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 –מבוא ליזמות 

 מחלום לרעיון עסקי 
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 נושאים לדיון

נתונים על עסקים קטנים בישראל 

מיהו יזם פוטנציאלי 
פרופיל אישיות היזם 

סיבות ושיקולים להיות יזם 

 שיקולי כדאיות   -עצמאי מול שכיר 

סגנונות ניהול 

מאפייני היזם ותכונות אופי 

השלבים בתהליך היזמות- 
 אמצעים, רעיון, ורךצ –יזמות 

תפיסת הערך בעיני הלקוח 
 ודל מ –האם יש לי עסקSWOT ומחקר שוק 

 פלייס בטר"אירוע" 

 יכוםס –תהליך יזמי 

הגורמים להישרדות עסקית 
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 נתונים על עסקים קטנים בישראל
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 נתונים על עסקים קטנים בישראל
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 התפלגות לפי מחזור ומספר עובדים



מאפייני היזם והפרופיל 

 האישיותי

 עצמאי/סיבות ושיקולים להיות יזם



 שני טיפוסי יזמים

יזמות מתוך בחירה לעומת יזמות מתוך אילוץ: 

 

 מתייחסת להקמת עסק כאשר אדם חש  אילוץיזמות מתוך

 .העדר הזדמנויות תעסוקתיות אלטרנטיביות בשוק העבודה

 

 נעשית לצורך ניצול הזדמנות בחירהיזמות מתוך .

מהיקף היזמות היא  כשני שליש הממצאים הראו כי בכלל 

 .שהיא מתוך כורח שלישיזמות מתוך בחירה לעומת 
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 ?אילו תכונות נדרשות מיזם

 (את עצמך אם יש לך את זהבחן )
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מכוון ומונע להצלחה, האם אתה פרו אקטיבי? 

האם יש לך את התמיכה מבן הזוג ומהמשפחה? 

(או בחירהאילוץ )? האם אתה נשאר ממוקד לאורך זמן 

האם יש לך היכולת והכישרון להצליח ביזמה? 

האם יש לך את האנרגיות לנהל עסק עצמאי? 

 של  ' ח 12-18האם אתה מחויב מספיק לתת לעסק

 ?מיקוד מכוון ללא סיכוי לרווח או ברווח קטן

האם יש לך משמעת עצמית? 



- כך-מה הופך את היזם הישראלי למוערך כל

 ?או אולי כושר האלתור ,התחכום ,התעוזה 

 

פנה לשמונה יזמים ישראלים מובילים ברונו   "גלובס"

הרצל   ,ראובן אגסי ,דב לאוטמן ,דב מורן ,לנדסברג

עדי שטראוס ואלי זוגלובק שמשרטטים   ,רמי לוי ,חבס

קווים לדמותם של היזמים הישראלים בכללותם ושל 

להלן תמצית מהמאמר  .המצליחים שבהם בפרט

 .”גלובס"בהמלא 
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- כך-מה הופך את היזם הישראלי למוערך כל

 ?או אולי כושר האלתור ,התחכום ,התעוזה 

טיפוס יזמי" יש דבר כזה"?  
יזם הוא אדם בעל יכולת קבלת החלטות קשות 

בעל תכונות כמו אומץ ולקיחת  ,ואינטואיטיביות
אחד שרואה  ,כלומר .ועם יכולת ראייה לרחוק ,סיכונים

- ובמילים אחרות ;ולא רק מריח טוב ,טוב ומעבר לגדר
המצויד בכל מה שמנהל   ,אדם כישרוני ובעל כוח התמדה 

 .טוב צריך

מהן התכונות ההכרחיות ליזם?  
היכולת לקרוא את   - אומץ לשם לקיחת סיכונים ויצירתיות

לחשב את  ,להסתכל כמה צעדים קדימה ,המפה נכון
יכולת  .סיכויי ההצלחה ולקבל החלטות בהתאם

 .תעוזה ואינטליגנציה,אופטימיזם,עמידות
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- כך-מה הופך את היזם הישראלי למוערך כל

 ?או אולי כושר האלתור ,התחכום ,התעוזה 

החוש היזמי מולד או נרכש? 
מי שנולד   .כנראה לא ייהפך ליזם ,מי שנולד חסר חוש יזמי

עם חוש יזמי אבל לא לוקח את זה עד הסוף ולא  
 ".כנראה לא יהיה יזם מוצלח - לומד ומשתפר ,נלחם

מהם מאפייני היזם הישראלי? 
תכונות   ,בעל יכולת לשתף ולקחת פיקוד ואחריות"

 "שנרכשות בצבא
-האש הפנימית של היזם הישראלי הופכת את הבלתי"

 "אפשרי לאפשרי
היזמים הישראלים בולטים בזכות התעוזה והחדשנות  "

 "שלהם
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 סיבות למה להיות עצמאי

 להיות עצמאי טובלמה.. 

