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 הלא מושלם ליזמות מדריךה
 

 

 

 

"There is a crack in everything – 

 that’s how the light gets in" 

 

  – דבר בכל שבר יש"

 " כנסילהיכול  האורך כ  

 כהן לאונרד --

 

 

גם ", בטו מספיקהורה " אלא, "מושלם הורה" כזה דבר שאין כשם

ולחתור  מושלמים להיות הרצון על לוותר כיםרימים ויזמיות ציז

 להיות טובים מספיק. 
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 רבות ! תודות

גיגי, אריאל, קובי, , עופר, מיה, תיקי, ןירון, ליאור, אלודפנה, ל

 שאולי שכחתי, אנשים יקרים ועוד כמה  גילשלומית, דנה, 

אות העוד פחות מושלמות של גרסבעיון רב או דפדפו בשקראו 

 יכה תמאו גילו והעירו הערות מצוינות ספר, ה
 

 

 

 שלי,  מוקדש לאבא

 אדי היפה )מבחוץ ומבפנים(,

 שלימד אותי הכול 

 חייםב שבאמת חשובעל מה 
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 מבוא .1
 מי מתאים המדריך ומה יסופר בו.לסביבת הדיון. . כלליות מחשבות

 

מציינים  רביםרוצים להפוך ליזמים, הם לים אנשים מדוע ואש כאשר

 לא שמעולם אלוכ בעיקר, אפשרות להתעשר. אחריםכמניע את ה

 עצמאותאו  חופשמדברים על תחושת , כן לפני היזמות מסלולצעדו ב

 עם. מאוד נחמדים דבריםאכן  הם ועצמאותעושר . בולטות כסיבות

להגיע אליהם על ידי יזמות היא לא יותר גבוהה  ההסתברות, זאת

 שכיר העובד בין תשע לחמש.של עובד ההסתברות מאשר 

 

 זה. (self-expression) עצמי ביטוי של אקטהיא  יזמות, לכל מעל

 זה, בפועל" הצלחה" לפני, אוקיי. להצלחה רעיון תרגום תהליך של

 , זהולפני "מציאות"אפילו למציאות. אוקיי  רעיון פיכתה תהליך של

 למאמץ מוגדר ומנוהל ברצינות. הפיכת רעיון תהליך של 

 

הוא מה ו יזמותמה היא , המשחק יכללאת לתאר ב להתחיל לי והרש

להעיר את עינכם, אבל לא לפתוח  היא שלי הכוונהפרופיל היזם. 

 רבים יזמים. מידה מסוימת של עיוורון היא יתרון. מדי רחבאותן 

 קשה כמה עד נוהבי לאש, מזלם התמזל כמה, לאחור במבטמציינים, 

ו, יתכן ולא היו מעיזים ידע תהיה הדרך. חלקם אף מוסיפים שלו

 דרך הזו בכלל. צאת לל

 

, יזמים יכולים לפעמים ללכת סייםאהקל מצוירים בסרטים כמו ממש

 נופלים. לא הם, למטה מסתכלים לא הם עוד כלבבטחה באוויר, ו

 

 של ך"התנ או האולטימטיבי מדריךה להיות נועד לא זההמדריך ה

 על ונכתב נפלאים באמת ספריםוון שכל כך הרבה יבעיקר מכ, יזמות

 הוא זה מדריך כי מוחלטת ודאותובציין ל, זאת עם, ליכו אני. הנושא

המדריכים האחרים בנושא, דבר שמהווה יתרון  מרוב יותר קצר
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 .מכם רבים עבור

 

 םמיזמיהעולם של  היא שלי" האם תשפ"לווידוי קטן.  זמן

 כיווןמדריך לה של מסוימים בחלקים הטיהמת קייולכן  יםטכנולוגי

 עצותהו מחשבותה, רעיונותה של המכריע הרוב, זאת עם. הזה

ועד  קטן עסק מניהוללתחום באופן כללי  ותשניתנות בספר רלוונטי

שתתקלו בנושאים שאינם ישימים לתחום שלכם, כ. חברתית ליזמות

 להזכיר המקום גם זהתתעלמו מהם.  פשוט - סיכון הון מימוןכגון 

 יזמיםאינכם מסכימים איתו. ש אחר דבר מכלקורא להתעלם ל

 שים דעתניים ולפעמים גם צודקים.בהיותם אנ ידועים

 

 להעריך כיצד', ן גדולרעיו' מהווה מהנושאים כמו ב לגעת בכוונתי

 לספר ,צוות בנייתאו לפחות בחדר,  גראג'בהמיזם  ת, התחלרעיון

, ותקציבים עבודה תכניות, בנית מצגתכנת ה, מיצוב, בידול, סיפור

ואולי עוד  ןלכישלוהכנה , הלהצלח ניהול, כספים גיוס , עסקי תכנון

הנגיעה שלנו  –כל כך הרבה נושאים  עם כל מיני דברים על הדרך.

 בכל נושא תצטרך להיות קצרה ומתוקה.

 

פה נשר לא רומא"כי למסע, קחו נשימה עמוקה וזכרו  חברי, עכשיו

שרוף את ל ימים שבעהל שלושה ביןזה לקח , למעשה. "אחד ביום

 צת יותר זמן. קיש להניח שלבנות אותה לקח רומא. 

 

עוד דבר קטנטן. הספר כתוב בלשון רבים בשל הרצון להימנע 

מהצורך לכתוב את / אתה בכל מקום, אבל למרות שכתוב בלשון 

 רבים אשמח אם תקראי / תקרא אותו באופן מאד אישי.
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 ?יזמות מהי .2
 עצמי לביטוי מצוינת הזדמנות. להצלחה דרך. היגיון חוסר. מרד

 .וללמידה

 

 מרד של אקט

 

אמר  ארנולד מתיו". מחתרתית פעילות" הן וחדשנות יזמות

 יזמותבאופן דומה ניתן לומר כי " ."חיים על ביקורת"האומנות היא 

טענה ה עם מתחיל זה. "קונבנציונליים עסקים על ביקורת היא

 לעשות יכול שאתה שלך עסקשל ה היבט או אלמנטוהאמונה שיש 

 טכנולוגיה להיות יכולזה  אלמנט. מאחרים יותר הוטוב שונה בצורה

וין.מצ לקוחות שירות או שונה עסקי מודל, דופן יוצא עיצוב, חדשה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
טובה כדי לאתגר את  ,אנרכיסטיתמרדנית ואולי גם קצת רוח 

 חשיבה. להמשך הדרך צריך להשתמש ב"הישנה עולםה חשיבת"
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חדשנות כדי לקדם את החדש על פני הישן.  ומבנית יעילה, שיטתית

  מחייבת יצירתיות מחד ויכולת יישום מאידך.

 

 ביותר גרוע קינוח אבל, ליצירתיות מצוין מתאבן הוא כאוסאמנם 

 .ותהנכונ ובמידות הנכון בזמן בו והשתמש. ליישום

 

 אקט של חוסר רציונליות

 

 2.5הראו שמתוך  אמריקאיםם ממיזמי שנלקחו סטטיסטיים נתונים

 כ, שבקעו ממוחם הקודח של יזמים" גדולים רעיונות" מיליון

 15,000- כ, מתוכם. ראשונית עסקית תכנית לרמת והגיע 500,000

מתוכם , חברה להקמת מימון של סוגדי איזה שהוא צלחו והגיעו לכ

 בלבד 600, היום של בסופו. סיכון הון מימון קיבלו 5,000 רק

, כלומר אפשרו נרכשוהגיעו להנפקה בבורסה או  אלהה חברותמה

  למשקיעים לממש את הערך שנוצר.

 

 מתוך מאחד פחות על מסתכלים אנחנו. ידידיי, המתמטיקהתעשו את 

 מרכזי נתון. "גדולים"רעיונות בעליהם חשבו שהם ש רעיונות אלף

 ספר מתחאו להפנות אותו לקריאת , יקר זמןקורא ל לחסוך עשוי זה

 סטטיסטיים נתונים לנוכח, לומר אפשר עוד מה מצוין במקום.

? אולי רק כל כך לאורך שנים רבותאספו שנ,  כך כל מכריעים

 יםיכול םשאת היחידה השפויה, העצה בפרפרזה על הסיסמה של נייק

 : היא לקבל

 

JUST DON’T DO IT !   

 

 

עדיף שלא  אז, כתיבה בלי לחיות שהוא יכול מרגיש האדם אם"

, מכל הרומנים הנכתבים. רילקההמשורר  אמר "כלליכתוב 

 של מילותיו .דומא נמוכה היא מכר להפוך לרב אחד של הסבירות
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 מספיק, למזלנו. בעלות תוקף מיוחד גם בתחום היזמות רילקה

 ופשוט להצלחה רעבים, הזרם נגד ללכת מספיק" משוגעים" אנשים

 ידי על רק לבוא יכולה דשנותחמודד עם הדחף היזמי. להת יםיכול לא

זה כולל למזלנו גם את ההחלטה  .רציונאליות לא בדרכים חשיבה

 הלא רציונלית לצאת למסע היזמי.

 

 טובים יותר הרבה ייראו סיכוייםהו" הצלחה" מחדש וריהגד

  

בהקשר היזמי, איננה צריכה להיות מוגדרת כמסלול המהיר  הצלחה

רעיון להוביל להצלחה הוא של סיכוי התחת הגדרה זו להתעשרות. 

 ,זאת םע. לכל הדעות סיכוי נמוך בצורה מדאיגהכלומר ,  1:1,000

 יעלו, הצלחה סיכויי, הצלחה שלה הגדרת את יםמרחיבכאשר אנו 

בגלל מה " הצלחה"כ מתויג להיות יכול מיזם. דרמטי באופן מיד

עם אתגרים, המסע שלומדים ממנו, הצמיחה תוך כדי התמודדות 

 מכובד קרב בגלל שנתתםהמדהים, עבודה עם צוות יוצא דופן, ו

 בדרך חדשה ומקורית. ראוי, לאתגר 

 

 כםשל ההנוסח הנה, זה את לעשות יםחייבם פשוט את אם אז

 :להצלחה

 

 תעוזה מעל, פזר  מנה בריאה של כשרון, צוק 

קורטוב גרד  , ערבב עם עבודה קשה ומקצועיות

ולתקן את הטעם,  לטעום תוך כדי  של מזל,

  קוחות באהבה.לובסוף להגיש ל
  

 ? יםמחכלמה אתם  אז. פשוט כך כל זה

  :אומר סוס ר"דסופר הילדים הנפלא או כמו ש

 !"אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים"
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 בעת, 1936בשנת אגב ד"ר סוס הוא דוגמה מצוינת לעמידות יזמית. 

 ההשראה אתבה הפליג  ניהוהא מנועי קצב נתן, לאירופה  הפלגה

 ".פשוט לא סיפור - תות רחוב, "הראשון לספרו שהייתה לפואמה

הוצאות ספרים, פגש באקראי חבר מהתיכון  27על ידי אחרי שנדחה 

. ופרסם את הספראישית  שעבד בהוצאת ספרים ועשה לו טובה

 סגנונו הספרותי היה שונה לחלוטיןהספר הפך להצלחה מסחררת. 

לדוגמה ספרו "לא רעב ולא אוהב" נכתב על ידי מסופרים אחרים. 

ספר . זה היה אגב, עד לא מזמן, ל הספרכמילים בלבד החוזרות ב 50

 הילדים הרביעי הכי נמכר בכל הזמנים. 

 

 !דופן יוצא להיות - דופן יוצא משהו לעשות

 

 ובעלי תכשיטים יצרני מאהיש כ, אביב בתל בנימין נחלת בשוק

פתחה , נגרין מיכלת מעצבה. החודש את לגמורים כדי אבקשנ דוכנים

 24 כעבור, . כיום1988 בשנתלה דוכן בשוק בדומה לרבים אחרים 

 נוספיםסניפים  29ועוד  בישראל חנויות 27יש לה רשת עם , שנים

 רתגבש לדמיין רק אפשרבלי לנתח יותר מדי לעומק, . עולם ברחבי

 אחריםמ יותר הוטוב שונה בצורה דברים כמה עשתה כנראה נגרין

 .המסחרי שרוןיהכ או שירותה, המוצר להיות יכול זה. באותו הרחוב

 תוצאהשמובן . זה כרותישל העשייה נ התוצאות, היה לא שזה מה

 .חריגה פעילות של רהתוצ היא חריגה
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 ?מיםיז םאת האם .3

הפרעת רגליים בקרקע ראש בעננים, הבנת התחום, רוממות רוח, 

  .אישיות, שילוב מח ימין ושמאל

 

, םאתכם ולו רק בגלל העובדה שאת מחבב שאני מודה אני אמנם

 שההיכרות היא האמתאבל , הללו המילים את יםקורא, עכשיו ממש

 לענות להתיימר יכול לא אני ולכן, עמוקה מאוד לא היא כה עד שלנו

 יותר טובשמכירים את עצמכם , םשאת אומר לא זה. הזו השאלה על

פשר גם א, כמובן. עליה לענות כברערוכים  אינכם, אחר אדם מכל

כדאי , זאת עם, בנושא לייעוץיקיריכם, קרוביכם או חבריכם ל לפנות

 , מהיזם להיות זה מהנים כלל מבי לאהם ש מאוד שייתכן, לזכור

שלא באו עד כה יזמיים או באיזה מידה יש בכם צדדים  בכך כרוך

להצגת מומלץ לקחת את תשובתם בערבון מוגבל.  ,לכן. לידי ביטוי

תנסו ש מאוד מומלץ, כן כמו. עליונה חשיבותיש  כםהשאלה לעצמ

 הלא אל הגדולה הקפיצה את יםקחושל לפנילענות עליה בכנות 

קחו בחשבון שגם אתם עשויים לא לדעת  .של עולם היזמות הנודע

גלל בטחון בין אם בגלל צניעות יתר או בשאלה זו, את התשובה ל

 עצמי מופרז.

 

מערכת  מאחורי המוח היה,  GO חברת של ר"ויו מייסד, קפלן רי'ג

. 1987 בשנת השפותח, PenPoint ההפעלה למחשבי כף יד בשם 

 עמקב הרפתקה – סטארטאפ"פרסם רב מכר בשם  1996 בשנת

בתחילת הדרך.  שקבלמצוינת  עצהב נזכר קפלן. בספר זה "הסיליקון

 הם אםיותר,  רחוק יגיעו שלך הרעיונות" בסגנון משהוהעצה אמרה 

 ". שלהם הגב על אותך לשאת צריכים לא

 

 הרעיון את וףדחלמתאימים ה םאת האם: כםעצמ את ושאל עכשיו

 אסוףלים יכולאתם  מיאת ? יםסוגלהאם אתם מ? קדימה כםשל

? אחריםאין לש משהו בידכם יש האם? לכם לסייע כדי הדרך לאורך
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 פעולה לשתף ניםמוכ? קשה לעבודה ניםמוכ? יםבימחו םאת האם

יותר מוכשרים אף ואולי  פחות לאשהם  אנשים עםלאורך הדרך 

לצמצם  אבל, גדול סיכון לקחת יםיכול םאת האם? כםומנוסים מ

 ?על ידי ההחלטות הנכונות זמן לאורךאותו 

 

 מומלץ לאורך זמן. אבל  אין צורך לענות על כל השאלות ברגע זה

 קבלעזור לחלק לשי בתקווה, םיזלתאר את פרופיל הו לי לנסות הרש

בצורה יותר , תהיזמי הארנב מחילת במורד ללכת םהשל ההחלטהאת 

 .מושכלת

 

, וחדשנות יצירתיות: צירים שני לאורךחלוקה  מציגה שלהלן הטבלה

טבלה זו . השני צדוהבנה עסקית מ ניהוליות ויכולות, אחד מצד

בעלי יכולות  להיות חייבים ביותר הטובים שהיזמיםמצביעה על כך 

, שילוב של חדשנות גבוהה מצד אחד עם יכולת ות בשני הציריםטוב

 .ניהול והבנה עסקית מצד שני
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את המתיחה  תמיד לזכורצריך  יזםשל יוגה,  השמתרגלים תנוח כמו

זה  "!הקרקע על רגליים, בשמים ראש" - םהתמידית לשני הכווני

שני מצד ואסטרטגית בצורה לחלום בגדול ולחשוב מצד אחד מחייב 

 .בטווח הקצר קטנים ולחתור לניצחונות קטניםהלרדת לפרטים 

 

 מחבר חדשנות עם ניסיון  היזמי המוח

 

 תקוראיא ה. נרכשת מיומנותוגם  אישיות תכונת גם היא יזמות

ת חיקל, תיוהזדמנות, חיפוש מתפשר בלתי ונחישות למחויבות

 . דאותוו וחוסר עמימות עם ותהתמודד, ניםסיכו

 

 מהמקורות חלקחשוב לתהליך היזמי, מבט חדש ורענן שלמרות 

מאד עקב ידע עמוק  למצוא ניתן יזמית השראה של ביותר הטובים

 מלחזור להימנע כםל עוזר ניסיוןניסיון רלוונטי. על בסיס של תחום ו

 עוזרהוא גם . חדשה בעשייהקודמות ומאפשר להתמקד  טעויותעל 

 בשוק כםשל וההבנה הידע את לחדד, כםשל צוותה את להרכיב כםל

 .בו אתם פועליםש

 

 רוממות רוח

 

 יצירה, לחדשנות רבשל התודעה בעל ערך  מצב הוא רוממות רוח

 יימיסון'ג רדפילד קיי, "לחיים התשוקה: רוח רוממות" בספר. ויזמות

 כלל בדרך רוח התרוממות" ו:זה חשובה המאוד איכותאת ה תמתאר

, םמרומ רוח ומצב, התלהבות, עליזות של מזג או רוח מצב מציינת

חשבו על  .מסבירה היא "הגדותי על עולה ושמחה אנרגיה של מצב

שלהם. התקפי יצירה אלו גורמים יוצרים גדולים ופרצי האנרגיה 

לתחושה שלא ניתן לעצור אותם והם מעוררי השראה בקרב כל 

 המקיפים את היוצר.
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רציל שאמר 'את הציטוט הנפלא של צבספרה מביאה גם  יימיסון'ג

 ". תולעת זוהרת שאני מאמין אני אבל, תולעים כולנו"

 הוא באמת היה תולעת זוהרת! –קראו את נאומיו 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 טיגר ."לכוכבים להגיע" לאנשים שעוזר הדבר איה רוח רוממות

בספר פו הדוב )בניגוד לאיה( מגלם את רוח היזמות במיטבה. 

אגב יכולת הניהול שלו אופטימיות חסרת רסן והתלהבות אין קץ. 

 חלט דורשת שיפור.הב

 

תרגש ממה שהוא עושה, להתלהב מההזדמנות לה צריך יזם

אבל גם כמה , ומהתהליך. מומלץ לבחור חלק מהצוות עם תכונה זו

חוצה להובלת צוות, גיוס נ ההתלהבות. לאיזוןאנשים מהקוטב השני 

הון, דיאלוג עם אנליסטים, זכיה בלקוחות ובעצם כמעט כל דבר 

להדביק  יםיכול כםואינכם איננה אחת מחוזקותי התלהבות אםאחר. 

אולי שותף יזמי נכון שיפצה על כך  וחפש – כםשים סביבנבה א

 ויביא את האנרגיה הנחוצה לתהליך. 
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 :חלפי אברהם של במילותיו

 קומץ שמיים ביד עם"

 חוצה את חיי הייתי  

 הייתי עובר את הים ברגלי   

 עם קומץ שמים ביד"  

 

 יזם צריך קומץ שמים ביד. חלום. התלהבות קדושה. 

 

יש פתגם שאומר "חיי הנשואים קשים מספיק גם כשאתה מתחיל 

 מסלול היזמות קשה מספיקאפשר לומר בפרפרזה "אותם מאוהב". 

. אתם צריכים "גם אם מתחיל אותו בהתלהבות ואנרגיה מיטבית –

העומדים  את האתגריםצלוח לחולל שינוי ולכדי את האנרגיה הזו 

הצלחות . חשוב גם למלא את מצבריה של האנרגיה הזו. בפניכם

לצוות הם  םאנרגטייאנשים מוכשרים וקטנות והחגיגה שלהן, צרוף 

 ממלאים את המצברים.מהלכים ש

 

 אישיות הפרעת

 

   DSM-IVב אישיות כהפרעתעדיין  רשומה אינה יזמות בעוד

היה ניתן לטעון כי )הרשימה המקובלת על ארגוני בריאות הנפש( 

 שאיפותצריך לכלול אותה. ישנם מצבים בהם היזמות גובלת ב

פיסת ת, קלות פרנואידיות נטיות, לפרטים אובססיה, מגלומניות

 לש הסתברויותכולל חוסר יכולת הערכה של  מעוותתמציאות 

 קיצוניים.  רוח מצב שינוייכן ו אירועים

 

כהלכה בחיי לרוב היזמים לתפקד  הלא מפריעהפרעת אישיות זו 

 יתרון גדול. כ תמשמשאפילו ולפעמים  –בחברה היום יום 
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הבא את המוצרים החדשים  יש יזמים הרואים בכתם הרורשך

 שישיקו או את עץ המבנה הארגוני של החברה שלהם. 

 אתם רוצים לדבר על זה?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מאד חזק לחוכמה. זה באופן אנשים טועים וחושבים שיזמות קשורה 

חוכמה איננה אבל בוודאות שיזמים הם חכמים, כמובן לא מזיק 

, הרבה יותר סביב חוכמת רחובהיא  יזמותהתכונה הכי חשובה. 

 גם טכניקה נלמדת במידה מסוימת.היא  .ואופי מיומנות

 

 עד למדוד ניסה, "רגשית אינטליגנציה" ספרה מחבר, גולמן דניאל

. שלהם בקריירה בהצלחה, אדם של IQ -רמת ה תפקיד מרכזי כמה
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והיא אחראית  ,איננה מרכזית שהאינטליגנציההיו  שלו המסקנות

 .מההצלחה אחוזים עשרה עד מארבעה יותר לאל

 

טוב של צד ימין  ערבוב איזה בלי טוב יזםלא ניתן להיות , במציאות

, יכולת היגיוןאחראית לשל המוח אונת שמאל . וצד שמאלשל המוח 

, הקשרים, יכולת לראות לסינתזהימנית האילו ניהול אנליטית ו

תמונה גדולה והבעה רגשית. שים את שניהם ביחד ותקבל מכונה 

 לאתגרי עולם העסקים. היטב ערוכה המשוכללת 

 

מנהלים בעלי חוש , עבודה וסביבות ארגונים בתוך כי הראו מחקרים

והכפופים להם צוחקים בסביבת העבודה פי  הומור הם יעילים יותר

הוא מהדברים שטוענים את מצברי , הומורשלוש מעמיתיהם. 

 האנרגיה היזמיים.

 

צועדים לתוך העולם היזמי, צריכים בד בבד עם האופטימיות כאשר 

כולל חוש , ההומור חושים בחמוש. להיות מוכנים מראש לכישלון

. הצחוק מתגלגל יותר בהומור תכישלונוהומור עצמי, ניתן לקחת גם 

 במקרים של הצלחה...בקלות 
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 ' !אהה'רגעי ו רעיונות, חלומות .4
בכלל,  ץ לקופסא, בלי קופסהחשוב לחלום, חלומות בכל הגדלים, מחו

 ויתור על מוסכמות, נערו את העץ, פטנטים על רעיונות

 

 .שיזכרו לעד קינג לותר מרטין ר"דן המילים של ה!" חלום לי יש"

בל לא החלום של מרטין לותר קינג היה המרכז. זה היה היכולת א

כפי שלא נוסח קודם. שלו לקחת את החלום הזה ולנסח אותו היטב, 

 "וחירות תעסוקה למען לוושינגטון המצעד"היכולת לארגן את 

היכולת לצרוב בתודעה, להניע . מפגינים 200,000 מולולנאום 

כל זה לא מיועד יה מעניין. לפעולה. אם היה לו רק חלום זה לא ה

להקטין בחשיבות החלום. בלעדיו ד"ר קינג לא היה יוצא לדרך ולא 

 היו מצטרפים אחרים. אבל הביצוע בסוף קובע. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + התמדה  כנית פעולה+ תגיוס תומכים  +שותפים לדרך  +חלום 

 = הצלחה
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חלום חלומות גדולים לא ל לעצמכם ורשה. בחלום מתחיל הכל

רשו לעצמכם גם לחלום חלומות . הםקונבנציונליישגרתיים ולא 

 הוא דמיוןקטנים, פרטיים שיכולים להיות ניצחונות אישיים גדולים. 

 .חדשה מציאות ליצירת בדרך הראשון הכלי

 

 "!אההרגע של "

 

ארבעה  ליצור משישה גפרורים  איךחידה מפורסמת שואלת "

 "?צלעותשווי  משולשים

 

 

 

 

 

 

 

 

 קחו כמה דקות. שחקו עם הבעיה. 

  ....שחקו שחקו שחקו שחקו 

 

לשחק  תאחרי המון ניסיונו. זה את לפתור כדי"  !אהה"צריך רגע של 

עם הגפרורים, יכול ליפול לכם האסימון שלא כל הגפרורים חייבים 

להיות במישור אחד. ברגע שההבנה הזו מגיעה, פתרון החידה 

משולשת היא הפתרון. זה קשה ומורכב להגיע  האפשרי. פירמיד

לפתרון הפשוט, כי צריך לוותר על איזה אינטואיציה בסיסית ודפוס 

רגע של "אהה!" אותו היצירתית, מחשבה קיים. כאשר התובנה 

 מגיע, הכל נעשה פשוט.
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שנכתב , ן מרובה מימדים"רומ: שטוחלנדיה", אבוט אדווין של הרומן

בו מבקר יצור ש,  (Flatland) ממדי-דו עולם מתאר 1884 -ב

הוא מוליך אותנו באומנות דרך מחשבותיו של יצור . ממדי-תלת

המבין כי הוא עומד מול יצור  בעל דמיון מפותח, ממדי -דו

שנוצרה אצל לאחר  תוך כדי ניתוח מופשט של המצב. ממדי-תלת

אבוט עושה את  ,חוויהסיטואציה וההזדהות עמוקה עם ההקורא 

באותה  םעיוורי, נהיה ממדייםהאנלוגיה הברורה שכיצורים תלת 

רב יותר לעולמנו. אם נעזוב את  ממדיםמידה להגעת יצור עם מספר 

ופן אנלוגי, אנו מתקשים מאד בפריצה ות ההנדסית, באהמשמע

אחרים ובדפוסי מדים נו לכוד במדמיונאשר כ ,לממדים שונים

 מחשבה מקובעים.

 

  :הסתכלו על החידה הבאה

 

 מהו המספר הבא?ויש לזהות נתונה סדרה של מספרים, 

 ? , 18 , 17 , 16 , 13 , 12 , 8 , 7 , 6 , 3 , 2 

 

 עכשיו תנו לזה עוד קצת זמן.    זמן.תנו לחידה הזו קצת 

 

 כל התעמלות מתמטית לא תעזור. רמז: 

 י.למרחב הבעיה וגם מרחב הפתרון הוא מילורמז שני: 

גם אני לא פתרתי את אם זה מנחם אתכם, ? לא נורא, םהתייאשת
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 החידה. 

 .30המספר הבא הוא 

 

הדרך היחידה להגיע לזה היא הבנה שהמשותף לחברי הסדרה הוא 

שלוש כן, ארבע ו . שתים"ש" אותשמתחילים בבסדר עולה  מספרים

יציאה מהממד  וחמש לא. שש שבע ושמונה שוב ברשימה וכן הלאה.

בממד להישאר  .מאפשרת פתרון המתמטי לממד המילולי של הסדרה

  מונע הגעה לפתרון.גרידה החשבוני 

 

ככה זה גם בחיים. אם תנסו לפתור בצורה רציונלית בעיה 

יונלית בצוות, זה כנראה לא יעבוד. בעיות אמוציונליות אמוצ

. אם יש לכם בעיה בשרות לקוחות םמחייבות פתרונות אמוציונליי

לא בלבד במוצר, שיפור שרות הלקוחות  םשנובעת מנושאים טכניי

ממדיים, -, הם רבוגם היזמות, יעזור בלי טיפול עומק במוצר. החיים

זה עושה את זה יותר קשה לפעמים  מחייבים טיפול רב ממדי.ו

 ולפעמים יותר מעניין. 

