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 מרעיון טוב למוצר מנצח 

כל מי שמכיר את עולם היזמות יודע שמרבית 

הסטרטאפים נכשלים, והסיבה העיקרית לכך לפי רב 

המחקרים הינה חוסר התאמה לשוק או בשפה 

. בתוך ההגדרה Product Market Fitמקצועית 

 הזאת מתחבאת לרב אמת כואבת אחת, 

רב הסטארטאפים לא מצליחים לייצר מוצר טוב 

  אשר מעניין את השוק. 

בחלק גדול מהמקרים יזמים שיש להם רעיון 

מתרכזים בפיתוח המוצר מתוך רצון להגיע לשוק כמה שיותר מהר, ושם להתחיל תהליך של 

 לימוד ותיקון. במציאות של חיי היזם, הגישה הזאת הרסנית לרב המיזמים.  

 כדי לפתח מוצר טוב צריך לעבוד בצורה ממוקדת אבל מקצועית ולבדוק לא מעט דברים 

לצערינו,  אין היום הרבה מקומות שבהם מלמדים יזמים איך לעשות את התהליך הזה בצורה 

נכונה. רב התהליכים שקיימים היום מתאימים בעיקר לחברות גדולות עם משאבים עצומים , 

 ולא ליזמים שנמצאים תחת לחץ של זמן ומשאבים. 

החלטנו להרים את   MVP HOUSEאנחנו ב 

הכפפה ולחלוק עם יזמים את תהליך העבודה 

הייחודי שפיתחנו. התהליך בנוי בצורה מאוד 

מסודרת ומכיל את כל השלבים הדרושים כדי 

להבטיח את הצלחת המוצר, וביחד עם זאת 

מדובר בתהליך קצר וממוקד שמתאים מאוד 

 ליזמים בתחילת דרכם. 



 

  ? MVP HOUSEאז מה התהליך שפיתחנו ב 

שבו  REALIZATIONבחברות גדולות קיים תהליך שנקרא 

רעיון נבדק מכל הבחינות, ברמת המוצר, השיווק, השוק, התיכנון 

ואפיון לפני שיש אישור ללכת ולפתח את המוצר. מדובר בתהליך 

בן כמה שלבים שבו בכל שלב נבדקים עוד אספקטים של המוצר 

או שנבדקים דברים יותר לעומק בכדי להבטיח שהמוצר שיצא 

יצליח. תהליך זה אורך בדרך כלל מספר חודשים וכולל אנשים 

רבים ממחלקות שונות בחברה:  מכירות, שיווק, מוצר והנדסה 

אשר מעורבים בתהליך. את התהליך מובילים בדרך כלל אנשי 

המוצר.  במיזם צעיר עם צוות של שניים שלושה אנשים ולעיתים 

אפילו פחות, אין כמובן אפשרות לעשות תהליך דומה, אבל את 

עיקרי הבדיקות חייבים לעשות גם כאן. ולכן, בתהליך שפיתחנו נמצאות כל אבני הדרך המרכזיות, והמשימות בכל 

 שלב הן המשימות הכי משמעותיות כדי לקבל תמונה טובה על התוצאה שאנחנו צפויים לקבל.  

 תהליך העבודה

 CRYSTALIZE YOUR IDEA – : זיכוך הרעיון1שלב 

יזמים נוטים להאריך מאוד בפירוט המיזם שלהם, בתאור הפתרון 
והחדשנות. מפרטים את התכונות השונות שלו, ולמה כדאי למשתמשים 

להשתמש בו. אבל בתכלס, לכל מיזם יש ערך מרכזי אחד שבגללו 
המשתמשים ישתמשו בו במקרים נדירים שניים. לא יותר. מעבר לזאת. 

למרות שכל יזם חושב שהמיזם שלו מאוד מורכב, ואי אפשר לתאר אותו 
 בקצרה, לא קיים מיזם שאי אפשר לתאר בשניים שלושה משפטים. 

 מה צריך לעשות בשלב הזה:

 ( איזה בעייה הוא  2להבין מה הערך המרכזי של הרעיון ,)לכל היותר
 פותר, ולמי

 להבין מיהם המשתמשים של הרעיון 

 מיהם הלקוחות של הרעיון 

  תווים 041הגדרת המיזם ב 

 עוד משהו: 

תווים,  עוד לא הגיע הזמן  041עד שאתה לא יודע לתאר את המיזם שלך ב 
 להתקדם. 



