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 תוכן עניינים

 :עבודה מול ספקים ולקוחות1.

אשראי ", "תשלומי שוטף פלוס"מה משמעות המושגים –

 ". אשראי לקוחות"ו" ספקים

 .מהם תנאי התשלום המקובלים בישראל–

 :מזומניםבניהול תזרים הצורך 2.

 סוגי האשראי שהעסק צריך מהבנק  מהם –

 הדרך לקביעת גובה האשראי הבנקאי לפי סוגים –

 בנקאיכללי אצבע לקביעת אובליגו –

 מונחים פיננסיים מעולם הבנקאות3.
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 עבודה מול ספקים ולקוחות
 כללי

  אשראי נתינת הוא בישראל במסחר המקובלים מהתנאים אחד•

  או תשלום דחיית ,אומרת זאת .מספקים אשראי וקבלת ללקוחות

 .מוסכם למועד עד מכירה או קניה בגין תקבול

 :הינם האשראי וקבלת למתן המניעים•

  או תקבול - תקופה במהלך המתבצעות התשלום פעולות ריכוז -

 .חודש כל עבור אחת פעם נעשה תשלום

  זמן יש ללקוח או לספק – התשלום לביצוע התארגנות זמן מתן -

 (אדמיניסטרטיבית מבחינה) לתשלום להתארגן

 .ללקוח מהספק הלוואה - אשראי מתן -
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 עבודה מול ספקים ולקוחות
  במהלך המתבצעות התשלום פעולות היקף הפחתת - "שוטף"

 תקופה

 

  סך על יהיה שהתשלום הינו "שוטף"ה של משמעותו•
  בסכום ויהיה (תקופה או) חודש באותו יצאו אשר החיובים

   .כולל אחד

  התהליכים את לפשט היא "שוטף"ה מטרת•
  .בעסקה המתבצעים האדמיניסטרטיביים

 ומכירה קניה פעולות לעשות בעצם מאפשר "שוטף"ה•
 מכירה כל על חשבונית להוציא מבלי החודש במהלך

  לפעולה ולרכזן (משלוח בתעודות שימוש ועושים במידה)
 .החודש בתום אחת חשבונאית
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 עבודה מול ספקים ולקוחות
 יופקו החודש במהלך ,במכירה מדובר אם•

  יתבצעו לא ,בשירות מדובר ואם משלוח תעודות
 .החודש בסוף אלא חיובים

בתום כל חודש נאספים כל הפריטים לחיוב  •
ומופקת ( וכדומההיקף שעות , משלוחתעודות )

 .חשבונית אחתבדרך כלל 

ישנם ארגונים אשר מוציאים חשבונית על כל •
 ".שוטף"פעולה אולם עדיין הגבייה תהייה לפי 

כאשר מדובר  " השוטף"במתן מסיים ישנו היגיון •
אולם מדובר  , מסוימיםבפעילות מול לקוחות 

הלוואה אשר יש , ללקוח( הלוואה)אשראי במתן 
 .בצידה סיכון משמעותי
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 עבודה מול ספקים ולקוחות

 "שוטף פלוס"מה הפלוס ב –" פלוס"

לא בטוח שיש פלוס בשיטה הזו אך השוק פועל כך  •

 .ויש להתאים את עצמנו אליו

כך  " שוטף"הפלוס הוא מספר הימים שיש להוסיף ל•

 :למשל

משמעותו שכל החשבוניות שהופקו   –"  30+ שוטף "–

 .יום מתום אותו חודש 30ישולמו  מסוייםבחודש 

משמעותו שכל החשבוניות שהופקו   –"  15+ שוטף "–

 .יום מתום אותו חודש 15ישולמו  מסוייםבחודש 
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 עבודה מול ספקים ולקוחות