  

הברות בלבד(  17)פורמט יפאני מדליק של שיר בן  רבים הייקו שירי

הם דוגמה ספרותית יפה . השראה של , רגעיםהתגלות רגעי כוללים

 .שאנו חווים לפעמים לרגע של "אהה!"

  

  蕉松尾芭 דוגמא שירו הקלסי של באשו ל

 (17בן המאה ה יפאני )משורר 

 משעול הרים"

 זרחה השמש בבת אחת  

 ! " בניחוח שזיפים   

 

תענגו ה, הלא מדויקת )אל תרוצו לספור את ההברות בגרסה העברית

 (המפתיעה, וניחוח השזיפים המלווה אותה, כמה פואטי על הזריחה
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"איך לא חשבו על זה  רגעים של יש רגעי "אהה!" או מיזםי יגם בח

 אותנו יםובילרגעים שכאלו. רגעים שמצריך לא לפספס קודם". 

, הסתכלות על שונה באופן לעשות שניתן מה שלתובנה  או להארה

 ישום פתרון שונה.י או תזיהוי הזדמנו, חדש מבט מנקודת דברים

 

 ושוב נלך לעולם החידות:

 

ישרים  קוויםארבעה ב שימוש תוך, נקודותה כלכיצד לעבור דרך 

 ?מנייר שלך היד את להרים מבלי מחוברים

 

 

 

 

 

 

 

 צריך לצאת מהריבוע הקונבנציונלי  – רמז

 

 :י" של החידה הוא הרשמ" הפתרון
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  ... עבהמספיק  בקובוחר  פשוטאבל ניתן גם לעשות זאת אם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שינית אתה. הוגן לא זה. מתלוצץ אתה" אומר מכם חלק שומע ניא

לב ליבו של  הוא הכללים שינוי. שכך. נכון וטוב ..."  הכללים את

אלכסנדר מוקדון שחתך את הקשר הגורדי בדומה ל התהליך היזמי.

באבחת חרב במקום לנסות לפתור את החידה כמו רבים שכשלו 

 ., גם יזמים צריכים לשבור לפעמים כמה כלליםלפניו

 

חייב להיות בומבסטי או גילוי  לא, !"אהה"רגע של חשוב לציין ש

 אינטואיציה של תוצאהיכול להיות  קרובות לעתים זהשל אמריקה. 

 םמימסכי כולם. עשה או אמר שמישהו פשוט דבר אוחדשה, 

דוגמא מעטים מחדשים בו מספיק. בל א, חשובדבר  הוא ששירות

. כשהיזם   Zappos.comחריגה לכך היא חנות הנעליים המקוונת 

בעולם  התהיה ידוע  Zappos ש רוצים אנחנו"מר של החברה א

אמירה הוא בא עם  –" נעלייםבמקרה מוכרת ש שירות כחברת

ומימוש כזכור מש את ההכרזה הזו, מווקית נפלאה. כשהוא גם מיש

. לקחת וגם מוחה כפיים העולם מקשיב, ורכבהחלק החשוב והמהוא 

, שבעיקרו ידוע לכולנו ,כך טריוויאלי את רגע ההשראה הזה, הכל

לרמה חדשה של , "כרֹומ שירות"שניתן לסכמו בביטוי השחוק 

פשר י. יתרון זה אעצום תחרותי יתרוןנותן  ,וביצוע כוונות, יכולות

 יותרהכנסות שנתיות של ללהגיע  ,שום מקוםלחברה שבאה מ

 .המהקמת עשור בתוך, דולר דיליארממ
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 לצמיחה שיביאו, חדשניים" אההשל  רגעים" יהיה זה, יום של בסופו

,  יקרורגעים אלו קשה לשבת ולחכות ש .יםעסק בתוך תליניארי לא 

ש להיות דרוך כלפי הזדמנויות אלו ולא לפספס יאבל תוך כדי עבודה 

 אותן.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?באיםוהחדשנים  הטובים רעיונותמאיפה ה

 

 יוצרים עבורם  םכשאת באים בראש ובראשונה, יםנחדש רעיונות

הלום. קל  דעביאו אתכם שה ישניםרעיונות  על ויתור ידי על ,מקום

לוותר על רעיונות ישנים גרועים וכאלו שלא עבדו. באופן יחסי לנו 

לוותר על רעיונות שעבדו טוב ואולי אפילו הובילו הוא החלק הקשה 

? לפעמים כי טוב בעבר להצלחות. למה בכלל לוותר על רעיון שעבד

כל יתרון תחרותי בשימוש בו.  כםכולם כבר פועלים לפיו ואין ל

 יםלפעמים כי העולם השתנה ולנהוג לפיו זה כמו לנהוג כשמסתכל

 במראה האחורית. 
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 , ימום גלובליסלפעמים כדי לוותר על מקסימום מקומי לטובת מק

אתם צריכים לרדת מפסגה, ממשהו שאולי מרגיש טוב ואולי היה 

 הכי טוב לזמנו ולטפס על הר אחר. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כדי להגיע לרעיונות חדשניים ושונים חייבים חשיבה אופטימית. יהיו 

סביבכם אנשים רבים מנוסים ומוכשרים שיאמרו לכם על הרעיון 

 לזה לגרוםאפשר  איך" לראות לניסיון בניגוד" יעבוד לא לעולםזה "

 ."לעבוד

 

תוך שונות בין אנשים ולא מתוך קונצנזוס מ מגיעים חדשים רעיונות

 בתוך שונותה את למקסם ביותר הטובה הדרךוחשיבה משותפת. 

, יםאגילאנשים מחברים כי יהיו בה  שמבטיחים ידי על היא קבוצה

צריך גם לעודד אותם להיות שונים  ענין שונים. ותחומי תרבויות

"המסמר שבולט  בניגוד לפתגם היפני שמבטא את החשיבה ההפוכה

 הוא זה שחוטף את הפטיש על הראש". 

 

  שלהתאוש. קוםליפול. ל. לפשל. להצלחה ההקדמה רק הוא כישלון

 .שובלנסות ועור, יללמוד ש, במהירות
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 כםשל בתחום יםמומח םכשאת קל יותר הרבה רעיונותחיפוש 

של תחום כרות יתר ילפעמים העם זאת  .את הדברים לעומק יםומכיר

הקפידו על דיאלוג עם  ומכך יש להיזהר.מחשבתית מקבעת אותנו 

 .כםשל האוצר להיות יכולים שלהם הרעיונות. אחרים אנשים

 ייה צפ, בדיוני מדע ספריכם. קריאת של ההכרה את שחררו

 פעולות נעימות אחרות,ו, היין כוסת יוצחוק מתגלגל, שתי בקומדיה

 משחררות את העכבות שלנו ומגמישות את המחשבה.

 

 יםמתמקדש לפני רבים מעניינים רעיונותב ןיעיאפשר ואף כדאי ל

אם רוצים  דאחרעיון בסוף כמעט ולא ניתן שלא להתמקד ב .באחד

 .להצלחה לדחוף אותו

 

מקוריות  .מדי מקוריעל פני רעיון  טובבמקרים רבים עדיף רעיון 

 , של רעיונות אסתטיקהלמרות שיש  .היא אף פעם לא הערך המוביל

להסתכל על רעיונות הקפידו אם נשארים ברמה הזו זה תרגיל עקר. 

 בעלי העניין המעורבים. של לצרכיםפרקטית תוך הקשבה 

 

בכדי לגלות את  ,כםיפלו על ראש תפוחיםשהכמו ניוטון  תחכו אל

 ! העץ אתנערו  –ח הכבידה וכ
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 ההצלחה מסיפור בלבד אחוזים חמישה הוא רעיון

 

רבים, רעיון יזמים עם כל הכבוד לרעיונות, ויש כבוד, לצערם של 

טוב הוא בסך הכל חמישה אחוז מההצלחה. חברת דרופבוקס 

(Dropboxהמספקת שירות א ,) חסון קבצים בענן, לא הייתה

 אוניברסיטת הזה. בהרצאה בהראשונה עם הרעיון המצוין היחידה או 

MIT חברה,היזם  מספר Drew Houston , שכאשר פנה לקרנות 

ש עשרות שניסו ואף נתנו י, ציינו בפניו כי במיזם לחפש השקעה

"ואתם לא משתמשים באופטימיות . על כך ענה רותים דומיםיש

 ". יםשרות מספיק טובבנו מוצר ובהם, סימן שהם לא 

 

אפשר לנסח  "שדה החלומות"ברוח הסרט  זו גישה מעוררת השראה.

 !Build it WELL and they will come את זה:

 

עם שרות פשוט יותר, עיצוב נקי יותר ומודל לשוק  ההגיעדרופבוקס 

וכבשה את השוק בסערה. כמות המשתמשים גדלה  –לי יותר אויר

 25,  2009ליון בנובמבר ילשלושה מ , 2009ליון באפריל יממ

ליון ימ 100 ו 2012ליון במאי ימ 50, 2011באפריל ליון ימ

הם בוודאי עשו משהו על פי התוצאות, . 2012משתמשים בנובמבר 

 אבל רובו היה ביצוע מצוין. ותנכון. חלקו היה חדשנ

 

. הרעיון של הביצוע הוא החלק המרכזי Zapposגם במקרה של 

לא  במידה והלקוחאל הבית ו, כיווניםה לשני חינםמהיר  משלוח

יפה. אבל כדי לממש כזה  אכן הואמרוצה מהנעלים בחזרה ממנו, 

. ביכולות ולא יוצאות דופןיכולות לוגיסטיות צריך לפתח  ,רעיון

נות הגדולים היתרוברעיונות מצויים האתגרים הגדולים כמו גם 

 לאורך זמן. 

 

ל נוקיה שלח את האנשים שלו להבין מדוע אין "מספרים שמנכ

ק חזרו עם ווי. אנשי השםנשים בטלפונים סלולריישימוש מסיבי של 
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התובנה שנשים רוצות טלפון קטן ללא אנטנה חיצונית. אחר כך 

 ,מבחינת קליטההנדסה שהסבירה למה עדיף מחלקת הפניה עברה ל

ון גדול יותר עם אנטנה חיצונית. זו דוגמה נפלאה להתנגשות בין טלפ

ה בשבילכם. השוק וק. יש לי בשורה נדושיוטכנולוגים לאנשי הש

ם עלי אדמות. יהנציג קהשיווואנשי , הלקוח הוא המלך, הוא הממלכה

השיווק ניצח. אחרי התעקשות רבה וכמה  ל נוקיהשלמזלה 

איטרציות, הפיתוח יצר טלפון קטן עם אנטנה פנימית. ותנחשו מה? 

בסגמנט של הנשים של טלפונים סלולריים הוא הגדיל את המכירות 

חשובה אבל התובנה היא , שוב במקרה זה טרית.סילכדי הצלחה ה

פיתוח מחלקת חלק קטן מההצלחה. יש חברות רבות בהן תשובת 

פה הוא פרי היכולת  ההצלחההייתה הורגת את המהלך המוצע. 

 לקחת הבחנה מעניינת ולהפוך אותה למוצר מנצח.

 

 פטנטיםהגנה על ידי 

 

הכין כדאי לנסות ללפטנט. לא כל רעיון אפשר להפוך לא כל רעיון 

, בין השאר כי בקשת הפטנט חושפת מידע שעשוי להיות פטנטעבורו 

. מכוון שנושא הפטנטים מורכב, כדאי להתייעץ עם מומחים רגיש

בתחום )עורכי פטנטים(. יש לזכור כי הם מדברים מתוך פוזיציה, יש 

להם אינטרס לרשום עבורכם בקשות לפטנט, כמו גם נטייה לחשוב 

להמעיט חלילה הם דבר מאד חשוב. כל זה לא מיועד שפטנטים 

בחשיבות הפטנט. יש חברות ומיזמים עבורם הגנות פטנט הן 

קריטיות וחשובות לדיאלוג עתידי עם לקוחות, מתחרים, שותפים 

יש חברות עבורן רישום פטנטים הוא ומתם עלוקונים פוטנציאלים. 

 יבות עסקית. נטול כל חשהוא של ממציאים והמשרת את האגו מהלך 

 

ש הבקשה עולם הפטנטים מלא בדוגמאות לדברים שנראו למגי

 כבעלי ערך להגנה. קחו לדוגמה את הרעיון המצוין לבית בצורת פיל.

ם זאת, עפטנט. בקשה לוגשה ואף התקבלה על המצאה חשובה זו ה

ליחס  יש לא נעשו חיקויים, ספק אם הומצא ין שיהעובדה שלבנאת 
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 לחוסר הערך של הרעיון. כנראה לא אשל הפטנט, כוחו ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בצורת קרניים של צלון בקשה לפטנט לדוגמא מצוינת אחרת היא 

 מוס עם פרסומות עליו, שמרכיבים על המשקפיים.

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אכן רעיון הזוי. כך גם ניתן היה לחשוב על הרעיון לשים קרטון עם 

 שלא. –פרסומת על החלון הקדמי לרכב. נכון? אז זהו 
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מספר אבל לא פחות חשוב רשם אותו ב, מי שחשב על הפטנט הזה

להזדמנות את הרעיון רגם יותת אי הפרתו אכף אגדול של ארצות, 

 . פשוט ויפה. , קצר פרות נאיםעסקית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

האם במקרה של המיזם שלכם הגנת פטנטים היא קריטית או שעשוע 

 . בלבד, היא שאלה שכדאי לענות עליה

 

אך גם חברות סטרטאפ של הגשת פטנט, אשר הולכים במסלול כ

מאילוצי זמן, כסף  ,בהתחלהבדרך כלל מגישות חברות גדולות, 

 Provisional Patent)"ותשומת לב, בקשה זמנית 

Application)" מחייבת את אינה . בקשה זו היא מפורטת פחות ו

)מה  קודמים ממצאים, תיאור הת פטנטהמיומנות העמוקה של כתיב

עליהם רוצה  ( Claims)ה  תביעותהו( Prior Art קיים בתחום כ 

פומבית. רוב הבקשות הללו נזנחות . בנוסף בקשה זו איננה להגן(

פטנט מלאות. יתרון ההגשה מוחלפות לאחר שנה בבקשות ומיעוטן 

 מול בקשות אחרות.  קדימות בזמןכם מקנה להוא המוקדמת הוא ש

 

במשרד הפטנטים  $65על אף שניתן להגיש בקשה זמנית בעלות 

מתחום  , מומלץ להסתייע במומחיםבאופן עצמאי האמריקאי

, תמנע להשתמש בה הבקשה , שכן כתיבה לא מוצלחת שלהפטנטים

  לצורך התאריך הקובע של ההמצאה. כבסיס לתביעה המלאה

http://tzxinwei.en.alibaba.com/product/50120922/50551764/Car_Sunshades/Sunshade/showimg.html
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 הרעיון את לחקור .5
 "יש לי רעיון נהדר  ", האם הרעיון טוב, נכון, בזמן, משפיע, מועיל?

מתי צודק. הפוך מהמגמה אבל ישימות הרעיון. עיתוי של רעיונות. 

 . להקשיב לביקורת ומתי לא, כתמים עיוורים בראיה

 

 ושימושי ישיםרעיון 

 

עוד הרבה יותר , טבעי ובאופן) בחוץ אטרקטיביים רעיונות הרבה יש

, מסקרן רעיון הוא אטרקטיבי רעיון(. םאטרקטיביי רעיונות לא

 רעיונות עם משחק. השראהנותן  או שונה, צבעוני, יצירתי

. וחינוכי טוב ניסיון וזה - צעצועים עם משחק כמו הוא אטרקטיביים

 שימושי גם שהוא אטרקטיבי רעיון הוא, ומת זאתעל נהדר רעיון

 !אנשיםלהועיל ל או להשפיע ויכול

 

 לי יש" ואומר שלי לבוסבא י עצמ את זוכר אני, רבות שנים לפני

המשא הכבד  עם לך לעזור לי תן" . על כך הוא היה עונה:"גדול רעיון

 אם לך אגיד ואני הרעיון את לי תגיד אתה - טלמהנ חלק לשאתוהזה 

 טובה בעמדה בהכרח לא הם בוסים, רבים במקרים, כעת". הוא גדול

 היה שלי הלקח, זאת עם. גדול הוא רעיון אםכם ל להגיד כדי יותר

, האנושית לעין בדומה. ריק בחלל לחשוב לא הכרחי שזה ,ונשאר

 כן. לשלנו הרעיונות בבחינה של כשמדובר עיוורת נקודה יש לכולנו

 שאין, רעים וגם טובים גם, מסוימים אלמנטים להחמיץ נוטים אנו

  נות של מישהו אחר.ברעיו נו מזהים בקלותשהיי ספק
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 הרעיון את פו איתםשת. אחרים אנשים של החוכמה אתו חפש

 כי לזכור יש. שלהם מהתגובה אתכם לקחת מה וחרב אבלכם, של

גם רעיונות ש בחשבון וקח, זאת עם. גרור התנגדותל נוטה חידוש

ועליכם לברר אם להתנגדות יש  ...גרועים נוטים לגרור התנגדות

 בסיס.

 

 שהמריא רעיון הוא גדול רעיון

 

 זה. אם להיות כנה, זו היא טאוטולוגיה )הגדרת דבר בעזרת עצמו(

 כיצד, במציאות. גדול רעיון הוא גדול שרעיון לומר כמו כמעט

 אולי רבים רעיונות? להצליח יוכל רעיון אם לדעת יכול אתה לעזאזל

 .יתממשו לא פעם אף אבל, נהדר נשמעים או נראים

 

מנהלים  ועם, Swatch של ל"המנכ עם פגישה לי היה, 1995 בשנת

. אני ידעתי משהו שהם לא ידעו. הדבר סקי סולומוןחברת בבכירים 

למוצרים שלהם.   mass customizationבצע הזה היה היכולת ל

הסברתי להם שיש פטנט חדש שכזה שנקרא אינטרנט שניתן דרכו 

זה עיצוב . סקימגלשי ליצור עיצוב אישי לשעון או ללאפשר ללקוח 

זה העיצוב היכול להיות תמונה שאוהב, אלמנט גרפי או טקסט אישי. 

יכול להישלח אליהם ממחשב הלקוח על גבי האינטרנט, ירד לרצפת 

למחרת אל הלקוח. הדבר מחייב מספר פיתוחים היצור והמוצר ישלח 

ניהול הזמנות, שילוב ונה פשוטה, מערכת ית עריכת תמאפליקציכמו 

אבל נותן אפשרות לשרת שווקים אינדיבידואלים  –בקו היצור 

את החלום.  סווטש ולא סולומון סקי קנולקוח אחד. לא של בגודל 

 התאמההמגניב לכאורה של יצור בעדיין הרעיון , שנים רבות כעבור

אתם ש דעיו אני, כן. כמעט לא קייםא חזון וה, להמונים אישית

, זאת עם .יכול אני גםיכולים לחשוב על דוגמא נגדית כזו או אחרת. 

אותן קבוצה קטנה של ב מסתיימת תמיד תאוריהפרכת הה כאשר

 דוגמאות נגדיות, זה כנראה היוצא מהכלל שמעיד על הכלל. 
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 ?קרה עד היום לאמוצרים  יצורשל  mass customization מדוע

 

הרבה רעיונות כמו . מעבר לסיבובשזה תרחיש אפשרי אחד הוא 

כל הנושאים הקטנים נפתרים, עד ש רב זמן, זה פשוט לוקח טובים

רק אז ו מלא באופן דועבהטכנולוגיה מבשילה, הפתרונות יכולים ל

זו הייתה  שנים 20 במשך. מגע מסכיקחו למשל . ריאהשוק ממ

שאף אחד לא ממש השתמש בה. זה היה כמעט  אזוטריתטכנולוגיה 

לידם היה בקבוק שלא מנומס לגעת במסך והיו לא מעט מסכים 

 האייפון הגיע ואז. מהמסך ומטלית להורדת סימני אצבעות לאלכוהו

אתה רואה ילדים בני שלוש עושים תנועה סטוריה. יהוא ה והשאר

ם ומתפלאים שכלום לא קורה. ישל הזזה על מסכים סטטי

  כנולוגיה הפכה למיין סטרים.הט

 

לזמן הרב שלוקח לחדשנות לפרוץ שהיא גם מאד דוגמה שניה 

היא מדפסות התלת  ממד. זהו רעיון רלוונטית ליצור בסדרות קטנות, 

רק . שפותח בהתחלה למדפסות ענק יקרות ומגושמות 80-משנות ה

 של פריחה של התחום. התחלה שנה אחרי, יש  30בימים אלו, כמעט 

 

אומר שהפריצה של התחום היא רק ענין של זמן מול התרחיש ה

 swatch ה שעוןאת ובעתיד אוכל להזמין את מגלשי הסקי שלי או 

 mass customizationעומד התרחיש בו  שלי מותאמים אישית,

 רעיוןיכול להיות שהלעולם לא יתפוס. שרעיון צבעוני ונוצץ  ריישא

נים. יצרמסובך לוגיסטית עבור המדי ו יקר, מדי מורכב ימשיך להיות

 רוצים שהיינו כפיכל כך אינדיבידואליסטים  לא שאנחנו להיות יכול

 . להאמין

 

 גדולה סצנה יש, בריאן של החיים, של מונטי פייטון הנפלא סרטב

 יוצא לקהל מעריציו ואומר : בריאן השב

 ".שונים כולכם אתם: "בריאן

 ."שונים כולנו: "במקהלה הקהל
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 ".ייחודייםכם כול: "בריאן

 ."ייחודיים כולנו: "קהל

 ".לא אני: "מרים את ידו ואומר אחד בחור

 

מה לא באמת מעוניינים באפשרות הזו. ראו למשל  שלקוחותיתכן 

 תאפשריכיום היא טכנולוגיה של שיחת ועידה בווידאו. שקרה עם ה

היא כמעט אף בעלות אפסית, ולמרות זאת וברוב הניידים  בכל מחשב

 בתקשורת בין אנשים.  תמנוצללא פעם 

 

  לאחר זמן מה?חלק מהרעיונות מתים וחלקם הופכים להצלחה  למה

מה אנשים ו רוצים אנשים מה שלהבסיסית  לשאלה חוזר הכל

לעבור משאלה קשה אחת לשאלה מסובכת לא , טבעי באופן. צריכים

 פחות, אינו מקל על מציאת התשובה...

 

ואולי אף הפוכים  מיינסטרים אינם גדוליםה רעיונותחלקם של ה

 .בהתחלה ואולי אף לכעס להתנגדות להוביל ועלוליםמהמקובלות, 

מצלמה? עם מי יכול היה לדמיין טלפון נייד בצבע לבן? או טלפון 

כמה מהר עברנו מההצהרה הספקנית "מצלמה בטלפון זה דבר 

למצב בו לא ניתן אפילו לדמיין " שלעולם לא יתפוס בצורה רחבה

 לקנות טלפון לא מצלמה. 

 

 קונטרוורסלי אבל צודק!

 

 טבהחל אך, הכרחי תנאי הוא הזרםנגד ו קונפורמיסטי בלתי להיות

 לא להיות .נהדרוחדשני  רעיוןבכדי שיהיה לכם  מספיק לא

לצאת מהבינוניות ולעשות משהו  היחידה הדרך איה קונפורמיסטי

יש . צודק כלל בדרךשהקונצנזוס , היא הבעיהטוב יותר מהממוצע. 

בדרך כלל  . פתרון בית ספר הוא"כך עושים כולם"שלעובדה סיבה 

כושלים ותובנות ארוכות שנים שהובילו לפתרונות  תפרי ניסיונו

טה לא פשו עבודהיש לו  ,מי שרוצה לחדשש ,אומר זה. מספיק טובים
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וניתן לזהות , משהו חסר וסזנצקונשל איתור המקרים בהם ב

 .ת לנצל אותהוביעילו במהירות עולהזדמנות ולפ

 

מתקשרת אליו  אשתולעבודה.  במכוניתו שנסע בחור על בדיחה יש

 בכביש שנסע מטורף אדם שיש, בחדשותשהודיעו  לו לספרלטלפון 

פים אל יש?! אחד אדם: "עונה לה הבחור. תנועה כיוון נגדשלו 

 "!כאלו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גם םאת, הקונבנציונלית לא בדרךכים הול םאת כאשריש לוודא ש

ה מטורפת עינס לסתם בניגוד, כםשל האינסטינקטים לגבי יםצודק

 זמן לאורך ייבנה, באמתות גדולהזדמנויות ל. נגדיתה תנועהמול ה

  .בכוון הנגדי נפרד מסלול
 

 סלולרי טלפון קונה היה, לעזאזל מי" לשאלה אחזור אם, עכשיו

התשובה היא שעם העיצוב והשיווק . ?"מגע מסך עם לבןבצבע 

 כולם! –הנכון 

 

 אליוחבר להת יכולים שאחרים חלום

 

 ",נייןהאם זה מע" עצמך את לשאולאתה צריך , חלום לך יש כאשר

 פילוסופית שאלה יש ?"ימלבד אחר מישהואו עדיף "האם זה מלהיב, 

 כדיב בסביבהנמצא  לא אחד ואף ביער נופל עץ אם"מפורסמת 
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אז לגבי השאלה הפילוסופית ?" , האם הוא משמיע קולזה את לשמוע

, וגם אם הייתה לי, והייתי אומר אותה בלי אף הכללית אין לי תשובה

בסיטואציה עסקית אחד בסביבה, לא בטוח שהיה יוצא לי קול. 

 –ה בסביב היה לא אחד אף אםאני משוכנע שאם ומת זאת, עלויזמית 

 ישפיע לאכם והמיזם שלכם של החלום אםהמיזם אינו יכול להצליח. 

, בריאותם, על הצריכה שלהם ובהמשך, אנשים של הדמיון על

למרבה הצער, זה סימן  אז -החיים שלהם או איכות  רווחתם

 במהלך קהלמיית ההשל הרעיונות.  האסתטיקהבתחום תם שנשאר

באופן  .עצמה המוזיקהמ הלא פחות חשוב איהת מוזיקה חייה, הופע

היזם חייב דומה, היזמות נוצרת בנקודת המפגש בין יוצר לקהל. 

 באופן אקטיבי לחפש את הדיאלוג עם הקהל. 

 

 קיים, ושירותים במוצרים ומאוכלס יותר מורכב נעשה שהעולם ככל

כדי למשוך תשומת לב . נולב תשומת תשמירו תמשיכעל  גובר מאבק

סט  אומר  "Purple Cow"בספר המצוין. יםשונ להיות יםייבח םאת

משתמש ים. הוא לתי נראולבדופן  ייוצאהדברים מתחלקים לשגודין 

שאר הפרות. צריך להביא הבולטת בין באנלוגיה של פרה סגולה 

אורך הסיפור לסיפור שונה שלאנשים אכפת ממנו. צריך לשייף את 

הצרכים והרצונות  הם. הזמן מאפשר לכם ולקהל לברר מה זמן

ג שהפרה ודאחובה עליכם ל, שלהם. אבל בכל מקרההאמתיים 

. פורד אמר "אתה יכול לקבל את האוטו ובולטת תהיה נראיתכם של

 "אתה צריך את על כךהיה עונה בכל צבע ובלבד שהוא שחור". גודין 

 הפרה שלך בכל צבע רק לא שחור". 

