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 הקדמה

 

לצעירים המבלים את עיקר זמנם  21-"דור הפלזמה" הוא כינוי שניתן בתחילת המאה ה

מול מסכי תצוגה למיניהם, החל בטלוויזיות וכלה בטלפונים ניידים. לדבר השלכות שליליות על 

היא לנתק מעט  "פורפרה"עולם התוכן של הילדים ועל התנהלותם החברתית. מטרת הפרויקט 

יגיטליים. זאת על ידי השבת חוויית המשחק בעולם המוחשי לדור את הילדים מהמסכים הד

 כזה שיעודד יצירת קשרים וחברויות ויפתח כישורים ומיומנויות פיזיות שונות.  –הצעיר 

משלבת שתי גישות חדשניות בעולם  "פורפרה"אסטרטגיית הפעולה העסקית של 

דים באופן שיקל עליהם להתוודע הצעצועים: האחת היא שיפור נגישות הצעצועים המוחשיים ליל

בצורה  –הילד  –השנייה היא חיבור המעצבים ללקוח הקצה  ;אליהם ולהשיג אותם

 האופטימאלית ביותר, ללא תיווכו של קניין או איש שיווק.

 

 מבוא 

 

, התרבות המערבית מעודדת רכישה מצד אחד :עולם צעצועי הילדים מצוי בפרשת דרכים

, העולם הדיגיטאלי, הטלפונים מצד שניאימפולסיבית, עיסוק מתמיד בחומרנות וברכושנות. 

 ובכך תר בקרב ילדיםויותר וי הופכים פופולארייםהחכמים, האינטרנט וקונסולות המשחק 

את מוקד  והיואשר עד לפני עשור  - על הצעצועים המוחשיים ים, במידה מסוימת,מאיימ

 .במשך מרבית שעות הפנאיהילדים העיקרי של  התעניינותם

לעולם המשחקים המוחשיים ולעולם המשחקים  פיםהמשות אחד מהמכנים

המוכרת היטב מתחום , תופעה זו. , בלעז"Fad"או  – "שיגעון חולף"תופעת ה והאלקטרוניים הינ

בהתלהבות המונית ומהירה  המאופיינת סוחפת התנהגות חברתיתהינה , המחקר הסוציולוגי

מאוד ממוצר מסוים, שדועכת באותה מהירות לאחר שהיא מגיעה לשיאה. במושגים עסקיים ניתן 
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מוצר קלאסי, מחזור חייו של , בניגוד לשגעון חולףכך: מחזור החיים של  בפשטות להגדיר זאת

 .)Maturity(ועל שלב הבגרות  )Introduction(מדלג על שלב החדירה 

והן  כלכלי-העסקיהתופעה הן מההיבט  התמקדה בחקר שתית פרויקט הגמריצירת ת

תובנות  הצגת, מקרה-חקרילעומקם של מספר  זו כללה ירידה. אסתטי-העיצובימההיבט 

מסוג רקע והגורמים לעלייתם של מוצרים ה ניתוחתחום, נשי מקצוע מהיונות שנעשו עם אמרא

 לענות על מספר שאלות מרכזיות: וניסיון ,זה

 

 האם המוצר כוון להפוך לשיגעון חולף או שהדבר קרה במקרה? . 1

 . מה המשותף למוצרים הללו? 2

 . מה התועלת ומה המחיר בהתנהגות שוק כזאת? 3

 . מה הופך מוצר להיסטריה? 4

 . כיצד התופעה הזו באה לידי ביטוי במדיומים הדיגיטאליים?5

 יגיטאליים?הסכנות העורבות לילדים במדיומים הד הן . מה6

 על מנת לספק לילדים צעצועים טובים יותר?  במסקנות המחקר. כיצד ניתן להיעזר 7
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 "שיגעון חולף"ההבדל בין מוצר רגיל ל

 

) הינו מקרה פרטי ומיוחד שג"חילך ייכתב בקיצור: אמעתה וניתן לומר כי שיגעון חולף (

הבין תחילה כיצד מתנהג עלינו ל שג"חלהגדיר ולחקור את תחום השל התנהגות מוצר. בבואנו 

 .שג"חהמיוחדת של ה והשוואה אליו נוכל ללמוד על התנהגות מתוך, כאשר מוצר רגיל

: בתחילת , פחות או יותרקבוע )Life Cycleזור חיים (מחב מתאפייניםמוצרים רוב ה

בקצב  נמכריםהם  ,להתוודע אליהםדרכם, כאשר הם חדשים בשוק וקהל היעד שלהם רק מתחיל 

המוצר  מכירות אחרי מאסה קריטית של רוכשים .זהו שלב החדירה –נמוך ובכמויות קטנות 

בנקודה מסוימת המכירות  .שלב הצמיחהזהו  –ובקצב גדל והולך  עולות באופן משמעותי

עד  - גרותשלב הבזהו  – םמסויזמן ברמה קבועה פחות או יותר במשך פרק  מתייצבות ונשארות

. המוצר הבא שיגיע שלב הדעיכהזהו  -ר ויורד מהמדפים  חלף במוצר אחר טוב יותא מווהאשר 

 יהיה כנראה טוב יותר או שייתן מענה חדש לצורך קיים.

ובכל אופן קשה לנתח אותם  מתנהגים בצורה אחרת ח"שגמוצרים מסוג הלעומת אלו, 

שאלה  ? ככל הנראה זוהחליף מוצר טוב יותר ,, למשלהופ-האם את ההולהעפ"י המודל הקלאסי: 

 . הסיבות לכך יפורטו בהמשך. משמעותחסרת 

הרי : במכירות מהירה, גם לא עלייה שג"חרמת מכירות גבוהה אינה מעידה בהכרח על 

אף אחד לא ונמכרים כבר שנים בהיקפים עצומים  H&M-ב בגדיםאו  McDonald's-ב ארוחות

עלה בקצב מסחרר מיומם  iPhone-קצב מכירת מכשירי ה; ח"שגתו להגדירם כעלה בדעמ

 בבסיסהעומדים  למעשה, התהליכים .ח"שגהראשון בשוק וגם אותם אף בר דעת לא יגדיר כ

על פי  ,למשל ,מאלה של רעיונות או מוצרים רגילים. כך בתכלית שונים שג"חהתפשטות ה

0F( וולץ'-החוקרים ביקדני, הירשלייפר ו הגדרתם של

1Bikhchandani, Hirshleifer and Welch( ,

 זוהי תופעה ויראלית :חיצוני מובהק גורםהמונים ללא ההינו שינוי דרסטי בהתנהגות  שג"חה

בפעולות שווק את עצמו ללא צורך מהמוצר  והיא מתרחשת כאשרעוברת מאדם לאדם ומדבקת ה

 1F2.טענות החולקות על אבחנות אלו. בהמשך יובאו שיווק מלאכותיות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

1 Bikhchandani, Sushil; Hirshleifer, David and Welch, Ivo. "A Theory of Fads, Fashion, and Cultural 
Change as Informational Cascades". Journal of Political Economy, 1992. 
 