 בישראל מקובל שוטף איזה

 הכול ,בישראל מקובלים קבועים אשראי תנאי אין•
 .לעיסוק ובהתאם לתקופה בהתאם משתנה

  ,יותר נזילים מוצרים של בעסקה שמדובר ככל ,ככלל•
 .יותר קשיחים יהיו האשראי תנאי

 לא כספים חלפן אצל דולרים של מכירה ,למשל כך•
  רכב של מכירה גם .לרגע לא אפילו - באשראי תלווה

 מכירת של היחסית הקלות בגלל באשראי תלווה לא
 .למזומנים והפיכתו רכב

  קבוע ללקוח גלם חומרי של מכירה זאת לעומת•
 לאשראי להגיע יכולה משמעותיים בהיקפים (ואמין)

 .מכך יותר אף מסוימים ובמקרים " +120 שוטף" של
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 עבודה מול ספקים ולקוחות

 השוטף של המחיר מה

  ולכן הלוואה למעשה הוא "שוטף" כלכלית מבחינה•
 יקראו מעטים .ריבית כמובן הוא השוטף של מחירו

  מוקדם הכסף את לקבל תזכו כלל בדרך אך ,כך לזה
 .(הריבית הפחתת) נוספת הנחה תציעו אם יותר

 :יותר הרבה יקר מחיר על מדובר העסק ניהול מבחינת•

 יתקבל לא מהלקוח שהכסף סיכון -

 אשראי לספק כדי מספקים או מבנק באשראי הצורך -
 ללקוחות

 מזומנים תזרים בניהול הצורך -
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 עבודה מול ספקים ולקוחות

 איך מנהלים את האשראי מול הספקים והלקוחות

מסוכן עד מאוד לתת אשראי ללקוחות מבלי לנהלו •

 .רק מכיוון שנהוג לתת או לקבל אשראי, כראוי

בנוסף חשוב לזכור שקנייה באשראי מחייבת אותנו  •

 (.ז"תזמתכנון )עתידי להיערך לביצוע תשלום 

מומלץ . נושא ניהול האשראי הינו נושא מורכב•

לעבור תהליך של הכשרה ויעוץ בנושא מיועצים  

 .בתחוםכלכליים המומחים 
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 סקירת תנאי האשראי בישראל

 .במערב מהגרועים הוא התשלומים מוסר בישראל•

  2011 של הראשונה במחצית בפועל אשראי ימי•
 האשראי ימי על מדובר) ימים 96 -לכ הגיעו בישראל
 .(מתוכנן לא פיגור בתוספת הצדדים בין שסוכמו

  כי מעלה ענפים לפי בישראל התשלומים מוסר בחינת•
 ייצור בענף נהוגים ביותר הארוכים האשראי ימי

 124 על שעומדים ורהיטים עץ מוצרי של וסיטונאות
 חשמל מכשירי של וסיטונאות ייצור בענף ,ימים

 של וסיטונאות ייצור ובענף ימים 121 ואלקטרוניקה
 .ימים 120 סניטאריים וכלים קרמיקה
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 סקירת תנאי האשראי בישראל
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 BDI  חברת: מקור



 סקירת תנאי האשראי בישראל

12 

 BDI  חברת: מקור



 הצורך בניהול תזרים מזומנים

אחד האתגרים המשמעותיים של כל עסק הינו  •

 .ניהול תזרים המזומנים

המחסור במזומנים נובע בדרך כלל מהתנהלות לא •

 .נכונה של העסק עם המזומנים שלו
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים

 הדגמה של עסק רווחי עם מחסור במזומנים

לשם הדגמה של הצורך בניהול מזומנים אציג לדוגמא עסק רווחי  •
 .מאוד

 :עסק בהקמה כולל את הפרטים הבאים•

 ח בחודש"ש 100,000 -כ 90מוכר ללקוח אחד בשוטף  -

 ח בחודש"ש 45,000 -כ 60קונה בשוטף  -

 ח"ש 120,000 -כרוכש מלאי בסיסי  -

 -ב 250,000בסכום של ( שנים 5כל שיוחלף )רכוש קבוע קונה -
 .תשלומים 12

 (חודשלכל  10ב )ח בחודש "ש 12,000משכורות משלם -

 זיכויים והנחות ללקוח  2%העסק מעניק -

 עולם ללא מיסים וללא ריבית -
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים

ההון או מה האשראי שיש לבקש מהבנק : שאלה

 ?מהביתשיש להביא 

 

 

 

 

 

 רכוש קבוע ורכישת מלאי קבוע בעסק אינן נחשבות הוצאהקניית 

 

 

 ח"ש סעיפים

 98,000 מכירות נטו

 (45,000) קניות

 (12,000) משכורות

 41,000 רווח
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים

 !אין ספק שמדובר בעסק רווחי למדי

 

אולם חשוב להזכיר כי העסק הזה צריך לעשות מספר •
 :דברים על מנת להתקיים שהם

אשר משמעותו לקבל את   - 90+ למכור באשראי של שוטף  -
 .המכירהמתום חודש חודשים  3הכסף מהלקוח בתום 

אשר משמעותו לשלם את   - 60+ לקנות באשראי של שוטף  -
 .חודש הקנייההכסף לספק בתום חודשיים מתום 

 .להצטייד במלאי במזומן כבר בעת הקמתו -
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים

ח  "ש 284,333האם ? אז כמה כסף לקחת מהבנק•

 ?אכן זה הסכום הנכון

נבחן מהם סוגי האשראי שעסק , כדי לקבל החלטה•

 .צריך לקבל מהבנק

 :צריךהאשראי שעסק סוגי 

 :שלושה סוגי אשראי כל עסק צריך

 אשראי לרכישת רכוש קבוע -

 אשראי לצרכי הון חוזר -

 אשראי לצרכי בטחון כלכלי -
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים

 קבועאשראי לרכישת רכוש 

 

הצורך באשראי לרכישת רכוש קבוע נובע מכך שהשקעות בעסקים  •
 .בכיסו של בעל עסקאינו נמצא מצריכות הון משמעותי שבמקרים רבים 

 

 .הקבלת אורך חיי ההלוואה לאורך החיים הכלכלי הצפוי מהנכס•

 

, בדרך כלל הצפייה היא לקבל אשראי בסכום הזהה לסכום רכישת הנכס•
הביטחונות  סכום , האשראישל עלות אולם לעניין זה נכנסים שיקולים 

 .שהבנק רוצה ועוד

 

של  בסכום ( בצורת הלוואה)היזם יצפה לקבל אשראי , בדוגמא לעיל•
 60על פני אשר החזריו יתפרסו ( הקבועהרכוש עלות )ח "ש 250,000

 .חודשים
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים
 חוזר הון לצרכי אשראי

 :מניעים משני נובע חוזר הון לצרכי באשראי הצורך•

 .פעמית חד מלאים ברכישת גידול -

 .ותשלומים תקבולים שבין התזמון הפרשי-

 

 למלאי אשראי

  הוצאה להיות עלולה (העסק הקמת עם כ"בד) פעמית חד מלאים רכישת•
   משמעותית

 .קבוע רכוש של למימון דומה הינה במלאי משמעותי גידול של למימון ההתייחסות•

 ז"בתזמ בגירעון מרכזי מרכיב להוות עשויה במלאי השקעה•

  בכמות משמעותי לגידול או ראשוני מלאי לרכישת הון לגיוס גם להיערך יש •
 .בעסק המלאי

 בעסק שוטף כנכס נחשב מלאי•

  במימוש בעיה) הבנק עבור כבטוחה והמלאי במלאי ההשקעה למימון אשראי•
 מלא מימון יממן לא הבנק – (ערך ירידת– ובלאי התיישנות ,המלאי

 המלאי סבב מדידת – המלאי ניהול•
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים
 וזכאים ספקים אשראי