 

 רעיון תזמון

 

גם ". הגיע שזמנו רעיוןדבר יותר חזק מאין : "אמר הוגו ויקטור

 מתחילים מדהימים דברים, נכוןה הזמן גיעמכשבעולם היזמות, 

, Facbook לפני שנים שש שם היה  Friendster . שרותלקרות

VocalTech תנו שרותי נvoice over IP י לפנ שנים שמונה
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Skype  שאומץ בחום  לפני שנים 18 הומצא המחשב עכברו

 לא הם אם משמעות חסרי הם רעיונות. אישיה המחשבלסביבת 

 צריך אתה"יפה וחבר ניסח את זה  יזם, סופר ירון. השוק עם נכרוןבס

יצור אש: חומר בערה, גפרור וחמצן. השוק הוא ל מרכיבים שלושה

חומר הבערה, היכולות הן החמצן והרעיון או החדשנות היא הניצוץ 

ואז   אין חומר בעירה למיזם –אם השוק לא שם  ."שמתחיל את כל זה

 לא חשוב כמה מוצלח הניצוץ.

 

 כםל היהישים רוצ םאת. בגלישה לעיתוי דומה רעיון של התזמון

 עם. כםהגל מגיע אליש לפנייתרון על פני השוק ולהתחיל לשחות 

פים צ מטרה ללא, שעות גבי על שעות לבלות יםרוצ לא םאת, זאת

 .שיבוא לגל יםמחכ, מיםב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קשיבו לעולםה –ריק  בחלל תחשבו אל

 

 שהם מה שלי הלקוחות את שאלתי אילו: "פעם אמר פורד הנרי

אנו  כאשר במיוחד, ואכן". יותר מהיר סוס אומרים היו הם, רוצים

לקהל שהוא  האזנה, מאוד חדשניים רעיונות עם התמודדותעוסקים ב

להתעלם , זאת עם. מטעה להיות היכול, כםשל הדמוגרפי יעדה

להגיד שהם פשוט עדיין לא ראו את האור, זה ו צרכנים תגובותמ

 ידי על רבה במידה נקבעת כםשל הצלחהה. מסוכן באותה מידה
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לתמרן ו האלה הגורמים את להבין כםברצונ אם .חיצוניים גורמים

 כיםיא היכולת הכי חשובה שצריה נההאז, בהתאם כםשלאת המיזם 

להתעלם ממה תוכלו  איך, יםמקשיב לא םאת אם, הכל אחרילפתח. 

 בו?  ניםולעשות בסוף את מה שמאמי תםששמע

 

אומרים או אפילו  אנשיםזה לא מה בסופו של דבר, ה שקובע מ

. באמת וצריכים רוצים שהם מה אלא, וצריכים רוצים שהם חושבים

גם יש להקשיב בדקות הבחנה שאומרת,  זה בהקשר", הקשבה"

,  early adopters לניצנים של עניין, לסיגנלים מקבוצות של 

 ות מדבר, יודעים שאנו שכפי)של לקוחות פוטנציאלים  לפעולות

 שפת גוף ועוד. של  למחוות( מילים מאשר יותר רם בקול

 

 –, לצעירים, לזקנים, לעובדים למתחרים, לשוקנחוץ להקשיב 

והתייחסות ולתת סימן חיים  כםלכל מי שמוכן לדבר את עצםב

 .כםנות שלרעיול
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 ? למה אנו מקשיבים

 

ולעצמנו,  כשאנו מקשיבים ללקוחות, לעובדים, לשותפים, למתחרים

על שלל קולותינו הפנימים, אנו מנסים להבין אנשים. אותם אנשים 

  .שבסופו של יום ישפיעו על הצלחת המיזם

 

 אנשים של שיר הוא הזה השיר"

 רוצים הם ומה חושבים הם מה

 רוצים שהם חושבים שהם ומה

 בעולם דברים הרבה אין לזה מחוץ

 "בהם שנתעניין הראויים

 

 "שונים שירים" מתוך זך נתן" לשיר פתח"

 

לפעמים נדרשת עבודת עומק להבין מה עומד מאחורי הצורך וניסוח 

. סיפור ידוע מספר על חשיבה שיווקית נכונההצורך המדויק מחייב 

שבא עם ההבחנה שהם מוכרים  Stanley Worksיועץ לחברת 

ללקוחותיהם חורים ולא מקדחים. הבחנה מעניינת שמזיזה את הדיון 

 ממוצר ופיצ'רים לערך ותועלת ללקוח. 

 

 !נהדר רעיון

 

וונים שונים. ימבחוץ ומכ כםעל המחשבות והתוכניות שלמשוב  וקבל

לרוץ עם רעיון קדימה  .א מתכון בדוק לכישלוןישמירת רעיון בסוד ה

בלי לשוק לשחרר מוצר קצת כמו זה בלי לבדוק תגובות של אנשים 

מכיר הניסיון מראה כי למרות שהמפתח  בדיקות איכות  לעשות לו

בדיקות , נקודת מבט מהצד חשובה מאד לתהליך הכי טובת המוצר א

לדבר עם אנשים  יםולכן חייב, ניסיון עם בא ידעכמו כן . איכות

 כםשל האינטואיציהיכולה להיות  החד כמהשהתנסו בדברים דומים. 
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 של עדיפויות יסדר? ביפן עשרהבני  םצרכני להתנהגות מגיע כשזה

 אינטואיציה? בצרפת כבלים ימפעיל דרישות? בבנקים נתונים מרכז

פעמים רבות היא נקנית על גבי תוצאה של ניסיון רב.  היאטובה 

עם אנשים  יםקשר ופתחבר וסבבים של ניסוי וטעיה. הע משגיי

 ווהעזרבהן אתם פועלים שמכירים לעומק את הסביבות הספציפיות 

אם בין יהיו מעורבים במיזם אנשים אלו דאגו ש ,בהם. אם אפשר

בשלב בו  ביקורתיים מדי יותר ותהי אלאם כיועצים. בין כעובדים ו

זה השלב למסננת עם חורים גדולים שתיתן . רעיונות עם יםבא םאת

 סופר להיותצריך הזדמנות ליצירתיות להיכנס פנימה. מצד שני 

 בוחנים את הרעיונות בהמשך.  כאשר ביקורתי

 

 ?נהדרה רעיוןה חשוב כמה עד

 

 כמו חזק אינו דבר שום"ציטטתי בהנאה את הפתגם הנפלא ש למרות

 אינו דבר שום" כיולומר  הוסיף, הייתי רוצה ל"הגיע שזמנו רעיון

 !"נכון שנשמע פתגם כמו מסוכן

   

 של הפוטנציאלית מההצלחה אחוזים מחמישה יותר אהווה למ רעיון

תנאי השוק וכמובן  בצוותש האנשים, הרעיון של ביצועהמיזם. 

בארצות  סיכון ההוןתעשיית  מאבות אחד משמעותיים הרבה יותר.

 1965 בשנת באינטל שהשקיע,  General Doroit ,הברית

המליץ להשקיע "באנשים סוג , )השקעה בהחלט טובה במבחן הזמן(

  אך לא להפך!" – 'עם רעיון סוג ב 'א

 

ישפרו וישנו , כי אנשים סוג א' מלמד הניסיון,התזה טוענת, וכך גם 

אילו צוות מסוג . צריך לבצע התאמותאת הרעיון לאורך זמן, במידה ו

וע של רעיון נפלא. אחרי שראיתי אלפי יפספס בביצלאומת זאת, ב' 

כי נושא המיזמים ויזמים, אני מסכים שאיכות הצוות היא כנראה ה

עוד תזכורת עבורכם לאסוף זו היא  חשוב לניבוי הצלחת מיזם.

 סביבכם אנשים מצוינים ולדחוף את הצוות המגויס למצוינות.
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ת שיסחפו צפואפשר היה לש גדולים רעיונות כמה של דוגמאות

 בסערה העולםאת 

 

  – גלובליות יןיוול מערכות

מערכת ( נהגה הרעיון של המאה הקודמתבשנות התשעים )של 

 של וקליטה טלפוןשרותי המאפשרת  (GSS)גלובלית  םלווייני

שניים  כולל, יצאו לדרך פרויקטים מספר. בכל מקום בעולם נתונים

מגובים על ידי חברות שהיו , אירידיוםגלובלסטאר ו מאד בולטים,

 !יתענק. גדולה טעותדולר.  דמיליאר 5ענק וגייסו כל אחד מעל 

 הסבר מדוע בהמשך.

 

  – וידאופון

, מוצר מוגבל מסחרי לשימוש השיקה, בלחברת  1964בשנת 

ה העבירה הילוך עם חברה, 1992 בשנת. שלה טלפוןב ידאוהמשלב ו

, גרסה עם שידור בצבע שבעובדת Videophone 2500מודל בשם 

יותר מארבעים שנה $.  1500 של בעלותועל קוי טלפון רגילים 

וניתן לעשות  זולות במצלמות מוצף השוק שכיום ולמרותאחרי, 

פך למיין ה לא מעולםהנושא , שיחות וידאו כמעט מכל טלפון נייד

 .סטרים

 

העולם  שטף אתששלא התרוממו מעולם, רעיון  ,ומת רעיונות אלועל

 .ניידת טלפוניההוא  , על אף שלקח לו שנות דור לפרוץ,בסערה

 

  – ניה ניידתטלפו

פיתחו טלפון למכונית וכך בוצעה  AT&T מעבדות, 1946 בשנת

הייתה מנעה מהרעיון להתרומם שהשיחה הניידת הראשונה. מכשלה 

 הגבול לקצה שהגעת ברגעמסיבות טכניות השיחות היו מתנתקות ש

 פורץ רעיון לע עלו AT & T מעבדות, 1983 בשנת. רהמשד תא של

אשר המשוחח כ, אלחוטיים תקשורת תאי בין אוטומטי מיתוגל דרך
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 נמכרים ניידים טלפונים ליארדיממ למעלה, כיוםמתא לתא.   ברוע

 .בשנה

 

 עולםלנשמעים מצוין על הנייר אך ש חידושיםישנם ש בעוד, לסיכום

ישנם רעיונות שפשוט צריכים עוד קצת זמן או פריצת , ומריאי לא

כדי להצליח. חלקם הופכים להיות גדולים יותר מכפי מוקדמת דרך 

 שמישהו אי פעם צפה. 

 

 

 המספקים מענה על צורך שוק ומהפכות חידושים

 

 המסע את להתחיל צריך, הבא המהפכני החידוש את מחפשים כאשר

תוך חיפוש ניצחונות קטנים ומוקדמים. , תינוק בצעדי ,מייל אלף של

להתוות  כדי" צפון כוכב"שיהיה לכם מאד כמובן שחשוב ושימושי 

אבל תנו למהפכה להבנות  ,את הכוון ארוך הטווח אליו הולכים

 בשלבים עם יעדים ברי השגה. 

 

פשוט לא ות , ואילו אחרמהצפוי מהפכות שלוקחות זמן רב יותריש 

לעולם. צריך לזהות או לנסות להעריך באיזה מן המקרים אתם  יקרו

נמצאים וזו איננה משימה קלה. כמעט כל יזם חושב, שכאשר 

נסו להבין את הסיטואציה זה רק ענין של זמן.  –המהפכה מתעכבת 

סופו של דבר צורכי בהיא  להצלחה . הדחיפה העיקריתיותר לעומק

ו איננו האל הצרכים ואיתור זיהוי, זאת עם .לקוחות שלכםהורצונות 

 משימה טריוויאלית.

 

היו , וידאו עידותואחריו ו  videophonesה, לכן קודם שהוזכר כפי

ולא המריא לכדי  1964חידוש שנאבק על מקומו בעולם משנת 

כנראה  היא זה חידוש של לכישלונו עיקרית סיבהר הצלחה. הוסיפ

מכריע של הברוב  נראים בלתי להישאר מעדיפים האנשים שרוב

 . שם היה לא שפשוט שוק מחפשת הטכנולוגיה. השיחות
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 ברחביני ילווי ן טלפופתרון של  הציגו גלובליות יןילוו מערכות

  Globalstar ו Iridium  ידי על הושקעו מיליארדים. עולם

של  וקה לשחדירה, ועד שמומש נדחה הפרויקט. למימוש חלום זה

 מישהו של ביותר הפרועות ציפיותמה הרבהב חרגה ניידים טלפונים

קושי נוסף בדרך להצלחה. היה גם . וסיפקה פתרון זול וטוב יותר

אבל רק אנשים קטנוניים ראו בזה , הבית בתוך העבד לאהטכנולוגיה 

אותם צרי עיין גם נתפסו לסוגיית עלות השרות הגבוה  .חיסרון

לא היה  הצורך בפתרון. יבהכרח כנגזרת של עלות המשאב הלוויינ

איכות כדי למחול על  קהלים גדולים מספיקעבור חזק מספיק 

 .ומחירוהפתרון 

 

וענתה על  גדולה להצלחההפכה  ניידת טלפוניה, ומת סיפורים אלועל

בעלות ומכל מקום  ,הולך וגדל לתקשורת אנושית אמתיצורך 

 סבירה. 

 

Bessemer Ventures Anti Portfolio 

 

 רשמה באת, בסמר, בעולם המובילות סיכון הוןנות המקר אחת

את  לשלהם. תיק זה כול  Anti-Portfolio -את השלה האינטרנט 

רשימת סיפורי ההצלחה הגדולים שפספסו. רשימה זו מצוינת כדי 

מהמקרים בהם  כמה הנה לשמור על צניעות וגם על ראש פתוח.

 ים:הבאמיזמים ה על אמרו שהם מההחליטו לא להשקיע כולל 

 

eBay –  

"בולים? ספרי קומיקס? אתה בוודאי מתלוצץ. כמובן שנסרב 

הייתה התגובה לחברה שהפכה לפלטפורמת המסחר  להשקעה בהם"

 70האלקטרוני המובילה ושנכון לרגע הכתיבה שווי השוק שלה הוא 

  דולר.  דמיליאר
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  – פוינט ק'צ

דיויד כהן השותף המנהל ו BVPהציג בפני  שויד גיל, 1994 בשנת

ובלעדיו אין סיכוי  ב"לו שאין סיכוי שיגיע לחוזה הפצה בארהאמר 

 ענקית OEMת עסק על מהחת פוינט ק'צ, מכן לאחר שנה. לחברה

בשנה  firewallולר במכירות של יליון דמ 25-שתורגמה ל סאן עם

צ'ק פוינט  של השוק שווי, 2012 לשנת נכון. לפעילות הראשונה

 . דולר מיליארד  מעל של הכנסות עם דולרים ליארדימ 10 לעומד ע

 

  – גוגל

 לסרגיי שלה המוסךידידה של דיויד כהן אמרה לו שהיא משכירה את 

 ניסתה אפילו היא. שלהם Google מיזם של הראשונה בשנה ולארי

דנטים מסטנפורד ממש חכמים וסט שני" את אותם יר לכהןלהכ

 שאל" ?חדש חיפוש מנוע? סטודנטים" ."שמפתחים מנוע חיפוש

 בלי הזה מהבית לצאת יכול אני איךדיוויד כהן את הידידה שלו "

 " ?המוסךעבור ליד ל

 

כדי לפרסם באתר של  תייאמ עצמי וביטחון אופי המוןמחייב  זה

בסמר אגב היא . שלהם של הפספוסים הגדולים הרשימהקרן את ה

 קרן נפלאה עם סיפורי הצלחה נהדרים.

 

יזם של הרוני זהבי, את דרך חבר משותף פגשתי  2008בשנת 

להראות לאקמאי שם לו למטרה צנועה, ש ,קונטנדוסטרטאפ בשם 

אב בלי מנכל מנוסה, ללא  .טובה יותר עדרשת הפצת מי בוניםאיך 

 5צאת לגיוס ראשון של בשוק מאד קשה הם רצו לו של מוצרטיפוס,

דם מדי של לשלב מוק. היה לי ברור שזה גיוס גדול מדי ליון דולרימ

, פגישתנומ שבועייםתוך דולר ליון ימ 5. לא רק שהם גיסו החברה

ארבע שנים . המרצדס של קרנות ההון סיכון, מקרן סקויההגיוס היה 

נסגר מעגל ובכך  $268M -באקמאי רכשה את החברה אחר כך 

כשאני רוצה לעבוד על הצניעות שלי ולהיזכר שאין לנו כדור נאה. 

 בדולח אני נזכר בסיפור של קונטנדו. 



]47[ 
 

 

 אבל לא ביקורתי מדי –ביקורתי 

 

אפשר להרוג . צריך לאפשר לניצנים להפוך לפרחים ואחר כך לפרי

, עליך ת תאטרון טובהכמו בהצגכל רעיון מצוין עם ביקורת נוקבת. 

הביקורת שלך בשלבים לדחות את אמון והחוסר את ות להשע

אך מלווה בפגם או מכשול הראשונים. אולי הרעיון הוא גדול, 

הרעיון יכול להיות מתורגם  -המכשול על וכאשר תתגברו , מסוים

מה שמאפשר  זה - דבר בכל סדק יש, "אמר כהן לאונרד .ההצלחל

את ה , לא טוב מספיקאת ה "ואוו" ה מחפשים אנחנו ."כנסלהי אורל

 , וחשוב לא לחנוק אותו בביקורת יתר. "המושלם וואו"

 

 להקים בהם חברה םתחומים מענייני

 

 תהיה שלי התשובה להקים בהם מיזם?  םהמעניינים התחומים מה

ועמוקה שלו או אתה מגיע אליו  תיתאמ הבנה לך שיש תחום כל

אם אתם חמושים  חמוש ביתרון יחסי מול הפתרונות הקיימים.

טוב יותר, חדשני ומוביל ואם הלקוחות יכולים להתחבר בפתרון 

 –ליתרונות המוצעים ואם השוק גדול מספיק ומאפשר למיזם לצמוח 

  אתם במשבצת הנכונה.

 

 יותר קל נראה זה אמנםות יתר. אופנתיתחומים בעלי מ היזהריש ל

, אבל לפעמים תחומים אופנתיים זרםל בניגודמאשר  הזרם עם ללכת

יותר מדי שחקנים ויוצרים מצב בו קשה במיוחד מדי מושכים 

גדול יותר,  hype בלוט מעל הרעש הכללי. ככל שהללהצטיין ו

 וכואבת יותר.  יותר רב מגובהיכולה להיות  הנפילה

 

מספר אפשרויות להגיב  ישנן over hypedתחום שלך הוא ה אם

 לכך:
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 ה למרות הכל,שונ להיות, בזירה ראשון להיותלא ללכת לשם, 

על הרגליים, ליצור תדמית חריגה, או  עומדנשאר ש האחרון להיות

בכל מקרה מודעות למצב  כל מני שילובים של אפשרויות אלו.

 , ולפעול בהתאם בעיניים פקוחות.חשובה
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 הבסיסית העלות או "רצינות דמי" .6
 עסקים עשיית של

מחויב לא  .שלה. שיתוף רעיונותמחדר  !הארור כרטיסאת ה קנה

 כתיבה כתהליך מזקק ומחייב. .מעורב

 

, אומרו לאלוהים שמתפלל בחור פר עלוה מסשב יידישב בדיחה יש

 לזכות אשמח אניהוי, כמה ש !בלוטו לזכות אשמח אני! אלוהים"

 פתאום הבחורבו הוא חוזר על כך יום יום, ש חודש אחרי!" בלוטו

 לפניכבר  שלך לבקשה הנענ הייתי !בסדר, "שאומר רועם קול שומע

 "!ארורה הכרטיס אתתקנה לפחות  אבל, זמן הרבה

 

 יכול אני. זכותם את, כרטיס תקנו את שאם כםל להבטיח יכול לא אני

 מחוץ בהחלט םאת נו,קת לא שאםבוודאות גדולה להגיד , זאת עם

יזם צריך לבצע, כדי שיקחו ש בסיסיות פעולות מספר ישנן. למשחק

לקניה של כרטיס  יםשקולדברים אלו . אותו אפילו חלקית ברצינות

 .כניסהה דמי תשלוםללוטו או 

 

 "A room of her own"חדר משלה 

 

 אמרה" לכתוב ברצונה אם משלה וחדר כסף שיהיה לה חייבת אישה"

העצה המצוינת הזו מתאימה במיוחד . 1929 בשנת וולף יניה'וירג

ליזמים. צריך לפנות מקום ליצירה וליזמות, החל ממקום פיזי וכלה 

 בזמן ומקום מנטלי.

 

לדוגמא צים מתרוצ ילדים עם בית סביבת. הפיזי אז נתחיל במקום

 המפגש מקומות אינם ופאבים קפה בתיאופטימלי.  מקוםאיננה 

מאשר פגישה  זה בדרך כלל יעיל פחות ,וככל שזה מגניב המושלמים

תוכלו לקרוא לו מקום העבודה ש המקום את ומצא. במקום מסודר

 יכול זה נחשק שטחשלכם ומקמו בו את שולחן העבודה שלכם. 

 וזול משרד קטן, במשרד שלו כםל הציע חברש פנוי חדר להיות
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 גראג' על פי מיטב המסורת האמריקאית. או אפילו ששכרתם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אוהב לא מאד אני, להודות חייב אניה. לעבוד יום מדיקבוע  זמן וקבע

הוא השם  "moonlighting"המונח עבודה "לאור ירח" ) את

בזמנם לעבודה  ,שמצמידים אנשים שעובדים בעבודה קבועה

 ומשה לעשות םהצלחת פעם אי האם. על המיזם שלהם(החופשי 

לשביעות רצונכם שאיננו פעילות רומנטית? יזמות  ירחאור ל מתחת

 הלב ותשומת הזמןאת  הל ניםנות םאת אם גם, קשה משימההיא 

 הכרית על הראש את ולהניח בבוקר מהמיטה לצאת כםעלי. ההמלא

 בראש מלבד המיזם.  דבר שום עם בלילה

 

כים צרי, עבודה כםל יש, לעשות מאשר לומר קל יותר, יודע אני, כן

זה כל כך . אחרים אילוצים לתשלומי המשכנתא ועוד מליון הכסף את
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 על ורק אך לעבוד כדי חופש שבוע קחו. תינוק צעדיב וליהתחמובן. 

קדישו אותם וה החופשסוף השבוע ו ימי את וקח. לכםש הרעיון

 עד הרעיון עלעבדו ו 15:00 ב מהמשרדצאו , בשבוע פעמיםלמיזם. 

עם ההתקדמות וכשהתנאים יאפשרו זאת הגדילו את מינון . חצות

בלי שאתם , היום של בסופוכי  ,חשוב להבין זאת עםהעבודה. 

 אבל עצוב, הוא כנראה לא ימריא. נבלעים לגמרי אל תוך המיזם

 .אמיתי

 

אוקי, יש לנו חדר לעבודה? פינינו חלק מלוח הזמנים לעבודה על 

 כרטיסי המיזם? מצוין, כעת נמשיך עם הדברים הבאים ברשימה :

אתם יכולים לשאול "זה באמת  .חברה רישוםו, אינטרנט אתר, ביקור

 חשוב?" והתשובה היא כן. זה אקט הצהרתי כלפי העולם ועצמכם.

 מזמנכם. 120%העסק תופס תאוצה? אולי זה הזמן לקפוץ למים ב 

 

 ... תים ברעבממדי  מוגנים רעיונות - םחשאי מדי יותר ותהי אל

 

 ןמהסיכויותר מדי  לפחד צריך לא םאת, חדש רעיון יםמציג םכשאת

 מנת עלמאבק נוראי  כםיהיה לש להניח יותר סביר. ביגניהוא ש

 םעם אחרים, את הרעיון ק אתובלי לחל .אחריו ללכת לאנשים לגרום

 ללמוד ולשכלל אותו.  כםמאד את יכולת יםמגביל
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 מחויבות

 

תרנגולת ה, Ham and Eggs ת שלבצלח"פתגם צבעוני אומר: 

 מחויבים להיות חייבים יזמים...".  מחויב החזיר אבל, תמעורב

כפי שאומר הביטוי   Skin in the gameלהראות שיש להם ו

 למחויבות.

 

, 1519 בשנת במקסיקו נחת, קורטז הרננדו, יספרדה כובשה כאשר

 את וףרלש התיהי לאנשיו נתן שהואהוראות הראשונות מה תאח

להם  היהת שלאמבטיח ש מחויבות של אמיתי אקט היה זה. הספינות

 שחייבים לנצח. לח מסר ברור דרך נסיגה וש

 

הדבר ש לומר נהג, מסוקיםשל תחום ה מהחלוצים אחד, סיקורסקי

הטיס בעצמם את התכנונים שלהם. ל נהגו שאנשיםהיה  בימיוהטוב 

גרועים כמו גם מתכננים גרועים נעלמו ביחד  תכנונים, זו בדרך

 מהזירה.
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כבל עליו ה את לחתוךנהג  אוטיס מר, מעליותה של הראשונים בימים

יא ה כי לאנשים להראות כדי, מעליתכשהוא עומד בתלויה המעלית, 

 המעצורים מבטיחים מניעת אסון.כי בטוחה לחלוטין מפני תקלות ו

 20 מעל של שליטהיש  אוטיסחברת לשלא מקרי  שזה מאמין אני

 . בעולםמעליות ה משוק אחוזים

 

(, הזמן באותו 27 להגנתי אומר שהייתי בן) שלי הראשון במיזם

סיפרתי לו ו, שלי חבר שליקר  אסבה, מנוס עסקים לאיש באתי

. מקבילב אחרים דברים עשיית תוך, שאני מריץ את המיזם בגאווה

 המלומדות, החכמות בעיניו בי הביט הוא, שלו הניסיון ממרומי

 כהיבר בתוך אחת רגל עם שוחה מישהו יתרא פעם אי האם: "ושאל

לעלות על הספינה  יםחייב םאתהוא כמובן צדק. "? בחוץ אחרתהו

היה לעשות זאת יעליה. בלי לא יעלה אחר כי אחרת אף אחד  כםשל

 !עם רגל אחת על החוף מאד קשה להרים עוגן

 

 

 !כםשל הרעיונות את רשמו

 

 זה. יבותוחמאותנו ל ומביאהות מחשבתית בהירייצרת מ כתיבה

 אחרי. מפורטת לתכנית בהקיץ חלוםמ לעבור כםאת מכריח

על זה  םאנשים לקרוא, וחשבת מספרל םאת התוכנית ונתת םכתבתש

מה הם החלקים החלשים של  כםשוב ושוב, יש סיכוי שיתברר ל

 תכניתב או ברעיון ביותר החלשה החוליה התוכנית. אחרי איתור

. הזולעבוד על הנקודה ו כםשל המאמצים את למקד אפשרזה י כםשל

בסבלנות  כמו במסאג' טוב, זיהוי של נקודת הכאב והתמקדות בה

, טוב ספר כמוהיקרא ל צריכה כםשל התכנית. תוביל לתוצאות

, קורה לא זה אםעובדתית, עם חזון ועם פרטים.  ,תמשכנע, עקבית

  .לעבור הבשלהעדיין כנראה צריך רעיון הז א
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 ניהיליסטית/  תאנרכיסטי החשיבמ מנעהיליש 

 

בשלב הרעיונות אנו משחררים את הדמיון, מורידים את העכבות 

ודוחים את הביקורת. אנרכיזם מתקבל בברכה בשלב הזה. מצב רוח 

 שהם מאמינים רבים יזמיםזה ממשיך ללוות חלק מהיזמים בהמשך. 

, שלהם המיזמים או רעיונות, מכוון שהדבר שום לחזות מסוגלים לא

 דפוס וזה. עולםב כעת שנמצא אחר דבר מכל שונים, טבעי באופן

ודברים  טובות אנלוגיות תמיד . ישחזיק בומל מזיקש שגוי חשיבה

 חוזרת אינה ההיסטוריה, "פעם אמר טוויין מארקשניתן ללמוד מהם. 