2 Bergman, Margo, "When a Fad Ends: An Agent-Based Model of Imitative Behavior", University of 
Houston, 2003. 
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(מייבש כביסה).  קלאסי מחזור חיים סטנדרטי של מוצר מוצג בעמודה השמאלית – 1ר' איור 

 : הוא עולה בקצב משתנה, מתייצב, יורד, שוב עולה ושוב יורד.שנה 12על פני  מתפרשהמחזור 

ניתן מהגרף  ."הונגריתה קובייהה"בשם צעצוע הידוע מחזור החיים של הבעמודה הימינית מוצג 

 25כמעט עלה תוך שנה ל שלו מחזור המכירות ראשית דרכו בשוקשנים אחרי  6 להתרשם כי

 כשנתיים. החל בתהליך של התרסקות שארךמיד לאחר מכן ו יחידות מיליון

הם מוצרים  "בוי-גיים"או  "ברבי", "לגו" עולם הצעצועים: תוךדוגמאות מלהן מספר 

חיי מדף ארוכים יחסית. הם לא בעלי והם  ט לעילשפור כפיסטנדרטי  םמחזור חיי קלאסיים בעלי

 הקובייה", "טמגוצ'י"לעומתם, גרף המכירות של ה .במכירות החדאו צניחה  חדה חוו עליה

דומה מאוד לזה המוצג בעמודה הימינית:  אחריםוSilly Bandz) ( "בנדז סילי", ה"ההונגרית

 ללא שלב ביניים. עלייה חדה וירידה חדה

 

  חברתייםתפקידים 

 

 .באופן ספונטני "ישווק עצמו" שהמוצר אין די בכךכי  סבורים מסוימיםחוקרים 

עורר ויניע את שי חיצוני גורם אנושיב יש צורך התפשטות ויראליתליצור  על מנת לטענתם,

קבוצה  ברכישתם של המוצרים ע"י המתחיל שג"ח התפשטותם של כך, לדבריהם,התהליך. 

לרוב אלו יתאפיינו . מובילי דעת קהלFad Setters -  דמויות מפתח המכונות בלעזמצומצמת של 

לרוב בעלי אמצעים ונגישות למוצרים  ,השפעה חברתית רחבהו בעלי קשרים ענפיםאנשים כ

הם ישמשו במקרים אחרים  מחדשנותו; נבעת במקרים מסוימים בחירתם במוצר .החדשים בשוק

 עצמו. ככלי לקידום מכירות בידי היזם

ירכשו אלו  Fad Followers:-ה הקבוצה שמהווה את מרבית נתח השוק היא זו של

האחרונים . מתוך הזדהות Fad Setters-גילם של הבכלכלי והמעמדם החברתי, במוצרים כתלות 

ל ייחלש ככל שהפופולאריות ש האפקט - יחזיקו במוצרים כל עוד הם יהוו עבורם חידוש או ריגוש

-עוד ההצלחתו של המוצר בשוק מובטחת כל  חדשנותו תקטן.תפוצתו תגדל ותעלה שכן  המוצר

Fad Setter .זה יימאס עליו והוא ייפטר ממנו תיווצר תגובת שרשרת וקבוצת הברגע ש מחזיק בו-

Fad Followers 2.עד גוויעתו הסופיתבהדרגה אותו אף הם נטשו ייF3 

 

 אופי השיגעון החולף

 

 ח"שג), יזם אמריקאי שעשה את הונו בשלהי שנות השמונים מKen Hakuta( קן חקוטה

את התופעה כ"משהו שנותן לך כיף עצום  הגדיר ,)Dr. Fad(וזכה לכינוי  בעולם צעצועי הילדים

 .לכמה דקות. זה יכול להיות מועיל וזה יכול להיות חסר ערך לחלוטין"

"רייס" סיטת מאוניבר) Christopher Miller(ריסטופר מילר כפרופסור חוקר השיווק 

)Rice (כשאין יותר למי  –מתפשט כמו בדיחה ודועך כמו בדיחה " שג"חטוען כי ה, האמריקאית

                                                 
 

3 Zandl, Irma, "How to Separate Trends from Fads", Brandweek, 2000. 
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הבדוקה  השיטה –בי הוא הכלי הקפיטליסטי האולטימטי שג"חהלטענתו, . "לספר אותה

3F.להתעשרות מהירה

4 

 שג"ח. מחזור החיים של לעשר שניםבין שנה  נע אופנה (במובן של "טרנד")אורך חייה של 

ניתן  ומתמקד בתעשייה אחת או שתיים. (עשוי להמשך חודשים ספורים בלבד) קצר הרבה יותר

זאת  – שג"חלא כדאי לשייך מותג ל ךא שנגזר ממנה,או מוצר  אופנהכדי לקדם  שג"חלהשתמש ב

לתהום הנשייה והוא עלול לגרור את המותג  המהרב מסתיימים, מטבעם, שג"חחייו של הש משום

 Gapהביגוד  חברתדוגמא לשימוש נבון באופנה ניתן למצוא בקמפיין הפרסום של . ביחד עמו

 30-: החברה שאלה ערכים מאופנת הביגוד שרווחה בתקופת ה"סווינג" בשנות ה1998ת נבש

שמח וסוחף  פרסום מסע והשתמשה בהם ליצירת קולקציה חדשה. בצורה זו הם הצליחו לייצר

4Fמנו את פני עולם פרסום האופנה.ששינה בז

5 

 

 מסר אפקטיבי

 

יהיה  על מנת שמסר) Malcolm Gladwell( מלקולם גלדוולהעיתונאי והסופר  לטענת

כהגדרתו. מסר רגיל שעובר בפרסומות  ,מידה מסוימת של "דביקות" בעל עליו להיות ביאפקטי

. לפעול את הצופהניע שזה יערובה לכך  לאחריהן איןוגם  שש צפיות חוזרותייקלט רק אחרי 

 גלדוול טוען שמסר טוב הוא כזה שיוצר מעורבות וגורם לקהל היעד להיות פעיל. 

 גשתסטודנטים ל יעודדניסו לבחון מה ) בארה"ב, Yale(בניסוי שנערך באוניברסיטת ייל 

 ניתנה לקבוצה אחת :קבוצות 2-ל הסטודנטים חולקוחינם נגד מחלת הטטנוס. בלקבל חיסון 

תופעות המחלה בצורה מוגזמת. לקבוצה השנייה  ותברת הסברה "מפחידה" שבה מתוארחו

 יחבר . בתום הניסוידרמטיחוברת הסברה "מתונה" שהסבירה על המחלה באופן פחות  חולקה

החוברת "המפחידה" הביעו דאגה רבה יותר כלפי הידבקות במחלה  שזכו לקבל אתהקבוצה 

מהסטודנטים הלכו בפועל לקבל חיסון  3%אולם רק  ,לעומת הקבוצה עם החוברת המתונה

והמספר היה זהה בין הקבוצות. בניסוי נוסף שנערך שורטטו על חוברות ההסברה מפות שציינו 

רים היו חוזי המתחסנים והמספהעלה פלאים את א דבר זההיכן נערכים החיסונים בקמפוס. 

על  ופשטמממידע הפך  מידע בעלוןברגע שה: תוצאות הניסוי הוסברו כךזהים בשתי הקבוצות. 

יעיל הוא הפך להיות  - ר היכן בפועל ניתן להתגונן מפניההמסבי ישימולמידע שמאפייני המחלה 

  ואפקטיבי.

על ו ,רתקשומ פשוט להבנה להיות עליו :שג"חניתן להקיש מתוך ניסוי זה על אופיו של ה

מידי. ייתכן וזו אחת הסיבות יהיה התרגום לכדי עשייה על מנת ש ברוראופן השימוש בו להיות 

5Fלהיות מופץ בצורה אינטנסיבית. שג"חשגורמות ל

6 

 

 

                                                 
 

4 Grossman, John, "In the Eye of the Beholder", Inc Magazine, 1994. 
 
5 http://ravitlichtenberg.typepad.com/home/2006/09/a_few_years_bac.html 

 
6 Gladwell, Malcolm "The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference", 2000. 
 

 
 
 

http://ravitlichtenberg.typepad.com/home/2006/09/a_few_years_bac.html
http://ravitlichtenberg.typepad.com/home/2006/09/a_few_years_bac.html
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 שיווק

 

כך ספקה שרשרת הא פיקוח מקפיד עלהוא  שג"ח אחד מההיבטים החשובים בניהולו של

 הוא ח"שגהזאת מכיוון שפרק הזמן שבו מתבצע שיווק  - התאמה בין היצע לביקושהשמר תיש

ות עודפי מלאי גדולים וחסרי ביקוש עם הסתיימותו להיווצר ,למשלהדבר עלול לגרום, קצר מאד. 

