


BIG DREAMS. NO MONEY.  



יש חלום, אין כסף, אז מה עושים?

מה נלמד היום? 
להגדיר את הבעיה במדויק. נסחו 1.

ונסחו ונסחו עד שהיא תהיה פשוטה. 
להבין את קהל היעד2.
לשאול כל בעיה למה חמש פעמים 3.
HMW  - לכל בעיה יש 9 פתרונות4.
נאום מעלית למשקיעים5.
תכנית פעולה ליישום הפתרון6.



אם לא תהיה לכם בעיה
לא יהיה לכם פתרון/רעיון



תתחילו מהסוף. 



יוסטון, יא חביבי, יש לנו בעיות.  

איך מספקים להם חמצן•
איך מניעים את מנוע החללית•
איך מסננים את דו תחמוצת הפחמן בחללית•
איך מחזירים את האנשים לארץ, בחיים. •
איך מונעים מהם להיכנס לפניקה•
איך מספקים להם חשמל שיניע את מערכות החללית?•



יוסטון, יא חביבי, 
יש לנו זמן לפתור בעיה  

אחת בלבד.  
 בעיה מיידית, ברורה, שפתרונה קריטי להמשך ושהאמצעים

 לפתרונה נמצאים בהישג יד



יוסטון, יא חביבי, יש לנו בעיות.  

איך מספקים להם חמצן•
איך מניעים את מנוע החללית•
איך מסננים את דו תחמוצת הפחמן בחללית•
איך מחזירים את האנשים לארץ, בחיים. •
איך מונעים מהם להיכנס לפניקה•
איך מספקים להם חשמל שיניע את מערכות החללית?•



למי שיש מיזם שירים את היד



בגדול, חלום הוא סה"כ פתרון 
לבעיה של משהו או מישהו. 

המושג "חלום" מונע מאיתנו לראות את 
הבעיות שניפול לתוכן בדרך. 



תחשבו על בעיה שלא נותנת 1.
לכם לישון בלילה

תכירו את הבעיה באופן הכי 2.
אינטימי שיש. תתאהבו בה.

אל תחפשו מיד פתרון3.

אל תחפשו מיד פתרון4.

אל תחפשו מיד פתרון5.





SPRINT MASTER

בעיה מרושעת

לא רואים אותה●

כשמגלים אותה היא מסתתרת מתחת לבעיות ●
שהרבה יותר כיף לפתור :)

אם מנסים לפתור אותה כמו שהיא, היא ●
יוצרת בעיות אחרות

הפתרון: קודם כל מנסחים אותה כמשפט ולא ●
כשאלה. 



הסיפור על הבעיה המרושעת 
והפתרונות הקסומים



SPRINT MASTER
מה נראה 

לכם בעייתי?
מה צריכים כדי מה הפתרון? 

לבנות את הפתרון?



SPRINT MASTER
מה צריכים כדי מה הפתרון? 

לבנות את הפתרון?
מה נראה 

לכם בעייתי?



תרגיל השאלות הראשון למפגש 
הזה*



מהי הבעיה 
שבאתם 
לפתור?

תכתבו משפט אחד 
ברור ומה-זה-פשוט, 

שמתאר את הבעיה

1



למי יש את 
הבעיה הזו?

מי האנשים שחיים את
הבעיה הזו? הלקוחות 

שלכם? תאפיינו את 
האישיות שלהם

2



הצהרת הצורך/בעיה של קהל היעד 

שם __________________________הוא/היא __________________________________

שצריך (דרך כלשהיא) ל ______________________________

מכיוון שהוא/היא מעריך/ה ______________________________________________

(צורך כלשהוא)

מאפיין כלשהוא

תובנות מעולם התוכן/הרגש של קהל היעד, אשר מענה עליהן 

יחבר אותו לפתרון באופן רגשי



מהו הפתרון 
שלכם?

תכתבו משפט אחד 
ברור ומה-זה-פשוט, 

שמתאר את הפתרון

3



מהי הצעת 
הערך שלכם? 

תכתבו במשפט אחד ברור 
מה יוצא למי

שישתמש בפתרון שלכם

תארו את הרעיון 
בנוסחה הבאה: אנחנו נהיה 

ה______של ______
(אנחנו הפייסבוק של תחום המניקור 

ופדיקור)

4



מה היתרון הכי 
קיצוני שלכם?

כאן תכתבו מה עושה 
אתכם מיוחדים כל כך 
עד שהמתחרים שלכם 

לא יעתיקו מכם ואפילו 
יחשבו שהשתגעתם להציע 

כזה דבר

5



איך ידע העולם 
שאתם קיימים?

תכתבו את כל הדרכים 
והערוצים דרכם תגיעו 
למודעות של הלקוחות 

הפוטנציאליים שלכם

6



איך תדעו 
שהצלחתם?

תכתבו את מדדי ההצלחה 
שלכם לטווח הקצר והארוך

 
מה אתם רוצים שיקרה מרגע 

שהעולם ידע עליכם ועד שנה מרגע 
זה

7



תמצאו בעיה. תחשבו בגדול. תתחילו בקטן. זוזו מהר



בעיה בעיה שעל השולחן, 
למה את ככה? 