גיע לה לנסות ,כיםוצרי יםיכול םאת". מתחרזת היא אך, עצמה על

  !העתיד על לומדותמו אינטליגנטיות תחזיותל

 

 חפשלכדאי  אולי אז, מהמתאי שנראית תאח בולטת אנלוגיה אין אם

 מסוימת במידהיכולה להיות דומה  כםשל הטכנולוגיה. אנלוגיות כמה

והמודל  ב'חברה ל דומים כםשל השיווק שמאמצי בעוד  א' חברהל

 כםוהתוכניות של כם. זה יכול להיות שהתחזיות שלג' העסקי לחברה

לשנות אותן לאורך הדרך. אבל  כושגויות ומאד יכול להיות שתצטר

וכניות בנקודת הזמן הנוכחית, תלהגדיר הכי טוב שאפשר חייבים 

 כדור כםל אין אםעובדות וניתוח אנליטי חד. על מבוססות הפעולה 

כזה מאנשים שיש להם או  וללקנות אחד או שא ונס – בדולח

 בעבר. אמצעי השתמשו בכזה 
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וצוות של  בניית צוות יוצא דופן .7
 יועצים שניתן להישען עליו

ת קליטה של אנשים גדולים ממכם, דחיפה למצויינות, חשיבות השונּו

 בין האנשים בקבוצה

 

נהג לתת בובת  O & M אוגלבי, המקים האגדי של משרד הפרסום 

הם היו משרד בעולם. כאשר חדש של מטריושקה מתנה לכל מנהל 

ביותר  הקטנה הבובה בתוךמוציאים בובה מתוך בובה היה מתגלה 

 שהם אנשיםתחתיו  יקלוט מאתנו אחד כל אם: "נכתב שבופתק 

 אחד כל אם אבל. גמדים של לחברה נהפוך אנו, מאתנו יותר קטנים

 להיות נהפוך אנחנו, מאתנו גדולים יותר שהם אנשיםיגייס  מאתנו

 " .ענקים של חברה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

גייס ל יםיכול םאת אם .מדהימים אנשים עם לעבודזה כיף גדול 

דרך משמעותי  קיצוריתבטא ב זה, כםשל קבוצהל מצטיינים אנשים

בניית חברה עם איכויות מיוחדות. אגב עבודה עם כוכבים באה עם ל
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רגשי לתת להם פיצוי כספי ולא פחות מזה פיצוי צידה. יש במחיר 

 ותרומה, כשרון הכרה יוצאת דופן על יכולותהעניק ליש הולם. 

חשוב לזכור, בנושאים שונים, לא ניתן להגיע לתוצאה יוצאות דופן. 

מצוין על ידי החלפתו בשלושה בינוניים. הדברים הם מביא עובד ש

במשחק  ריים ואכזריים ולא מקבלים מדליות על ההשתתפותאבינ

 .אלא רק על ההשגים

 

פן יש אמרה נפלאה "מנהיגות היא היכולת להגיע לתוצאות יוצאות דו

אכן  םעם אנשים רגילים". חינוך למצוינות ודחיפה של צוות להישגי

עדיין כשכל הדברים האחרים שווים, אם ביכולתכם, . יםבומאד חש

מספיק אנשים עם איכויות יוצאות דופן כדי לחולל את לקלוט דאגו 

, יותר בקלות או בסיכויי הצלחה הקסם של תוצאות יוצאות דופן

 . גדולים יותר

 

 קבוצה בתוך שונות

 

 יזמים. ודומים להם להם קרוביםש אלה עם להתחבר נוטים אנשים

אנשים הדומים להם.  עם להתחבר נוטים יזמים לכן. אנשים הם

 איה ניהול יובצוות מיזמים של המייסדים בקבוצתשונות גבוהה 

 מיומנויות עם, שונים יםאבגיל אנשים איסוף. עליונה חשיבות בעלת

ואנושיים  עסקיים קשריםמערכת ו, שונות מבטנקודות , ותמשלימ

תסתכלו על הצוות . ת במיוחדוכדאי חשובה אסטרטגיה איה, שונים

הטכנולוג  ווזניאק. ווזניאק וסטיב ובס'ג סטיב, המקים של אפל

ווקי. שילוב ישהסיכון וההמוחצן, לוקח  ובס'גוהזהיר.  מופנםה

אחד לבטא את  היכולות השונות ויוצאות הדופן תוך מתן כבוד לכל

ות וצאמגדילים את הסיכוי לתוצאות יו, מדהיםחזקותיו, יוצרים צוות 

הם מחייבים אותנו כמובן לזוז מאזורי הנוחות שלנו ולפנות  .מן הכלל

 מקום לאנשים נוספים. 
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 כםשל העבודה כלי .8
 –מצגות, תקציר מנהלים, תקציב ותחזיות פיננסיות, תכנון הוא הכל 

 תוכניות הן כלום

 

 כיםצרי םאת כאשר. ולשיטב נגד ביותר הטוב הנשק היא כתיבה

, במאוחר או במוקדם כםעלי, כםשל והתוכניות רעיונותה את לכתוב

לתוכנית פעולה מפורטת , מוחות וסיעורנפנופי ידיים מ רובעל

הגדרה של תוכנית שכזו תוריד את החזון אל הקרקע של ועמוקה. 

. מצופותהתוצאות תיאור הת וכמותית כולל בצורה מפורטמהלכים 

גיוס ברורה של החזון והתמונה הגדולה מאד חשובה לההגדרה ה

והמהלכים לקראת הניצחונות  הקטנים פרטים, אבל התמיכה חיצונית

 .כםשל להצלחהם יותר חשובים ההראשונים 

 

 :היזם כוללים של העבודה כלי

 תומצג  PowerPoint  למשקיעים, לקוחות או שותפים 

 מנהלים תקציר 

 פיננסית תחזית/  תקציב 

  מלאה עסקית תכניתלפעמים גם 

 

 ?שלכם בתכנית מחפשים משקיעים מה

 

אמנם הכנת תוכניות חשובה לחברה וליזם עצמו, אבל אנו מאמצים 

ם והאופן פוטנציאלי יםלרגע את נקודת המבט החיצונית של משקיע

ות על חומרי החברה. מבט חיצוני זה הוא בעל חשיב יםמסתכלבו 

בגלל הריחוק וחוסר הרגשיות בו מסתכלים עליכם מול מיזמים 

 אחרים בתחום. 

 

 הצדדים כלעבור  חרדה נגד כדור כמו היא עסקית תכנית כללי באופן

הלא פתורים  והחששות הפחדים כל על לענות המטרת. מעורבים

להציג ראיות, מנסות  עסקיות תכניות. ומכיםות משקיעיםיש לש
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שיראו כי יש הסתברות גדולה לקוחות, השוק והמ התמיכו מחקרים

 :הם יםחפשמ משקיעיםם שברילהצלחה של הרעיון והמיזם. בין הד

 

 פתוח ראשעם , בניהול רב ניסיון בעל חזק - מנצח צוות ,

, מסתגל, מתחשבקשוב, , ותאגרסיבי, ישר, כבודנותן 

 שחלק יודע אני, כן... יצירתי, קשוח, אופטימי, מהורהר

 אנשים כולנוהפוכות ומתנגשות.  האלה מהתכונות

 .מכך יותר אפילוויזמים , מורכבים

 הוא פוטנציאל. מהירה צמיחהו לודגעם פוטנציאל ל - שוק 

 היה לאכדוגמא,  Fedex. אם נסתכל על כאן מפתח אלמנט

 .עצום היה הפוטנציאל אולם, "יום באותו מסירהשל " שוק

 כדי לשלם מוכנים שאנשיםכזה  מענה לצורך אמתי 

 .רופתל

  ם האתגרע להתמודדות ואסטרטגיההבנה של התחרות 

 יתרוןההתמודדות הרצויה היא כמובן בניה של  .התחרותי

יוצא דופן פתרון יחודית,  טכנולוגיהדרך  לפעמים, הוגן לא

 .איכותיים שירותיםאו 

 מלמטההנבנות  פיננסיות תחזיות מוגדר היטב עסקי מודל 

תזרים , במזומנים שימוש, הון מקורותברמת הפרטים כולל 

 ועוד. הכנסות

 

 :כוללת אופיינית עסקית תכנית

 

 מנהלים תקציר 

 שוק ומחקר תעשייהה ניתוח 

  ליתרון והוכחה, שירות או טכנולוגיה, מוצרתיאור 

 אם יש(  Intellectual Property)כולל  התחרותי

 גיוסה ותוכניות הנהלה צוות ,חברהתיאור ה 

 ומכירות שיווק תכנית 

 תפעול  תכנית 
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 פיתוח תכנית 

 כולל שימושי הכסף המגויס פיננסית תכנית 

 קריטיים הצלחה וגורמי סיכונים 

 יעד תאריכי, זמנים לוחות  

 

 : פתגם נפלא אומר

 "!הכול הוא תכנון אבל - כלום הן עסקיות תוכניות"

 

על  יםמסתכל םאת כאשראם . מתמשך תהליך הוא עסקי תכנון

 כיםנבו יםמרגיש םתא, כםשל העסקית התכנית של קודמות יוטותט

 דרך כברתעברתם ש אומר זה. טוב סימן זה  -מחוסר הבשלות שלהן 

את התוכנית העסקית למישהו אחר להכין  נואף פעם אל תת. ארוכה

מהתהליך.  יםסובל אני חוזר אף פעם, לא חשוב כמה אתם. עבורכם

זה בסדר להיעזר על ידי אחרים אבל בסוף חייבים להפנים ולקחת 

היא הגישה הנכונה " בעצמך זאת עשה"בעלות מלאה על התהליך. 

התמודד עם השאלות ול הגדולים הנושאים על לחשובשמאפשרת 

 .הגדולות

 

מיס ואן דר רוהה על ר היה לומר מה שאמר שאפ עסקיות תכניותעל 

 :מודרנית אדריכלות

 

 "בפרטים נמצא אלוהים"

 

 " יותר הוא פחות"

 

  טוב להיותיותר  עדיף"

 "מקורימלהיות  
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 :(הקטנים) בפרטים נמצא אלוהים

 

. הדבר אותו נראות העסקיות התוכניות כל, רגל 10,000 של מגובה

, במהירות צומחש גדול בשוק מדובר" כי טוענים היזמים כלש כמובן

 תתנורק  ואם ,דופן יוצא הוא צוותה, מהתחרות יותר טובים אנחנו

, זאת עם". בסערה העולם אתכבוש נ אנחנו כםשל הכסף את לנו

 להיראות מתחילים דברים, הפרטים על יםתמקדמ םאת כאשר

 ישלפעמים . פחות אחריםו נהדרים הם מסוימים שווקים. תאחר

היתרון התחרותי הוא , אחרים במקרים ואילו תחרותי יתרוןלמיזם 

 .מאשליה יותר לא

 

 יותר זה פחות

 

מאד קשה לכתוב תיאור קצר וממצה. צריך שהתיאור יהיה פשוט  זה

אבל לא פשטני ולהעביר את העיקר בתיאור מינימליסטי ואיכותי. 

, הוא אמצעי שווקי מאד אפקטיבי. תיאור כאשר מגיעים לתיאור כזה

כי בלעדיו אנשים עסוקים  תיאור ארוך,חשוב בהרבה מקצר ולעניין 

 . של המיזם לא יתפנו לצלול לפרטים

 

 מקוריאשר מ טוב להיות עדיף

 

אבל , כםשל המיזם בלב מקוריות של אלמנטמועיל שיש  אמנם

 להמציא לנסותמומלץ לא  ,המקיפים את הלב הזה ,בהרבה נושאים

 עבודהה שיטות, Best Practicesלכל תעשיה יש . מחדש הגלגל את

 יבהרך כלל יש סדב. שהפכו למוסכמות התחום של  ביותר הטובות

לכך שהן הפכו למוסכמות והסיבה היא שהן הוכיחו את עצמן 

כם בשביל טוב גם להיות יכול, לכולם שטוב מה, לכןכעובדות היטב. 

 .בהעדר סיבה חזקה אחרת
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 מנהלים  תקציר

 

 תקציר .מלאה עסקית מתכנית יותר הרבהחשוב  מנהלים תקציר

 יותר בלא המלאה העסקית התכנית את להעביר צריך טוב מנהלים

 הרבה לוקח זההצלחתם בשניים? עוד יותר טוב. . עמודים משלושה

 הואו, תקציר מנהלים תטע אל. וטוב ממצה תקציר לכתוב כדי עבודה

 כל את למצוא יםומצפ זה את רק שקוראים אנשים יש. טיזר לא

. כםשל והמשכנע התמציתי המנהלים בתקציר המהותיים הדברים

 של השני בצד כתוב להיות יכול טוב תסריט: "פעם אמר פלין'צ רלי'צ

 זמן לי היה שלא מצטער אני"צטט את האמרה ל נהג שלי אבא". בול

 שלושה לכתוב מנת על, רבים במקרים". יותר קצר מכתב לך לכתוב

 , לשפר אותםבינונייםעמודים  15 בולכת צריך אתה, טובים עמודים

 .נמרצות  deleteותבהקשעמודים  12 למחוק מכן ולאחר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יםשובר שאם איה ההולוגרמצילומי  של המעניינות התכונות אחת

. המלאה תמונהשל ה מידעאת כל ה מחזיקה חתיכה כל , םאות

שעליו  בעוד. רסיס הולוגרמה כמו בדיוק להיות צריך מנהלים תקציר

את כל מה  לקורא לספר חייב הוא, וענייני תמציתי מאוד להיות

 . עמודים הבשלוש - מלאה עסקית כתכנית זה על ובתחש. שחשוב
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כל  של טובה הבנהעם  להיות חייב כםשל הקורא, הקריאה בתום

ה המיזם הצוות, מה עשו קודם, מ מיהנושאים החשובים כולל: 

תכם שונים וטובים יותר, מה השוק בו מתכוון לעשות, מה עושה א

בתחרות, איך נראית  ונצחת, למה יםמתחראתם , במי יםפעיל

 דומה.התחזית הכספית וכ

 

, כולל אנשים שלא םלהרבה קוראים לקרוא את מה שכתבת נות

 –או לא מהתחום. אם הם לא יכולים להבין את זה  כםתמכירים א

, אפשר להסביר כל נושא ם. אין תירוציכםרק את עצמ מואשיה

 קוראה לא פעם אף זהמורכב בצורה ברורה, פשוטה ולא פשטנית. 

 . ההבנה לחוסר אחראימסביר שה תמידזה ו

 

 הקשההחלק  הוא שוקניתוח ה – עסקית בתכנית הדברים כל מתוך

 ארגז ניאדו להיות יםחייב םאת .ביותר חשובה, ספק לאול, ביותר

 מוצק שוק ידעלהכיר כל ילד בשכונה בשמו הפרטי. . כםשלחול ה

 , איזה פתרונותיש איזה שחקנים, העובדתיים הדברים כל עם מתחיל

 לרמהידע צריך להגיע ה, נוסףב אבלאיזה מחירים, ב, הם מציעים

 לא וכללים עתידיים כיוונים, מגמות של הבנה של עמוקה יותר הרבה

בחשבון שהתחומים  קחו התובנות שמאחורי הפרטים.. כתובים

ולעדכן את הפרק  דינמיים וכמה חשוב להיות עם האצבע על הדופק

  . הזה על פי מצב השוק והמתחרים

 

 ללמוד ונס. כםשל המתחרים של מעמיקה הבנהחייבים לפתח  םאת

 את נותנת שוק הבנת. שלהם טעויותהמ גם כמו, מהצלחותיהם

, תמחור, יחידות)למיזם  ההכנסות פוטנציאל של המלאה תמונהה

 כללסבול  יכול Excel של אלקטרוני גיליון בעוד. '(וכו, רווח שולי

 אם. יגלו כזו סובלנות לקוחות מאוד מעט שתבצעו בו, תעללותה

ים יש מוצר טוב יותר או זול יותר או עם מנגנון הפצה יעיל מתחרל

יותר, כדאי מאד שתדעו את זה. כמו כן כדאי שיהיה לכם משהו 

 לעשות בנידון או שתלכו לחפש מגרש משחקים אחר. 
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זה  וחות רוצים וצריכים.קל מה היא עליה לענות הקשה הכי השאלה

וכן  ם מלקוחותתשובות שמקבלינכון שצריך לקחת בערבון מוגבל 

 יש, זאת עם. במקרי קיצון או שינוים בשוק קשה לנחש את המגמות

 לכל להקשיבעצומה לדיאלוג עם לקוחות. כמובן שלא צריך  חשיבות

 לקוחותיש לקחת את דבריהם בערבון מוגבל. ו, אומרים שהם דבר

, רצונותיהם את יחד ערבבלו לבלבל נוטים)ובני אדם בכלל( 

 אם, זאת עםיהם ומה כל אלו אומרים עליהם. מחשבות, צורכיהם

 או טוב, משוב מספיק כםל היהי לא, שאלות מספיק יםשואל לא םאת

 .תוא לעבוד כדי, אחר

 

/  הרעיון את אהבו והם לקוחותעם  דברנו"יזמים רבים אומרים 

קודם כל כי . טוב מספיק לאאבל  ,משמח זה ."שלנושרות המוצר / ה

כמו גם ממומחים בתעשייה או , פוטנציאליםהמשוב מלקוחות  

צריך , בפניהם את הרעיון םמתחרים או סתם אנשים חכמים שחשפת

ביטוי  הוא" זה את אהבו הם"להיות מתועד בכתב ובפרוט רב. שנית 

אנשים  ואם תשאל ?נימוס מתוך רק היה זה האם. מדי ומעורפל עלום

מתוך חוסר הנעימות , יגידו "יפה" 75%"איך החולצה שלי?" מעל 

. האם הלקוחות הפוטנציאלים אהבו עד לרמת להעביר ביקורת

של המוצר  התכונות 10 מבין? מחיר באיזהנכונות בפועל לקנות? 

, מה היא החשובה ללקוח ביותר? מה מפריע להם בהצעה? ושתואר

אם יקנו באיזה מחיר ואיזה כמות? מול איזה מוצר/שרות אחר 

ו תהליך ההחלטה שלהם? מה מהזה מובן? באי? האם עדיף? מתחרה

הקריטריונים? וזו כמובן רק רשימת שאלות חלקית וכללית. לכל 

תחום או מוצר או שרות יהיו שאלות ספציפיות חשובות שיש לשאול 

   .על הסיפור שלכם חושבהוא את הלקוח כדי להבין באמת, מה 

 

, בלי הנחות סמויות ובלי "להוביל את פתוחות שאלות לשאול ודיהקפ

 הניואנסים לכל רגישיםהנשאל" לכוון מסוים. הקפידו להיות 

זה עוזר כדי לברר . ושוב שוב?" למה"לשאול זה מומלץ . בתשובות
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 .יםמקבל םשאת התשובות מאחורי תיתיהאמ המשמעותמה היא 

 הצליבו מידע. היו רגישים לשפת גוף. זקפו את האוזניים כמו כלב

 צייד שמחפש מידע מועיל. 

 

 מילים מאשר יותר חזק בקול מדברת תכניתה

 

 העדיפויות סדר בראש הם ומכירות שיווק"עד מחר  להגיד יכול יזם

חקר ופיתוח במ אדם בני 35העסקית מראה  התכנית אם אבל , "שלי

ווק מוקצה אדם אחד במשרה חלקית, אז ברור שהתוכנית יבעוד שלש

והמעשים המתוכננים, מדברים חזק יותר מהמילים. אגב כל פעם 

תמיד בני אדם שיש סתירה בין מילים להתנהגות, כולל שפת גוף, 

 . ולא למילים מאמינים להתנהגות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הדברים "שמכבים אותנו" כשקוראים תוכנית עסקית

 

 אנשים מאוד מעט יא תכונה מאד חשובה של תוכנית.ה עקבי להיות

כמעט כולם יזהו בתוך  אבל, המקום על טובה תכניתזהות ל יכולים
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. דאגו שתהיה עקביות בין חלקי התוכנית השונים. עקביות חוסררגע 

, אבל בנוסף 7יתאים לזה שבעמוד  2ברמה הפשוטה שהמסר בעמוד 

האדם וצמיחתו העתידית, יהיו עקביים עם ההוצאות על  שתאור כח

המיזם בין הוצאות יש קשר סמוי של עקביות תקציב. בכוח אדם ש

צמיחה  דרושה? כנראה ש 4מוצרים ל  2הכנסות. עברתם מ צפי הל

לקוחות? אולי  10ל גודל צוותי התמיכה. יש לכם פי שטבעית 

 צריכה לגדול בצורה עקבית. מחלקת השרות 

 

התלהבות של יזמים מ סוחףאין דבר יותר . להבות היא דבר מדבקהת

 גזמותמה מנעהילצריך , זאת עםגדול מהחיים. ארוך טווח ומחזון 

 לפני. קהל של לבו תשומת ואתלאבד את האמינות  לכםשגורמות 

 מיליון 50 הכנסות של היא שלנו השמרנית ההערכה" יםאומר םשאת

 כםשל צוותה מחברימישהו  אם וסתכלה -" השלישית בשנה דולר

 להם לקח זה שנים כמה, כמות באיזה, בעבר מכירותביצע בפועל 

, כמה שנים מקבילותכמה מוכרות חברות , ת מכירות זולרמ להגיע

ת זה מחייב, כמה להגיע לזה, איזה גודל מערך מכירוכדי  ןלקח לה

להכשיר את המערך הזה, וכו. תחזית אגרסיבית זמן לוקח להקים ו

ולא דומה מצוין. תחזית מצוצה מהאצבע, לא מבוססת, היא דבר 

 כםאות ושייקחתי, מקטינה את הסיכוי לשום דבר אחר בעולם האמ

 ברצינות. 

 

דולר" גם  דמיליאר 15ק יהיה שושה חזתה גרטנר" יםאומר םכשאת

 נקודת לא הוא גדול כזה ששוק ברוראת השומע.  "מכבהזה "

הגדרת  את לצמצם איך יםיודע לא פשוט םאת. טובה התייחסות

 . עבור המיזם שלכםהרלוונטי  השוק פלחהשוק ל

 

 אם", הזה מהשוק 5% רקנשיג  אם" בנוסח מהצהרות הימנעו

 ומספרים נתונים עם ותמאומת להיותות יכול לא ואלהצהרת 

אם השוק מפולג ולשחקן הכי גדול  .או אנלוגיות משכנעות ממשיים

ן זה נדרשו עשור והשקעה של גם לשחקונתח שוק  1%בו יש 
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  , אולי הגזמתם קצת בתחזיות.כךלהגיע לכדי מיליארד דולר ב

 

 קבלנ שאנחנו ברגעאלינו  יצטרפו מפתח עובדי" יםאומר םכשאת

 יציבות ותחושת מוחלטת מחויבותל מצפים שאנשיםתבינו  –ן" מימו

ולא באופן  ,כמשקיעים אליכם יצטרפו שהם לפנישל הצוות  ואיתנות

 מותנה.

 

יש למצוא אנשים כנים וידידותיים שתוכלו לשאול אותם מה לא 

לא רחב  אהבו בסיפור שלכם. הם יגידו לכם דברים כמו הצוות

היתרון התחרותי לא מספיק משכנע. יש סיכוי שחלק שאו  ,מספיק

מהתובנות הללו יאפשרו לכם לשפר דברים במיזם או לפחות לשפר 

  .שאתם מספרים את הסיפור

 

 תרופה להקטנת סיכונים  הוא תכנון

 

בתור הדבר המכירתי הזה שצריך לעשות  עסקי תכנון על ותחשב אל

 כםשל הסיכויים את שמקטין תהליך זהוכדי להלהיב משקיעים. 

 ביותר הגבוה הוא הסיכון, של המיזם ההתחלה בנקודת. כישלוןל

. וכו פיננסים, ניהול, צוות, שירות/  מוצר, טכנולוגיה: החזיתות בכל

( כמובן תכניתשל ה וביצוע) מדוקדק תכנוןל יכול להשתבש. והכ

 השוק, הנכונים האנשים בחירת. ניםהסיכו את להפחית כםל מסייע

סיכוי סיכון  פרופיל יוצרת הנכון והתמחור נכונים השותפים, נכוןה

 פעם נשאל, פלייר גארי, מפורסם גולף שחקןהרבה יותר אטרקטיבי. 

", טהור מזל" בתשובה התחיל הוא. שלו ההצלחה מאחורי הסיבה על

ככל שהוא  התגלה לו לאורך שנים כי כי להוסיף הרימ אז אבל

עם תכנון  מזלה את מנףמתאמן יותר קשה, יש לו יותר מזל. יש ל

 מפורט וביצוע מצוין. 
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 האם אפשר להצליח בלי תוכנית עסקית ?

 

 2.5 גייס, מאבות ההון סיכון האמריקאים, רוק ארתור, 1968 בשנת

עמודים  3כנית עסקית על יומיים למיזם שהציג תוב דולריםמיליון 

העמודים  לושתזה קטע משוזאת בלי תהליך בדיקת נאותות עמוק. 

 הללו:

© Intel 

 

 קראו אינטל. המדובר למיזם 

 

היתה סיבה טובה מדוע היה קל לגייס לו הון ללא תוכנית עסקית. 

 לאחר אינטלהסטרטאפ הקימו את  נויס ובוב מור גורדוןהיזמים 

לא . סמיקונדקטורס יילד'ופיירצ סמיקונדקטורסשהקימו את שוקלי 

להיות הצוות מהם בתחום. טוב היה מישהו בגלקסיה שהבין יותר 

כמו גם , עוזר לתהליך הגיוס ןהמוביל בעולם בנושא מסוים אכ

רבות מדי לא שאל שאלות  לביצוע לאחר מכן. לא פלא שאף אחד

 והגיוס היה מידי. 
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 כהזדמנות למחצה מוליכים נותזכרוזיהתה את השוק של  אינטל

 65 של להכנסות מהתורגההבחנה . עם צוות טוב ופתרון טוב עסקית

של  ףבמונחי כס. קמהההיום מ בלבד שנים חמשתוך  דולריםמיליון 

השג שזה כנראה בשנה חמישית לפעילות  $340Mהיום זה כמו 

 .דמיוני לכל הדעות

 

לבני תמותה שכמונו, התהליך הוא שונה. בסיכוי גבוה תצטרכו 

ים ילעבור תהליך של בדיקת נאותות ובחינה קפדנית של נושאים טכנ

 הזדמנותכל משקיע רוצה להבין שיש  ,יום של בסופוועסקיים רבים. 

ותוכנית  הנכון הפתרון, הנכון צוותשתוקפים אותה עם הו גדולה שוק

 . הפעולה הנכונה

 

 ביתקצ

 

. ובפרטים בענייניםשולטים  שאתה להראותכדי  טוב תקציב כמו אין

? חודשים 18 או 6 משךל? 20מפתחים או  2צריך צוות של  האם

 הנוספים הדרושים? משאביםה מה? ייםנש או אחד משרד צריך האם

 מה ההוצאות? מה ההכנסות? מה עלות המשרד? 

 גיליוןנבנה מלמטה למעלה. אני מעדיף את כל הנתונים ב תקציב טוב

 ואלה רבעוניםלשמסתכמים  חודשיים נתונים עם, Excel   של אחד

עם חלוקה להוצאות פיתוח שווק וכלליות אבל מסתכמים לשנתיים. 

ולהבין מאיזה תת רכיבים  יםעם יכולת לצלול לכל אחד מהמרכיב

 נבנה.

 

בעוד  נושל ההוצאותיהיו  מה ללעזאז יםיודע ואנ איךניתן לשאול 

 בסיס הן התוכניות כל .ז האמת שאכן קשה לדעתאשנתיים? 

מצפים לבוא עם  אבל, זה כל את לדעת כםמ יםמצפ לא. םלשינוי

 מובן. המשחק יחוק אתמבינים  םשאת הוכיחול ועקבית תוכנית טובה

יכולים להשתנות לאורך זמן.  ,םגם המשחק, גם חוקיו וגם את, מאליו
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ומה  יםיודעאתם מה  כםזה בסדר. בתהליך הכנת התקציב מתברר ל

האדם, עלויות  חוכ תשתית של תיוהעלו את יםיודע לא םאת אםלא. 

היא כמובן  הבעיה - תמחור המוצר או המכירה ערוצייצור, עלויות ה

 כםל יש עמוקה יותר מהשאלה איך למלא את הגיליון האלקטרוני.