 לספקים נכבדות עלויות לשלם הצורך לשרת שנועד אשראי•
  ,לגייס יש אשר מהלקוחות התקבולים התקבלו בטרם ולעובדים

 .מבנקים ,השאר בין

 :כך להגדיר ניתן לגייס שצריך האשראי סכום את•
  בתקבולים מתזמון שנובע המקסימאלי השלילי המזומנים תזרים–

 .חודשיים ותשלומים

 וכן ח"ש 12,000 בנות משכורות 3 של בסכום מדובר שלנו במקרה–
 .ח"ש 45,000 בסך קניות של שוטף תשלום

 ₪ 81,000 כ"סה–
 זכאים/הספקים אשראי את מרווחיו לממן העסק על הארוך בטווח–

 לקוחות אשראי ימי < ספקים אשראי ימי שבו מצב על שמרו :טיפ–
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים
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 הצורך בניהול תזרים מזומנים
 כלכלי בטחון לצרכי אשראי

 להבין צריכים אנחנו הכלכלי הביטחון מהו להבין מנת על•
 .לפנינו שיש התזרימיים הסיכונים מהם

  כספים יתקבלו לא שבגינו הסיכון הינו תזרימי סיכון•
 .להתקבל היו שאמורים

 אותו על שיפצה בסכום אשראי לקבוע יש סיכון אותו בגין•
 ."הסיכון מרווח" לו נקרא - סיכון

  הסביר השלילי המזומנים התזרים - הסיכון מרווח הגדרת•
 במועד תקבולים או תקבול קבלת מאי כתוצאה הצפוי

 .מסויים

  יתעכב זמן וכמה בזמן יתקבל לא מההכנסות שיעור איזה•

  יפגרו מהלקוחות 10% :'דוג) מכירות חודשי/בימי יוגדר•
 (X 1.5 X 98,000 = 14,700 10% ,יום 45 בממוצע
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 מונחים פיננסיים מעולם הבנקאות
 :  ריבית1.

הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור מתן הרשות  התשלום –
 להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת

 :ריבית נומינאלית2.
לדוגמא  . או פיקדון ללא הצמדה למדד הלוואה נקובה עלריבית –

ח  "ש 100,000על פיקדון של  4%ריבית נומינלית שנתית של 
 3%-ח אלא שאם המדד עלה ב"ש 4,000תיתן לנו בסוף שנה 

כלומר כוח הקנייה , 1% -הערך הריאלי של הכסף יעלה רק ב
 .ח"ש 1,000 -הריאלי שלנו גדל רק ב

 :ריבית אפקטיבית3.
(.  ראה ערך) דריביתריבית הלוקחת בחשבון את אפקט הריבית –

 5%כך למשל אם הריבית הנומינלית השנתית על פיקדון הנה 
תהיה  , המחושבת גם על הריבית שנצברה, הריבית האפקטיבית

5.12% 
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 מונחים פיננסיים מעולם הבנקאות
 :ריבית בנק ישראל. 4

ריבית זו הינה . הנקבעת אחת לחודש על ידי בנק ישראלהריבית –
נגיד בנק ישראל מודיע על שיעור .הריבית הבסיסית לאשראי לא צמוד

ורק ביום חמישי , הריבית ביום שני הקודם ליום חמישי האחרון בחודש
 .נכנס השינוי לתוקף

 :דריביתריבית . 5
 .בנוסף לקרן, כאשר הריבית מחושבת גם על הריבית הנצברת –

 :ריבית הפריים. 6
,  י הבנקים"הפריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת עריבית –

  ובהלואותבפיקדונות ריבית זו מהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית 
משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער בריבית 
 .  החליפין

מן הריבית  1.5%-ריבית הפריים גבוהה ב , האחרונותבשנים –
ריבית . לכל חודש המוניטריתהנקבעת על ידי בנק ישראל בתוכנית 