 MARKET VALIDATION: 2שלב 

הסיבה המרכזית לכישלון מיזמים הוא הניסיון לפתח מוצר אין בו צורך 
מספיק. זה לא אומר שאף אחד לא יאהב את המוצר אבל כדי שמיזם 

יצליח הצורך חייב להיות משמעותי. וכדי שזה יקרה, המיזם חייב להביא 
יתרון מספיק גדול מול הפתרונות הקיימים בשוק, לקבוצה מספיק גדולה 

של משתמשים. הדרך היחידה לבדוק האם באמת יש למוצר שוק היא 
לצאת מהחדר ו.... לדבר. לדבר עם משתמשים ולקוחות ולבדוק באמת 
את הרעיון. לבדוק מתחרים ומה קורה בשווקי היעד. אם אחרי הבדיקה, 
התוצאות לא מספיק מובהקות, את כנראה לא הכיוון הנכון. אין ברירה 

 אלא לחזור לשלב אחד ולעדכן את הרעיון. 

 מה צריך לעשות בשלב הזה:

  להכין רשימה של אלטרנטיבות למוצר שלכם, מה המשתמשים
 יכולים לעשות כדי לפתור את הבעייה )כולל שונים לחלוטין(

 )מיהם המתחרים העיקריים )לא צריך מיזמים קטנים 

  לפחות( במודל  21לדבר עם משתמשיםB2C 5  במודלB2B לפחות )

 שני שליש צריכים להראות עניין משמעותי בפרויקט

  אם ברור מי הלקוח והוא שונה מהמשתמשים, צריך לדבר עם
 לקוחות, או למצוא דוגמאות שהלקוחות מוכנים לשלם עבור השירות

 אם רלוונטי, חפשו האם יש פטנטים על הרעיון שלכם 

 עוד משהו: 

לכישלון מיזמים וזאת  0, היא הסיבה מספר PRODUCT MAKRET FITחוסר ב 

גם בעייה שכמעט ואי אפשר לתקן. אם בנית מוצר שהשוק לא ממש רוצה 
זה לא ישתפר. זה המקום להיות כנים, ואם לא הצלחתם להלהיב את רב 

מי שדיברתם איתם מאוד, יש טעם לשקול לשנות את המוצר או אפילו 
 לעזוב את הרעיון ולעבור לרעיון הבא. 

 

Product Market Fit 

  להצלחה של מיזם 1הוא המנבא מס 



 DEFINE YOUR PILOT –:מטרות הפיילוט  3שלב 
אחרי שיש לנו רעיון, הבנה של המשתמשים וולידציה של השוק אנחנו 

צריכים להתחיל לחשוב על השלב הבא של המיזם, הפילוט. ברב המקרים 
הפיילוט יהיה אבן דרך הכרחית בדרך להשקעה ולכל התקדמות במיזם. 
פיילוט טוב הוא כזה שמקטין את אי הוודאות סביב המיזם. המטרה היא 

לתכנן את הפיילוט של המיזם כך שיקטין את החששות שיש למשקיעים 
סביב המיזם. חשוב, תכנון לא ריאלי, יהרוג את הפיילוט וכנראה ימוטט את 
הפרויקט. התכנון חייב לשלב בין הצרכים לבין המשאבים שיש לכם. ברב 

 המקרים בתהליך הפיתוח העלויות רק עולות. 

חשוב לתכנן נכון ולא לחשוב שיהיה בסדר, זה מתכון בטוח לכך 
 שהפיתוח לא יסתיים, והמיזם יתקע. 

 מה צריך לעשות בשלב הזה:

 זהה את השאלות הקשות של המיזם,  מיין לפי סדר 

  ,איך אפשר לענות על השאלות? מוצר, סקרLOI 

  הגדר את מטרות הפיילוט וקבעKPI  

 

  MVP – DESIGN YOUR MVP: אפיון ה 4שלב 
.  בהנחה שה MVPכאן אנחנו נכנסים לעבודה של ממש על המוצר או ה 

MVP  הוא מוצר ולא רק  הוכחה שיווקית, לתיכנון של הMVP  השפעה
קריטית על התקציב, לוחות הזמנים והיכולת לקבל את המוצר שאנחנו 

צריכים. הכל נקבע בשלב האפיון. שלב הפיתוח הוא רק ביצוע. איפיון טוב 
יוריד את עלויות המוצר, יקצר זמנים וישפר מאוד את האפשרות לעשות 

פיילוט משמעותי. כתיבת מסמכים מקצועיים, שמכילים את כל מה שיהיה 
 במוצר, מאפשרים לשלוט בתקציב הפיתוח ובלוחות הזמנים.