 עכשיו - אותו םזיהיתטוב ש. להצלחת העסקהנחוץ חשוב  בידע פער

 שיחות ידי עלהדרך הכי מהירה לסגור פערים היא ! זה את לתקן כול

 עאנשים מנוסים לסיי אותםאת  לגייסניתן,  אם או מנוסים אנשים עם

 .עובדיםככיועצים או  או למיזם

 

 את גם להציג מתאר אותו, צריכיםש Excel וגיליון טוב תקציב

 .שמאחוריה גם את הפרטים הקטניםו הגדולה התמונה

 

 את להסתיר כםל מאפשר   Excel -ב" הקיבוץ" בפונקציית שימוש

ללחוץ על ה , מנגד או, ולהסתכל על התמונה הגדולה התקציב פרטי

בנושא מסוים ולרדת לפרטים. אני מוצא את  יותר עמוק לחפור"+" ו

 זה מאד נוח ומועיל. 

יש ם זאת הסיכות בשדכן. עעלות הכניס לתקציב את ל צורך אין

 לבניה של תקציב מלמטה תוך הקפדה על פרטיםחשיבות קריטית 

 מרכזיים. 
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פשוטים יותר לא  אבל - האפשר ככל פשוטים להיות צריכים דברים"

. גם התקציב צריך להיות פשוט להבנה, פשוט יןאיינשטימזה" אמר 

 . דל במידעלתחזוקה אבל לא 

 

 ללדוגמא. אותחזית של תקציב מתבנית נוחה וסטנדרטית  לוהתחי

נתחו את למקרה הספציפי שלכם.  מהא לאו דווקא מתאייתשכחו שה

 . ומנוסים בתחום התקציב עם אנשים שמבינים

 

 

 

 PowerPoint  מצגת של המבנה

 

, פרטי תוכנית של החברה שמאפשר לספר על החזון כלי היא מצגת

הפעולה והסטטוס של המימוש של הרעיונות שלכם. שתי הטעויות 

ביותר מדי טקסט בלי שימוש שתמש הן להביותר במצגות הנפוצות 

 . הטעות השניה היאשל המצגת ותיהוויזואלמספיק ביכולות 

 . תכניפירוטכניקה הויזואלית, בלי לתת מספיק מידע להתמקד רק ב
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 :הבאים מהמרכיבים לרוב מורכבת חדש מיזםמצגת של 

 

 הוצג, המציג, תאריך, אחת שורה בן תיאור - חברה שם 

  וכו, בפני

 את כל הסיפור:מספר שף יחיד שק – כללית סקירה 

, העובדים מספר, הקמה שנה) החברה על בסיסיות מעובדות

 ועד שוק וחזון...(  עיקרית הדרך אבן, מיקום

 בורד/  יועצים, י של הצוות הניהול הרקע - צוות  

 בדולרים וצפויים םהיסטוריי גדלים, מגמות - שוק 

 או האתגר  באה לפתור שהחברה הבעיה היא מה - כאב

 להתמודד איתושמתכוננת 

 פיתוח של זמנים לוח, מוצר תיאור - וטכנולוגיה מוצר ,

. בחברות ללא מוצר, פה המקום לתאר פתרון או בידול

 שרות

 היחסי מיצוב, מה הם מציעים, מה המתחריםמי ה – תחרות 

 שותפויות, מכירות ערוצי) שוקכניסה ל אסטרטגית ,

 לקוחות

 של המוצר או השרות תמחור 

  אור מצב היסטורי )אם יש( ותחזית כספית ית –כספים

 וכו צפויה העובדים מספרעונים, צפויה, רווח והפסד לפי רב

 תזכורת לכל הנושאים החשובים – סיכום 

 (שצריך כמה) גיבוי שקופיות 

 

פים. בכדי לכסות שק 20 ב לספר את כל זה  ניתן אידיאלי באופן

ידרשו מספר שקפים אבל יש לוודא שהסיפור  מסוימים נושאים

 מותגזי אל. כרמֹופים השק של מקצועיו נקי עיצובנשאר פשוט. 

פונטים אחידים. . צבעיםשימוש מאולץ בב או מדי רבות במילים

צריכים להיות חדים, קצרים ומדויקים. השימוש במשפט  סהבולט

 מתמקדת החברה"חסר דקדוקית מקובל ומומלץ. במקום להגיד 

  ."בשנה דולר מיליון 450שוק של " ותנס" גדול בשוק
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, )זו עצה שוות זהב מדיסלקטי( המחיר בכל כתיב מטעויות והימנע

 דוברש לוודאואם המצגת באנגלית )בתחום ההיטק זה חובה( יש 

 שאם מניחים אנשיםה עבר עליה תחבירית בקפדנות. מליד אנגלית

 סביר פחותעוד  אז, למשקיעים טוב PPT ליצור יםיכול לא םאת

הם גם ישליכו לקוחות או שותפים. עבור  הטובמצגת  ושתעש

אסוציאטיבית בין הירידה שלכם לפרטי האיות לנכונות שלכם 

. ככה אנשים למוצר  Quality Assuranceלהשקיע בבדיקות 

בנויים ויכול להיות שהם גם צודקים. אנשים טכניים לפעמים אינם 

. המוצר עבור ומזמין נחמד User Interface ריכים כמה חשוב עמ

 איכות בקצותכי אנשים מרגישים ובה העטיפה היא מאד חש איכות

על  למפגש ממפגש תתפתח המצגת. בצורה לא מודעת אצבעותה

 או , השאלות שמוצגותמילולימשוב  זה אםבין ) קהלה משובבסיס 

שמשדרת שעמום, חוסר סבלנות או חוסר הבנה  גוף שפתגלל ב

 אחורה יםמסתכל םכשאת, חודשים כמה אחרי .(בקטעים מסוימים

 כםל ראההיא תש מובטח כמעט זה, כםשל הראשונה מצגתעל ה

 טוב סימן זהקצת בושה מהמוצר הראשוני.  ותרגישו תילדותי

 .שנעשתה להתקדמות

 

רם אופנתי שתוקף זיש דעות שונות בקשר לנקודה הבאה. בכלל יש 

כולם מסתכלים בהערצה על מרצים ששמים תמונה במקום  .מצגות

טקסט ומדברים ברהיטות מושלמת כאילו היו סטיב גובס בהשקה של 

שיכול לעשות  איפון. מה שלא רואים זה שמדובר במרצה אחד מאלף

היטב. כמו כן במצגת לא כתוב שלפעמים קדם לה חודש של את זה 

לבני תמותה" צריכה . מצגת "אימונים כדי שתראה קלילה וזורמת

לעזור לנו לסקור את הנקודות החשובות. אני מאמין שהמצגת צריכה 

שניתן להבין אותה גם ללא הדובר )כן אני יודע שיש על להיות כזו 

כך דעות שונות(. אם עשית עבודה טובה ואנשים בקשו ממך את 

המצגת ופתחו אחרי שבועיים או העבירו אותה לאחד מעמיתיהם, 

אמר נה שיצטרכו לחשוב "מה היה הדבר הממש חשוב שאתה לא רוצ
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". כל נקודות המכירה החזקות של המיזם, בעל פה בנקודה הזו

צריכות  –מניסיון ספציפי של הצוות ועד ציטוט של לקוח פוטנציאלי 

כי אולי לא יהיה  – "שומרים תחמושת לאחר כך"לא ם. להיות ש

 . התחלהעל השולחן מאחר כך. יש לשים את כל החוזקות 

 

  כן אם אלא, לפני הפגישה מצגת משליחת להימנע מעדיף אני

אם שולח לפני הפגישה יש סיכוי . לעשות זאת במפורש יםבקשמת

שהקורא יגבש דעה ולאו דווקא חיובית על בסיס מה שהבין מהמצגת 

מציגים, יכולים להיות קשובים להתנגדויות  שנשלחה. כאשר אתם

כמובן  עדיףכאשר צריכים לשלוח חומר מראש,  גםולטפל בהן. 

 של עותק ותשאיר אל. מצגתולא את ה המנהלים תקציר לשלוח

 ימים כמה האות ושלח, זאת במקום. הפגישה אחריכם של המצגת

 במידת  פרטים לעדכן הזדמנות כםל שהייתה יאחר, מכן לאחר

 .צורךה

 

הם גם כלי  פיננסיות ותחזיות PowerPoint מצגת, מנהלים תקציר

 יםמוכר םאת, כספים יםיסיגמאתם עבודה וגם כלי מכירה. כאשר 

יכולות הצוות למשקיעים פוטנציאלים. כל את החלום, הפעילות ו את

מכירה היא אקט של סיפור. וכל סיפור כידוע ניתן לספר מזוויות 

של  הנכונה הזווית את למצוא הוא כםשל התפקידמבט שונות. 

נות. בן דוד שלי עודד, טרם שהפך יתרוהסיפור שמדגישה את ה

הוא הסביר לי במכירת ביגלה. כסטודנט לפרופסור במחשבים, עבד 

צועק  אתה, "לומר נהג הוא", חם הבייגלהכש" את עקרונות השוק.

!'' טריה בייגל" ". אחרי שהוא מתקרר אתה צועק !"בייגלה חם

  גדול "ביגלה טוב!" בקול צועק אתה ,טרי לא כברוא ה כאשר

 

 שוםחלילה  אומר לא אתה. טובים ומכירות שיווק של המהות והיז

מציגה את ש הזווית את בוחר אתה, זאת עם. נכון לא שהוא דבר

הגיע ל המתוך ציפיי המוצר או השרות שלך הכי טוב שאפשר

 .האפשרי ביותר הגבוה הצלחה שיעורל
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 כספים יוסג .9

לאבני דרך,  מימון )ומשפטי שאלה אחרים(, מתי? ממי? כמה? למה?

 תהליך הגיוס, תהליך בדיקת נאותות

 

 

 אחרים אנשים של בכסף להשתמש עדיף תמיד זה, אצבע ככלל

אתם , הכסף את שמיםאנשים אחרים  כאשרלהקמת מיזם. גם 

, את עצמכם, מרצכם לתוך המיזם את המשאב היקר ביותרשקיעים מ

, ושנותיכם הטובות ביותר. כאשר לוקחים כסף של אנשים אחרים

 עם, של הגיוס התנאיםקחת חלק בהגשמת החלום. למאפשרים להם 

בל נשכח,  עבור המשקיע. םיוכדאי מושכים להיות צריכים, זאת

בלוטו,  המלבד העובדה שהם מחזיקים אחרי ההשקעה כרטיס לזכיי

 הם גם עשויים להפסיד את כל השקעתם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במהלךכלשהו שלב ברוב החברות המצליחות צריכות מימון מקצועי 

 10-25 צריך בתחומים טכנולוגים מסוימים .שלהם החיים מחזור

, סכום שקשה מאד לגייס בין לבנות חברה מצליחהכדי דולר  ןמיליו
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 להיות יכולהאורגנית ממשאבים פנימיים  צמיחה. חברים ותומכים

 מימוןת. גיוס אופטימלי לא פשוט או, אפשרית בלתי, מדי איטית

לממש את הפוטנציאל במיזם ולהאיץ ולשפר  מאפשר חיצוני

אחזקות שלכם ה, נוספים כספים גיוס עם, טבעי באופןתהליכים. 

הרצון להחזיק ממוקדם יותר יפרדו . מצוין. ככל שתותבמיזם מדולל

 בניגוד, ההצלחה את למקסםכים צרי םאתמכלום, כך ייטב.  100%

 יכולים טובים שמשקיעים לזכור צריך. מקסום כמות האחזקותל

 .לחברה ותרב סייעלו אדיר נכס להיות

 

תהליך גיוס כספים הוא ארוך, מיגע ומאד לא זוהר. צריך להיכנס 

צריך לעבוד מאד קשה כדי שבסבלנות הדרושה ומתוך הבנה  אליו

 להיות יכולים( וכספם) טובים משקיעים לסיים תהליך זה בהצלחה.

 יתנרא כםההצעה שלש לוודא יםרוצ םאת. כםשל לחברה רב לעזר

 עשויים משקיעיםאמנם . לטובים שבמשקיעים – מספיק תאטרקטיבי

עיניים  סטאבל קיומו של  ,מטרד ולעתיםתובעניים , דעתניים להיות

 סטטיסטיקהלהוות יתרון גדול. ה למעוניין בהצלחה יכושחיצוני 

מצליחות יותר  סיכון הוןל ידי  משקיעי ע מגובותה חברות כי מראה

מאלו שלא. כמו כל סטטיסטיקה היא מטשטשת את המקרים 

 )קורלציה( תאםיהפרטיים. היא גם גורמת לאנשים לבלבל בין מ

 בגלללבין סיבתיות. אמנם יתכן שחברות מגובות הון סיכון מצליחות 

התמיכה הזו, אבל גם יתכן שמשקיעי הון סיכון פשוט עושים עבודת 

בחירה טובה יותר של החברות שעתידות להצליח. בכל מקרה, זה 

מעודד להיות בתת הקבוצה של אלו שמשקיעים טובים בחרו בהם, 

רעיונות וצוותים בחר לשים את  100זה סימן שמישהו שראה 

 . ך בחלום שלכםידיים שלכם ולתמוההשקעה שלו דווקא ב

 

מרשים, נוהג לחלק את המשקיעים  יזםשהיה ועודנו  ,שלי חבר

 גם הואעל פי חוכמה מצד אחד וחריצות בצד שני.  צירים שני לאורך

 .חרוץ וטיפשמשקיע כמו מאש מהסגמט של  להימנע מליץמ
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שני רגשות חזקים:  ידי על מונעים, האדם בני רוב כמו, משקיעים

חזק מול שתי  עבודצריך ל.  (fear and greed) בצע ותאוות פחד

עבורם,  נותהיתרו את למקסם תוכל כיצד להם ולהראותחזיתות אלו 

 .במיזם והסכנות החסרונות נטרול תוך

 

 המימון מקורות

 

 בוודאי יש משקיעיםל ובכן". ריח אין לכסף" כיהפתגם השגור אומר 

להיות  מומלץאחרים. זה אשר לריח ולחלקם ריח יותר אטרקטיבי מ

מי מהמשקיעים הפוטנציאלי עדיף עבורכם לזהות שיכולים במצב 

 . כםלבחור את אלו שמתאימים ל יםשיכולוכן במצב 

 

משפחה וחברים, משקיעים יכולים להיות מקורות המימון של מיזם 

פרטיים אמידים המבצעים השקעה חד פעמית או "אנגלים" 

לקיחת , וכמובן ראשיים מדען מענקי, סיכון הון ותקרנמקצועיים, 

 . כנגד ערבויות שונות מהבנק חובות

 

 להתאים ויכולאת היתרונות והחסרונות שלו,  ישמימון  מקור לכל

קל להבחין . חברה של החיים במחזור השונשונות ובשלב  בנסיבות

הפרטי  הכסף את להשקיע :ברשימהשמקור נפוץ אחד אינו מופיע 

. אם אין אפשרות זודאי להימנע מאני מאמין שכ. כםוחסכונותי כםשל

. שאתם יכולים ומוכנים להפסיד רק כסףברירה עדיף להשקיע 

 כמובן שלא מעט יזמים מתעלמים מעצה זו ולפעמים טוב שכך. 

 

 מימון מקורות על יותר קרוב מבטבואו נסתכל ב עכשיו

 :הללו הפוטנציאליים

 

  ומשפחה חברים

 

השלישי הוא   F-כאשר ה ,FFF זה ה מקור מימון אנגלית מכונב
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להגיע . כדי (Friends Family and Fools)בשביל שוטים 

ניתן . צריך לזכור שאישי עות כאלו צריך למנף חברויות ואמוןלהשק

הקשרים המשפחתיים הטובים את גם לאבד חלק מהחברויות ואף 

בתהליך. בדרך כלל כמויות הכסף המגויסות הן קטנות, עם מעט ידע 

לבצע התאמת ציפיות, להבהיר מאד איתם. חשוב  מקצועי שמגיע

יכולים באותו אינם שלא ישימו כסף ששהשקעה מסוכנת ולאנשים 

במציאות אין כמעט אנשים רגע לשכוח ממנו ולא להסתכל לאחור. 

שכאשר תפסידו את כספם הם לא יחזיקו את זה נגדכם ושאתם לא 

 תרגישו לא בסדר עם מה שקרה.

 

 "אנג'לים/ " םעשירי פרטיים משקיעים

 

בקבוצה זו יכולים להיות אנשים מרקע מאד שונה. חלקם אנשים 

מתחום העיסוק של המיזם, שמבינים את התחום והצורך )למשל 

במיזם למכשור רפואי כשהוא משקיע מנתח עיניים עשיר ומצליח 

נסיון לתחום העיניים(. חלקם יכולים להיות אנשים שאין להם שום 

בתחום אחר אבל רוצים להשקיע במשהו ועשו את הונם בתחום 

השקעת כגון מדליק שאפשר לדבר עליו עם הילדים בשבת )

אינטרנט( או משהו שעושה טוב לעולם )כמו אנרגיה ירוקה(. חלקם 

יכול להיות אנשי עסקים חדים שאינם מבינים את סביבת המיזמים. 

 לים" מנוסים שבצעו השקעות רבות דומות'חלקם יכולים להיות "אנג

קחו בחשבון המשחק הזה הרבה יותר טוב מכם. חוקי ומכירים את 

מילה שתהיה להם חברה וגם ירצו בשחלקם ידרשו החזקות גדולות 

 . חלטותהה קבלת תהליכיב

 

של הון  מוגבלות כמויות מביא כלל בדרך משקיעים של זה סוג

 סיבובעה ובדרך כלל לא משתתף בהשקעות המשך אחרי הלהשק

. זהל ל. כמובן שכמו תמיד יש חריגים לכשקעותהה של הראשון

מחבורה גדולה של משקיעים פרטיים,  במידה ומגייסיםמאד מומלץ 

ומביא כיצד מיזם בשלב מוקדם מתנהל אחד מהם, רצוי זה שמבין ש
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. כך ויכולת הצבעה בשם כל המשקיעים האחרים proxyערך, יחזיק 

בלת החלטות של איש ברגעי ק 20 עם תוכלו לדבר עם אדם אחד ולא

 בעלי מניות. 

 

 קרנות הון סיכון

 

הן גופי השקעה שמנהלים בדרך כלל סכומי כסף  סיכון הון ותקרנ

המנהלים בעצמם סכומי כסף ענקיים שרק מוסדיים גופים גדולים של 

 זה על התבדחל נהוגחלקם הקטן מושקע בתחום ההון סיכון. 

 . קצרותמאד יים ידאבל  עמוקים כיסים יש סיכון הון ותקרנשל

 

בהשקעה קטנה , למרות שיש להם הרבה כסף, יסתפקו רביםבמקרים 

ולקנות להם את האופציה להשקיע  "כדי להרגיש את הדופק"

במקרים אחרים ירצו להשקיע יותר כסף סכומים גדולים בהמשך. 

 ממה שהמיזם מבקש ובלבד שנראה להם שזיהו סוס מנצח.

 

הטובות שבהן ו אפיםטסטר עםמאד בעבודה  מנוסות סיכוןות הון קרנ

 מציעות רשת של קשרים מצוינת שליזם קשה להגיע אליה לבד.

בנוסף חלקן יכולות לסייע בקליטת כוח אדם איכותי, ראיית שוק, 

שיתופי פעולה אסטרטגיה, קשרים ללקוחות, סיוע בהשגת  פיתוח

 ועוד. 

    

 קריטריונים עם מגיעות סיכון הון ותקרנ, מקצועיים כמשקיעים

זה . ש של "סופר עסקה"חיפו: להשקעה גבוה אודעם רף מו מוגדרים

ה עם סיכוי להצלחה גדולה שזה גם אומר מרכיב אומר לחפש עסק

צל"ש או גבוהה של סיכון. הם מחפשים מה שנקרא בעגה המקומית 

בהשאלה מבייסבול מכונה אצל האמריקאים או מה שטר"ש 

Homerun. להכפלת הכסף פי סיכוי  50%ר עם סיפו הן לא רוצות

פי שלושים. ת השווי להכפלסיכוי  10%שלוש אלא סיפור עם 

בפועל משקיעי הון סיכון הם אנשים ולכן רובם הגדול שמרנים 
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 ושונאי סיכון. 

 

ממשיכות  כלל ובדרך ותאעסק תומאב נתקלות סיכון הוןות קרנ

ללכת קדימה עם קומץ מתוכן. הקרנות מקבלות מנדט השקעה 

ממוסדים   כספיים מוסדות, כלל בדרךשהם  ןשלה מהמשקיעים

עשוי להיות התמקדות בהשקעות במכשור רפואי  זה מנדט. גדוליםו

תוכנה או מיזם  מיזםלדוגמא הוא  כםהמיזם של אםבשלב מוקדם. 

נסו  .כםשל בכיוון יסתכלו לא אפילו הם אז, רפואי בשלב מאוחר

פעמים  מה הם נושאי העניין והמיקוד שלהם.לפני הפגישה להבין 

 רבות זה כתוב באתר האינטרנט שלהם.

 

הן גם . ומנוסה איכותי ניהול צוות מחפשות סיכון הון ותקרנ

לאחר ההשקעה )אם יש לכם מזל( עבודה מתודולוגית  תתיבומכ

ים הגבוהים ניהוליבסטנדרטים ה העבודה שיטותומצפות לראות 

 בתעשיה.ביותר 

 

 הלוואה

 

, פרטים, גם כמיזם וגם כגילהש קלהלוואה היא דבר ש, כללי באופן

עצוב אבל נכון. זה עדיה. בל להסתדר יםשיכולמוכיחים ברגע ש

עסקה נים להתקרב למעוניי יהיו לאובנקים  חוב ספקי, רבים במקרים

מאד לא עם סיכון גבוהה ובלי בטוחות מלבד התלהבות היזם והחזון. 

 מומלץ לתת ערבויות אישיות למיזם שלך.

 

Venture Lending 

 

על ידי קרנות הניתן מנגנון הלוואה )חוב( לחברות סטרטאפ 

. מלבד הלוואה עם משטר החזרים המתמחות בסוג כזה של הלוואות

במחיר  זכויות לקניית מניות החברהשהן  warrantsכולל גם הוא 

 IPשל נכסי החברה כולל ה . הלוואה זו מגובה בבטוחות קבוע מראש
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קודם כמובן להחזרים ההלוואה  החזר)הקניין הרוחני( שלה. 

מנגנון שימושי הלבעלי מניות. החברה מימוש עת שיכולים להגיע ב

 נראותכאשר יש של חברות סטרטאפ בעיקר שבשלבים מאוחרים 

 הכנסות. ברור לצפי להתפתחות העסקית ובה טו

 

 ממשלתיים מענקיםו ראשיה מדעןה לשכת

 

 חברה להקמת מהממשלה מענקים לקבל יכול אתה, שונות במדינות

 ואל, קרובות לעתים. או לעידוד שיווק חדש במיזם למחקר, חדשה

 תמלוגים, מקומית תעסוקה קידום כגוןשונות  מחויבות עם באים

 בארץ הרוחני הקניין על לשמור ותמחויב, עתידיות ממכירות

בפרט יכולות להיות מגבלות . 'וכהמחקר ו תוצאות שיתוף, הפיתוח

 והאל מהתוכניות חלקבנושאים עתידיים של מיזוגים ורכישות. 

, מזנון מסובסד היטב. יש "ארוחת חינם"נהדרת ומזכירות אם לא 

 ללמוד תכניות אלו, לקרוא את האותיות הקטנות ולהתייעץ אם צריך. 

בנוסף לקרנות ממשלתיות מענקים אלו יכולים להיות מקרנות דו 

 לאומיות המעודדות שיתוף פעולה שין שתי חברות בשתי ארצות.

 

 מימוןתזמון ה

 

 חמש לממן נוטים לא משקיעים. בשלביםצעות ומב תמיד השקעות

. מראש כסף כל את לשים מדי מסוכן פשוטכי זה  פעילות של שנים

י בשלב המוקדם כ, מראש כסףה כלגם יזמים לא רוצים לקחת את 

הכי הרבה במונחי אחוזים  "עולה"שווי החברה הכי נמוך ולכן 

מצד שני בשווי נמוך. של פעילות  לגייס כסף לשנים ,בחברה ודילול

די לא נותן אופק תכנוני ויש עלויות של זמן מימון לפרק זמן קצר מ

גיוס. איפה האופטימום? אנשים תהליך של ותשומת לב ניהולית לכל 

כמובן שזה רק . קדימה חודש 18אוהבים לדעת שיש מימון ל 

קריטריון אחד בסט הקריטריונים של בחירת ההשקעה ואם יש לך 

ת סתיר אחודשים בלבד, כנראה שת 6הצעה למימון מוקדם ל 
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חשוב לציין כי כסף משיך הלאה. תיקח אותו ותקפיצות השמחה, 

 מגייסים כשאפשר, ולא תמיד אפשר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צריך תמיד כמעט אתה, אצבע ככלל. אמנות הואנכון  פיננסי תכנון

 זמן לקחת יכול כספים גיוס, כן כמו. חושב שאתה ממה כסף יותר

. שצריך את הכסף(חודשים לפני  96-)מתחילים אותו לפחות 

 והעצה ההעדפה. ברוב המיזמים מגיעות מאוחר מהצפוי ההכנסות

 ולהוציאכסף ממה שנדמה שצריך  יותר לקחת תמידשכדאי  היא שלי

 .כסף ממה שיכולים פחות
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בחיי המיזם, הסיכון בכל שלב  , בהתקדמות מיזם תקינה,בדרך כלל

 המושקעים גדלים.הסיכון קטן, שווי החברה גדל וסכומי הכסף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 funding to milestones – דרך ניאבפי ל מימון

 

ישנם סיבובי השקעה הבנויים על פי אבני דרך. זה יכול להיות סבוב 

בו מיליון דולר נכנס מיד ומיליון דולר  דולר של שני מיליוןהשקעה 

של תזרים בלבד בכל מקרה עוד שנה )חלוקה טכנית עובר 

ההשקעה(. זה יכול להיות מיליון דולר עכשיו ומיליון דולר 

לקוחות, או כל תנאי אחר. לפעמים זה  10כשהמוצר עובד, כשיש 

ולפעמים כאופציה של המשקיע. היזם  תאוטומטיכהעברה מנוסח 

עבור רק יש בזה ערך צריך לשאוף לכך שיהיה אוטומטי אחרת 

אם ניתן את כל הכסף מראש. כמובן שליזם עדיף לקבל משקיע. ה

היזם לא יכול להיות בטוח שהמשקיעים ירא בעתיד עין בעין את מצב 

החברה ובכל מקרה כסף ביד מאפשר אופק תכנון ארוך יותר 

ופשטות ניהולית. גם העברות "אוטומטיות" יכולות להכיל אותיות 
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אם רק קטנות כתובות או לא כתובות שיאפשרו נסיגה בהמשך. 

 לגמריהאופציה אופציה של המשקיע לפעמים עדיף לוותר על 

נוספת את הזכות לדבר שוב על השקעה ולהסתפק בחלק המובטח. 