 .הפריים משתנה במקביל לשינוי הריבית על ידי בנק ישראל
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 מונחים פיננסיים מעולם הבנקאות

 :ד"ריבית חח. 7
מהווה את מסגרת האשראי ( חשבון חוזר דביטורי)ד "חח–

הנה גדולה יותר מזו  כ"בדרהניתנת ללקוחות עסקיים ואשר 
 (.עובר ושב)ש "של חשבונות עו

מחושבת על בסיס הממוצע המשוקלל של  ד"החחריבית  –
 7-לפי מספר הימים שהייתה בתוקף ב, ריבית הפריים

  .הבנקים הגדולים בישראל

 .חודשהריבית מבוצע בתחילת תאום –

 :ריבית משתנה. 8
המשתנה כפונקציה של גורם המוגדר מראש בעת ריבית –

כלל הגורם המשפיע הוא שיעור  בדרך  .הפיקדוןפתיחת 
 .הפרייםריבית 
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 מונחים פיננסיים מעולם הבנקאות
 :ד"ריבית חח. 7

מהווה את מסגרת האשראי הניתנת ללקוחות  ( חשבון חוזר דביטורי)ד "חח–
 (.עובר ושב)ש "הנה גדולה יותר מזו של חשבונות עו כ"בדרעסקיים ואשר 

לפי , מחושבת על בסיס הממוצע המשוקלל של ריבית הפריים ד"החחריבית  –
  .הבנקים הגדולים בישראל 7-מספר הימים שהייתה בתוקף ב

 .חודשהריבית מבוצע בתחילת תאום –

 :ריבית משתנה. 8
 .הפיקדוןהמשתנה כפונקציה של גורם המוגדר מראש בעת פתיחת ריבית –

 .הפרייםכלל הגורם המשפיע הוא שיעור ריבית בדרך 

 :ריבית קבועה. 9
 .ונשארת קבועה לכל תקופת הפיקדון, הנקבעת בעת ההפקדה לפיקדוןריבית –

 :ריבית ריאלית. 10
הריבית הריאלית מודדת בכמה עלה כוח . ריבית נומינלית בניכוי עליית המדד –

כלומר נלקחת בחשבון , הקנייה שלנו בפועל לאור עליית המחירים במשק
 .שחיקת ערך הכסף כתוצאה מעליית האינפלציה
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 מונחים פיננסיים מעולם הבנקאות
 :בלון הלוואת .11

  ההלוואה תקופת במהלך החזרים כלל משולמים לא בה הלוואה–
  מאחר .הריבית את והן הקרן את הן משלמים התקופה ובתום

  התקופה בתום ההלוואה תקופת לאורך משולמת אינה והריבית
 .דריבית ריבית תשולם

 :בולט הלוואת12.

  בלבד הריבית חשבון על חודשי החזר משולם בוליט בהלוואת–
 .במלואה הקרן מוחזרת ההלוואה תקופת ובסוף

 :שפיצר לוח .13

 בה הלוואה של חודשיים החזרים לחישוב המשמש סילוקין לוח–
  תמהיל .ההלוואה תקופת לכל קבוע החודשי ההחזר גובה

  לאורך משתנים החודשי בהחזר והריבית הקרן החזרי
 .וקטן הולך הריבית חשבון על ההחזר כאשר ,התקופה
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 מונחים פיננסיים מעולם הבנקאות

 ":גרייס". 14

יכול להיות דחייה של  . הלוואה תקופת דחייה של החזר–

תחילת ההחזרים או דחייה של החזר הקרן במקרה של 

הריבית על ההלוואה מחושבת גם בגין . הלוואת בולט

 .הגרייסתקופת 
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 חיסכון בעמלות ניהול חשבון עסקי