 אדון לעצמי -אני הבעלים של הרכוש בעסק. 1

 .יש לי את הסמכות להעסיק אנשים טובים. 2

 .יש לי את הסמכות לפטר אנשים לא יעילים. 3

 .לעובדיי או לתרום אותו למטרה נאותה, אני יכול לחלק את רווחי העסק כראות עיני לעצמי. 4

 תכנון זמן אוטונומי. 5

 צורך בביטוי אישי ויצירתי, סיפוק של עשייה אמיתית. 6

 אפשרויות התפתחות בלתי מוגבלות. 7

 אני קובע את הנהלים וסדר העדיפויות בעסק. 8

 מענה לצרכים אישיים, חוסר אפשרות למציאת תעסוקה כשכיר. 9

 אפשרות לתמורה גבוהה יותר מאשר שכיר. 10

 בזמנים טובים אישן כמו תינוק.  11

 ...העברה לדור הבא. 12

 העדר רצון לעבוד במסגרות ארגוניות פורמאליות. 13
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 סיבות למה להיות עצמאי

 להיות עצמאי לאלמה.. 

 אני צריך לשלם עבור כל הרכוש בעסק. 1

 אני צריך לפטר עובדים ולעתים אף עובדים טובים בזמנים של משבר. 2

 אני צריך לשלם לעובדים גם אם זה לא תמיד מחזיר את עצמו. 3

 .תזרימיותאצטרך תמיד לשלם הוצאות גם כשזה יגרום לבעיות . 4

 רגשיות ואישיות, התמודדות עצמאית עם בעיות עסקיות. 5

 בזמנים קשיים לא אישן בלילות. 6

 אם אפשוט רגל לא אוכל לקבל דמי אבטלה. 7

 למרות שאוכל לקחת חופש לפי רצוני לא יהיה לי זמן לכך. 8

 אי אפשר להתפטר.......אין על מי להאשים. 9

לעתים יותר ממה שאני  , אצטרך להתעסק עם הרבה בירוקרטיה.  10
 חפץ
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 מתי כדאי להיות עצמאי מול שכיר

ביטוח 
לאומי  
6.32% 

כעצמאי עליך  - ביטוח לאומי
לשלם את כל דמי הביטוח 

 -בעצמך ( ודמי בריאות)הלאומי 
רוב הציבור משלם דמי ביטוח  

משכרו   9.82%לאומי אפקטיביים 
 ₪ 5,297כעצמאי לשכר שעד 

כשכיר חלק  . 2013ודש בשנת לח
ניכר מדמי הביטוח לאומי משולם  

משכיר מנקים . י המעביד"ע
 5,297על הכנסה שעד  3.5%

ולכן אם .  6.32%הפרש של . ₪
 6.32%נותן העבודה אינו מוסיף 

על הכנסתך כשכיר לא כדאי  
 .להיות עצמאי
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 מתי כדאי להיות עצמאי מול שכיר
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 מה בין עובד עצמאי לעובד שכיר  -ביטוח לאומי? 

ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת  , מבוטח גם בביטוח אבטלה - עובד שכיר
 .רגל ובפירוק תאגיד

אינו מבוטח בביטוח אבטלה ובביטוח זכויות עובדים בפשיטת  - עובד עצמאי
 רגל ובפירוק תאגיד

 

 שהמעביד , לא ייפגעו זכויותיו עקב פיגור בתשלום דמי הביטוח -עובד שכיר
 .חייב בתשלומם

אם לא נרשם או אם פיגר בתשלום , זכויותיו עלולות להיפגע -עובד עצמאי 
 .דמי הביטוח

 

 על מעבידו לדווח על שכרו ולשלם את דמי הביטוח בעבורו   -עובד שכיר
 (.כולל סכום שמנוכה משכר העובד)

 .חייב להירשם בביטוח הלאומי ולשלם את דמי הביטוח בעצמו -עובד עצמאי 

 