ת השקעה ייותנאיה יש לכם תמיד. יש לזכור גם כי לקיום של אופצ

חדש משקיע חיצוני מועמד כשלא מומשה יש חסרון. כל של משקיע 

ימש את האופציה, ישאל את שרואה שהמשקיע הקודם לא מלחברה 

מונעים ממנו יודע דברים מבפנים שהמשקיע שלא מימש עצמו אם 

המשקיע שמצב החברה נפלא, ש, שאין לך אחותוכיח לך ת. להשקיע

הוא או החליט שמהיום  גמר את הכסף שלו על השקעות אחרות

    .משקיע רק בנדל"ן

 

 המימון תהליך

 

 הבאים:  תהליך הפניה למשקיעים מורכב מהשלבים

 למשקיעים פניה 

 מנהלים תקציר שליחת  

  פגישה עם מצגתPowerPoint   שמספרת את הסיפור 

 עסקיתה תכניתמידע על ה ואולי נוסף מידע שליחת 

 המפורטת 

 נוספים מפגשים 

 ות ראשונית נאות תבדיק(Due Diligence)  

 רישום, סדר ונקיון( להשקעה ההכנת החבר( 

 על  ומתן משאTerm Sheet  וחתימה עליו 

 No shop הפסקת שיחות עם משקיעים חליפיים 

 סופית ותנאות תבדיק 

 הזרמה של הכסף ו סגירה 

 בחברה ערך יצירת 

 נוספים פיננסיים סיבובים 

 Exit- מכירה או הנפקה 
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 ?משקיעים עם משיגים פגישה איך...  אז

 

"עיוור", לרוב המשקיעים הפעילים יש ניתן לעשות פניה באימייל 

מכירים הצדדים  . עדיף כמובן שמישהו ששניפרטי קשר באתר 

וסומכים עליו יחבר את החוטים, כי יש סכנה שבריבוי הרעש של 

עסקאות פוטנציאליות, לא תקבלו את תשומת הלב הרצויה. כאשר 

אתם שולחים תקציר מנהלים ואימייל מלווה ודאו שהם קצרים 

הם  ,ים. ככל שאתם מכוונים למשקיעים מוצלחים יותרוברור

עסוקים יותר וסבלנותם קצרה יותר. תגיעו מהר לנקודה העיקרית, 

ומעטים מדי ללב הסיפור, ליהלומים שבכתר. החיים קצרים 

להעביר אותם בקריאה של חומר שווקי גרוע, או אפילו  םמעונייני

 חומר שווקי טוב. 

 

לפעמים יש מפגש מקרי עם משקיע פוטנציאלי באירוע. זו הזדמנות 

על רגל אחת מה המסביר  ,elevator pitch, המכונה גם לתת הסבר

. במידה והיה בינכם קליק, זה נתמענייהוא הזדמנות המיזם ולמה 

יצירת בהזדמנויות כאלו אל תהיו מעיקים מדי. יכול להוביל לפגישה. 

 החיבור, החלפת פרטי הקשר וענין בפגישה הם ההישג המיוחל. 

 

הכי גבוה במקום ממוקמים אינם ש משקיעים עםאת הפגישות  והתחל

, ללמוד שעור או התאמןל. זו הזדמנות כםשל" המשאלות רשימת" ב

 טובנהל ל כםל יאפשר זהשניים בדרך ולשפר את הסיפור בהתאם. 

בעדיפות עם משקיעים שנמצאים , עתידיותה פגישותאת ה יותר

יש . סיפורים סיפוראומנות של  הוא שיווק. יותר ברשימהגבוהה 

כאלו שנולדים עם היכולת, רובנו צריכים ללמוד את זה ולהתאמן 

מאד , למשקיעים כםשל הסיפור את יםמספר םכשאתוב. ששוב ו

כל הזמן  ותקשיב. אינטרקטיווי דיאלוג של בצורהחשוב שזה יהיה 

 םגם אם את יםכנואש ואל תצטיירשפת גוף. להערות וללות, לשא

עוד לפני  ,פוטנציאלי למשקיע לבוא מקובל. זה בהחלט אלוכ

כדי לשמוע מה הוא חושב. בפגישה כזו אתם  ,כספים יםשמגייס
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 משובלשמוע  םלא מגייסים כסף אבל מעונייניאתם עדיין מציינים ש

 המשקיע אם. ותדאג אל. כםשל הרעיון על שלהם ראשוני

 לחם מאז ביותר הטוב הדבר הואמה ששמע ש חושב הפוטנציאלי

גם אם ציינתם שעוד  ,הסס לנסות לדחוף כסף פנימהי לא ואה, פרוס

שיצרתם דיאלוג, הקשבה דו הוא ס. היתרון וגינמצאים בתהליך לא 

היותר ים ויותר טובהצדדים ה לדעתםלשמוע מה דמנות צדדית והז

ברעיונות והתוכניות שלכם. מדיאלוג הדרך ללימוד ושיפור רעים 

 מה טוב.  –עצמי סלולה. אם גם יצאתם מהתהליך עם משקיע מעוניין 

 

 הראשונה הפגישה לפני

 

 המידע את לשחרר יםיכול םאת. הרלוונטי המידע כל את ינוהכ

להתחיל בעיקר ולהעביר אין סוף פרטים אלא שלוח לא ל, בהדרגה

עם כל המידע  ניםיש יתרון להיות מוכ אך, המתאיםבקצב מידע 

בפאזל  החלקים כל כי להבטיח כםל יאפשר זההמפורט מראש. 

 ה קוהרנטית ומפורטת. נמתחברים ושניתן להציג תמו

 

 כים שיהיה לכםצרי םאתלפני יצירת הקשר עם משקיע פוטנציאלי 

 הכנה ברמה טובה של 

 

 (עמודים השלוששלמה ב עסקית תכנית) מנהלים תקציר 

 שקופיות 20 בערך  PPT ושקפי גבוי נוספים כיד הדמיון(

 הטובה(

 תקציב/  פיננסית תחזית 

 

 תחומיםה מהלפני הפגישה. הפוטנציאלים  המשקיעים על אספו מידע

מיזמים ב שקעיםומ גם הם האם ?כלל בדרךהם משקיעים  הםב

איזה  ?מטעמם לפגוש םכי רלוונטייה אנשיםה הם מי ?מתחרים

 מכרים משותפים יש לכם?
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 ראשון מפגש

 

לפתוח בלחיצת  .כםשל הנייד הטלפוןלכבות את . בזמןגיע חשוב לה

שאמא או אבא שלכם יד חזקה ובוטחת. להתלבש יפה. כל הדברים 

 קל ליפולאבל . זה נשמע טריוויאלי יתם קטניםילכם כשה ואמר

דקות בגלל פקק  20חרנו ב י"מצטערים אהאמירה . נושאים הללוב

לרושם ראשוני לא רציני או  לצערכםבדרך כלל וביל תתנועה" 

 ישר אחריכםשמתחילה לפגישה המתוכנן יזם הלפגישה מקוצרת כי 

 . כן הגיע בזמן

 

ולוודא שהם ברורות לשומע.  צריך להגיע מהר לנקודות החשובות

ליהם מובנים מעדקות של פרטים  30לא פעם השומע צריך לשמוע 

שמע כבר פעמים רבות מיזמים  ועל השוק שאותמידע כללי או 

כמו בחמישית של  עושה.שלכם אחרים, בלי לדעת מה בעצם המיזם 

ההתחלה של הפגישה מאד , טא טא טא טא!" "שמתחילה ב  בטהובן

 תתאמנו על הפתיחה, על התזמון ועל כל השאר.  חשובה.

 

 של ביותר בסיסית רמה על מצביע, זה ביקור כרטיסיתביאו אתכם 

 . ידס מיאין לכם? לכו להדפ כלפי המיזם. מחויבות

 

ציגו את הצוות, והניסיון הרלוונטי שלו למיזם, זה מאד חשוב. בלי ה

שקפים המספרת  20צניעות יתר ובלי שחצנות יתר. הציגו מצגת של 

תאמנו מספר זה לא תמיד קל. ה .פשטני לא אך פשוט הסיפוראת 

 ניםיגם כאלו שמב ,שה על קהלים ידידותיים שוניםפעמים לפני פגי

תי על יוגם כאלו שלא. תוודאו שאתם מקבלים משוב אמ את התחום

 תתאמנו ותתאמנו שוב. .באופן ההצגה הדברים שצריך לשפר

 

תוודאו בתחילת הפגישה כמה זמן יש לכם. אם יש לכם שעה לפגישה 

דקות. השאירו זמן לשאלות, סיכומים  45הקדישו למצגת לא יותר  
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 או בקשות להמשך התהליך. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

אליהן.  ותראו התלהבות אבל אל תטיפו. תקשיבו לשאלות ותתייחס

שאלות לפעמים מסיטות את הדיון ומפריעות לבנות אותו בצורה 

היה על זה תדקות  10שיזמים עונים "המתן זה לא מוצלח כמסודרת. 

 ". יש סיכוי שאיבדתם את הריכוז של השומע17תשובה בשקף 

. הדקות הקרובות הוא רק חושב על השאלה שמטרידה אותועשר וב

צרה לשאלתך, אנחנו מתכננים תשובה שאומרת "בקעדיף בהרבה 

מכירה ישירה בשוק האמריקאי, אבל יש חלק במצגת שמפרט את 

". כך גם לא התעלמתם מהצורך המידי לתשובה טרטגית המכירותאס

לא נסחפתם לשיחה עמוקה על המכירות באמצע הפרק על אבל 

הטכנולוגיה. אם ניכר שנושא הטכנולוגיה הוא ברור ויתרונו מוסכם, 

 למינימום ולזרום עם תחומי הענין של המשקיע.  רצוי לקצר

 

 20דקות ולהשאיר  40שקפים ניתן להעביר ב  20מצגת של 

לשאלות. תזמנו היטב את הדיבור על פי הזמן שיש לכן, התרגול 

חשוב ומומלץ לתרגל במוד מהיר ואיטי. אל תדקלמו את הטקסט או 
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 תקראו אותו אלא תספרו סיפור בהתייחסות אליו.

 

(  Non-Disclosure Agreement = NDAהסכמי הסודיות ) נושא

 שונאים אנשים, ראשיתמטריד יזמים רבים. זו סוגיה לא פשוטה. 

לחתום עליהם, וקשה לגרום לאנשים לעשות משהו שהם שונאים. 

ובקווים כללים  גבוהה ברמהעם משקיעים  יםמדבר םאת אם, שנית

 ,תייחודיכם טכנולוגיה ל יש אםכמובן ש. בכך צורךבאמת  אין אז

מתכוונים להגיש עליה פטנט והולכים לקיים עליה דיון עמוק עם 

אולי יש בכך צורך.  –איזה מומחה תעשיה שאולי מתחרה בכם 

כשותף בקרן הון סיכון, מתוך אלפי חברות שפגשתי,  יבשבע שנותי

. החיים קצרים מדי NDAאני זוכר בדיוק פעמיים בהן חתמתי על 

שעה לדבר עם מישהו רלוונטי ומעניין, לבזבז את  ואם יש לכם

וכן, אתם צודקים, יש . חבלהשעה הזו על ניסוחים משפטיים יהיה 

סיכוי שהם יראו עוד כמה יזמים שעושים דבר דומה למה שאתם 

מתכננים. זכרו! הסיכוי שיגנבו לכם רעיון הוא קטן מאד עד זניח 

רעיון לא ימומש הוא )וגם לא ממש ניתן למנוע את זה(. הסיכוי שה

עצום. דברו עם העולם והמשקיעים הפוטנציאלים בצורה פתוחה 

כל זה לא סותר את הצורך בחלק מהמיזמים להגן על ה יחסית. 

Intellectual Property .שלכם על ידי בקשות פטנט 

 

 אף םאת. ולא רק לשותף הבכיר בחדר נוכחים לכל לב מושיבפגישה 

הטיפוס השתקן בפינה הוא לא מקבל  אם לדעת יםיכול לא פעם

לבדוק את החברה יותר על ידי הצוות ההחלטות או האדם שיתבקש 

אנשים חייכו והשרו אווירה נעימה. קשר עין עם כולם.  ולעומק. צר

אוהבים לעסות עסקים עם אנשים שמרגישים בנוח במחיצתם. 

אל  עסקים מתבצעים בקלות רבה יותר כאשר האווירה נעימה.

למאזינים להרגיש בורים או טיפשים. היזהרו מאד מהומור. תגרמו 

יתכן מאד שלשומע אין חוש הומור או שיש לו מאד שונה משלכם. 

 בוודאי שאין להתבדח על חשבון השומעים או לעקוץ אותם.  
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Follow Up 

 

ציין כמה לאימייל. נסו בלאחר הפגישה יש לשלוח כמה מילות תודה 

מומלץ . בפגישה ומועילים נעימים שהיו ספציפיים אלמנטים

 .בשמםבפגישה  המשתתפים לכל תייחסלה

 

יותר לפגישה הבטחתם בפגישה. כדאי לבוא ש המידע כל את ושלח

מאדם אחד ואז בזמן שאחת מציגה ועונה על שאלות השני יכול 

באימייל בקשות או הבטחות שניתנו.  ,שאלותהערות, לרשום 

 לנושאים מיוחדת לב תשומת להקדישיש  ,אחר הפגישהנשלח לש

 המשקיעים אם. פתוחים קצוות להשאיראין . בפגישה שהועלו

יתקשה להמריא  כםשל שהמוצר אומדי  קטן הוא שהשוק חושבים

כל שהשוק גדול  על המצביעים מקורות שלושהבשוק הזה, ולכם יש 

זה הזמן להפוך את סימני  – תושני לקוחות מפתח שמגלים התעניינו

י קריאה. צריך להתייחס ברצינות לספקות שעלו. השאלה לסימנ

 כיםצריו יםרוצ מיםכיז םואז את, כי יתכן שיש בהם ממש, קודם כל

סימני שאלה אלו יתכן ומטרידים  ,. בנוסףיםנכנס םלדעת למה את

מתן משקיעים אחרים שלא ציינו את זה בצורה כל כך ברורה. 

תשובות ברורות על בסיס עובדתי המחזקות את טענותיכם ישפיע על 

 אופן הקבלה של טיעוניכם ויקטינו את חששות השומעים. 

 

במיוחד להערות, שאלות ומשוב שחוזרים שוב ושוב.  קשוביםו הי

 יש פתגם ישן וטוב 

 לך לשכב".  –כור י"אם שלושה אנשים אומרים לך שאתה ש

 

 הוא, המשקיעיםכם ושל של כיווני דואינטרס  הוא follow up בעוד

קדימה את התהליך  לדחוף. זו תכונה טובה כםקודם כל הדאגה של

 זו איכות כי מניחיםאוהבים תכונה זו. הם  משקיעים. הולא להרפות
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ת גם כשתצטרכו לרדוף אחרי עובד מבוקש, לקוחות שימושי תהיה

 או משקיעים בסיבובי ההשקעה הבאים. 

 

  מאוד ייתכןאינם מעידים על חוסר ענין.  ,נענו שלא שיחות או מיילים

ימות שלהם או בעסקה יהשקעות הקב עסוקים פשוט שהמשקיעים

. סגלו לכם שלה תהליך בדיקת הנאותות שהם כבר באמצעאחרת 

 עור של פיל. 

 

קחת ל יםחייב לא, תשובה שלילית ממשקיעיםים מקבל םאת כאשר

  Portal IIהווידאו המדהיםמשחק ב שאומרים כמו. התוא

 אתשלח  – לימונדה אל תעשה, לימונים לך נותנים כשהחיים"

 לדחותשצריך , אומר לא אני, הרצינות בכל אבל!" בחזרה הלימונים

אבל לא צריך להתנתק בגלל . להיפך. םהשל הדחייה מכתבאת 

. עליהם לא לכעוסששל המשקיעים להשקיע כרגע ובוודאי  סירובה

 תודה יאסירבקשו ביקורת בונה, תהיו קבלו את זה באופן ספורטיבי, 

 מאחורי ההיגיון את להבין ונסכם. ל נושנת הלב ותשומת הזמן על

 לא זה"תשובה הלקונית מעבר לשלב . תנסו לעבור כםשל הדחייה

 ההשקעה קריטריוני עם אחד בקנה עולה לא זה" או "אנחנו זה, םאת

 םאת. שמשקיעים אומרים בנימוס אחרתים שפ מסאו כל " שלנו

נים כדי להגיע  מוכבב הסירו מאחורי רציונלהמ הרבה ללמוד יםיכול

דיאלוג עם המשקיע על  וקיע הבא או לסיבוב הבא. שמרלמשיותר 

לכתוב ומומלץ שבועות או חודשים לגיטימי מספר אחרי , שסרב

 עדכון על לקוח ראשון, השקת מוצר, כתבה בעיתון, קליטת איש

צוות בכיר או כל מאורע משמח אחר. זה לא חייב להוביל לפסים 

אבל משקיעים מעריכים את התכונה המצוינת  ,מעשיים באופן מידי

הזו של תחזוקת קשר. הם מניחים שכך תנהגו גם עם לקוח שלא יהיה 

דרך לבסוף כשיסגרו לכם את הדלת, תחזרו ומעונין במוצר שלכם, 

 החלון. 

 

 יםעומד םשאת דיעהיותר מהי יםשקיעשמושך מ דבר שוםאין  ו,זכר
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גם איכותי אחר. גם משקיעים נעים בעדרים.  ממשקיע מימון לקבל

 תינמעונהון סיכון מצוינת ן קרלהם ש והם מושפעים ממותגים. תגיד

חוששים שהעסקה הם אם  להשקיע ומיד ירצו להצטרף לסיבוב.

יזוזו מהר יותר לקראת החלטה הם נחטפת מתחת לאפם, יש סיכוי ש

 ובשווי גבוה יותר. 

 

 !שימושיחשוב ו הוא  Due Diligenceת נאותות בדיק תהליך

 

סדרה של בדיקות  היא (Due Diligence = DD) ותנאות תבדיק

, ביקורתיתהליך  זה". הסיפור" את לאמתשמשקיעים מבצעים כדי 

 ראשון במבטבתוכניות העבודה. " אבן כל פךוה"ש ומעמיק עובדתי

הכללי תסריט ההתוכניות העסקיות נראות אותו דבר.  כל, ומרחוק

טוב  י, יש לנו פתרון ייחודמציעים שאנחנו למה גדול שוק יש"הוא 

את השוק בסערה". כאשר כבוש מהמתחרים והוא עתיד ליותר 

 אם גלה מבדיקה יסודי  תהליךמתקרבים התמונה היא קצת שונה. 

השוק קטן או גדול, אם הפתרון באמת מעניין את הלקוחות, האם יש 

 לו יתרונות משמעותיים על מתחריו, האם הצוות באמת כל כך טוב

 "מחזיק מים"שווקי  / תמחירי/  , האם המודל העסקיועובד טוב ביחד

ינסו להבין את השאלות הללו דרך בקשת מידע משקיעים ה. ו'וכ

, שיחות עם אנליסטים ובדיקות עומק מהחברה, שיחות עם לקוחות

הוא חשוב  ,למה אני טוען שעינוי מתמשך זהאם כך פרטניות. 

 ושימושי עבורכם? 

 

 זה. כםשל המשקיעיםאשר ממיזם ב יותר יםמשקיע םאת מיםכיז

. DD  -ה לברר את כל השאלות שעולות בתהליך כםשל האינטרס

 מכשוליםככל האפשר את ה מוקדם לאתררוצים  אתם 

חייב מ, כםלגלות שבמבנה העלויות שללדוגמא . פוטנציאלייםה

מהמתחרים, דבר המגדיל את  20%למכור במחיר שהוא גבוה ב 

 בעיה של מוקדם זיהוי, זו תובנה חשובה. ריימכהמוצר לא שהסיכון 

הפתרון  כדי לנסות לפתור את הבעיה. קשה לעבוד כםל מאפשר
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מיצוב , פתרוןהרכיבי משינוי , הורדת עלויותעשוי להיות תהליך 

בכל מקרה ועוד.  גבוה יותרבמחיר אחר למוצר שמאפשר מכירה 

   ים פקוחות.יניהתמודדות עם הקושי בע

 

וטובות  מוצקות תשובות למתן כםאתמכריח  מתודולוגי DD תהליך

זהו תהליך מאתגר בו יציגו לכם שאלות . ביותר הקשות לשאלות

 קשות כמו: 

 

כמה מנוסה הצוות הניהולי? מה עשה בעבר שמכשיר אותו לאתגרים 

 המוצר ואת העסק את הופך מה ?כם כיזמיםתא מניע מההבאים? 

יש מובילי דעה או ש או, כםשל הדעה רק וז האם? ייחודיל כםשל

 ?בתעשייה משתלב כםשל המוצר איךלקוחות שיסכימו עם זה? 

כיצד תתחרו  ?כםשל צמיחההו המכירותתחזית  את תםקבע כיצד

ותצליחו מול חברות גדולות בהרבה? האם יש פטנטים המגנים על 

ח ומצב איוש כ מהפטנטים של אחרים?  יםההמצאות? האם מפר

 העיקריים הסיכון גורמי הם מהאדם? מה תכניות האיוש העתידיות? 

 ?להתמודד איתם כםשל התכניתאיפה האתגרים ומה  ?של התוכנית

 

ות להיות רשימה חלקית של השאלות שיכולהרשימה הזו היא 

לכם.  אומרים שהטיפש שבאנשים יכול לשאול יותר שאלות  ותצגמו

. רוב המשקיעים אינם טיפשים ולכן ןממה שהחכם יכול לענות עליה

  יכולים להציג שאלות רבות וטובות.שהם על אחת כמה וכמה 

 

ן אם משקיעים ולכשיוצגו על ידי בשאלות תיות למזלכם, יש חזר

התחלתם לצבור תשובות מפורטות וטובות לשאלות הללו מול 

משקיע אחד, הן ישמשו אתכם בהמשך התהליך מול משקיעים 

 אחרים. 

 

על שאלה קשה שהוצגה לכם. טוב ' יודע לא אני'זו לא בושה להגיד 

 .משרדתגיעו ל כאשר יותר מפורט מידעו שתשלחלא פחות להגיד 



]94[ 
 

מאורע כגון יש גם שאלות שלא תדעו את התשובה עד שיקרה 

שחרור המוצר, לקוח ראשון וכו'. לשאלות שכאלו עדיין חשוב לתת 

אינטליגנטים לגבי הערכות ממספר כוונים שונים וניחושים 

התוצאות. לא פחות חשוב לתאר סצנריו של "מה אם" לגבי 

 האפשרויות השונות. 

 

מסר למשקיעים. זו כמובן חובתכם מידע הנאמיתות ההקפידו על 

לא פחות חשוב הקפידו לא למכור בולשיט החוקית אך גם המוסרית. 

 לעצמכם. אופטימיות כן. אילוזיות לא. 
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 Term Sheetהבנה של מסמך  .01

מה אומר כל חלק בו, למה חשוב להבין אותו, וצרות טובות של אנשים 

 שהו מעונין להשקיע במיזם שלהם ישמ

 

מסמך  כםל שולחים הם, עסקה להציע רוצים משקיעים כאשר

Term Sheet  של העיקריים התנאים את המפרט מסמךשהוא 

, כמובן) המסמך של תנאיםעל ה מיםמסכי םאת וכאשר אם. העסקה

 משקיעיםאתם וה( נעשוש מסוימים ושיפורים תיקונים לאחר

בו אתם  no shopעם החתימה יתחיל בדרך כלל מצב  .יועלותמים ח

ת לבדיקמפסיקים לחפש מסלולי השקעה אלטרנטיבים ועוברים 

 משפטיתה עבודהה. מפורטת משפטית ועבודה סופיות ותנאות

תהיה על בסיס העקרונות לקראת חוזה ההשקעה  מפורטתה

 : הם המפורטים המשפטיים החוזים. Term Sheetשהוסכמו ב 

 המניות רכישת סכםה SPA = Share Purchase 

Agreement  

  הסכם זכויות משקיעיםInvestor Rights Agreement  =

IRA 

 של החברה תיקון לחוזה ההתאגדות Amended and 

restated articles of incorporation 

אתר של עמותת ההון ב כאלה מסמכים של דוגמאות לראות ניתן

ך הדין או לבקש מעור www.nvca.org -בסיכון האמריקאית  

 .שלכם

 

הוא מעין זיכרון דברים של ההסכמות העקרוניות  Term Sheetה 

עמודים. אין להקל בו ראש או  7עד  2העיקריות בין הצדדים והוא בן 

 לחשוב שתשנו משמעותית את סעיפיו בחוזה המלא. 

 

 מפתה מאוד יהיה זה, משפטית ושפה בירוקרטיה הרבה כך כל עם

 דומות בעסקות פלישט דין עורךהעבודה לתנו את "לומר בפשטות 

זה לא כל כך ". כם מה בדיוק צריך לעשותל יסביר ואוה בעבר רבות
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שיש בניהול מיזם הרבה דברים העצובה פשוט. זה הרגע לתובנה 

הוא אחד משפטי הנושא ה. יםלהבין אותם אבל חייב יםלא רוצאולי ש

וון שנושא ההשקעה יכמובן שתיקחו יעוץ משפטי אבל מכמהם. 

חייבים להבין את הנושאים  – מרכזיהוא נושא וזכויות המשקיעים 

 כל הממבו ג'אמבו המשפטי צריך להפוך לנושא ברור .לעומק

 אחריותה, יום של בסופולשאול עד שתבינו.  ואל תתביישעבורכם. 

 .המייעצים הדין עורכי על ולא החברה שלכםכם וכתפי היא על כתפי

 

והנושאים  המרכזיים המונחים של מההגדרות לקח הסבירל אנסה

תחליף בשום אופן איננו זה כמובן .  Term Sheet -בהמטופלים 

ההסברים בעברית הולם או לשיקול הדעת שלכם.  ליעוץ משפטי

 ךאבל בחברות סטרטאפ בתחום ההי טק החוזה תמיד באנגלית, מתו

לאומית, צריכה להיות מוכנה לפעילות בינמחשבה על כך שהחברה 

 בינלאומיים. או רוכשים משקיעים כולל לכניסה אפשרית של 

 

לסוף הפרק כרגע, דלגו נושא כבד זה אם לא מתאים לכם להתעמק ב

 לעמודים הדנים בשווי חברה. 

 המרכיבים אתמכיל  Term Sheetאם החלטתם לצלול פנימה, 

 :הבאות משפטיות והגדרות

 

The Parties - הצדדים  

 

משני צדי השולחן על הנייר  שחותמים גופים/  האנשים הם הצדדים

 דו צדדיות מחויבויותכולל שהזה במבט ראשון הארוך והלא מובן 

מומלץ , פרטיים משקיעים של גדולה בקבוצה מדובר אם. רבות

שאחד מהם יהיה הנציג שמדבר בשמם ומחזיק "פרוקסי" מהם 

אם מדובר במספר קרנות הון סיכון, בדרך כלל לפעול בשם הקבוצה. 

אחת מהן מובילה את העסקה, מנהלת את התהליך והשאר מצטרפות 

 אליה. 
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  שיונפקו ערך ניירות

 

)חתיכות נייר קטנות המגדירות את הבעלות  מניות יש חברה לכל

וחלקם מניות  (common) רגילות הם מניות  חלקם. עליה(

 מניות יהיו מייסדיםל כלל בדרך.  (preferred) מועדפות או בכורה

 זה" העדפה. "מניות מועדפות יקבלו, שהמשקיעים בעוד רגילות

 מיעוטמהווים , פחות בהתחלהל ,המשקיעיםה משום שכהגנ משמשת

במקרה של ש הבטחה קבלת להיות יכולה להעדפה דוגמה. בחברה

מניות הרגילות. מחזיקי ה לפני בחזרה כספםפגשו את י הםמכירה 

העדפה אחרת יכולה להיות זכויות הצבעה שונות או זכויות ווטו 

, הם מימון של שני סיבוב יש אם, כלל בדרך. מסוימיםבנושאים 

היה לו עדיפות על הסיבוב תיקבלו סוג חדש של מניות מועדפות ש

שיהיו לו עדיפויות על מניות  Preferred Bהראשון )למשל 

Preferred A .)  ל שסיבוב התנאים של המניות הם תוצאה בכל

משא ומתן עם המשקיעים החדשים. התנאים הם פונקציה של יכולת 

פונקציה של מצב ההשקעות המקובל  ,המשא ומתן אבל לא פחות

 -גון של מניות כות נוספות בשוק באותו זמן. יש גם הגדר

Preferred Participating Shares  .היא  הגדרהה משמעות

קודם מקבלים הללו מכירה המשקיעים בעלי המניות  שבמקרה של

בתוספת ריבית ברוב המקרים את השקעתם הראשונה בחזרה )

( ואחר כך משתתפים במזומנים שנותרו לפי מוסכמת מראששנתית 

 . במניות החברה חלקם היחסי

 

 כמות הכסף המושקע בסיבוב

 

, כלומר, (Closing) "סגירהה"במועד  לחברה לתת ניתן מימון

והמניות מונפקות למשקיעים כנגד , חתומים המסמכים כל כאשר

בחלק מהעסקאות הכסף לא מועבר במכה אחת אלא . הכסף תהעבר

 סגירהה בשעתעברת לחברה מו מהכסף מחצית למשללפי אבני דרך. 