יצפו לדרישה המונית אם המשווק או היצרן לא נזק עלול להיגרם גם בכיוון ההפוך:  הפתאומית.

 -הביקוש בשוק עלול להיות גדול מיכולתם לספק אותו , מאסיבי לא יהיו מוכנים לשיווקמוצרם ול

פסיד את כל מה שלא ולגרום למשווק לה במהירות בזמן שהביקוש עלול לרדת פתאוםכל זאת 

 הספיק למכור.

ח "שג למנף העיקרית , אך הדרךח"שגאמנם עשוי להאריך את אורך חייו של ה פרסום

ששיווקה  )Tyco" (טייקו"חברת  כיצד?באמצעות הרחבת קו מוצרים. היא  לכדי מותג של ממש

 האמריקאית דמות מתכנית הטלוויזיהצעצוע המבוסס על ( "Tickle-Me Elmo" ח"שגהאת 

) הצליחה להאריך את חייו על ידי הוספת שלוש דמויות שונות לקו המוצרים "רחוב סומסום"

6Fתוכנית הטלוויזיה.מ

7 

משווקת כפכפים עשויים מייצרת וה )Crocs(" קרוקס"דוגמא נוספת לכך היא חברת 

ובראשית שלב  שג"חכי הוא מתנהג כרה שהתחילה עם מוצר אחד זיהתה . החבמיוחד פולימר

נוספים. מאוחר יותר פיתחה עשרות דגמים נוספים ויצרה  םשני דגמיהדעיכה מיהרה להשיק 

של עולמית רשת  לתמנה החברה. כיום הקולקציה שלמה של נעליים מאותו חומר מיוחד שפיתח

ללא ההתרחבות הנחוצה הכפכף היה נעלם ראה, ככל הנבלבד.  את מוצריהחנויות המשווקות 

 החברה. עמומהעולם ו

 

 ?כווןבאפן מ שג"חהאם ניתן ליצור 

 

ותמי  Bryan Lilly)בריאן לילי (חוקרי השיווק לפי  לשאלה זו מספר תשובות מנוגדות.

 .)שג"חל עשויה להפוךפות של אופנה (למרות שאופנה השתק ואינ שג"ח )Tammy Nelson(נלסון 

במהירות. "לא ניתן ליצור  תמשום מקום ונעלמ אשר מגיעההינו תופעה בלתי צפויה  שג"ח

גם הם, כמו מרגו ברגמן, טוענים כי אבל בהחלט ניתן לדעת כשאחד מגיע". הם אומרים, " ,"שג"ח

, וכי אלו אינם יכולים שג"חמעורבותם של מובילי דעת קהל היא תנאי הכרחי להיווצרותו של 

בלתי צפוי, אין זה אומר כי אנשי  שג"חכי על אף היות ה טועניםעוד הם להתרחש באופן ספונטני. 

 לדעתם,. מקורותיושיווק לא יכולים לנצל את הפוטנציאל המסחרי הטמון בו תוך חקירת 

בגמישות יותר לעסקי יזמות קטנים המסוגלים להגיב בזריזות ו תתאימומ והזדמנויות כאל

 מאשר לחברות גדולות ותאגידים. לשינויים המהירים בשוק

 

 

 

                                                 
 

7 Raugust, Karen, "Managing Fads: What the Toy Industry Can Teach Book Publishers", Publishers 

Weekly, 1997. 



 
7 

ושיטה  שג"חל ברורים מאפייניםלתפיסתו קיימים  לק עליהם:חו )Dr. Fad( קן חקוטה

 :יוחלק מהנחיותלהלן ם. מדויקת ליצירת

 

 .ברורעל המוצר להיות בעל מסר חד ו. 1

 וברמה טכנולוגית נמוכה. פשוט מאד המוצר להיותעל . 2

 .מורכב להימכר כאשר הואהמוצר  על. 3

 .5להיות ברורות גם לילד בן  עליהן ,. אם דרושות הוראות4

 .מה הוא עושה להסביראפיין את רוח המוצר ולא ל על שם המוצר. 5

 שניות. 15-המוצר ליצור עניין יותר מעל . 6

 

 לתפיסתו מעבר לערכו כאמצעי לבידור. ערך מוסףאין כל  שג"חעוד מוסיף חקוטה כי ל

 7F8 .משווקיולהעשיר את  שנועדמוצר חסר ערך אינו אלא  שג"חה

 

אינו  שג"חכי מוצר מסוג ה לטעות ולחשוב ניתןבקלות  כי , לעומתו,ונלסון טוענים לילי

. הוא נקנה באפן אימפולסיבי במהירות וכי ךדוע יהחדשנערכו יכול למלא צרכים אנושיים משום ש

אישיותם ולקשור לבטא את  על מנתדווקא  שג"חממחקרם עולה כי צרכנים רוכשים  זאת,  עם

 זה. מענה לצורך אנושי חזק ןנותכ שג"חהיש כדי להעיד על  בממצאים אלו. קשרים חברתיים
8F

9 

 זו על בסיסעמדה התומכת בגישה  ציגמ )Stanley Brown( סטנלי בראון החוקר

אחד מהמודלים המקובלים  –)  (Maslow's Hierarchy of Needs"פירמידת הצרכים של מאסלו"

המסודרים  צרכים דומיםהאנוש  לכל בני מודל זהלפי  :)2(ר' איור  ביותר בתחום הפסיכולוגיה

מזון, שתייה, שינה וכו'.  –היררכיה מסוימת: הצרכים הבסיסיים ביותר הם אלו הפיזיולוגיים ב

ביטחון בקיום הפיזי. מעליו מצוי הצורך  –מעליהם בהיררכיה מצוי צורך מעט פחות בסיסי 

על מנת  גרס כימאסלו  .יבשייכות, מעליו הצורך בכבוד והערכה ומעליו הצורך במימוש עצמ

צויים שהצרכים בראש הפירמידה יוכלו להיות מסופקים יש לספק ראשית את כל הצרכים המ

 וקיום הקומה הזו בפירמידה ראשונההקומה ה. קיום היסודות מאפשר את הקמת תחתם במדרג

קריסת קומה תחתונה תביא לקריסת כל הקומות  ;מאפשר את הקומה השנייה וכך הלאה

דפוסי התנהגות  לזהות ולמפותמאפשרת  הנגזרות ממנו תיומשמעוהו שמעליה. הבנת המדרג

9Fהתנהגות בעתיד. ויחיזל אנושיים ומשמשת כלי

10 

 

 

 

 

 

                                                 
 

8 Hakuta, Ken, "Hot to Create Your Own Fad and Make a Million Dollars", 1988. 
 

9 Lilly, Bryan; Nelson, Tammy R. "Fads: Segmenting the Fad-Buyer Market", The Journal of 

Consumer Marketing, 2003. 
 והרוח החברה למדעי האקדמאים אגודת ביטאון , המח"ר הד ,"ולעסק לאדם מאסלו של הצרכים "מדרג, פלג, עוזי 10

 .2011 בישראל,
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 - בפירמידת הצרכים והרביעי השלישי יםשלבמספק את השג"ח ה ,בראון לדעתו של

מוצרים נחשקים מגבירים את האהדה זאת משום ש - שייכות חברתית והשגת אהדתם של אחרים

 החברתית והמשיכה לבעליהם.