 

 עוד משהו: 

בכל מיזם יש תחומי אי וודאות, או איך שאנחנו אוהבים לקרוא להן: 
מהם תחומי אי הודאות? אלה הדברים שאנחנו לא “. השאלות הקשות”

באמת יודעים לענות עליהם, ויכולים להכשיל את המיזם שלנו. דוגמאות 
לנושאים כאלה: אנשים לא מתענינים במוצר שלנו, אנשים לא ינטשו את מה 

דרך נהדרת להבין ‘.. שהם עושים היום, עלות גיוס לקוח תהיה גבוהה מדי וכ
את הסיכונים במיזם שלנו הוא לדבר עם משקיעים, ולהבין מה מרתיע אותם 
במיזם. למרות שמם, משקיעי הון סיכון מנסים לצמצם את הסיכונים שלהם 

 ולכן כל סיכון הוא מבחינתם סיבה לא להשקיע. 



 ( מה צריך לעשות בשלב הזה:4)שלב 

   כתיבת מסמך דרישות(FRD) -  ,הגדרת המוצר:  משתמשים, תהליכים
 מבני נתונים, תשתית

  מסכים ותהליכי עבודה  –עיצוב 

 הוצא למכרז למספר חברות פיתוח: קבלת הצעות עבודה 

  DEVELOPMENT –: הפיתוח 5שלב 
תהליך הפיתוח הוא התהליך הארוך והיקר ביותר בחיי המיזם עד עכשיו. 

לא מעט מיזמים נופלים בתוך השלב הזה. כשהפיתוח מתארך מאוד 
ולוחות הזמנים נמתחים הרבה יזמים קורסים. בניגוד לשלבים הקודמים, 

דווקא השלב הזה מאוד טכני במהותו. אם האיפיון נעשה כמו שצריך ולא 
קורים שינויים גדולים בצרכים, המהות של השלב הזה היא הקפדה על 

הפרטים הקטנים, מעקב צמוד אחר גוף הפיתוח, ומתן הבהרות לנקודות 
פתוחות. זה גם השלב שבו העבודה מתפצלת. החלק הטכני של הצוות 

מפתח ובזמן הזה שאר השותפים עוסקים בבניית התשתית השיווקית, כדי 
שברגע שהמוצר יהיה מוכן יהיה אפשר להשיק את המוצר ולהתחיל 

 בפיילוט.

 מה צריך לעשות בשלב הזה:

 מ עם חברות פיתוח וחתימת חוזה“ניהול מו 

  ניהול שוטף של הפרויקט ופתרון בעיות 

 QA  והפעלה ראשונית 

 עוד משהו: 

ואפשר להתחיל פיילוט. מגיע לך    MVPאם סיימת את השלב הזה, יש לך

שאפו, עברת משוכה לא פשוטה.  זה מכשול שלא הרבה מיזמים צולחים 
 אותו . 

 עוד משהו: 

פיתוח במיקור חוץ )חברת פיתוח חיצונית( הוא פתרון טוב ללא מעט 
מיזמים , בעיקר כאלה שאין בהן טכנולוגיה פורצת דרך. אם אתה הולכים 

לפתח בעזרת חברת פיתוח, חשוב מאוד לעשות מכרז בין מספר חברות 
פיתוח, וחשוב אפילו יותר שהתהליך הזה יתבסס על מסמכי אפיון 

מקצועיים, כול  אפיון של המסכים. התהליך הזה של שופינג בין חברות 
עם מסמכים מקצועיים, יכול להוריד מאוד את עלויות הפיתוח ולקצר את 

לוחות הזמנים. אחד הפרמטרים הכי מרכזיים לבדיקת חברת הפיתוח היא 
ההתייחסות שלהם למפרטים שהוגשו. התייחסות רצינית כולל שאלות 

 רציניות מעידות שהחברה בדקה את המפרטים ובנתה הצעה על בסיסם. 