 מתי כדאי להיות עצמאי מול שכיר

ביטוח לאומי 
6.32% 

 חופשה שנתית+  

10.42% 

כעצמאי אין   - חופשה שנתית
מי שישלם עבור ימי חופשתך  
חופשה המגיעה לשכיר בשנה  

יום   14לעבודתו היא  1-4
על   4.1%תוספת של . בשנה

שכר ימי עבודה בפועל 
ובהתחשב גם בהפרש דמי  

מור מעתה  א –הביטוח הלאומי 
אם נותן העבודה אינו מוסיף 

על הכנסתך כשכיר   10.42%
לטווח  ) .לא כדאי להיות עצמאי

מספר ימי החופשה   -ארוך 
 .(השנתית גדול יותר
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 מתי כדאי להיות עצמאי מול שכיר

ביטוח לאומי 
6.32% 

 חופשה שנתית

10.42% 

 פנסיה ופיצויים

20.42% 

על פי   - הפרשה לפנסיה
צו ביטוח פנסיה  ) הדין

על מעביד להפריש   (חובה
  -עבור עובד בעל ותק של מעל 

 5%לפנסיה ו  5%חודשים  6
כ  "עבור הפרשות לפיצויים סה

שאותם אין חובה לשלם   10%
ובהתחשב גם בהפרש  לעצמאי

דמי הביטוח הלאומי  
מעתה אם   אמור – ובחופשות

נותן העבודה אינו מוסיף  
על הכנסתך כשכיר   20.42%

 .לא כדאי להיות עצמאי
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 מתי כדאי להיות עצמאי מול שכיר

ביטוח לאומי  
6.32% 

 חופשה שנתית

10.42% 

 פנסיה ופיצויים

20.42% 

דמי הבראה 
22.12% 

על פי הדין יש   - דמי הבראה
שהשלים שנת  ) לשלם לעובד

 371ימי הבראה לפי  5 (עבודה
הסכום מעודכן מיום  . ) יוםל₪ 

₪  1,855הווה אומר ( 1.7.2012
שנה אם נחלק סכום זה לשכר  ל

  108,576)הממוצע במשק 
שאותם אין  1.70%נקבל ( לשנה

ובהתחשב  חובה לשלם לעצמאי
גם בהפרש דמי הביטוח הלאומי 

 – ובחופשות ובהפרשה לפנסיה
אם נותן העבודה : מור מעתהא

על הכנסתך   22.12%אינו מוסיף 
 .כשכיר לא כדאי להיות עצמאי

17 



 מתי כדאי להיות עצמאי מול שכיר

ביטוח לאומי 
6.32% 

 חופשה שנתית

10.42% 

 פנסיה ופיצויים

20.42% 

דמי הבראה 
22.12% 

דמי מחלה 
23.88% 

לפי חוק דמי   - דמי מחלה
עובד  (1976 ו"התשל) מחלה
ימי מחלה בשנה   18צובר 

שבגינם על המעביד לשלם לו  
יום   18יום אם אכן חלה  16שכר 

ממוצע ימי  . ברצף מידי שנה
 6-המחלה בישראל עומד על כ

ימים בשנה שהם הטבה בגובה 
מהשכר שאותם אין  1.76%

חובה לשלם לעצמאי ובהתחשב 
גם בהפרש דמי הביטוח הלאומי 

ובחופשות ובהפרשה לפנסיה 
,  ובדמי הבראה ובפיצויי פיטורין
אם נותן העבודה אינו מוסיף 

על הכנסתך כשכיר לא  23.88%
 .כדאי להיות עצמאי
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 מתי כדאי להיות עצמאי מול שכיר

ביטוח לאומי  
6.32% 

 חופשה שנתית

10.42% 

 פנסיה ופיצויים

20.42% 

דמי הבראה  
22.12% 

דמי מחלה  
23.88% 

קרן השתלמות 
31.38% 

אם כשכיר   - קרן השתלמות
מפרישים עבורך לקרן  

השתלמות עליך לדאוג שיפצו  
אותך על אי הפרשה שמגיעה 

ובהתחשב   מהשכר 7.5%-ל
גם בהפרש דמי הביטוח  

הלאומי ובחופשות ובהפרשה 
לפנסיה ובדמי הבראה ובפיצויי  

אם נותן  , פיטורין ובדמי מחלה
  31.38%העבודה אינו מוסיף 

על הכנסתך כשכיר לא כדאי  
 .להיות עצמאי
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מאפייני היזם והפרופיל 