רבים  ,חוקרים ואנשי תעשיה. מצד אחד עיניב מסתוריתהינו תופעה מרתקת ו שג"חה

 מעורביםהיו ויזמים שמצד שני, תעשיינים ; מראש או לשליט חיזויל טוענים כי היא אינה ניתנת

בעולם צעצועי  שג"ח . יש הטוענים כילתכנוןניתנת דווקא כן  היא טוענים כי שג"חביצירת 

יחד עם זאת, . רי חשיבות אמיתיתהם חסכי הילדים ויש הטוענים כי על צר עשויים לענות הילדים

 . שג"חליצירת  המושלמתהנוסחה  בנקודה אחת אין מחלוקת: טרם נמצאה

 

  ויראליות

 

התפשטות "תהליך  מכונה בעגה המקצועית שיגעונות חולפים של םהתפשטותתהליך 

בשנים  .תוכן שונים עולמותב וכדוגמתו ניתן למצוא " (בדומה להתפשטותן של מגיפות)ויראלי

אפליקציות הויראליות העיקריות הינן רשת האינטרנט ו ההתפשטויות האחרונות שתי זירות

 על כך יורחב בהמשך. מכשירי הטלפון החכמים.

במהלך השנים. אחת התיאוריות המקובלות נחקר לעומקו אופן התפשטותם של רעיונות 

 ,: עפ"י זו)Mark Granovetter( ק גרנובטרארמ הסוציולוג של עבודתו היא פריבנושא  ביותר כיום

 . חלקם של)3איור  (ר' מסר מסוים אותןסובבים ל ותמפיצ תומרכזיאחת או מספר דמויות דמות 

וחלקם של אלו שקיבלו את המסר יעביר אותו הלאה בעצמם, הלאה  את המסר עבירי הסובבים

 קבוצות 4-ל נורמאלית מתפלגתוכך עוד ועוד. אך כיצד המסר נתפס? לפי גרנובטר, האוכלוסייה 

אלו הראשונים לנסות רעיונות, מוצרים או  -" מאמצים מהירים"הראשונה היא קבוצת השונות: 

אלו אינם ממהרים לאמץ  –. הקבוצה השנייה היא קבוצת "הרוב המקדים" חוויות חדשות

רעיונות חדשים אלא מחכים שייבחנו קודם ע"י מעטים אחרים. הקבוצה השלישית היא קבוצת 

אלו זקוקים לרוב של מאמצים ראשונים על מנת לאמץ את הרעיון בעצמם.  –"הרוב המאחר" 

 האחרונים לאמץהשמרנים ביותר ו אלו הם –הקבוצה הרביעית והאחרונה מכונה ה"מפגרים" 

מסר למספר אנשים חידושים. מבנה זה של האוכלוסייה הוא המאפשר את העברתו והטמעתו של 

10Fאקספוננציאלית. בצורההולך וגדל 

11 

                                                 
 

11 Granovetter, Mark, "Threshold Models of Collective Behavior", American Journal of Sociology, 1978. 
 

 2איור 
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 Everett( אברט רוג'רס) הוא זה שפיתח והגה הסוציולוג 4(ר' איור שני נפוץ מודל 

Rogers,13.5 -מאמצים על מנת שמסר יועבר בצורה המונית עליו לעבור רף מסוים של  ). לשיטתו 

 11F12 .תמובטח תהייה באופן ויראלי ואז הפצת –, ליתר דיוק "מאמצים המהירים"האחוזים מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

12 Rogers, Everett, "Diffusion of Innovations", Free Press of Glencoe, 1962. 
 

 מפגרים

 הרוב המקדים

 הרוב המאחר

מאמצים 

 מהירים

 מרכזת

 3איור 

 4איור 
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 הדיגיטאלי ויראליות במרחב

 

מנהל מחקר הטרנדים של ), Kevin Allocca( קווין אלוקה ון עםאילהלן ציטוט מתוך ר

YouTube לפני שנכנסתי לתפקיד היו לי מספר כללים שהסבירו איך סרט הופך 2012, מיוני" :

הוא צריך להיות קצר, הוא צריך להיות מצחיק ושיהיה אפשר להסביר  - YouTube-ללהיט ב

מובילת  לעיתים מה שישפיע על הפצתו הוא פרסומו של הסרטון באמצעות דמות ...אותו במשפט

12Fדעת קהל."

 , בו מוצג"Double Rainbow"הרשת הידוע בשם סרטוןאת כדוגמא לכך הוא מציין  13

13Fמקשת כפולה ומלאהתימהוני המתפעל בצורה קיצונית 

מובן ו קצר, מצחיק בקטע ואכן מדובר - 14

 כיצד מציג בירור )5(ר' איור  "Google Trendsם הפופולאריות שמספק השירות "תרשי .במהירות

, אחרי תקופה ארוכה ברשת שבה לא ליון צפיותימ 33-קצר לכ תוך זמן הגיעו הסרטון תפשטה

שמנחה תכנית  מיד לאחר לפי קווין אלוקה, פריצתו של הסרטון אירעה .זכה כמעט לצפיות כלל

 ."Twitter"רשת החברתית הפיץ את הסרטון ב האמריקאיתאירוח בטלוויזיה 

 
 

: הצפויים ם רבים שלא ענו לקריטריוניםבסרטוני נתקל אלוקה עבודתועם זאת, במהלך 

 ,רוכיםא תםהיו על אףמיליוני צפיות במהירות  לרשת צברו םמרגע העלאתש סרטונים ,למשל

, כאלו שלא היו מצחיקים בכלל או כאלו שהיו ממובילי דעת קהלזכתה לסיוע  כאלו שהפצתם לא

 אין: אלוקה הסיק ,מכאןמסובכים למדי ואי אפשר היה להסביר את המסר שלהם בכמה מילים. 

 .ניתנת לחיזוי ןאינ ןוהשל סרטוני הרשת אליות וירחוקיות בהתפשטויות 

של דומה לזו  חכמיםמשחקים בטלפונים  ן של אפליקציותהגותהתנכי גם ניתן לראות 

השירות ם הפופולאריות שמספק תרשי: "Draw Something"המשחק  לדוגמא,. שג"חה

"Google Trends ליון משתמשים תוך ימ 50-ל את המראתו של המשחק ) מציג בבירור6" (איור

 ואת התרסקותו באותו פרק זמן. שלושה חודשים

                                                 
 

13 http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3573843,00.html  
 

14 http://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI 
 

 5איור 

http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3573843,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3573843,00.html
http://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI
http://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI
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 של האפליקציות השלכותיהן השליליות

 

7המוצגת באיור הדיאגרמה  14F

מתארת את השינוי שחל לאורך השנים בכמות הזמן  15

כמות הזמן משקיעים במשחקי מחשב ביום טיפוסי בארה"ב: לפי מחקר זה  8-18הממוצעת שבני 

, ומשחקי הווידא - יותר מאי פעם - כמעט שילשה את עצמה במהלך עשור. אין ספק כי היום

 והולך בחייהם של הילדים ובני הנוער. המחשב והקונסולות השונות תופסים חלק גדל

 

 

 גם השפעות שליליות בלתיאך, ככל הנראה, לשימוש הנרחב באמצעים דיגיטאליים 

במאמרו "קוים לדמותו של נוער ועל המארג החברתי בכללותו: מבוטלות על המשתמשים 

את  אביב-באוניברסיטת תלרפאל מן החוג לסוציולוגיה -פרופסור אליעזר בןתוקף המסכים" 

השימוש ההולך וגובר במדיה  לטענתו, .ההשפעה שיש למסכים הדיגיטאליים על בני הנוער

"ההיבט הראשון הבולט ביותר הוא,  :התפתחותוב ופוגענוער מבני המחיר  גובה ליתאדיגיט

פנים. גם -אל-שההוויה המסכית היא לרוב אינדיבידואלית, ללא שותפים העומדים ביחסי פנים

                                                 
 

15 Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds ,The Kaizer Family Foundation, 2010  
 

 6איור 

 7איור 
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שיח עם יחידים השוהים במקום אחר, יחסי גומלין אלה שונים מאלה שנרקמים -אם מדובר בדו

הרגשות העוברים   ,וגוףבין אנשים המצויים במגע ישיר. הדיבור בעל פה, המלווה בהבעות פנים 