 הבעיה: אחת מהאנדרטאות בוושינגטון קורסת.



 הבעיה: אחת מהאנדרטאות בוושינגטון קורסת.
שאלה 1: למה היא קורסת? 

התשובה : בגלל הכימיקלים החזקים שבהם משתמשים לנקות אותה



 הבעיה: אחת מהאנדרטאות בוושינגטון קורסת.
שאלה 1: למה היא קורסת? 

התשובה : בגלל הכימיקלים החזקים שבהם משתמשים לנקות אותה
שאלה 2: למה הכימיקלים חזקים?

התשובה : משתמשים בהם לנקות את כמויות צואת היונים שעליה



 הבעיה: אחת מהאנדרטאות בוושינגטון קורסת.
שאלה 1: למה היא קורסת? 

התשובה : בגלל הכימיקלים החזקים שבהם משתמשים לנקות אותה
שאלה 2: למה הכימיקלים חזקים?

התשובה : משתמשים בהם לנקות את כמויות צואת היונים שעליה
שאלה 3: למה היונים עושות את זה?

התשובה : כי הן באות לאכול את העכבישים שגרים על האנדרטה ומסביב לה



 הבעיה: אחת מהאנדרטאות בוושינגטון קורסת.
שאלה 1: למה היא קורסת? 

התשובה : בגלל הכימיקלים החזקים שבהם משתמשים לנקות אותה
שאלה 2: למה הכימיקלים חזקים?

התשובה : משתמשים בהם לנקות את כמויות צואת היונים שעליה
שאלה 3: למה היונים עושות את זה?

התשובה : כי הן באות לאכול את העכבישים שגרים על האנדרטה ומסביב לה
שאלה 4: למה יש שם המון עכבישים? 

התשובה : כי נחילי החרקים, שאותם אוכלים העכבישים בכיף, נמשכים 
לאנדרטה לעת ערביים. 



 הבעיה: אחת מהאנדרטאות בוושינגטון קורסת.
שאלה 1: למה היא קורסת? 

התשובה : בגלל הכימיקלים החזקים שבהם משתמשים לנקות אותה
שאלה 2: למה הכימיקלים חזקים?

התשובה : משתמשים בהם לנקות את כמויות צואת היונים שעליה
שאלה 3: למה היונים עושות את זה?

התשובה : כי הן באות לאכול את העכבישים שגרים על האנדרטה ומסביב לה
שאלה 4: למה יש שם המון עכבישים? 

התשובה : כי נחילי החרקים, שאותם אוכלים העכבישים בכיף, נמשכים 
לאנדרטה לעת ערביים. 

שאלה 5:  למה נמשכים החרקים אל האנדרטה לעת ערביים? 
התשובה : כי תאורת הלילה החזקה על האנדרטה מושכת אותם אליה.



 הבעיה: אחת מהאנדרטאות בוושינגטון קורסת.
שאלה 1: למה היא קורסת? 

התשובה : בגלל הכימיקלים החזקים שבהם משתמשים לנקות אותה
שאלה 2: למה הכימיקלים חזקים?

התשובה : משתמשים בהם לנקות את כמויות צואת היונים שעליה
שאלה 3: למה היונים עושות את זה?

התשובה : כי הן באות לאכול את העכבישים שגרים על האנדרטה ומסביב לה
שאלה 4: למה יש שם המון עכבישים? 

התשובה : כי נחילי החרקים, שאותם אוכלים העכבישים בכיף, נמשכים 
לאנדרטה לעת ערביים. 

שאלה 5:  למה נמשכים החרקים אל האנדרטה לעת ערביים? 
התשובה : כי תאורת הלילה החזקה על האנדרטה מושכת אותם אליה.

הללויה. פתרון : שינוי אופן התאורה של האנדרטה לעת ערביים בכדי למנוע 
מנחילי החרקים לנחות עליה. 



 כאן תכתבו את הבעיה שלכם :

----------------------------------

שאלה 1: ___________________________
התשובה : 

שאלה 2: למה_______________________
התשובה : 

שאלה 3: למה_______________________
התשובה : 

שאלה 4: למה_______________________ 
התשובה : 

שאלה 5:  למה______________________
התשובה : 

הללויה. פתרון :_______________________________ 



לכובע שלי יש 3 פינות, 
אבל לבעיה יש 9.



HOW MIGHT  WE

20Min.

הפכו כל אתגר להזדמנות 
בעזרת הצבת הביטוי לפניו 

כמשפט שאלה

HOW - פתרון 1.
שסביר שיכול 

להתקיים
MIGHT - אין לנו 2.

פתרון אבל בוא ננסה 
למצוא

WE - מציאת פתרון 3.
ביחד - בקבוצה



HOW MIGHT  WE
 האתגר :

לתכנן מחדש את חווית 
ההמתנה למטוס בנתב"ג

 קהל יעד:
אמא לשלושה, המחכה לעלייה 
למטוס וצריכה ל"שעשע" את 
הילדים חסרי הסבלנות בגלל 

שהם מפריעים לשאר הנוסעים. 

