציאים

!הטונה
ומאודחדשני,פשוטרעיון
שפותרתלטונהאריזה!נצרך

!השמןניקוזבעייתאת

הקופסאאתלפתוחבמקום
אתוללחוץהלשוניתעם

...לניקוזפנימההמכסה



פיתוח תחתית חדשה בעלת מבנה הנדסי חדש ההופך  : הטכנולוגיה
את הקופסא למשאבה

קניאל



אז מה מונע מאיתנו  

?לצאת לדרך



...הרבה פעמים זה רק הפחד

-שאלות כמו

?אפשריזה 

?יצליחזה 

?סיכוייש לנו 



!לכםמחכים

www.practicalinnovation.co.il