נעדרים  -שהם עיקר יחסי הגומלין בעמידה פנים אל פנים  -בין בני שיח, הדינאמיקה החברתית 

  פ."סקיי-כאשר יש דיבור בעל פה כמו בבתקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא; ואפילו 

במלים אחרות, מחיר ה"חברתיות" האלקטרונית עלול להיות חוסר חברתיות ועוד: "

ם הרגילים. ואמנם, עצם הישיבה מול המסך פירושה "ישיבה בבית" והחלשת הדחף "לחפש בחיי

חברים". נטייה זו אינה קריטית למי שמוקף חברים בכל מקרה ונהנה מפופולאריות בבית הספר 

או במסגרות אחרות. אבל למי שמתקשה להתחבר לחבר'ה עלולה הפעילות האלקטרונית לעלות 

צוא חברים וסביבה אוהדת. הדבר עלול ליצור קשיים בהשתלבות בוויתור על מאמצים למ

 15F16 ".חברתית בבוא הזמן

כי  טוענתד''ר שרית סגל, ראש המרכז לפסיכולוגיה וליישומיה במכללת לוינסקי 

בעיות  יםהמשחקים האלקטרוניים ואורח החיים הדיגיטאלי שסיגלו לעצמם בני הנוער יוצר

עלול לייצר כן ו הפרעות קשב וריכוזעלול לגרום להילדים  להם נדרשים ריבוי המשימות :קשות

בקרבם תחושה תמידית של פספוס; זו עלולה להתבטא בפחד וחרדה להתנתק מהרשת, ובחוויה 

הרשתות החברתיות המספקות במה פומבית לכל אחד ומעודדות את קשה של חוסר שליטה. 

 הדיגיטלייםרקיסיזם. המשחקים תסמינים של נ בני הנוערמפתחות אצל  המשובההחצנה וקבלת 

מה  – טשטש את הגבולות שבין דמיון למציאותלעיתים נראים כה אמיתיים עד כי הם עלולים ל

"יש היום די עדויות לכך  :עוד היא מוסיפה שמסוכן אף יותר אם מדובר במשחק אלים או מיני.

שמכשור אלקטרוני מעסיק את הנפש ואת המוח בדרכים שונות מבובות ומלגו. קוביות הרכבה 

16Fמתעוררות לחיים רק בסיוע הדמיון, ואילו משחקי מחשב מנווטים בעצמם את מהלך המשחק."

17 

סם אנדרסון: "עם עלייתם על אפליקציות ממכרות כתב  New-York Times-ב במאמרו

הטלפונים החכמים (הסמארטפונים), התנחלו הטטריס וצאצאיו בכיסנו ובמוחנו...המשחקים  של

, אלא הסחת דעת המטופשים הם לא פעילות, אלא חלל ריק ביום שלנו. הם לא עיסוק ממשי

המשחקים המטופשים משמשים לעתים נדירות אירוע בפני עצמו. הם  מעיסוקים אחרים.

 עצמם דרך הסדקים של אירועים אחרים." מעוצבים כך שיצליחו לדחוף את
17F

18 

השימוש המרובה באפליקציות עלול להסב, ש לנזקים הקוגניטיביים והרגשייםאך מעבר 

מחקרים מראים כי  :בהיבט החברתי הבכללות ההצעיר לאוכלוסייההדבר עלול לגרום נזק 

, כבות שונותבין ילדים מש אקונומיים-תפוצתן הרחבה של האפליקציות מנציחה פערים סוציו

ילדים ממשפחות עניות לא זוכים  (פער האפליקציות). "The App Gap"תופעה שזכתה לכינוי 

לחוות את המהפכה המתרחשת בעולם החינוך והבידור של ילדים ממשפחות אמידות בשנים 

האחרונות בזכות האפליקציות, וכך מתחזק מעגל הקסם שדוחף את ילדי העשירים קדימה 

 של חסרי האמצעים מאחור. ילדיהםומשאיר את 
18F

19 

 

                                                 
 

 .2006, כתב עת לתרבות, חברה ונוער – פנים "לדמותו של נוער המסכיםקוים "פרופ' בן רפאל, אליעזר,  16
 

17 http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/039/381.html    
 
18 Anderson, Sam, "Just One More Games…", New-York Times Magazine, 2012. 
 
19 Lewin, Tamar, "Screen Time Higher Than Ever for Children", New-York Times, 2011. 
 

 

http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/039/381.html
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 לסיכום, הסיבות לתפוצתן הנרחבת של משחקי האפליקציות:

 

 הן מאוד פשוטות לתפעול ודורשות מעט מאמץ.  •

. למעשה, האפליקציות מתוכננות ומעוצבות כך שיהיה קשה להתנתק הן ממכרות מאוד •

  כלל אינו מודע.מהן, זאת באמצעות מתן תמריצים שונים למשתמש אשר לרובם הוא 

 טלפון חכם.בעל מכשיר  מצויות בכיסו של כלהן  •

 הן ניתנות להשגה בחינם או במחירים נמוכים מאוד. •

 

 חזרה לעולם המוחשי

 

על אף תפוצתם ההולכת וגדלה של משחקי הווידאו והאפליקציות, נדמה כי הצורך 

" או Angry Birds"בצעצועים פיזיים לא נעלם מן העולם: אפליקציות משחק רבות, דוגמת 

"Fruit Ninja זלגו מהעולם הווירטואלי לעולם המוחשי בצורת בובות, אביזרי אופנה, מכשירי "

החפצים המוחשיים בלתי ניתנים ש על כך עידלה בתופעה זו יש, אולי, כדיכתיבה ושאר מוצרים. 

ות וילהתגלמ יםצמאעדיין  אלו חדירתם המאסיבית של המסכים לחיי הילדים,על אף  .להחלפה

 עוד םאינ יםמוחשי יםצעצוע םאותנדמה כי , אפילו אם מושאי תשוקתם וגיבוריהם ת שלוגשמי

כי "הקשר עם  טוען )Paul Reiche( פול רייךמעצב משחקי המחשב  .ומשניים יםהעיקר אלא נלוו

חפצים פיסיים הוא בלתי ניתן להחלפה." הוא מציין כי האינטראקציה עם חפץ מוחשי שניתן 

19Fלהחזיק שונה לחלוטין מאינטראקציה עם משחק דיגיטאלי.

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

20 http://kotaku.com/5883367/why-the-future-of-gaming-might-not-be-that-digital 

 

http://kotaku.com/5883367/why-the-future-of-gaming-might-not-be-that-digital
http://kotaku.com/5883367/why-the-future-of-gaming-might-not-be-that-digital
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 מוטיבציה

 

צצה התובנה: כיום, יותר מאי פעם, קיים צורך אמיתי בשוק  לעיל המחקרמתוך 

שיהיו פשוטים וזולים מספיק על מנת להתאים לכל כיס מצד אחד, ומצד שני  במשחקים פיזיים

כאלו שיוכלו להתחרות במשחקים  –ים ובעלי ערך מוסף עבור הילדים מושכים, איכותי

 לעולם. "פורפרה". אך כיצד ניתן לעשות זאת? כך הגיעה הדיגיטאליים

 

  "פורפרה"

 

יוקם מערך  ,ןנגישותב התחרותלו משחקי האפליקציותעל מנת ליצור אלטרנטיבה ל

שיפור הנגישות יבוא לידי ביטוי בשלושה היבטים שונים: במיקום החנות,  .ניידות חנויות צעצועים

 במחיר המוצרים ובגודלם. 