 החלטת לאחראו  סגירהה לאחר 13 -ה בחודש, השני והחצי
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. בעוד שמימון לפי אבני דרך הושלם שהמוצר לאחראו  דירקטוריון

 התנאים אם במיוחד, מסוימים, יש לו גם חסרונותהגיוני במקרים 

במידה והתשלום השני . או מאד קשים להשגה היטב מוגדרים אינם

לא בוצע מסיבה כלשהי זה יוצר קושי לגייס הון מגורמים אחרים. 

 יותר יש בפנים משקיעיםל כי יניחו טבעי באופן חדשים משקיעים

, מצאו את ההשקעה אטרקטיבית לאעל מצב החברה ואם הם  מידע

 .לטעות עלולים הם, כמובן. סיבה לכך יש בטח אז

 

 Pre Money Valuationשווי חברה לפני הכסף 

 

 נכנסהחדש של המשקיעים שווי שמיוחס לחברה לפני שהכסף ה זהו

"שנה עבדתי כמו חמור ואתם  ,. כאן המקום בו יזמים נעלביםלקופה

חושבים שהמיזם שלי שווה רק מיליון דולר?" תנשמו עמוק. צ'ק 

את הסיבוב הראשון  דולר פחות ממיליון לשפוינט גייסה לפי שווי 

 שלה, גם לכם מותר. 

 

אם הערכת השווי לפני הכסף של החברה היא עכשיו בואו חשבון. 

$3M  $1וסכום הכסף שהושקע בסיבוב הואM  אז שווי החברה

. זה גם אומר  $4Mהוא  Post Money valuationאחרי הכסף 

  חזקה שלהם"( היא אשהאחוזים של המשקיעים בחברה )"ה

 25%   =(1 +3)1/   

 

 אופציותה תכנית

 

, הייטק בתחום בעיקר, רץ עובדיםמלת נפוץ זה, בחברה מניות מלבד

 לקנותהזכות ופציה שניתנת היא הא". אופציות תכנית" באמצעות

 מניות לקנות הזכות את לך יש אם. קבוע במחיר החברה של מניות

ם הערך של וא אחד דולר של( ערך) "מימוש מחירב" החברה של

לקנות הזכות הזו  אז$, 10 עד עלה, את האופציה המניה מאז שקיבלת

יש . דולרים תשעה שווהמשהו ששווה עשרה דולר תמורת דולר, 
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כולם ענין משותף לכי  םעובדיבעלי המניות והזהות אינטרסים בין 

לתמרץ הן גם כלי האופציות . לאורך זמן המנייה בשווי עלייהב

עובדים להישאר בחברה לטווח ארוך. זאת על ידי מנגנון של הבשלה 

שהוא מנגנון המשחרר להם את הזכויות ,  Vesting)) של האופציות

 בהדרגה לאורך זמן.

  

על  תרבעוני ההבשל עם אופציות 20,000, לעובד נתת אם, לדוגמה

 קיבלו רק  הם, שנים שלושעזבו אחרי  והם, שנים ארבע פני

 ספציפי מאוד תחום היא אופציות תכנית הגדרת. אופציות 15,000

אפשריות בין השאר כי יש להגדרה השלכות ) מקצועי לייעוץ שקורא

כוי הסי יבתחום המס לחברה ולעובד(. בתחום הסטארטאפים עתיר

 הפנויה לחלוקה, מקובל שכמות האופציות בשלב מוקדם ,והסיכון

במקרים רבים . ההחבר של העצמי מההון 10%, למשלהיא 

"מרעננים" ומגדילים את כמות האופציות החופשיות לחלוקה בכל 

 . על ידי הקצאה נוספת סבוב השקעה

 

יש לשים לב שההקצאה היא בדרך כלל לפני הסיבוב כלומר בסיבוב 

הראשון היא מחלק היזמים ובסיבובים בהמשך מחלק היזמים 

והמשקיעים הקיימים. ניסוח כמות האופציות מבוטאת במונחי 

אחוזים פנויים לחלוקה אחרי הסיבוב. כמות אחוזים אלו משפיעה 

 ני הסיבוב. חזק ובאופן לא לינארי על השווי בפועל לפ

  

 בתמורה שימוש

 

של הכסף המגויס.  םהשימושים הלגיטימיי את מתאר בעצם זה

 םלפעול לפי הנושאים שהגדרתהשימוש הזה הוא בדרך כלל 

 ם.ולפי התקציב שהגשת ותיכםבמצג
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 : Liquidation Preferences פירוקב פותיעד

 

Liquidation נים, למזומ המניות את כיםהופ אתם שבה הנקודה איה

הזה של  בדימויי מרענן כך כל משהו ישלמשל בעת מכירת החברה. 

 מים חיים עבור קבלת כסף באירוע של נזילות. 

 

שקיעים ממ דולרים מיליוןניקח לדוגמה את המקרה שגייסתם 

 שהחברה נגיד בואו, עכשיו. שלכם חברהב אחוזים 25המחזיקים 

הכסף היה מחולק לפי  ,פות בפרוקיללא עד .800,000$ב רק נמכרת 

מהון  25%המחזיק  למשקיע$  200,000 כלומר הון ההחזקה ב

כוון שהמשקיע דאג יזמים. מל$  600,000 -ו  המניות של החברה

 למשקיע כויל$  800,000  -ה, Liquidation Preferenceלסעיף 

$ 200,000כשחושבים על זה, הוא עדיין הפסיד . במלואם כםשל

 שהכנסתם אותו לתוכה. מתוך המיליון שהשקיע בהרפתקה 

 

לסיבוב האחרון יש בדרך כלל , גיוסשל  סבבים מספר והי אם

קדימות על קודמו ולזה על אלו שלפניו. במילים אחרות כסף אחרון 

שנכנס הוא הכסף הראשון לצאת והשאר מתחלקים במה שנשאר, אם 

 נשאר. 

 

 Liquidation Preferencesההחזר הכספי הוא על פי זכויות ה 

שבדרך כלל הן לפחות הכסף שהושקע בצרוף ריבית שנתית מוסכמת 

בכורה ה בעלי מניות שאחרוני אחרי רק. התלויה במשא ומתן מראש

לחגיגה. אם מנויות  בעלי המניות הרגילותיצטרפו  םאת חלק וקיבל

הן מומרות בסוף   Preferred Participatingהמשקיעים הן מסוג 

של הכסף הנותר  האחרונה בחלוקהומשתתפות הרגילות  למניותגם 

 על פי חלקן היחסי בחברה.

 

, אז הנה הוגן לא הוא הזה האיזון חוסר כי לחשוב עשויים אתם

 כספי את לקחת כםאת מכריח לא אחד אףתזכורת חשובה. 
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השקעות ההון סיכון,  רוב. תזכורת נוספת היא שבהמשקיעים

או  .מועדפים אלו, יפסידו את כל כספם בתנאים אפילו, המשקיעים

 במילים אחרות הסיכוי חייב לפצות על הסיכון.

 

 יכול זה מסוימים במקרים, זאת עם. חוקית זכות היא פירוקב תופיעד

מכירה נואשת  שתיארנו קודם של דוגמהב. כפוף למשא ומתן להיות

לבעלי  $800,000 -ב Fire Sale)מתחת לשווי הכסף שגויס )

קבלו כל וההנהלה אין אינטרס למכור כי לא י רגילותהמניות ה

להמשיך ולחפש עסקה יותר תהיה הנטייה שלהם תמורה מהעסקה. 

טובה ולא לקחת את ההצעה הזו. אם המשקיע חושב שהאלטרנטיבה 

היא סגירת החברה ומעדיף כיסוי חלקי של ההפסד על פני מחיקה 

ה לטובת מושלמת של ההשקעה יתכן שיקצה חלק מתמורת העסק

אינו חייב לעשות זאת לפי בעלי מניות אחרים או עובדים, על אף ש

עדיף להיות נבון יש מקרים בהם  .לשון ההסכם ומבחינה חוקית

 מאשר צודק.

 

 דירקטוריון והשתתפות הצבעה זכויות

 

   החברה  דירקטוריוןמועצת מנהלים המכונה גם  יש חברה לכל

(Board of Directors) החלטות. אליו מדווחהמנכ"ל  אשר 

 םאת. מנהלים מועצת אישור טעונים מרכזיים ונושאיםחשובות 

 הדולר את תםשהבא שברגעהבין ואחר כך להפנים לכים צרי

מאותו רגע ". התמימות אובדן"מתרחש אירוע של  לחברה הראשון

אתם עובדים בשביל מישהו, חייבים בדווח ואינכם בני חורין לעשות 

בבורד יש במיזם כרצונכם.  לא רוצים? אל תגייסו כסף חיצוני. 

נציגים של יזמים, משקיעים ולעיתים חברי בורד בלתי תלויים אבל 

על כולם חלה החובה לדאוג לטובת החברה. אמנם טובת החברה היא 

עלי המניות שלה אבל אמירה זו פתוחה לפרשנויות לדאוג לטובת ב

 מחזיק משקיע אםוגורמים שונים יכולים לראות אותה באופן שונה. 

 כלאחד מושב לו לפחות מהציפיה היא שיהיה , מהחברה אחוזים 25
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 פתוח למשא ומתן בין כמובן זה. בדירקטוריון מושבים ארבעה

כן שיהיה לו יותר יתשל משא ומתן זה, ובסופו , המעורבים הצדדים

 או פחות מחלקו היחסי באחזקות בחברה. 

 

כל מוגדר ב או קבועשל מועצת המנהלים יכול להיות  ר"היו תפקיד

 ר"יולבמקרים מסוימים . עבור אותה ישיבה ישיבת בורד מחדש

לפתרון מחלוקות כאשר  מכריע נוסף קול להיות יכול הדירקטוריון

זכויותיהם ש מהאפשרות חוששים משקיעיםה .ההצבעה מאוזנת

 תרחיש לעצמכם ותאריקופחו אם לא יהיו להם מנגנוני בקרה טובים. 

עם וגייס כסף לרעיון או תוכנית אחת  מישהו שבו במקרה קיצוני

 זו. הכסף שגייס עם לגמרי אחר משהו לעשות ללכת מחליטהזמן 

 זכות יבקשו ,להיות מיעוט בשלב זהעשויים ש שהמשקיעים הסיבה

. של פעילות החברה עיקרייםה נושאיםהחלטות הנוגעות ל על וטו

אבל היא מאד מקובלת. , ומפחידה ארוכה להיראות עשויה זו רשימה

 –קודם ולוקח הרבה זמן להפנים העובדה שצוינה היא גם נובעת מ

ועובד עבור בעלי המניות שלו ולא מועצת המנהלים ל מדווח ל"המנכ

תקראו את המשפט זמים, מכוון שזה לא אינטואיטיבי לילהפך. 

. במחברת אם יש צורךפעם  100הקודם כמה פעמים או תכתבו אותו 

 קאפיש?

 

חזות  םאבל אינ יםבבורד חשובמספר המושבים וזכויות ההצבעה 

 אחוזי 75 להחזיק יכולים משקיעיםאפשרי אחד ה תרחישהכל. ב

 עצמאות על שומר, זאת בכל ל"המנכ אבל, בדירקטוריון שליטה

 בעלים של  רק להיות יכול משקיעבחברה אחרת ה. מוחלטתמעשית 

 בסופו. סופר דומיננטיגורם  להיות עשוי ועדיין מהחברה אחוזים 25

 .הקשר איתםו שלהם הציפיות ניהול, אנשים סביב הכל זה, היום של

 

 הרבה מהנושאים החשובים של החברה נדונים מחוץ לישיבות הבורד

בין השאר בגלל שתכיפות האירועים עולה על תכיפות ישיבות 

הבורד. מנכל טוב מקפיד לא להגיע לבורד בלי עבודת הכנה מקדמת. 
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בורדים שונאים הפתעות רעה. מנכ"לים מנוסים דנים בחלק 

 בדברים בפגישות אישיות לפני הבורד.  מהדברים

  

למנכ"ל. וחשובה בורד מוצלח הוא תמיכה מצוינת , כללי באופן

עם  ,11מנכ"ל זה תפקיד מאד בודד, קצת כמו השוער בבעיטת ה 

שחברי  וודאל נבון מ"מנכ. על הכתפיים הרבה מאד אחריות

הדירקטוריון ובעלי המניות מעודכנים בזמן באירועים חשובים 

זה מומלץ . דירקטוריוןה לישיבות קשר ללא, ובנושאים חשובים

יועצים , Advisory Boardלבורד יהיה לחברה גם בנוסף ש

. אפשר גם םומסיעים למנכ"ל מניסיונ השמבינים את התעשיי

כחבר בורד פורמלי  Industry Expert,להכניס למועצת המנהלים 

ניסיון רלוונטי  שילובם של אנשים עם אבל בהחלט ניתן להסתמך על

 .  , דרך יעוץ והכוונה למנכל ולבורדבלי המחויבות הפורמלית

 

בורדים קטנים כי הם בדרך כלל ל היא, אישי באופן, שלי ההעדפה

 "משקיפים" להוסיף יםיכול םאת, פעם מדי. יותר אפקטיבים

(observer) קטן משקיעלחברה  פיםמצר םאת אם במיוחד, לבורד .

 יתכן אבל למתרחש בחברה על חשיפה משקיע כזה יכול להתעקש 

 משקיףלרצות אותו. בשביל נוסף להוסיף חבר בורד תרצו ולא 

 בבורד יכול להיות פתרון טוב.

 

 : Anti Dilution  דילול אנטי

 

 שיעור את ,מקטין כלומר" מדלל" השקעות של חדש סבב כל

 . מו לושקד בעלי המניותשל  בחברההאחוזים  אחזקותה

 

מיליון  3י שווי לפני הכסף של לפ דולר מיליון  עיהשק 'משקיע א אם

 הסיבוב של בסופו, החברה של מניותה מהון 25% מחזיקדולר הוא 

ליון ימ 10מושקעים  ,הבא בסיבוב, יותר מאוחר בשלבנניח ש. הזה

, ומשקיע א' לא דולר ליוןימ 10לפי שווי לפני הכסף של דולר 
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. זהה סיבובשקנה ב חדשות מניותלכן אין לו ו השתתף בסיבוב

 כעת רק והוא מחזיק  50%ב  דילולהמשקיע עברה  של חזקהאה

 בעצם זהכשחושבים על זה, . אחרי הסיבוב החברה ניותממ % 12.5

  $1Mשל  הקודמת ההשקעה. נשמע שזה ממה טוב יותר הרבה

   $20M ב כיום שמוערכת, מחברה 12.5% של לנתח תורגמה

 אם נעשה חשבון זה: לאחר הסיבוב.

12.5%  x  $20M  =  $2.5M 

מאורע חיובי, ההשקעה  הכלסך כלומר בזכות אותו דילול, שהוא ב

חשוב להבין כי בשלב זה ועם  מאשר קודם. 2.5שווה על הנייר פי 

מימון משמעותי בקופה, גם ההסתברות להצלחה בדרך כלל גדלה 

 משמעותית.

 

. אם הוא יקח את בוב לסיבובימס היות מדוללמשקיע לא חייב לה

פעמים רבות ר על חלקו בחברה. ושמיהוא  ,חלקו היחסי בכל סיבוב

הסכמי הסיבוב הקודם הכילו את זכותו אך לא חובתו לשמור על 

 $10M מ %25אם ישקיע  ,בדוגמה הזוחלקו היחסי בסיבוב הבא. 

בסוף  קיחזיעדיין הוא , נוספים $2.5Mכלומר  שמגויסים בסיבוב,

של  הכסףסכום . במצב זה חזקותיו לא דוללווא 25%וב עדיין הסיב

יותר  בסיכוי גדול ווחלקר תגדול יוכמובן  המשקיע שנמצא בסיכון

ים גדולים יותר, יותר מסובך ש. ככל שהסיבובים נעבהתאם

" וזה בהחלט מקובל ולגיטימי לשמור על הקצב"למשקיעים קטנים 

 . ומשמח להיות מדולל במידה

 

מים, נעי פחותהרבה  להיות יכולים, זאת לעומת מסוימים דילולים

. מצב זה הוא סיבוב המתבצע בשווי לפני Down roundכאשר יש 

 הסיבוב הקודם. אחרי הכסף של הכסף הנמוך משווי 

לפי  $1Mשתוארה מקודם, יתכן שבסיבוב השני ניתן לגייס  דוגמהב

שזה אומר רק חצי מהשווי של הסיבוב  $2Mשווי לפני הכסף של 

קודם היה מוגזם, ההקודם אחרי הכסף. איך זה קרה? אולי השווי 

החברה פישלה בפיתוח, אולי תגובת השוק למוצר פושרת, אולי  אולי
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. זה גם לא כל כך או כל סיבה אחרתהשווים בשוק נפלו באופן כללי, 

נגזר ממה כל מוצר בשוק, חברה, כמו שווי הכי מה הסיבה,  חשוב

חצי ממה שווי זה הוא בדוגמה שלנו עבורה. שאנשים מוכנים לשלם 

, קונה המושקעהחדש  שהמיליון זה אומרשהייתה שווה קודם. 

ואם . המשקיעים הקודמים אם לא השתתפו, מהחברה 33%למשקיע 

ולכן מחזיקים  33%דוללו ב י anti-dilution לא היה סעיף

=16.6% 25% (1-33.3%) x  . 

 

שיכול להיות ) דילול אנטי סעיףיתכן שלמשקיעים בסבוב הקודם יש 

Full Ratchet  אוNarrow Based Weighted Average  או

Broad Based Weighted Average של  עוד כל מני סוגים שונים

אנטי דילול מלא סעיף (. הגנות שסוכמו על ידיכם בסיבוב הקודם

מקבל תוספת למניות של הסיבוב הקודם כאילו המשקיע אומר ש

החשבון יכול להיות ווי החדש בסיבוב זה. פי הששהיה נעשה ל

י הקצאת מניות משנה את מחיר המניה ולכן את איטרטיבי ומסובך כ

כמות המניות שהמשקיע החדש מקבל... בקיצור אני מעודד אתכם 

 קיבל המשקיע החדש בדוגמה שלנו . לבדוק את החשבונות היטב

זה אומר שגם  full ratchetבמקרה של . במניות החברה 33.3%

 . זהלאחר התיקון בחברה 33%הסיבוב הקודם יחזיק ממשקיע ה

בחברה כפי  50%ם עבחברה ולא  33.3%אומר שנשארתם עם 

י כ הוגן הוא שהתיקון לטעון אפשרשהיה קורה ללא סעיף זה. 

ם מחיר מופקע בסיבוב הקודם ולכן מגיע לו לישהמשקיע הראשון 

 . לוקחים יםשהמשקיע הסיכון שזהניתן לטעון , לחלופיןתיקון. 

 

לנהל עליו משא ומתן גם להבין וגם  חשוב סעיף זה, מקרה בכל

תלוי בתנאי השוק באותה תקופה, אבל יש סיכוי שזה זה  מראש.

שהוא כמובן פחות  Broad Based Weighted Average -יגמר ב 

 .  Full Ratchetכואב מ 
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  Tag-along/Bring-along/Drag-along סעיפי

 

מגדירים הסכם בין בעלי מניות להשתתף באירוע של מכירת החברה 

אבל סטנדרטי הוא קיומם של הסעיפים בדרך כלל  .שלישי לצד

יותר דברו על זה התנאים יכולים להיות שונים כך שמומלץ שת

 עם עורכי הדין שלכם.בפרוט 

 

 דיווחחובות 

 

בסעיף זה מוגדר איזה מידע נמסר למשקיעים ומתי. הגדרה טיפוסית 

ימסר תציין מתי ימסרו דוחות כספיים רבעונים לא מבוקרים, מתי 

 דו"ח כספי שנתי מבוקר וכו'. 

 

 . Term Sheetזהו, סיימנו לסקור את הסעיפים העיקריים של ה 

 

למרות הדגשנו כמה חשוב להבין את הנייר שאתם חותמים עליו. 

, היום של בסופו, מפחידההיא  Term Sheetשל  משפטיתה שפהשה

צריך לוודא  מקובלים.ו םסטנדרטי הם הללו הסעיפים רוב

עורך דין שיטפל בעסקה, הכולל  ,מביני עניין אנשים צים עםשמתייע

 דרקוניים לתנאים הסכמה עלכדי שלא תמצאו את עצמכם חותמים 

בשוק מצד  ברים מקובליםדמצד אחד, או מתווכים על  רגילים ובלתי

 . שני

 

חייבים ולא עורכי הדין ולכן  הסופי החוזה בסוף אתם חותמים על

כדרכו של הסכם, הוא מנסה לטפל  עד תום.ת המסמכים להבין א

בהרבה מקרים שכרגע נראים רחוקים ולא רלוונטים. הקדישו להם 

בכל אופן מחשבה כי יתכן שיבוא הרגע שתהיה לנושאים אלו 

 השפעה דרמטית על התפתחות החברה. 
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 שווי החברה הערה על הנושא הרגיש והרגשי של 

 

שמעוררת תמיד תגובה רגשית, שווי  Term Sheetיש שורה אחת ב 

 החברה לפיו מבוצעת העסקה. 

 

 בספר הנסיך הקטן )הוצאת עם עובד תרגום אריה לרנר( נאמר:

אם תספרו למבוגרים "ראיתי בית נאה בנוי אבנים אדמדמות, 

לא יוכלו המבוגרים  –בחלונותיו פרחי גרניון ויונים שוכנות על גגו" 

יתפסו את העניין אלא אם כן תאמרו לתאר לעצמם את הבית. הם לא 

להם "ראיתי בית שמחירו עשרת אלפים לירה". רק אז יקראו 

. בדומה לכך ציין אוסקר וילד כי בהתפעלות: "מה יפה בית זה!..."

 הציניקן יודע את מחירו של כל דבר אבל את ערכו של שום דבר. 

 

 אבל בכל זאת צריכים לקבוע שווי לעסקה.

 

(1-p)*(2q^2+∑πµ)  .היא לא הנוסחה לחישוב שווי חברה 

 

ו או של" השוק שווי"ת מנגזר שלכם המיזם של השווי הערכת

במילים אחרות כמה ערך המשקיעים מוכנים לתת לו. כמובן שזה 

ריחות מאד רלוונטית הסוביקטיבי. המילה "שוק" על כל הצבעים ו

פה. הערך שמשקיעים מוכנים לתת נקבע לפי מצב השוק, יש 

בהם השווי גבוה יותר ויש שהוא נמוך, תלוי כמובן בזמינות  תקופות

כסף להשקעות ובגורמים רכים כמו מצב הרוח של המשקיעים. 

וון שיש עוד המון מיזמים אחרים שמחפשים השקעה ויש ימכ

עסקאות השקעה פרטיות אחרות אלטרנטיביות, זה מחייב את היזם 

ממשקיע  ויותר תנאי השוק. אם יש תחרות על העסקהקו עם לישר 

בכדי לזכות זה גורם למשקיעים  אחד שמעונין להוביל אותה,

ערך עדיין את הערך הכי גבוה שחושבים שהוא הציע לבעסקה, 

לפי  Benchmarkמחשבים  מתוחכמים משקיעיםאטרקטיבי עבורם. 

נוספים השקעה ערכי מכירה של חברות דומות, ציפיות לסיבובי 
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ריך להיות ועוד, מה צ הצלחהלהסתברות ה, גינםחזקות בהאודילול 

חזקה צריכים שתהיה להם כיום כדי השווי בו יכנסו ואיזו א

זה בהסתברות סבירה בזמן המימוש.  תהיה אטרקטיביההשקעה תש

הרבה יותר נכון ונפוץ מאשר לבנות מודלים כלכליים לשווי כגון 

NPV .של תזרים הכנסות בחברות בוגרות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יותרזו , יום של בסופוה שתואר כבר, אתם בוודאי מבינים שמ מכל

 מיםתוכו ובעוד שיזב סיכון גלםמ תמיד הערך. מדע מאשר אמנות

למשקיעים יש בדרך מאד, שלהם קטן נוטה לחשוב שהסיכון במיזם 

 הערכה יותר טובה לנושאי סיכוי סיכון. כלל 

 

 ישלמרות ששווי החברה הוא ענין מרכזי במשא ומתן,  כי לזכור שי

בעלי המניות של  חלקם מתוךכגון הקצאת אופציות ) אחרים גורמים

( משקיעיםשל ה Liquidation Preference  זכויותהקיימים או 

. לא ערך הפיננסי של העסקהעל העקיפה מכרעת הם השפעה ל שיש

הערכה עם המשקיעים, הטובה מיה יהכה היא סוגיית פחות חשוב
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 תמושכנוכחותם בחברה באיזה מידה בחברה בהמשך, לגבי התמיכה 

הבאים, מידת התרומה שלהם  ההשקעה בסיבובימשקיעים אחרים 

 וכו. בבורד 

 

בגלל נקיה ופשוטה ככל האפשר  העסקה את לשמור לשאוף צריך

 סיבוביםשל מבנה העסקה בסיבוב הזה על ה אפשריות השלכותה

 . הבאים

 

 החברה את לעזוב ניםמתכוו לא םשאת לוודא רוצות סיכון הון ותקרנ

מידה הן דורשות לפעמים  ,כדי להבטיח את זה. קצר זמן לאחר

של מניות היזמים,  (reverse vesting)" הבשלה" שלמסוימת 

 אם בחברהכם של המניות, כלאת  לא אם, חלק יםאבדומנגנון בו מ

 .מוסכמת תקופה לפני ובתעז

 

 בחברה עמוק יםמעורב לא םאת אם -בכלל יש לזכור כלל פשוט 

. קטןממנה לאורך זמן, הסיכוי להמשיך ולהחזיק בחלק משמעותי 

הם חלק קטן מאד , דבר של סופוב", רעיונות"כבר ציינו כי 

משמעותית תרומה  .בהתאם השוק ידי על ומוערכים "הצלחהמ"

 תמיד מוערכת. מצד שני המיזם לתוצאות 

 

על  יםמדי. אמנם מוותר ניםים צריכים לזכור לא להיות חמדכיזמ

שיכול להגדיל משמעותית את מימון  יםחלק בחברה, אבל מקבל

בהשקעה, כלים  יםמקבלשסיכוי ההצלחה. יש להתמקד במה 

 , פיסה מהחלום. ניםלהצלחה, ופחות במה שנות
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 בניית חברה לטווח ארוך .11
דיאלוג תכנון מוקדם, לעשות נכון בפעם הראשונה, חשיבות המנכ"ל, 

עם השוק, חשיבות תרבות ארגונית, תשומת לב לפרטים, גיוסים 

  מטרהככאמצעי ולא 

 

Build To Last 

 

תמיד נזרקים לטפל בכיבוי  ואנא מהלך ארוך טווח. יבנית חברות ה

טווח. קיום של חזון ארוך טווח קצרי  םשרפות מידיות ובנושאי

מכוון להגיע בטווח מאפשר להתעלות מעל היום יום ולדעת לאן 

או  למנוע יכולים מראש יסודי ותכנון טווח ארוך חזון. קיום הרחוק

 הרבסט יעקב של במשרדו. השרפה הבאה אתפעמים רבות  למזער

 לעשות הזמןלא נמצא את  אם" כתוב היה"מנטש" נדיר( ו יזם)ז"ל 

נצטרך למצוא את הזמן כדי לעשות , הראשון בסיבוב כראוי משהו

 כמה נכון. . "םיפעמי אותו

 

 טעויות לעשות תפחדו אל

 

מבינים את החיים  אנחנו. לחלוטין טבעי וזה שפעיש ב יותדאווו אי

 לקבלת מגיע כשזהבל צריכים לחיות אותם קדימה. אחורה א

 בכך לפעמים מידע ועוזרברור שלקחת את הזמן מוסיף לנו , החלטות

מתנה איננה הה, רבים במקרים, זאת עםלקבלת החלטה נכונה. 

