שלום לך,
אנו שמחים להגיש לכם סקירה קצרה וממוקדת של אחד מספרי הניהול החדשים
המומלצים בארץ ובעולם ,וכן קישורים לאתרים ,כתבות וסרטוני וידאו בנושאי הספר.
קריאה מהנה ומועילה ,עידן בכור

 100דלתות – מבוא ליזמות  /דב מורן

הוצאת ידיעות ספרים
ספטמבר 2016
כריכה רכה 302 ,עמודים

נולד בשנת  ,1955שירת בחיל הים
כמפקד מדור מיקרו-מעבדים של החיל,
סיים בהצטיינות תואר ראשון בהנדסת
חשמל ומחשבים בטכניון.

נחשב לאחד היזמים והממציאים
הותיקים והבולטים בישראל כאשר
לזכותו רשומים למעלה מ 40-פטנטים
בתחומים טכנולוגיים שונים.
ב1989-הקים את חברת M-Systems
אשר פיתחה את טכנולוגיית זיכרון
פלאש (דיסק-און-קי) ,ונמכרה ב2006-
לחב' סנדיסק ב1.55-מיליארד .$
ב 2007-הקים את "מודו" ()Modu
אשר פיתחה טלפון סלולרי מודולרי
אך נקלעה לקשיים ונסגרה ב.2011-
בהמשך הקים מורן מיזמים נוספים
אשר רובם לא הצליחו "להתרומם",
ובשנים האחרונות הוא פועל בעיקר
כמשקיע באמצעות קרן "גרוב ונצ'רס".
מידע נוסף כאן

**** השורה התחתונה :ספר יוצא דופן בסגנונו  -חכם ,קריא ומומלץ לכל מי שרוצה
להכיר מקרוב ובגובה העיניים את עולם היזמות ,על כל מגוון שמחותיו ומועקותיו...
מומלץ במיוחד ליזמים ולבעלי עסקים עצמאיים ,ולכל מי ששואפים להיות כאלה.
הרחבות מומלצות (קישורים ישירים לסרטונים ,אתרים ומאמרים בנושא הספר)
דב מורן בשיחה מרתקת עם ירון לונדון על הספר ועל עולם היזמות – וידאו  5:22דק'
דב מורן בהרצאה באונ' הפתוחה :למה זה נפלא להיות יזם ולמה לא – וידאו  44:26דק'

הרצאה קצרה על יזמות " -הועידה המוטסת של כלכליסט  – "2016וידאו  5:55דקות
דב מורן מציג" :הסיפור של מודו (ושלי) " – כתבה בידיעות אחרונות 6.5.16
המפץ הגדול של מודו :החברה מתה –  30סטארט-אפים נולדו " -דה-מרקר" 20153

לרכישה ישירה של הספר :הוצ' ידיעות אחרונות ,סטימצקי ,צומת ספרים ,אתר "עברית"
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דב מורן

דב מורן הוא ללא ספק אחת הדמויות המרתקות בעולם היזמות וההשקעות בתחומי
הטכנולוגיה בישראל :מצד אחד  -ממציא סדרתי בעל עשרות פטנטים בינלאומיים,
מי שחתום על אחת ההצלחות הראשונות של חברה ישראלית בקנה מידה עולמי
(כבעליה של חברת  M-Systemsאשר פיתחה את טכנולוגיית זיכרון "פלאש"
ונמכרה ב 2006-ב 1.55-מיליארד  $לחב' סנדיסק) ,ומאידך "חתום" על שורה של
מיזמים אשר לא הצליחו "להתרומם" ואף גרמו להפסדים כבדים הן למורן עצמו
והן למשקיעים  -כמו למשל חברת  ,Moduאשר פיתחה טלפון סלולרי מודולרי אך
לא הצליחה לשווק אותו ונסגרה ב ,2011 -חברת  KeyViewאשר פיתחה מקלדת
ייחודית אשר נועדה לסייע להקלדה מהירה ועוד...
בשנים האחרונות עבר מורן מפוזיציית היזם והממציא לפוזיציית המשקיע,
באמצעות קרן הון סיכון  Grove Venturesהמשקיעה בעיקר במיזמים "חכמים"
בתחומי הבריאות ,הבינה המלאכותית ( )AIוכדומה ,הנמצאים בראשית דרכם.
הספר ,אותו כתב מורן במשך חודש ימים בעיירה קטנה בשווייץ והמלווה באיורים
חביבים של המאייר המצוין יזהר כהן ,שונה ממרבית ספרי הניהול המוכרים לנו:
הוא אינו מתיימר להיות "אקדמי" ובודאי לא נועד עבור מי שמחפשים מתודולוגיה
סדורה ומנומקת או רשימה אולטימטיבית של "כלים להצלחה" .בשונה מכל אלה,
מציע לנו מורן תפיסת עולם הרואה את היזמות כדרך חיונית עבור כל מי שרוצים
להמשיך לשרוד ולהתקדם ("החלטתי לכתוב על יזמות כי אני מאמין ביזמות .אני
מאמין שיזמות מניעה את העולם" .עמ'  ,)21ומציג רצף של תובנות הלקוחות
מניסיון חייו העשיר כיזם אשר חווה על בשרו הצלחות מרשימות ולצידן גם
כישלונות מהדהדים ,כפי שהוא מנסח זאת יפה בהקדמה לספר (הדגשים במקור):
"יש פה מחד גיסא עידוד ותקווה ,ומאידך גיסא ,מבט על מצבי קושי עד כדי ייאוש
ודיכאון ,ויש עצות מסייעות מסוגים שונים .אבל אל תצפו למדריך מפורט של "איך
לעשות מה" .אין פה נוסחאות להצלחה .כל שניסיתי לעשות הוא לשפוך קצת אור
על התעלומה הזאת – יזמות .מי ,מה ,כמה ,והכי חשוב למה!"( .עמוד )18
את שפע הסיפורים והתובנות שבספר מחלק מורן ל 13-פרקים ,אותם ניתן לקרוא
ברצף או לדלג ביניהם בכל סדר הרצוי לקורא :על יזמות ויזמים (מבוא) ,המודל
(לפתוח את הדלתות הנכונות) העולמות (בחירת השוק והבנתו) ,הצוות (בחירת
האנשים) ,הרעיון (המוצלח ,השגוי והמטורף) היציאה לדרך (כסף ומוטיבציות),
המסע (תכנון ,משמעת ,עיתוי ,השותפים והלקוחות) ,דילמות (יש המון ,)..וכשהולך
קשה( ...תסכולים ,חרדות ורגעים קטנים של אושר) ,כסף (כמה באמת צריך? מתי?)
כישלון והצלחה (הכל בראש שלנו ,)...מצבי הרוח (בין ייאוש לתקווה) ,תם ונשלם.