או מבוגר  ,והורימלשכנע את אחד  על הילד - צעצוע בחנות צעצועים רכושל על מנת - כיום

 לחנות דרך ההגעהשלקניון או למרכז המסחרי הקרוב. לא זו בלבד  אחר, להתלוות אליו קרוב

יכות היום לרשתות שלרוב אינן פרושות שכן רוב חנויות הצעצועים משתי –אינה פשוטה עבורו 

משחק שבו האו  צעצועאת השירכוש עבורו  המבוגרצריך לשכנע את  אף הילד -באזורי מגורים 

להגיע לכל מקום  נהתוכלת והניידת יוהחנו -, אם כך, מספקת מענה לכך "פורפרה". הוא חושק

לכיס  םסיכנלהממדים פיזיים שיאפשרו תמכור צעצועים בילדים עצמם. בנוסף, היא ואל הבארץ 

20Fל הילדיםיותאם לגובה דמי הכיס שומחירם  ,או לתיק

 זמןועים בכל צעצ רכוש. כך הילד יוכל ל21

 של ההורה. בזמינותואישורו או צורך ביחפוץ ללא בו ש

 

 מיצוב ותדמית החברה

 

לילד ללא תיווכו של אדם מבוגר, על החברה פונות ישירות " פורפרה"מכיוון שניידות 

. לצורך ובטוחההציבור כחיובית, ידידותית להיתפס בעיניי  להשקיע את מיטב המשאבים על מנת

 . להלן:למיצוב ומיתוג כך נוסחו שישה עקרונות מנחים

 

ל של ילדים (למשל כ למגבלותיהםלמידותיהם ו אמנהתות עצמן תיוהחנו –הילד במרכז  •

 .)כד'ו וצבו בגובה מתאים, המדפים יומנוקד בעברית הכיתוב יהיה

 .יהיו הוגניםוהשירות המחירים  •

 .איכות המשחקים תהיה ברמה גבוהה •

 .המשחקים יהיו בטוחים וידידותיים למשתמש •

 .המשחקים הנמכרים בחנות לא יעודדו אלימות •

 .תוכן גס או וולגארי יכילוהמשחקים לא  •

 

 

                                                 
 

מהוריהם מקבלים בממוצע  6-13מילדי ישראל בגילאים  69%-כ של הלמ"ס 2011לפי השנתון הסטטיסטי לשנת  21
בתי ספר  2000-לומדים בכליון תלמידים ימכשקלים בחודש.  160כלומר  –שבוע שקלים ב 40דמי כיס בסכום של 

 .₪ 1,440,000,000-כמסתכם ב , מכאן ששוק דמי הכיס בשנהיסודיים
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 ערך מוסף

 

אחד מהערכים לפחות על כן נקבע כי  .עון את מוצריה בתוכן חיובי ומעשירשואפת לט" פורפרה"

 :ובא לידי ביטוי בכל מוצר שיוצע למכירה בחנות הניידת. להלןהבאים י

 

 .יותיעודד יצירת •

 .יעודד יצירת קשרים חברתיים •

 .יות או קוגניטיביותזיפתח מיומנויות פי •

 .חינוכי או לימודייהיה בעל ערך  •

 .תחושת הנאה יספקק וחישמור על קסם המש •

 

 אסטרטגיית העיצוב

 

21Fשונים מחקריםלפי 

כפי שנהוג  -יעד נקודתי קהל  בעיצוב המבוסס על מחקרלא די  22

גות השוק והרגלי הקניה של התנה שלמעמיקה  הבנהאלא בכזה המבוסס על  -לבצע בחברות רבות 

, על אף הן עצומות העיצוב ודרישות השוקפתרונות בין הפער ש אחת מתברר כי. לא תהלקוחו

היטב לאנשי  ידועאופיו של השוק . מענה לצרכי הלקוחמתן ותהליך מחקר מקיף ביצועו של 

 השיווק.  מחלקתל והמעצב בין מחלקת הפיתוח הדוקוף פעולה השיווק ולכן יש צורך בשית

 הולם 'וליזבת) Ulla Johansson( אולה ג'ונסוןמנהלות העיצוב של  ןמתוך מחקר

)Lisbeth Holm(22F23  הנושא, חברות יצרניות בעלות מחלקת  ו הרבה שלחשיבות על אףכי עולה

 משמרותבעצם ו ואל עקרונותאינן מיישמות  - מובילות בתחוםנחשבות לואפילו כאלה ה -פיתוח 

 לומד אתהמעצב  כך קורה שבמרבית המקרים מוחלט בין המעצב ובין הלקוח הסופי.הנתק ה את

מידע חלקי  לפי עובד , ולמעשהצרכי השוק ב"טלפון שבור" מהלקוח דרך הקניין ודרך איש השיווק

 לא רלוונטי.  אף ולעיתים

עם  של המעצב קשר יומיומיתכתיב  "פורפרה"החדשה שמציעה אסטרטגיית העיצוב 

בדרך זו תוכל  - צרכיו ורצונותיו ,הרגלי הקניה שלו ובכך תעמיק את היכרותו עם לקוח הקצה

 של לקוחותיה, ולספק את דרישותיהם. םהמשוביבשוק ול החברה להגיב במהירות לשינויים

 

 

 

 

                                                 
 

22 Griffin, Abbie and Hauser, John R , "Patterns of Communication among Marketing, Engineering and 
Manufacturing-A comparison between Two New Product Teams", Management Science, 1992. 
 
Serkan, Aydin, Ayse, Tansel, Cetin and Gokhan, Ozer "The Relationship between Marketing and 
Product Development Process and their Effects on Firm Performance",  Academy of Marketing Studies 
Journal, 2007. 
 
23 Johansson, Ulla and Holm, Lisbeth, "Patterns of Interaction; A Study of Relations between Designers, 
Engineers, Marketers and Top Management in Four Companies", International DMI Education 
Conference organizations, 2008. 
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 מבנה החברה

 

אסטרטגיית העיצוב האמורה תובעת שינויים במבנה החברה המסורתי: לצורך כך 

וישמשו  פעמים בשבוע)המעצבים ישולבו במערך ההפצה באופן חלקי (מספר שעות ביום או מספר 

 ).8גם כמוכרים וגם כמדגימים (ר' איור 

 

 

 שיטת העבודה

 

סקיצה תלת ממדית היכולת ליצור א ימעצבי מוצר השל  הבסיסיות מיומנויותאחת ה

 טכניאותו בדגם  וכל להמחישהוא י ,רעיון ו של המעצבראשכאשר יעלה ב : כך,עובדת במהירות

הוא יציג בפניהם את הצעצוע בחנות  םילדיהעם  ייפגש המעצבלכשעולה שלו. עקרון הפלבדיקת 

את המוצר לפיהם.  לשפרלהתרשם מתגובותיהם של הילדים והמעצב זו יוכל כלמי. בפגישה הגו

 לאחר מכן .למיצוי תהליךהחוזר חלילה עד אשר יגיע כך יראה לילדים שוב את המוצר ו בשלב שני

 ויחזור לחנויות הניידות למכירה. המוצר יישלח לייצור המוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8איור 
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 התנסות מעשית 

 

של צעצועים ובוצע תהליך  על מנת להתנסות בשיטת עבודה מסוג זה, עוצבו מספר דגמים

בסרטון  במפגש זהניתן לצפות  ).9(ר' איור  ילדים בגילאי בית ספר יסודי שלושה דומה עם

 בנספחים.  רףהמצו

 

 

בעקבות  -בצורה משמעותית  העיצוב העבודה עם הילדים תרמה לתהליךאין ספק כי 

ולצרכיהם. נדמה כי  םושוכללו כך שיתאימו יותר למאווייהארבעה דגמים שופרו  יהםהערות

יבוא לידי ביטוי ו שלא יסולא בפזע תהליך כזה שיתבצע על בסיס יומיומי יקנה למעצבים יד

  בעתיד. היו שותפים לותהליך עיצוב שיבכל  שיקולים הכרוכיםב

 

 השיטה ביחס לקבוצות מיקוד

 