 האישיותי

 פרופיל אישיות



 – ס'אדיגמודל של סגנונות ניהול לפי 

P.A.E.I 

 מומחה ניהול בעל שם

 עולמי

 כתב מעל עשרה ספרים

שהפכו  )בתחום הניהול 

 (ך של הניהול"לתנ

  יועץ לממשלות שרים

 וארגוני ענק ברחבי העולם
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 ס'אדיגסגנונות הניהול על פי 

 Administrators -המנהלן

האם זה , יותר איטי, הרבה יותר מחושב

יותר  . י הספר"עובד עפ, מתאים לנהלים

 .'וכוי השלבים "עובד עפ, פורמאלי

מביא סדר וארגון לתהליך 

היצרני עשוי לראות את המנהלן כטרחן 

 Integrators - מתכלל

עסוקים כל הזמן, פעילים, בעלי אנרגיה  ,

סגנון של מנהל שמה שמעניין אותו זה  

, הוא רוצה תכלס. תוצאות/ יעדים 

 .ההחלטות שלו מכוון תוצאה לא אנשים

 עושה -לא מתכנן 
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  Entrepreneurs -יוזם 

  - Producersיצרני

לא מתעניינים בתוצאה היום  , חולמים

 אלא בפוטנציאל העתידי

י חלומות ורעיונות גדולים"מונעים ע  ,

 הזדמנויות עתידיות

מתעניינים בתמונה הגדולה לא בפרטים 

  המנהלן רואה בהם סכנה וחוסר

 היצרן יראה בהם חוסר מיקוד, רלבנטיות

 מתייחס לרצונות בני האדם, רגיש 

 .ובצורכיהם האישייםומתמקד באנשים 

מפשר טוב  ,נוטה לעבודת צוות,אוהב חברה

 .ומשתף אחרים בהחלטותיו

מתעניין , מחבר בין אנשים לצורכי הארגון

,  פחות בתוצאות ובמנהלות יותר בדרך

 תומך בעובדים, בהישגים



 ס'אדיגסגנונות הניהול על פי 

 סגנונות בקונפליקט 
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 מתכלל יזם מנהלן יצרני אלמנט/מימד

 הווה עתיד עבר מיד הזמן

 תהליכי משימתי תהליכי משימתי המשימה

 יחסים אפשרויות מופשטת תכלס חשיבה

 מאופק לא מאופק מאופק לא מאופק איפוק

 פנימי חיצוני פנימי חיצוני חשש

 צדדי מרכזי צדדי מרכזי מיקום ארגוני

 .השני מבצע, חד מביא רעיונותא –היצרן יסתדר הכי טוב עם היזם •

 .ותר איטי מבוקר ומחושבי – המתכללהמנהלן יסתדר הכי טוב עם 

 .הכלאומר שאין מנהל אחד שיכול להיות עם  ס'אדג•

וגם להקפיד על פי  , גם לתאם עם כולם, גם להוציא לפועל בצורה מהירה

 . הכלאין במציאות מנהל שיש לו את . הנהלים

 ?איך כל זה עשוי להיות שימושי בניהול העסק
 עובדים  , מנהלים, (?לעבוד עם בן הזוגהאם )שותפים בחירת 



 פירמידת מאפייני היזם
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 ידע מקצועי

 כישורים ויכולות

 תכונות ומאפייני אישיות



 תכונות אופי ומאפייני אישיות

תמיכה ללא קשות משמיות עם לבדך להתמודד יכולת -עצמאות 
  ארגונית ממערכת

יכולת ,העסק של המניע הכוח -קשה לעבודה ומחויבות חריצות 
 עצמית הנעה

ונטילת להשקעות ,ומאומצת קשה לעבודה נכונות -שאפתנות 
 חומריים להישגים להגיע כדי אישיים כלכליים סיכונים

המתרחש לכל בלעדית באחריות נושא פרטי עסק בעל -אחריות  
 העסק של והמשפטיות הכלכליות התוצאות ולכל בעסקו

מקשיים רתיעה ללא המשימות בביצוע מדההת – והתמדה נחישות 
 היצמדות ,ומשברים

שבחרת ולדרך לתהליך 

יושרה 

כריזמה 
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 כישורים ויכולות

העסק את שתבדל ייחודית גישה פיתוח -וחדשנות יצירתיות  
 ! "אחרת לפעול ...אחרת לחשוב" ,מהמתחרים שלך