 –ת וצריך לקבל את ההחלטה על בסיס המידע הכי טוב שיש יאפשר

 תיודע הייתי אם: "תאומר הייתה שלי סבתאלעצום עיניים ולקפוץ. 

בוודאי  נשמע זה" )כריתהייתי מניחה שם  ברחוב לופא אני איפה

צריך לחיות בהשלמה , אחרות במילים(. ביידישאפילו עוד יותר טוב 

יתכן  שנה שבעוד בידיעה, היום שתבצעו חלטותהה עםושמחה 

התנועה חיונית , זאת עם. מרות כטעויות ליהןעבצער שתסתכלו 

 יו של מיזם חדש, להצלחתו ולתהליך הלימוד שלכם. ילח
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לחזור פעם שניה או שלישית על אותם טעויות לא מבשר טובות על 

 עתיד המיזם או התאמתכם לתפקיד המנכ"ל. 

 

 לדרך מצוינים צרפו מוקדם שותפים 

 

באמת שאפשר  צרף מוקדם שותפ/ה מצויניםל יםיכול םאת אם

. בודד מאוד מסע היא יזמות. טובהזו כבר התחלה  –לסמוך עליהם 

 כשזהנישואים. הלבחירת בני זוג לחיי  מקבילהמאד  פיםבחירת שות

ם את, רעמאשר להיות לבד. כשזה  שיעור לאין טוב זה - טוב

 מצטערים שאתם לא לבד. 

 

במהלך הדרך . כםשל היכולות את משלימים כםשל שהשותפים וודא

 בריאה בשותפותהיזמית יש הרבה עליות וירידות. אחד היתרונות 

פו שיאסאלו  ויהי כםשל פיםהשות, "למטה" םאת שכאשר הוא

 כם ויעזור לכם להתרומם מהקרשים ולהפך. תא

 

והיחסים בתוכו משמשים מודל את החברה הצוות היזמי המקים 

לאנשים הנוספים הנקלטים. אם האווירה מקצועית, מכבדת, 

פתוחה זה יחלחל לארגון. תרבות אירגונית היא נושא מאד ו שיתופית

תרבות של מצוינות, אחריות,  להצלחה.מאד חשוב ומשמעותית 

יבואו לידי ביטוי בעשיה אופטימיות, ירידה לפרטים וערכים נוספים 

 הכי חשוב כמובן לקלוט  אנשיםהיום יומית כמו גם בנקודות המבחן. 

אבל גם הסביבה משפיעה על דפוסי  בעלי ערכים מתאימים

 Hire forהיא שאנשי כוח אדם אוהבים ההתנהגות. אחת ההמלצות 

attitude, train for skills . אנשים עם גישה נכונה ובנית חברה עם

את חציו השני של המשפט  .יםקריטי יםנושאאכן הראש הנכון הם 

בסטרטאפ לפעמים אין זמן צריך לקחת עם קורטוב של מלח שכן 

ללמד אנשים את העבודה וצריך לקלוט אנשים שיודעים אותה 

  .מראש
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  לים"מנכ

 

ל מצוין "הורסים חברות. אתם צריכים לקלוט מנכ לים בונים או"מנכ

שמסוגל בעצמו  ליזם גדול יתרון ישאו לגדול להיות כאלו בעצמכם. 

ל והיזם לא יראו "ל. בתור התחלה נחסך הסיכון שהמנכ"להיות מנכ

 את הדברים עין בעין. 

 

או התאמתכם  מתאימים לתפקיד כםעצמ אתים רוא לא םאת אם

ן יתכן שתצטרכו למלא אותו תקופה מסוימת. יי, עדאיננה אופטימלית

נים רבים אין  את האומץ )ולפעמים ניתן לנסח את זה "לים מצוימנכל

יש להם את התבונה(, להצטרף למיזם בשלבים מאד אחרת, 

מוקדמים כשיש כל כך הרבה חוסר וודאות טכנולוגי, שווקי, עסקי או 

 את לדחוףעליכם ש להיות יכולה המשמעותפיננסי סביב החברה. 

. בתקופה ראשונית לתקופה לפחות, בעצמכם הגבעה במעלה העגלה

להציג למנכ"ל זו צריך להראות התקדמות משמעותי שמאפשרת 

 של יותר גבוהה סבירותמקצועי מימון ראשוני, עניין מהשוק ו

 . הצלחה

 

היא רעיון נפלא,  מייסדשותף כ מאוד מוקדם בשלב ל"מנכ הבאת

יש מקרים עצובים רבים של מנכ"לים חד. ובלבד שמסתדרים טוב בי

 שהוצנחו על יזמים והתערובת התגלתה כחומר נפץ מסוכן. 

 

 לעזור יםיכול שבאמתל יהיה דירקטוריון ויועצים "יש לדאוג שלמנכ

ישנם מקרים בהם היזם לא מבין  לחברה. משמעותיות התרומ ולהציע

שאיננו מתאים לתפקיד. אם אתם באמת לא מתאימים, תעשו מקום 

לשמש להיכנס ותשמחו על כך שגיליתם את זה מוקדם מספיק 

 כשעוד ניתן לתקן.
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וחוזקת הצוות  כחוזק החוליה החלשה שלוהיא חולשת הצוות 

 .כמו החוליה החזקה שלוהיא 

  

של . מצד אחד זכות הקיום ה"על הקצזמן "כל ההעבודה במיזם היא 

מציאת אותו דבר שבו יכולים לעשות עבודה מצוינת, המיזם היא 

יצר דבר מצוין. יצירת משהו בעל יאוסף של פעולות בינוניות איננו מ

מחייבת עבודה קשה, מחויבות ואיכות צוות גבוהה. מיוחדת, איכות 

שני אנשי שירות בינוניים אינם יוצרים איש שרות טוב ושלושה 

אנשי עיצוב חלשים לא מסוגלים לפתור אתגר שאיש עיצוב מצוין 

"וואו". במובן למראהו יוכל לפתור בצורה שתגרום לצופה להגיד 

שצריך  "קצהה"את  כםהמצוינים בצוות נותנים להאנשים הזה 

 כמיזם חדש כדי להבקיע. 

 

 כםקבעו את הצלחתימצד שני, החוליות החלשות בפעילות, הן אלו ש

 כםאנשי מכירות נפלאים אם אין ל כםזה לא עוזר שיש להסופית. 

החוליה מנע מהמוצר להגיע ללקוח. ועקב כך נ שרשרת הספקה טובה

בהחלט  אבל יכולה edgeאמנם איננה מייצרת את ה החלשה בחברה 

 לבטל את שאר הישגיכם. 

 

 מה לעשות? לשפר כל הזמן. 

 

 סדר עדיפויות הוא דבר קדוש

 

זה תת פרק קצר וממוקד. מכוון שהזמן והמשאבים מוגבלים, שמירה 

על סדר עדיפויות מוגדר היטב היא קריטית. אחרי שסדר העדיפויות 

הנכון הוגדר, קריטית לא פחות היא תשומת הזמן במקומות 

החשובים. אלפי רעשים יכנסו לתחום הראיה והניקוי, סינון 

 ההבדל. וההגברה של האות החשוב הוא שיעשה את 
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 אינטראקציה עם שוק ולקוחות מהיום הראשון

 

אינטראקציה עם שוק ולקוחות מהיום יזמים ומנכלים חייבים 

לי לפני מספר שנים עם היזם של  התהראשון. בפגישה שהיי

kayak.com ין כמוהו, הוא סיפר לי שכל א, אירוע מעורר השראה מ

לטלפונים של תורנות של מענה טל חלק באחד מאנשי החברה נו

. איזה רעיון נפלא! כמה נבון יותר, אחראי הבנושאי תמיכ לקוחות

יותר וקשוב יותר יהיה המתכנת אחרי שידבר מספר פעמים עם 

ויש הבנה לגבי  לקוחות מתוסכלים. פתאום לבאגים יש פרצוף וקול

  הרצונות והצרכים של הלקוחות.

 

 מו לב להבדלים תרבותיים ולשונייםשי

 

אוסטרלים ואנגלים מדברים אותה שפה. זה לא נכון, זה נדמה ש

האוסטרלים מדברים אוסטרלית. חשוב מזה, הם חושבים 

ואם אתם מתכוונים לפעול בשוק הזה, צריכים להיות  "אוסטרלית"

. אחרי שתבינו את ולהבין את תרבות העסקים המקומית מכוונים לכך

פעולה כדי פערי התרבות, תחשבו איך לגשר על הפערים ובנו תכנית 

 לנהל את התהליך. 

 

ים מעול ניהולי ידעביצוע ו יכולות להדגיםמיזם חדש חייב 

 הראשון מהיום

 

אל תגידו "כשנגיע לרגע שיש הכנסות נחשוב על הנושאים 

ן עדיין הפיננסים" או "מה יש לחשוב על שרות לקוחות כשאי

לקוחות". בנו מוקדם ככל האפשר את הפרוצדורות הנכונות 

 והצוותים הנכונים. 

  

 הקפדה על פרטים!
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Hagakureהמתאר את קוד הסמוראי  16-, ספר יפאני מהמאה ה

 מצטט את אופן ההתנהלות המומלץ הבא: 

Matters of great concern should be treated lightly, 

Matters of small concern should be treated seriously 

 

אמנם . ועבודה של שיפור מתמיד אין כמו הקפדה על פרטים בסטראפ

אבל עיבים על העתיד שאינם בשליטתנו יש כמה נושאים ענקיים שמ

 ,ופילוסופיתככל הניתן בצורה קלה חת את חוסר הוודאות צריך לק

נים שניתן לטפל בהם כחלק מהדרך. בינתיים יש הרבה פרטים קט

בצד העיסוק בפרטים, יש להבחין בין עיקר וטפל. ברצינות הראויה. 

וודאו שאתם מדרגים את הדברים שאתם עסקים בהם על פי 

 חשיבותם. 

 

 מטרה אלא אמצעי ואינהצד הפיננסי 

 

המטרה הגדולה. הצלחה  םמכירה של החברה אינ או הנפקהגיוס, 

היא המטרה הגדולה והתגמול הרגשי ממנה, וגם הפיננסי יכול להיות 

גדול. הנפקות ומכירות הן לפעמים מהלכים בדרך להצלחה והשגת 

 מנהיגות.

 

  על קו אחד רלהתיישצריכים  הכוכבים כל

 

, טכנולוגיהה ים אתכוללהכוכבים שצריכים להתיישר על קו אחד 

 כמוזה מצער. ? האמת ... וגם קצת מזל., הצוות, כספיםה, שווקיםה

של אפילו אחד המרכיבים  ולוגי, אי התקיימות ANDמשפט 

יכולה לבטל את , של אחד המרכיבים וולצערנו לפעמים אי הצטיינות

של צורך זה יכול להיות פתרון נפלא . של המיזם כל שאר ההישגים

ממנו להפוך  ימנעותמחור לא נכון  או אבל שרות לא טובאמיתי 

אבל מספיק אחד כדי  ,להצליחכדי הרבה גורמים צריך להצלחה. 
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לדאוג  כםעלילהיכשל. כמה חבל אבל אל תגידו שלא הזהרתי אתכם. 

 שכל הכוכבים יתיישרו על קו אחד. 

 

, לצוות הנכונים האנשים אתם קולטים את שאם ,ןה הטובות דשותהח

הדברים  יסתדרו. לפעמיםלדאוג שכל שאר הדברים  כםל יעזרו הם

את  ותיקן חומרים אלפיאדיסון שרף לא בניסיון הראשון.  לא יעבדו

. הוא גם היה כשרון החשמל נורת את ליצור שהצליח עדהפתרון 

 עסקי. טבעי בלתרגם חדשנות ליתרון 

 

 

 ארגון שלומד תוך כדי תנועה

 

 התנהגות של קודיםשל מקצועיות ול תשתיתלדאוג ל שתקדימו ככל

ווח בזמן על צרות, פתיחות, תהליכים יכך ייטב. ד, והתנהלות

מוגדרים בכתב, מדדי הצלחה כתובים וברי מדידה, מאפשרים לעקוב 

תי ופעולה עקבית יולנהל תהליכי התקדמות. זיהוי המצב האמ

 כםשל במגבלות להכירחשוב , לכל ומעללשיפורו הם בלב התהליך. 

 .מתמדת ללמידה יםפתוח ולהיות

 

 יפה דבר הוא נכון ארגוני מבנה

 

 לעקוב שצריכה הצורהש אותנו מדהיל המודרניסטית אדריכלותה

גם  נכון מאוד זה. (FFF=Form Follow Function) תפקוד אחרי

 כיםצריכל מה המטרות שאתם  קודם ותחשב. ארגוניים מבנים לגבי

בנו ארגון מסביב לזה. ארגון שבנוי להתמודד עם  זהשיג, ואל

 להיות חייבתהאתגרים, ערוך לתמוך בהשגת המטרה שהוצבה. 

 .ויכולות אדם כוח של במונחים וצורה תפקוד בין התאמה

 

 

 



]117[ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא ניתן לקלוט אנשים שהם . מדיטוב  צוות כזה דבר איןלתפיסתי, 

Overqualifiedכשרון שצריך, כאלו הם חדש מיזם של אתגרים. ה 

הרבים  המכשולים על להתגבר כדי , יכולות עבודה ונחישותגדול

 פשוט יותר הרבה זה, רבים במקרים. שצצים בדרך הנמנעים הבלתיו

וקטן  חדש מיזם להוביל מאשר, גדול ארגון בתוך גדול מנהל להיות

 בלבד מוגבלים משאבים ועםמחד  ודאות אי של גבוהות רמותעם 

 .מאידך

 

יש לקלוט אנשים יוצאי דופן ביכולותיהם. ברור  ,אפשרה במידת

לעטוף אותם בחום . הוא כולל לפעמים את הצורך שיש לזה מחיר

בל תהיו א, נאה אופציות ותכנית תחרותי פיצוי להם ציעואהבה ולה

צורך  יהיה, קרובות לעתים. עם החזר פנומנלי השקעה וזבטוחים, 

. פשוט צעד לא זה ,יותר בכיר הלמנ, הראשוני לצוות מעללקלוט 

מהלכים כאלו אולם אם קלטתם לבצע על אנשים  יםמקש אגושיקולי 

אנשים טובים ואיכותיים ואם הבאתם מעליהם אנשים מצוינים, יתכן 

שיראו את זה כהזדמנות צמיחה. בנית צוותים היא מהלך שמחייב 

 ןרגישות וקשב לצרכים אנושיים. יש כאלו שיש להם את זה באופ

לא מעט אומנות של זו חייבים לפתח את היכולת הזו. שטבעי ואחרים 

 .האפשרי בהקדםניהול ציפיות. ודאו שאתם שולטים בה 



]118[ 
 

 

  Full Timeבשבחי ה 

 

באיזה שלב יש מישהו שאחראי , לחברה חשובה מסוימת פעילות אם

 עשרה  מונה הארגון אםנכון.  ,. זה נשמע טריוויאליבארגון ליהע

 אבטחתיתכן שיש אדם שזהו תפקידו הבלעדי.  אז, יותר או אנשים

כם של העובדיםשעושה אחד  החלטור איזה לא היא ,לדוגמא איכות

 Qualityשלא היה מסוגל להגיד לא לעובדה שהוספתם משימת 

Assurance (QA)  ושל המשימות לרשימת. QA פעילות היא 

 תחרותיות, הכםהמוצר של איכותשמשפיעה על  מאוד חשובה

בסופו של יום על ההצלחה של המיזם ו שוקה על ידי הקבל, כםשל

סופר מקצועי ונלהב שיצלול  מישהו יםרוצ םשאת פעילות זוכולו. 

 תמיכתצמיד לר עד הערב. את התיאור הזה ניתן גם להקפנימה מהבו

 שני המונה מיזםב יםנמצא םאת כאשר. פיננסיםאו  שיווק, לקוחות

 חלקית במשרה לב תשומת רק ואל פעילויותל לתת בסדר זה, עובדים

את נטייתנו הטבעית  זכורכדאי לם זאת . עאחרת גם אין ממש ברירהו

לעסוק יותר בנושאים שכיף לנו לעבוד עליהם, אנו טובים בהם או 

לכן עיסוקים הם דחופים ולאו שדווקא במה שחשוב לעסוק בו. 

 צריכיםבים נושאים חשו, הארוך טווחחלקיים הם מתכון לחולשה. ב

  .התלהבותהרצינות ועם מלוא ה להם ורק אך מוקדשה מישהו
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12. Capital Efficiency -  הוןיעילות 
מקסימום יעילות במינימום מאמץ, יתרונות הצורך לבחור, פחות זה 

 יותר, מצוינות כתחליף להוצאות, מיקור חוץ 

 

 שלו הלחימה אומנותאת  תאר, קאנו יגורו'ג, המודרני ודו'הג מייסד

אמירה חשובה  . זו"מקסימום יעלות במינימום מאמץ"כאומנות של 

. זה עם גישה זויסכימו כמובן רבים שלא יש  ומעוררת השראה.

, "לא נכון"או  "נכון"מעבר למה  ,ויכוח דתי, ולכן השאלה היא טכמע

 . תפיסת עולםשאלה של 

 

 דרךההדרך בה אני מאמין היא כמו כל מיסיונר טוב, גם אני בטוח ש

י, נ, גם אם אתם מהמחנה השיותר לבנות מיזם. בכל מקרהבטובה ה

הנוכחי ן הזמ ברוח יותר היא הזו שהעמדהתצטרכו להסכים איתי 

לחלק גדול יותר  . גישה זו גם מתאימה יותרכסףב מחסורהמתאפיין ב

שצריכים לרדוף אחרי הכסף במקום להדוף  95%ותם , אמהמיזמים

התעשרו במיזם הקודם וכעת ממנים אלו שמשקיעים עם מקל או 

 אותו מכיסם. 

 

היא לא הון להסביר מדוע יעילות  לי והרש, זו ארוכה הקדמה לאחר

 צמחים. ולמיזם רק אילוץ אלא גם ערך מרכזי וטובה ליזמים

. צמחים יותר עמוקים שורשיםמצמיחים  מעט מים, שמושקים ב

 יפורימס חלקשסובלים מעודף מים, נוטים לחולשה וריקבון. 

גיסו סכום כסף קטן ולא ש חברותשל  הם ביותריפים ה ההצלחה

יע לעצמאות כלכלית ורווחיות במהירות. גלהן ברירה אלא לה ההיית

עובדים נהדר אחד יותר פרודוקטיבי משלושה עובד ש יודעים כולנו

 בינוניים. אם אין לכם כסף לשלושה אולי תבחרו אחד מצוין.

, במקביל מוצריםכמה  לפתחהוא לא מאפשר . מיקוד מאלץ המחסור

 לקבל יםחייב םאת - אנשים מדי יותר לקחת, תיוחנושתי  להקים

 את עושה באמת אם. טוב דבר הן קשות והחלטות, קשות החלטות

 ן מובילות למיקוד ומצוינות. ה אז, הנכונות קשותה ההחלטות
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ולכן לא היה להם ברירה  $ 400,000קפוינט הצליחו לגייס רק 'צ

ליון ימ 20. אם היו להם  Sunאלא להצליח לסגור הסכם הפצה עם 

אולי לא היו  ןדולר בקופה היו להם הרבה אפשרויות אחרות, רוב

 מובילות לסיפור הצלחה כל כך מרשים. 

 

 37Signalמוצרים מאחורי שעומדתרת סטארטאפ אגדית בהיא ח 

. העולם ברחבימשלמים  משתמשים מיליוני עם Basecamp  כגון

 הם מתארים את החברה: 

 

 מבוססיתוכנה  מוצרי לבניית מחויבת אשר פרטית חברה אנחנו"

 של ביותר הנמוך המספר עם האפשריים ביותר הטובים אינטרנט

 ". !במכוון –מתחרים מהעושים פחות  שלנו המוצרים .םפיצ'רי

 

 במיטבה.  של הסטראטפיםקה האמירה הזו היא הפואטי

 אפ אומר סטארטשל חברות  (less is more) "יותר הוא פחות"

  מזומניםפחות 

 אנשים פחות 

 למוצר תכונות פחות 

  שותפיםפחות 

  פחות תערוכות 

  .חיבור רגשי יותרו בידול יותר, יצירתיותאבל יותר 

 

 מנהלים חברה ביעילות משאבים וחסכנות? איך אז

 

 שיכולים אנשים ותביא אםצר לי לומר ששוב חזרנו לנושא האנושי. 

כמות אך ב הזמן במחצית מהם יםמבקש םשאת מה את לעשות

 חוץ מיקור, זו בהחלט התחלה טובה. אפשר להוציא לכפולים ואיכות

אפשר כמובן . כםשל לארגון וחיוני ביותר מהותי שאינו דברכל 

 , כמו כל דבר אחר,זה מחייב , אבלזולו איכותילהגיע למיקור חוץ 



]121[ 
 

 של צוות םהקים חברה ע ,, לא חשוב שמותשלי בר. חניהול משובח

הוא בנה מוצר שאין פס מימון חיצוני. וא אנשים מחמישה יותר לא

טוב ממנו בעולם, עם חדשנות ואיכות יוצאי דופן. מרחוק החברה 

 אחד  - oDeskל פנה הוא איש. 50 חברה שלנראית כאילו היא 

 האתר. עצמאיים שירותים ונותני לקבלנים מקוונים שווקים המכמ

ואחר כך נעשה שוב בעלות של  $ 150בעלות של  ודוהב נבנה שלו

 נעשה הגרפי העיצוב$ על ידי קבלן אחר הפעם באיכות טובה. 400

 כשהוא. אחד שבוע רק ולקח דולר מאההעלות הייתה כ .באורוגוואי

פק חדור מוטיבציה סהוא הרוויח , דולרים 35 של בונוסלמבצע  נתן

נראים רע. להגיע לאיכות תוך  $400רוב האתרים ב  .הדרך להמשך

זה גם מחייב לפעמים לעשות  אומנות. ושמירה על תקציב נמוך ז

 חלקים מסוימים שוב, במידה והניסיון הראשון לא צלח. 

 

 עם. כםל שעוזרת תמיכה מערכתבבניה של  יםעסוק םאת מיםכיז

 כועל תהפ. הדדית היא הזו היחסים שמערכת לוודא יש, זאת

מומחה הפטנטים בחזרה.  נומאד כדאי שתית –של טובות  ניםלקבצ

 םששלחת לאחרבתעריף יקר,  שעה לפי אתכם מחייב לא כבר שלכם

 כםתא לעבוד ירצה כםשל החשבון רואהאליו שני לקוחות חדשים. 

 כםשל חלוםתשתפו אותו ב אם נדחיםתעריף נמוך או תשלומים ב

, הוא יחסים כאן מפתחים שאתם מה כי התחושה אתתתנו לו ו

 .עבורו גם ארוך לטווח, מאוד מועילים
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 סיכום .13
 

זהו? כבר הולכים? כן. אמרתי מראש, זה המדריך הלא מושלם. אני 

חלק לחלק מכם הבנה יותר טובה של  שמקווה שבסוף הקריאה, י

. אמנם צוין בהומור שזו הפרעת מהמרכיבים של המסלול היזמי

מדביקים לזה גם את התיאור המחמיא "חיידק ולפעמים אישיות, 

יזמי", אבל בבסיס מדובר בתשוקה למימוש עצמי של היזמים. תארנו 

קצת איך נראה המסלול היזמי. תחילתו ברעיון ובחלום לעשות משהו 

 משמעותי. בספרו "אדם מחפש משמעות" מציין ויקטור פרנקל את

חשיבות הדחף שלנו לחפש משמעות בחיינו. הוא גם נותן רמז 

האהבה היא התשובה. יזמות במיטבה נובעת  ,שבסופו של דבר

מאהבה לתחום עיסוק ומחיפוש ומתן משמעות למעשינו. כמו 

ורצון  קפהלשהמסע של היזם של סטארבאקס מתחיל מאהבה 

 . לעשות משהו משמעותי

 

הן לל זה מחייבת שותפים לדרך, יזמות היא מסע בודד ובדיוק בג

מקרב המשקיעים ונשמות טובות והן חברה, מקרב יזמים ומנהלים ב

 אחרות. 

 

 כםאחרת אחרים לא ייקחו את –קחו את עצמכם ואת המיזם ברצינות 

 בלבכם שמרו על הומור עצמי וגישה קלילה. ככל הניתן. ברצינות. 

 להזדחל.פעלו מהר ובהתלהבות, החיים קצרים מדי מכדי 

 

גייסו כסף כשאפשר, אם אפשר כסף חכם ואם אפשר כסף חכם 

 וידידותי.  

 

 על ויתור. בחיינוויותר  יותר מרכזי תפקידמשחקת  יצירתיות

הן  (להכשלו) סיכונים לקחתנכונות , שונה השקפה תחילק, מוסכמות

 ". הערך יצירת"התכונות שיכולות להוביל מצוינות והן מובילות ל 

בנו יכולות מעבר לנושאים פונקציונלים, בעידן רגשי. אנו חיים 
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 כישורים ושאר משחק, אמפתיה, עיצובלטפל גם בנושאים של 

 האופן בו דברים נתפסים חשוב מכפי שהם. פעמים רבות 'כים'ר

 . עצמם

 

 הון+  כשרון+  צורך+  רעיון=  יזמות  אז לסיכום

 

 לעבודה ! –ל עבודה אפורה וקשה. יאללה ואבל מעל הכ
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כולנו מכוונים להצלחה. זה טוב. זו גם נבואה שמגשימה את עצמה. 

 אבל בכל זאת כמה מילים על כישלון. 

 

ערך  שווההוא . סיכון גבוה גבוה סיכוןכרוכים ב חדשניים רעיונות

 לראות ניתן" כישלון" כל, זאת עם. כישלוןגבוהה ל הסתברותל

או שהוא חלק מתהליך של  ממנו משהובתנאי שנלמד " הצלחה"כ

 . גדילה

 

הסופר  ידידו את משכנעבספר / סרט "זורבה היווני" , זורבה אלכסיס

 עסקת הייתה זוחטיבת העצים שלו.  במיזם להשקיעבאזיל, האנגלי 

את . הורדה של עצים מההרל מערכת המציא זורבה. קלסית סיכון הון

, לכנסייה שייך העץ" בהגיון רבהוא מסביר סוגיית הבעלות 

 שייכים שהעצים כך, אחד לכל ואלוהים, לאלוהים והכנסייה

 אי האם: "ושאל זילבאונה לפ זורבה, התמוטט לוהכ כאשר. "לכולם

זיל יותר עני בסוף אמדהימה ?!" אמנם ב יותר קטסטרופהית רא פעם

 למד הצעיר שהסופר כךל דאג, אבל זורבה ההרפתקה הפיננסית

ולכן יצא עשיר יותר מן  אהבהלקיחת סיכונים ו, חייםה עלשעורים 

 התהליך, למרות ההפסד הכספי. 
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 נות, והצמיחה בגינם, הם כמעט תנאי הכרחי להצלחה.כישלו

 

 בכל לאאשר באחרות. מ יותר נפוצה יזמות, מסוימות בתרבויות

 כישלון, מסוימות במדינותש בגלל בעיקר זה. פריחה יזמית יש מדינה

 סיכונים לקחת אין עידוד, וכאל בתרבויות. תנתפס בלתימחשבה  הוא

עם  אחד בקו להישארומצפים מאנשים  גדול חלוםלנסות להגשים  או

 ביותר הטובות העבודה שיטות את בצעהציפיה היא ל. הקו הכללי

 לא פשוטכאלו  סביבות. במוסכמות ספק טילבלי לה בתעשייה

 .חדשים יזמיםמלנביטה של  מספיקה קרקע מציעות

 

נכונות לטעות ולהפסיד היא חלק ממסלול ההצלחה. זה נכון ברמת 

וגם באופן בו לאומית, ברמת החברות הגדולות, ברמת הסטראפ ה

 אתם מגדלים את ילדיכם. 

 

  - יםמפסיד םאתזה תמיד נחמד לנצח, אבל אם 

 !שיעורה את ותפסיד אל

 

 בהצלחה