 את האופן שבו מתנהלות קבוצות מיקוד במידת מה שיטת העבודה שתוארה לעיל מזכירה

23Fלהלן .השנייםם בין מהותייב להדגיש כי קיימים הבדלים חשועם זאת  –

24: 

 

 "פורפרה" קבוצת מיקוד

בדיקת המוצרים מתבצעת בשלבים מאוחרים של 

 הפיתוחתהליך 

בדיקת הרעיונות מתבצעת כבר בשלב הקונספט 

 והסקיצות ולאורך כל תהליך הפיתוח

 התהליך מורכב וכרוך בהוצאות גדולות
התהליך הוא יומיומי ומוטמע בתהליך הפיתוח 

 השוטף

                                                 
 

24 Rushkoff, Douglas, "Get Back in the Box : Innovation From the Inside Out", 2005. 

 9איור 
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 הממצאים והמסקנות מבוססות על סטטיסטיקה
הממצאים והמסקנות מבוססות על רושם ומגע 

 בלתי אמצעי עם הלקוח

מי שמנהל את קבוצת המיקוד הוא לרוב חיצוני 

 לחברה
 תהליך הבדיקה מובנה בתוך שרשרת הפיתוח

 

מאפשר בדיקה של המוצרים מול הלקוח תוך למידה  "פורפרה"פיתוח המוצרים ב

והפנמת צרכיו והתנהגותו באופן שוטף ויומיומי. יתכן וקבוצות מיקוד מסוגלות לנבא בצורה לא 

ויות בדיקה מוצר מסוים, אולם בשיטה המוצעת כאן ניתן יהיה לחסוך עלרעה את הצלחתו של 

זאת בזכות התערותו של המעצב בתוך השוק והפיכת דעתו  -מלכתחילה  ופיתוחי מוצר מיותרים

 של הלקוח לקובעת הטון העיקרית בתהליך העיצוב.

 

 השיטה ביחס לתהליכי פיתוח הרווחים כיום בחברות יצרניות

 

 הליכי פיתוח בחברות יצרניותלתדומה במידת מה אף " פורפרה"שיטת עבודה זו של 

 קיימים מספר הבדלים חשובים. להלן: ביניהם, אולם גם כיום

 

 "פורפרה" חברות יצרניות

 בסטודיו ומרוחק מהשוק עובדהמעצב 
שוק ומכיר מקרוב את שיקולי ב מעורההמעצב 

 הקנייה וצרכי הלקוחות

 המעצב הוא חלק מהשיווק בהעברת ידע איכותי מהשיווק למעצבקיים קושי 

בהרבה מקרים לא מתבצע תהליך פיתוח מול לקוח 

 הקצה אלא באופן עצמאי בסטודיו
 תהליך פיתוח שוטף מול לקוח הקצה

 

מטמיעה ומיישמת את המלצות המחקרים ואנשי  "פורפרה"שיטת פיתוח המוצרים ב

המקצוע. לפי המלצותיהם, על מנת לספק מוצר מותאם לצרכי השוק והלקוחות, יש לשלב את 

 המעצב בקבלת החלטות שיווקיות ולערבו בנעשה בשוק. 

 

 תסריט פעולה

 

 כדלקמן: חנויות הניידות יתנהלוה

או נקודות  יסודיים ועל שלושה מתנ"סים על שלושה בתי ספר ניידת תהייה אמונהכל  •

זאת על  - בכל יום לסירוגיןזור גיאוגרפי מסוים, ותבקר בהם בא התקבצות ילדים אחרות

 .ככל הניתןרב ילדים למספר  הגיעמנת ל

רבת אחד מבתי הספר לקתגיע הניידת  -שעת סיום הלימודים  –בצהריים  12:00בשעה  •

 .נהא אמויה ועלי

בה  ,17:30השעה  עד ותשהה בקרבתו עבור לאזור המתנ"סת הניידת 16:00בשעה  •

 .מסיימים הילדים את פעילויותיהם
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 .מעצביםהגם לפעמים יצטרפו  ןלו באופן קבוע נהג ולחלק מהיכל ניידתחברי צוות ה •

 

 :להלן המחשה גרפית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .לאזור בית הספר הגיעמ הניידת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .פותח את החנותצוות הניידת 
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 .צוות הניידת פורש את מרכולתו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מחקר.להתרשמות ו לשחק לצורךהמוכר או המעצב לתת להם בידי  ים,שניילד או  ובאזור החנות יימצאובמידה 
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 .יציג וידגים בפניהם את הצעצועים או המעצב ילדים המוכר 5-ל 3באזור החנות יימצאו בין במידה ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ישגיח המוכר על הנעשה ויספק שירות בסיסי. במידה ובאזור החנות יימצא מספר רב של ילדים,
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 סיכום

 

המשחקים  יהם שלהשפעות בחינתהצעצועים המוחשיים ו םעול תסקיר תוךמ

: בתחום כיום השולטות חסרונותיהן של המגמות בלטוהתועלו  ,על המשתמשיםהדיגיטאליים 

נפשית, חברתית ופיזית. לפגוע בדור שלם  מאיימת חדירתם של המסכים לחיי הילדיםנראה ש

לשנות את פני הדברים ולתמרץ את הילדים ליצור, לצאת מהבית, פרויקט זה הציב לעצמו למטרה 

 –עם חברים, להפעיל את הדמיון ולהניע את הגוף והידיים. מערך החנויות הניידות  להתרועע

תוך שמירה על הוגנות, איכות ובטיחות. תינתן הזדמנות שווה לכל  שואף לעשות זאת – "פורפרה"

 ילד להתנסות ולהיות שותף ללא הבדלי מעמדות, מגזרים או מגדרים. 

 לחלוטין את העולם הרחיקפרויקט מבקש לאין ה :יחד עם האמור לעיל חשוב לציין

הילדים חוויות מוחשיות  בקרב נוצר מתוך מוטיבציה כנה ליצור. הפרויקט הדיגיטאלי מהילדים

לצמצם מעט את משך שהיית הילדים מול המסכים ולהקנות  ,פו לחוויות האלקטרוניותשיתווס

 להם ערכים חיוביים. 
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 .2011 ,"המח"ר הדביטאון " ,"ולעסק לאדם מאסלו של הצרכים "מדרג עוזי, פלג, •

 

 

 אינטרנט אתרי

 

• http://ravitlichtenberg.typepad.com/home/2006/09/a_few_years_bac.html 

•  http://www.drfad.com/marketing/fad_marketing.htm 

•  http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow's_hierarchy_of_needs 

•  http://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI 

• http://www.google.com/trends/?q=+Double+Rainbow&ctab=0&geo=all&date=all  

•  http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3573843,00.html  

•  http://www.ted.com/talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral.html 

• http://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf 

• http://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI 

• http://www.google.com/trends/?q=+Double+Rainbow&ctab=0&geo=all&date=all 

• http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3573843,00.html  

• http://www.ted.com/talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral.html 

• http://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf 

• http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=7849&CategoryID=1035&Page=1 

 

 נספחים

 

 :10/01/2012 -מעצב תעשייתי ויזם  – סיכום ראיון עם עודד פרידלנדר

 