סיכון בנטילת כרוך יזמי עסק כל -וודאות האי עם התמודדות  
  ללמוד, אלו היבטים עם להתמודד לדעת נדרש ,וודאות ובאי

 משתנים לתנאים עצמך את ולהתאים מהטעויות

Focus, Focus ,Focus -  במשימה מיקוד יכולת 

מטרות והשגת קביעה 

החלטות קבלת יכולת 

העסק והתאמת משתנים למצבים הסתגלות יכולת -גמישות 
 שינויים עם להתמודדות

העסקית הסביבה עם חיובית יחסים מערכות יצירת 
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 ידע וניסיון מקצועי

ידע ספציפי בתחום הפעילות העסקית או המיזם 

 קורסים  / המבוססת על לימודים  -בקיאות מקצועית

 מקצועיים והכשרות

הסתמכות על ניסיון העבר 
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 מחלום לרעיון עסקי

 השלבים בתהליך היזמות



 ?מהי יזמות

29 

רעיון  , צורך: גורמים 3קשר בין ( יזם)יזמות היא תהליך חברתי שבו יוצר אדם "

 (".הרעיוןהמסוגלים להביא למימוש )ואמצעים ( על הצורךהעונה )



 ?מהי יזמות

מיהו בעל הצורך 
בעלי מחסור פיזיולוגי או רוחני תוך רצון לבטל מחסור  , פרט או קבוצת אנשים

 .זה שמביא לביצוע רכישה

 

  רעיון עסקי 
(  תועלת)ערך אמיתי ויוצר העונה על הצורך המיזם החדש , השירות/ המוצר 

 . עבור הלקוח

 לא מוצרים, לקוחות קונים תועלות -חשוב לזכור                        

 :לדוגמא

 הי התועלת שלומ –לקוח הרוכש מכונית יוקרה? 
('וכד, שכלולים טכנולוגיים, נציע לו ריפודי עור)תדמית , צורך חזק בהערכה חברתית 

 הי התועלת שלומ –לקוח קונה אקמול? 
 (?האם אריזה יוקרתית תועיל פה)חיסול כאב הראש 
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 waze-ה אפליקציית  –יצירת ערך 

"82החברה תחסוך לנהגים  2013-הם פרסמו כי ב 

אלף טונות של  844-מיליארד דולר ו 2.1, מיליון שעות

זהו ערך עצום שנותנת . זיהום דו תחמוצת הפחמן

אז מה הפלא שתג  , לסביבה ולעולם, החברה לנהגים

הערך של החברה ? המחיר שלה הוא מיליארד דולר

הוא החיסכון בכסף שהיא יוצרת והתוצאה היא תג 

 ".מחיר גבוה
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 ?מהי יזמות

 ?מהו רעיון עסקי טוב

רעיון עסקי טוב צריך בראש ובראשונה להתאים ליזם  

 :מהבחינות הבאות

 .האישיות שלו והתכונות החזקות שלו. 1

הקיימים  -תחומי העניין שלו והמומחיות שלו. 2

 .והנרכשים

 .רעיון עסקי טוב נותן מענה לצורך אמיתי של השוק

 .מומחיות היא נקודת המפתח לרעיון עסקי טוב
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 השירות/המוצר תכונות <שירות נבחר /צרמו <ירה בח < תועלת <צורך 



 ?מהי יזמות

 ?כיצד נוצר הערך בעיני הלקוח      

 צורך

 תועלת מבוקשת

 קריטריונים לבחירה

 השירות הנבחר/המוצר

 השירות/תכונות המוצר

לא מוצרים, לקוחות קונים תועלת 

 הערכת התועלת הגלומה

שירות קובעת את הערך  /במוצר

מירב )שהלקוח מייחס למוצר 

א תהליך  ל –( התועלת לשקל

 יש אכזבות, מדויק

לענות על הציפיות 

לטפח נאמנות 

לא במוצרים, להתמקד בצרכים 
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 ?מהי יזמות