20Min.

מחיסרון ליתרון

איך נוכל להשתמש 
באנרגיה של הילדים 

לשעשע את הנוסעים? 

לנטרל את החיסרון

איך נוכל להפריד את 
הילדים משאר הנוסעים? 

לנטרל את החיסרון

איך נוכל להפריד את 
הילדים משאר הנוסעים? 

 היתרון  שבחיסרון

איך נוכל להפוך את 
ההמתנה לחלק הכי

מגניב בטיול?  

להטיל ספק בהנחה

איך נוכל להוציא את עניין 
ההמתנה 

מחווית שדה התעופה? 

זיהוי משאב מפתיע

איך נוכל למנף את זמן 
ההמתנה של הנוסעים
בכדי לחלוק את העול

על האם? 

 הגדרה חדשה

איך נוכל להפוך את שדה 
התעופה למגרש 

משחקים? 

נקודת מבט מפתיעה

איך נוכל להפוך את שדה 
התעופה למקום שילדים 

יאהבו לבוא
אליו סתם ככה. 

שינוי הסטטוס קוו

איך נוכל להפוך ילדים 
בכיינים ורעשניים 

לפחות מעצבנים? 



HOW MIGHT  WE
 האתגר :

לתכנן מחדש את………
 

 קהל היעד:

תכתבו סיטואציה שבה נתקל 
קהל היעד שלכם בבעיה שאתם 

רוצים לפתור

20Min.

לנטרל את החיסרוןלנטרל את החיסרוןמחיסרון ליתרון

זיהוי משאב מפתיעלהטיל ספק בהנחה היתרון  שבחיסרון

שינוי הסטטוס קוונקודת מבט מפתיעה הגדרה חדשה



מרגע הישמע הגונג, יש לכם
90 שניות להציל את העולם 



נאום המעלית שלכם

מי קהל היעד שלכם? 1.

מה הבעיות שעומדות בפניו כיום? (בהקשר שלכם) 2.

איך הוא פותר אותן? 3.

מה הפתרון שלכם? 4.

מדוע הפתרון שלכם מיוחד? 5.

איזה שינוי אתם מקווים ליצור עבור קהל היעד שלכם?6.

30Min.



מה עושים אחרי הזיקוקים?



P.O.C - תיקוף ההנחות שעל בסיסן •

           נוצר הפתרון בקבוצת מיקוד. במידה וחיובי, 

           יופי. במידה נשללו, גם יופי.  

M.V.P - מוצר מינימלי שעובד וממחיש את התאמתו לקהל •

היעד וליעדים שהוצבו.  

משוב  - אוזן קשבת לתגובות, ביקורות, הארות והערות •

מקהל היעד - רק הוא יודע מה טוב לו, לא אתם!

•

         

3 שלבים חיוניים להישרדות והצלחת 
הפתרון: 



שלב הידיעה - קודם כל צריך לדעת על קיומכם●
שלב השכנוע -קהל היעד שלכם צריך להשתכנע שאתם ●

אתם הם הפתרון לבעיה שלו (ולא המתחרים שלכם)
שלב ההחלטה - קהל היעד שלכם צריך לקבל החלטה ●

שהוא "קונה" את הרעיון שלכם (בכסף או בתשומת לב. 
בשלב זה האפקטיביות של מנהיג הדעה באה לידי ביטוי 

ויש חשיבות לתקשורת הבינאישית.
שלב האימוץ - אשכרה מישהו משתמש במוצר שלכם●
שלב האישור - המשמשים מרוצים מהמוצר והופכים ●

להיות שגרירים שלו. הלוואי עליכם. 

אז איך זה יעבוד? (או לא)

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%92_%D7%93%D7%A2%D7%94


הפסקת פרסומות



 שלט החוצות הכי
מושך במדינה

קחו דף נייר גדול

שרטטו עליו מלבן גדול

הכינו את שלט החוצות שלכם

זיכרו : 
שלט חוצות הוא מדיום שעוברים 

על פני בנסיעה במהירות 100 
קמ"ש. 

המסר צריך להיות בן  5-8 
מילים. 

התמונה צריכה להיות גדולה (אם 
בוחרים לשים תמונה)

המשימה היא שהמסר יעבור בלי 
שישאלו "מה זה אומר" או "למה 

אתם מתכוונים"



 שלט החוצות הכי
מושך במדינה

האם המסר מובן לחלוטין

האם הערך שבו ברור

האם הוא מלהיב את קהל 
היעד

אנא קבלו ביקורת באהבה כי 
היא תחסוך לכם כסף, זמן 

ועצבים בפיתוח יוזמה שאף 
אחד לא רוצה, צריך או מוכן 

לספר עליה לחברים



לסיכום
רוצים להפוך חלום למציאות? 

תגידו ביי לארץ "נדמה לי ש…". 

תשכחו מחלומות. תתאהבו בבעיות. 

תשכחו מרעיונות. תייצרו פתרונות. והרבה. 

(רובם ימותו בדרך - זהו חוק הברירה הטבעית). 