 הפיילוט
זהו, יש מוצר, השיווק מוכן הגיע הזמן להשיק. בתאוריה אם הכל נעשה 

כמו שצריך כל מה שנשאר הוא להריץ את הקמפיין, להשגיח אל המוצר 
ולהתחיל לאסוף מידע. בפועל, זה השלב הכי מלחיץ בתהליך. תקלות 

קורות, יש תלונות של לקוחות, בלת"מים והכל קורה כאן ועכשיו. חייבים 
לזכור שכל העבודה שנעשתה עד עכשיו כוונה לרגע הזה ושהדברים לאט 
לאט יירגעו. קצת אורך נשימה והשלב הזה ייגמר. ואז יתחיל הכל מחדש, 

  למידה, הסקת מסקנות, תיכנון, שיפור המוצר, השקה וחוזר חלילה :( 

 מה צריך לעשות בשלב הזה:

 השקה 

  הרצת הפיילוט 

  השגת הKPI 

 איטרציה: לימוד, תיקון, ויוצאים לסיבוב נוסף 

ואפשר להתחיל פיילוט, עברת    MVPאם סיימת את השלב הזה, יש לך

משוכה לא פשוטה, מגיע לך שאפו.  זה מכשול שלא הרבה מיזמים 
 צולחים אותו . 

 עוד משהו מאוד חשוב

התהליך שקראתם פה, מרעיון למוצר, מתמקד 

בבניית המוצר של המיזם . אבל חייבים לזכור 

שכדי להגיע לפיילוט מוצלח יש רגל נוספת 

שחייבים להתייחס אליה והיא הרגל השיווקית. 

למעשה אחרי השלבים הראשונים, העבודה צריכה 

להתפצל בין עבודת הפיתוח שמוגדת כאן, לעבודת 

שיווק שנעשית במקביל ומטרתה היא להביא 

 משתמשים ולקוחות למוצר שלכם בשלב הפילוט. 

מחפשים השקעה למיזם שלכם? 
פיילוט מוצלח זה הדבר שהכי יקרב 

 אותכם לשם



 מעונינים בפרטים נוספים, נשמח להיות בקשר :

 erez@mvp-house.com| מייל:  050-0008005טלפון: 

 www.mvp-house.comאתר: 

 

 
 מי אנחנו ?

MVP HOUSE   הוקמה במטרה לעזור ליזמים לצלוח את השלב הכי מורכב בהקמת
 סטארטאפ, תכנון ופיתוח המוצר הראשוני שלהם. 

עשרים שנה בתעשיית ההייטק והיזמות, לימדו אותנו כמה דברים על קידום מיזמים. יש 

לנו ניסיון רב בזיהוי חסמים ובניית תכנית עבודה מעשית, כדי להביא את המיזם לשלב 

הבא. יש לנו המון ניסיון בתחומי היזמות , השיווק, הטכנולוגיה והפיתוח העסקי. והכי 

חשוב, יש לנו ניסיון והבנה של מה שנדרש ממיזם חדש כדי להגדיל מאוד את סיכויי 

 ההצלחה לגייס כסף ולהצליח, בגדול.

בראש החברה עומד ארז פייגנברג, יזם, טכנולוג ומומחה לשיווק    

שנה בחברות שונות. לארז ניסיון עשיר   22וניהול מוצר במשך  

בתחומי היזמות והשיווק: פיתוח, ניהול מוצר, שיווק ופיתוח עסקי 

וכן ניסיון בשותפות עם מגוון סוגי חברות: החל ממיזמים שהקים 

 וניהל, ועד עבודה בחברות ענק אמריקאיות.

MVP HOSUE   מלווה חברות ויזמים בתהליך הפיתוח והשיווק של

מוצרים קיימים, או קידום רעיונות בשלבים שונים למוצרים 

 MVPושירותים איכותיים. הניסיון המגוון ורב השנים מאפשר לצוות המקצועי של  

HOSUE להיכנס במהירות לעובי הקורה, להשתלב בשלב הייזום והפיתוח ולהבטיח שכל ,

 התהליך יהיה מקצועי וממוקד.

 

 מרעיון למוצר