 ?האם יש לי עסק                     

 מחקר שוק
 

 צורך אמיתי  , איתור מחסור
 להזדמנות הקיימת בשוק

 מה חושבים עליך הלקוחות ואם
יהיו מוכנים לקנות אותו במחיר  

 .שנדרוש

מה גודלם? מהם שוקי המטרה  ?
 ?ומה הביקוש הצפוי בשוק

 החוכמה לייצר שווקים ולבדוק את
האווירה העסקית שמשפיעה על  

 השוק והתנהגות

 SWOTניתוח 

 

הסביבה העסקית/ בדיקת השוק 

 מהו היתרון היחסי והייחודיות

שיהיו לך בשוק המטרה  

,  בלעדיות,מחיר,איכות)

 (מבחר ועוד,מיקום,שירות
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 העסקיתניתוח הסביבה  

 סביבת מיקרו

 ספקים

 מתחרים

 לקוחות

 עובדים

 סביבת מאקרו

 מדינית/חוקית/פוליטית

 כלכלית

 תרבותית/חברתית 

 טכנולוגית
המיזם/ העסק  



36 

 זיהוי וניצול הזדמנויות עסקיות

 ניתוח הסביבה העסקית בהתייחס לחברה מיזם

בסביבה העסקית ושיחולוזיהוי של שינויים החלים   

השוק/ניתוח ההשפעה הצפויה של השינויים על הענף  

המיזם /ניצול ההזדמנות על ידי החברה  

...מענה לצורך שנוצר כתוצאה מההזדמנות  



 ?אם יש לי עסקה –הערכת מצב 

 מודלSWOT 

מודל  SWOT החוזקהמצב עכשווי של " צילום"משמש ל 

 .העסק/והחולשה הפנימיים של החברה

 משמש כלי להערכת איומים והזדמנויות עתידיים בסביבה

 .העסק/העסקית של החברה

מודל SWOT    המסייעת להבין בצורה " מפה"מהווה מעין

( ותפעל)רחבה את הסביבה העסקית בה פועלת 

זאת ניתן לקבוע את  " מפה"העסק ועל פי /החברה

 .האסטרטגיה העסקית המתאימה לחברה
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 ?המפורסם  SWOTמהו אותו מודל 

SWOT הוא למעשה ראשי תיבות של:  

חוזקות (Strengths  )   חולשותWeaknesses 

הזדמנויות(Opportunities)      ואיומים(Threats). 

  

אם גם  ]למתחרים  ביחס החברהשל  וחולשות מתייחס למשאבים ויכולות חוזקות
 !!![.זו לא נקודת חוזקה ולא חולשה -  יכולת/ וגם למתחרים יש את המשאב  לנו

פטנט רשום , כוח אדם איכותי יוצא יחידה צבאית מתמחה - חוזקה לנקודות דוגמאות
 .הסכם שיתוף פעולה עם גורם מוביל, על הטכנולוגיה

משאבים כספיים מוגבלים, ללא מוניטין, חברה חדשה - דוגמאות לנקודות חולשה  ,
 .תמהיל מוצרים מצומצם ועוד

  

 בו תפעל החברה( ובמאקרו)בענף הזדמנויות ואיומים מתייחסים לשינויים צפויים. 

שינויים  , שינויים בטעמי לקוחות, צמיחה צפויה של הענף - דוגמאות להזדמנויות
 .חוקיים ועוד

כניסה של טכנולוגיה  , שינוי במצב פוליטי באזור, מיתון כלכלי - דוגמאות לאיומים
 .כניסה של מתחרה דומיננטי ביותר לענף ועוד, מתחרה
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 SWOTדוגמא לניתוח 
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 איומים הזדמנויות חולשות חזקות

כוח אדם מומחה  

 איכותי

כניסה של טכנולוגיה   צמיחה צפויה בענף חברה חדשה

 מתחרה

פטנט רשום על  

 הטכנולוגיה

גידול במספר  בסיס לקוחות קטן

משתמשים אפשריים 

 (שוק)

הגבלות חוקתיות  

 חדשות

הסכם הפצה עם  

 ענק עולמי

כניסה של מתחרה  היתרים חוקיים גב כלכלי מוגבל

 דומיננטי חדש

בעלות על מיכון 

 חדיש

תמהיל מוצרים 

 מצומצם

שינויים בטעמי 

 והעדפות לקוחות

 מיתון כלכלי

 פנימי

 חיצוני



 ?עוזר לי SWOTאיך מודל 

 