 כקידום מכירות – "פוגים"ה של ההצלחה" שרכב על Jojo'sהיה מעורב במוצר בשם " •

 ".'ו חלסטרהז'והדמות הטלוויזיונית "זפורסם עם 

תופס שמה  כנראה שהצליח לפצח את –ע לילדים מכל מיני מקומות הגיהמוצר הצליח ל •

 .אותם

 בשלב ראשון. מילון שקיות בארץ 10-כמכרו  •

הטלוויזיה שיווקה את זה ונתנה הנחה  –הייתה הפרטנר באירופה  TF1חברת הטלוויזיה  •

 מוצר.את ה ןו דרכ) כדי שיפיצ"Esso"(כמו  אותה לחברות הדלק שפרסמו

http://www.nrg.co.il/online/55/ART2/039/381.html
http://kotaku.com/5883367/why-the-future-of-gaming-might-not-be-that-digital
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http://ravitlichtenberg.typepad.com/home/2006/09/a_few_years_bac.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow's_hierarchy_of_needs
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http://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI
http://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI
http://www.google.com/trends/?q=+Double+Rainbow&ctab=0&geo=all&date=all
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3573843,00.html
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3573843,00.html
http://www.ted.com/talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral.html
http://www.ted.com/talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral.html
http://www.kff.org/entmedia/upload/8010.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=OQSNhk5ICTI
http://www.google.com/trends/?q=+Double+Rainbow&ctab=0&geo=all&date=all
http://www.calcalist.co.il/internet/articles/0,7340,L-3573843,00.html
http://www.ted.com/talks/kevin_allocca_why_videos_go_viral.html
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 .הקריאטיביניהל את הצד  •

, עשו התאמות לשוק האירופאי, שינו שם, באירופה ליון שקיות בחצי שנהימ 100 -כ מכרו •

 .אריזות  איכותיותהשקיעו ב

 ."Style Guide" –קו מנחה לעיצוב  יונות, יצרומכרו זיכ •

 .היו כמה גלים, כל פעם במדינה אחרת •

כנראה שהחברה לא הבינה שמדובר בשיגעון חולף  – הסיפור לא נגמר כל כך טוב סוףב •

 ולא הפסיקה לייצר בזמן.

 ).יקים"עסק לא יכול להתקיים על שיאים ("פלדעתו  •

מה יש בטלוויזיה, מי הכוכבים  –בהרבה גורמים  התלויהצלחת המוצרים האלה  •

 וכד'. העכשוויים, איזו מוזיקה שומעים, עונות

 –כדורגל  היאהתשתית שלהם  – PMIדוגמא לחברה שמתקיימת משיגעונות חולפים:  •

 שוק בטוח, מתבססים על מוצר יציב ובמקביל מנסים ליצור להיטים.

וצר יש מתמיד א מחפשים להיטים. ל -החברה שבבעלותו  – Monkey Business""-ב •

זה לא המוצר שחושבים  אף פעם. מצליח יותר מהשאר ו"מושך את העגלה"ש אחד

. אם המעצב לא היה (מעין מחזיק פתקים בצורת חמור) "מוריס" –שיצליח. לדוגמא 

 יעקב קאופמן כנראה שהמוצר לא היה יוצא. היום הוא הצלחה גדולה.

", צעצוע שהיה Sliders" –שלון המוצר. דוגמא יה או כהרבה גורמים משפיעים על הצלח •

מעורב בפיתוחו. היה אמור להימכר באריזות של דגני בוקר אבל מכיוון שהוא מכיל כדור 

 .ברזל הוא נפסל (בקו הייצור מותקן גלאי מתכות לצורך בקרת איכות)

 בד"כ מגנים עם סימני מסחר, מדגם.  •

 יש ערך למקוריות. ילדים "יורדים" על זיופים.  •

 

 :27/04/2012 -יזם ומייבא "חוברת הזבל" ו"פוגים" לישראל  –סיכום ראיון עם ישראל שטרן 

 

 .רק בדיעבד הנניתן להביוקשה להצביע על רציונליזציה של התופעה לדבריו,  •

 מכמה סיבות:  נותאספעוסקים בילדים לדעתו  •

o  טבעי.יצר 

o  מעיד על מצליחנות,  הדברככל שאוספים כמויות גדולות יותר  –הישגיות

 מיומנות.

o מן.הזדהות עאו  אהבת הדמויות 

o או ויזואלי. יגירוי רגש 

o לא העיקרהם נותנים ערך מוסף אבל  - פרסים. 

o ה.אופנ 

מי שמגיע לסדרה שלמה מקבל  – "השלמת סדרות"המציא את שיטת המבצעים  30בגיל  •

 .פרס
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, מקים חברת הפרסום אריאליאמנון עבד עם  –פרסום ה שתלב בתעשייתה 1978-ב •

 "אריאלי".

 ".עלית" , כגוןקיבל הרבה מידע שיווקי מחברות שפרסם •

 ".זה שחור או לבן"התלהבות אצל ילדים לטענתו,  •

 ".יתלהבו ולא רק חלק כולםצריך לזהות ממה " •

 לגבי הצלחתה. קיבל מידע מחבר – 80התחילה בארה"ב בסוף שנות ה "חבורת הזבל" •

 .תה ללא גבולותיהי הילדים התלהבות פרצה "הזבל חבורת"כש •

. רציני הסכים הואאבל כשראה ש ות מעורבאריאלי לא רצה להימנהלו אמנון בהתחלה  •

 .אלף דולר לאלבום ראשון 50זיכיון של הם חתמו הסכם על 

 .חינם בבתי ספר את המדבקות הם חילקו •

הדבר רק  –מוש במדבקות והחרימה אותם מנהלת של אחד מבתי הספר אסרה את השי •

 את ההתלהבות. ליבה

 .6-12תאים לגילאי על המוצרים לה •

 Above"יחד עם פרסום  ,חלוקת מעטפות בחינם - "Below the line"פרסום  לשלב נדרש •

the line" - פרסום חוצות רגיל. 

 לא יקנו חיקוייםשחבריהם ו קפידינציגי כיתה שהנהיג שיטה של הכתרת  – "פוגיםעם ה" •

 שהיו נפוצים מאוד בשוק בניסיון לרכוב על הצלחת המקור. –

 וזה בבריכת השחייה "פנאי פלוסעורך "פגש את הוא  –צליח במקרה ה "פוגים"פרסום ה •

 את להציגכך הוא זכה  :מיכל ינאי על מנת לפרסם את מוצרממנו להשתמש ב ביקש

 בחינם. בשער הראשי של פנאי פלוס ה"פוגים"

הפיק ₪;  מיליון ממחזור של 10%ויזיה וסיכמו על וקיבל פגישה עם מנהל מכירות טל •

 .דולר 5000-פרסומות ב

: כמה שיותר ת הצלחתולהאריך או לזהות את דעיכת המוצר בזמן כמה היאוהח לטענתו, •

 ".הקומדי סטור" הפופולארית דאזכנית הטלוויזיה תזכויות את  לכן הוא רכש

 עורר הרבה רעש ועניין לאחד ה"פוגים" הדבר "י סטורדהקומ"בדיחה גסה של  שתלכש •

 חינם.בולמעשה יצר פרסום 

שהצלחת  וא פלטר המצווה של בנו ושם הלב אותוגד ליאור הזמין  הכלכלי הכתב •

מה שחיסל את  ,שהשיגעון נגמריום למחרת פורסם בעיתון  -ה"פוגים" קרובה לקיצה 

 המוצר באופן סופי.

מגייסים הרבה עובדים וקונים  – "מפקדת מילואים"מו לפעול כשיטת הייצור על לדבריו,  •

 מתוך הכרה שמדובר בעסקים זמניים בלבד. פסי ייצור

 

 "ראש דשא" מקרה-חקר

 

 .1994מוסף "שבעה ימים", ידיעות אחרונות, , "מר דשא עושה כסף" רוזנבלום, שרית, •
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 "andzB-Silly" מקרה-חקר

 

• Berfield, Susan, "The Man Behind the Bandz", Bloomberg Businessweek 

Magazine, 2010.

 מפגש עם הילדיםהתיעוד 

 

• http://www.youtube.com/watch?v=s6Vt4EHYZzM 

 שונות

 

• "Report: Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-Year-Olds", the Kaizer 

Family Foundation, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 עיצוב כמנוף ליצירת אלטרנטיבה בעידן דור הפלזמה –פורפרה 

 שמירמגישים: אמיר צובל ומתן 

 מנחים: פרופ' עזרי טרזי, אייל אליאב 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=s6Vt4EHYZzM
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