להקים חברה עם חברים
פורסם ב ,51.50.70 -בשעה  ,75:00נצפה  7517פעמים

המנכ"לית (צילום :גיל טרנוס)
תריצו לעצמכם בראש את הלו״ז הצפוף שלכם להיום – ללמוד למבחן ,לעשות שיעורים,
להיפגש עם חברים ולפעמים ,לדחוף גם עבודה באמצע .אם זה נשמע לכם עמוס מדי ,מה
תגידו על סדר היום של אנשי חברת  – KYבסך הכל תלמידי כיתה ט׳ ,שבנוסף לכל המטלות
צריכים להחזיק גם חברה .שלחנו את עילי שמעוני ,שגם הוא לוקח חלק בחברה הזו ,כדי
לברר מה בדיוק קורה שם.

אם תיכנסו לבניין כיתות ט׳ בבית הספר ״הכפר הירוק״ שברמת השרון בשעות אחר
הצהריים המאוחרת של אחד מימי חמישי ,הייתם מוצאים המון כיתות חשוכות ,וגם את האור
שבקצה המנהרה ,אם תרצו – ״פגישת עבודה״ של חברת .KY
מדובר בכ 05-תלמידי כיתה ט׳ ,שלוקחים חלק בתחרות ״יזמים צעירים״ – פרויקט עולמי
הפועל כבר כמעט  755שנה ,ומטרתו לחשוף בני נוער ממדינות שונות לעולם העסקים
והיזמות .ונראה שזה אכן עובד .שוחחנו עם שיר גרינפלד ,מנכ״לית החברה ותלמידת כיתה
ט׳.
מה זה פה?

אחרי שהחברה קמה וקיבלה את השם ( KY״ראשי תיבות של שם בית הספר שלנו״,
מסבירה שיר) ,פיתחו התלמידים את .PlayEat
איך הגעתם לרעיון המוצר?
״כעיקרון ,כל קבוצות היזמים הצעירים צריכות לפתח מוצר ולשווק אותו לקהל הרחב ,ואנחנו
חשבנו לקחת את זה למקום קצת יותר משמעותי – לייצר מוצר שלא רק יהיה נחמד לקנות
אותו אבל משתמשים בו פעם אחת וזורקים ,אלא משהו שבאמת יפתור בעיה קיימת.
כשהגענו בסופו של דבר לבעיית חוסר התזונה הנכונה ,זה היה בתקופת הקמפיין נגד
השמנת היתר וחשבנו שזה נושא שחשוב להתמקד בו ,ושעוד לא מצאו לו פתרון שישלב
הנאה וכיף לצד הקניית הרגלי תזונה נכונה.
משם זה התפתח .אם בהתחלה חשבנו רק על צלחת מיוחדת ,התוצר הסופי הוא ערכה
וחוויה שלמה – בניגוד לשאר הקבוצות ,שפיתחו מוצר בודד .זה גם מה שמבדיל בין
 PlayEatלבין הפתרונות הרבים האחרים שקיימים .ב PlayEat-כלולים פלייסמטים,
מדריכים מצולמים להכנת ארוחות ,צלחת שמיוצרת בהזמנה מיוחדת וחותכני ירקות .הילד
בוחר את הארוחה מהמדריכים הקיימים או מהדמיון ,בוחר את הפלייסמט התואם ,ויחד עם
החותכנים ,בונה את הארוחה על הצלחת המלבנית השקופה״.

דוכן החברה (צילום :עילי שמעוני)
אבל למה?
האם העובדה שאתם בני נוער ,מקשה עליכם להשתלב בעולם העסקים או דווקא ההפך?
״אני חושבת שיש בזה יתרונות וחסרונות .מצד אחד ,כשאנשים שומעים שאנחנו בני נוער –
הם יותר רוצים לתרום ולעזור לנו ,ומתלהבים מאוד מהיוזמה ומהרעיון .אבל מצד שני,
לפעמים הרצינות פוחתת כשאנשים שומעים שאנחנו רק בכיתה ט׳ – פחות מתייחסים אלינו,
חושבים אולי שלא נוכל לשלם להם .וגם ,חלק מהאנשים חושבים שמשהו שבני נוער ייצרו
יהיה פחות איכותי או ׳עובד׳ ,וזאת בעיה – אבל לדעתי ,אנחנו מוכיחים בדיוק את ההפך.
וכמובן שתמיד יש את שלושת המנחים הבוגרים לעזרתנו״.
מה בעצם ״יוצא לך״ מזה? מה משך אתכם לפרויקט?
״אני חושבת שקודם כל זכיתי להכיר ילדים חדשים – אמנם מהשכבה שלי ,אבל לא היה יוצא
לי לדבר איתם באף דרך אחרת .אני והאחרים מתעניינים בעולם היזמות והעסקים ,אנחנו
הרי מבית ספר למנהיגות סביבתית .כולנו רצינו לעשות דברים שונים ומקוריים מהעיסוקים
של בני הנוער הטיפוסיים ,ואחרי כל השנה הזאת – לקבל את הסיפוק הזה; ׳וואלה ,עשינו
משהו שאף אחד אחר לא עשה׳״.
לימודים ,מבחנים ,חברים – איך מוצאים לזה את הזמן בין כל העומס?
״זה קשה ודורש השקעה – אין מה לעשות ,אני יכולה להגיד שזה קצת השפיע לרעה על
הציונים שלי השנה .אבל אני חושבת ,כמו גם ההורים שלי ,שזה לא פחות חשוב .אם יש לך
באמת מספיק רצון להתקדם ולהצליח – זה יקרה ,גם אם זה אומר להישאר ער עד אמצע
הלילה כדי לכתוב דו״חות כספיים״.
ולסיום – איך אפשר לתמוך בכם?
״קודם כל יש לנו אתר מעוצב שפתחנו לאחרונה ,ואפשר להזמין בו את הדור החדש של
 PlayEatבמחיר מיוחד .וכמובן לפרגן לנו בלייק ושיתוף בעמוד הפייסבוק שלנו! שהעולם
יגלה על הערכה שלנו ,ויקנה אותה!"

 – FYIביום רביעי ה 70.0-מתקיימת תחרות איזור השרון של יזמים צעירים ,שנערכת בבית
הספר שלנו ,וכולכם מוזמנים להגיע ולהתרשם חפשו פרטים באתר האינטרנט של החברה
ובעמוד הפייסבוק.
(כת"צ עילי שמעוני)