 מספר לפניך עומדות ,בחריגה חשבונך אם•

   :אפשרויות

  ולחסוך :המאושרת האשראי מסגרת את להגדיל כדאי–

   .ממסגרת חריגה על הריבית תוספת תשלום את

  מומלץ ,גבוהה בחריגה נמצא שכבר למי–

  .חודשיים בתשלומים ולהחזירה ,הלוואה לקחת

נמוכה יותר מהריבית על יתרת   הלוואה עלהריבית –

 ! ש``העוחובה חריגה בחשבון 

 יפחית את הריבית, ע או חסכון כביטחון להלוואה"ני–

 .מומלץ לשקול לפדות השקעהלחילופין –
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 חיסכון בעמלות ניהול חשבון עסקי

אל תשאיר יתרה כספית  ? יש לך יתרה בחשבון -

,  לתקופה קצרהאפילו   ש``העוגבוהה בחשבון 

 .רצוי לסגור למספר ימים ולצבור ריבית

השתדל למשוך כסף מזומן ? זקוק למזומנים -

שם תשלם , מסניף הבנק שלך ולא מסניף אחר

 .עמלה גבוהה יותר

 המקסימלירצוי למשוך בכספומט את הסכום  -

 .המתאפשר בהתאם לסוג הכרטיס שברשותך
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 חיסכון בעמלות ניהול חשבון עסקי

חשבונות שונים מומלץ לשלם בבנק הדואר ולא בדלפקי הבנקים •
 .שקלים 4-5מאחר ובבנקים גובים עבור הפעולה עמלה של 

חשבונות מומלץ לשלם בכרטיסי אשראי מאחר וכך אנו חוסכים  •
, ואת עלות השורה בחשבון, בקירוב` אג 35 -כ, את עלות השיק

 .בקירוב ח``ש 1.22 -כ

פעולות בחשבון הבנק מומלץ לבצע באמצעות הערוצים הישירים •
כגון הטלפון או האינטרנט החוסכים את התור בסניף ומעניקים  

וכן הטבות בריבית   40%-20% -הטבות בעמלות בשיעור של כ
 .למשקיעים

חיסכון בעמלות הכרוכות בפעולות בניירות ערך ניתן להשיג על  •
ידי מיקוח עם הבנק וכן על ידי העברת תיק ניירות הערך  

לברוקרים פרטיים הגובים עמלות מכירה וקנייה נמוכות יותר 
 ולעיתים אף פוטרים מעמלת דמי משמרת
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 חיסכון בעמלות ניהול חשבון עסקי

  הרשאה מתן ידי ל לבצע מומלץ חשבונות תשלום•

 ,קבע הוראת י``ע ולא האשראי כרטיס לחיוב

 שורת בעמלת יחייב קבע בהוראת ותשלום מאחר

  הוראת ביטול וכן ח``ש 1.22 -כ של בסך חשבון

 באמצעות תשלום כמוכן .שקלים 5 -כ עולה קבע

  ליהנות ויאפשר בנקודות יזכה אשראי כרטיס

 .האשראי חברות של האשראי מתוכניות

 .עמלות את וחסכו בכספומט מזומן משכו•
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 ניהול פיננסי בעסק
 :הגבייה בעסק

 השקיעו בביצוע או ברכישה של מערכת מעקב אחרי חייבים•
 יש להתחיל במאמצי הגביה( זמן)קבעו כלל מתי •
 (ד"עו, חברת גבייה, אתם)? מי יגבה את החובות מהחייבים•
 .ד רק לאחר שנכשלתם אתם בגבייה"השתמשו בגובה חובות או עו•

 .איזה סכום כדאי להוציא לגבייה–

 :מה עשוי להדאיג את הבנק שלך
 הפסדים•
 העסקמחסור בנתונים פיננסיים של •
 פיתוח דפוס הלוואה חוזר ונשנה•
 מחזור מכירות צונח או ממריא בפראות•
 שולי רווח יורדים•
 חוסר יכולת לעמוד בתחזיות•
 או ספקים/הסתמכות על מעט מדי לקוחות ו•

 תקציביתבקרה 
 תקציב מול ביצוע•
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