הפנימית של  החוזקהניתוח יסודי מאפשר למנף את 

 –באמצעות תכנית פעולה )היזם ולהתאים /העסק

 .להזדמנויות שבסביבה החיצונית( סטרטגיההא
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 ביצוע מחקר שוק

 עוסק באיסוף וניתוח נתונים שיטתי על בעיית השיווק של

 שירות/מוצר

  מחקר שוק מספק נתונים המאפשרים לזהות ולהגיע אל

 שוק המטרה שלנו במחיר הנכון שהלקוח מוכן לשלם

איסוף המידע וניתוחו מאפשר ליזם: 

להעריך את מצב השוק והבעיות שלו 

להקטין הסיכון העסקי 

לזהות הזדמנויות עסקיות בשוק 

להרכיב תכנית פעולה אפקטיבית 
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 המשך -מחקר שוק 

 יזום תכנית מחקר זולה באופן יחסי עשויה להתבסס

 .על שאלון לקוח קיים או פוטנציאלי

 אכזבה ממוצר קיים , עשוי לחשוף חוסר שביעות רצון

 .וכמיהה למוצר אחר שטרם הוצג בשוק

 המחקר עוסק ברצון של אנשים  -לא מדע מדויק

 ולכן אינו מדע מדויק, בהתנהגות שלהם

מחקר שוק כמזהה מגמות 
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 המשך –מחקר שוק 

  כל יזם חייב לשאול את עצמו את השאלות הבאות שיסייעו
 :בפיתוח האסטרטגיה השיווקית הנכונה לעסק

(או לקוחות פוטנציאלים)? מי הם הלקוחות שלי 

('וכד, מקצוע, תחביבים, הכנסה)? איזה מן אנשים הם 

היכן הם גרים? 

האם הם יכולים לקנות והאם הם רוצים לקנות? 

בזמן הנכון, במחיר הנכון, האם אני מציע את המוצר הנכון? 

האם המחיר שאני מציע הולם את תפיסת הערך בעיני הלקוח? 

 שלי אפקטיבי מ"הקדהאם? 

מה הלקוחות חושבים על העסק שלי? 

איך העסק שלי בהשוואה למתחרים? 

 

 43 



 ?מה עושים –מחקר שוק בעסק קטן

 :תהליך פשוט

לנתח ולברר החזרות ותלונות מלקוחות 

לברר עם לקוחות שעזבו את הסיבה 

ללמוד את המחירים של המתחרים 

צפייה והתבוננות 

 (טלפוני, בכתב)שאלון לקוחות 

אינטרנט, משרדי ממשלה, ס"למ, לחפש מידע בעיתונות 

 :תהליך מורכב

  רכוש מחקר שוק 
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 "פלייס בטר" –ניתוח אירוע 

הסיבות לכישלון מיזם הרכב החשמלי: 

 (יעד בלתי ריאלי)חזון יומרני 

 פלייס בטרהאסטרטגיה של )"כתף קרה מתעשיית הרכב  
 "(מנוגדת לאינטרסים של יצרני הרכב 

 (מ"ק 100טווח נסיעה , תא מטען מצומצם)מוצר גרוע 

 (מרכזי ההחלפה)שיטה מסורבלת להחלפת סוללה 

  מחיר והמחרה 

 (פיזור גיאוגרפי)מיקוד 

מנגנון מנופח 

 (הכשר למכונית החשמלית)חסימת תחרות 
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 התהליך היזמי

הרעיון  
 העסקי

 התחל עם חזון שמחבר לרגש ומניע אותך•

 מענה על צורך אמיתי  •

 יצירת ערך אצל הלקוח•

 הערכה

 מחקר שוק(  + SWOTמודל )ניתוח הסביבה העסקית •

 יצירת פרופיל סיכוי סיכון–בדיקת כדאיות •

 תכנון

 אבני דרך ויעדים  , מיצוב ובידול, מודל עסקי, מטרה לקוחות –אסטרטגיה •

 (תכנית  עסקית)הגדרת היקף ההשקעה וגיבוש תחזית עסקית  -תכנית פעולה •

 (גיוס מקורות מימון)בחינת משאבים •

 בניית תקציב•

 הקמת העסק

 (מ"חברה בע, מוגבלת שותפות, שותפות, עוסק יחיד)בחירת צורת ההתאגדות  •

 ביצוע צעדים פורמאליים  •
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הגורמים המהותיים ביותר להישרדות עסקים 

 : קטנים ובינוניים בשנותיהם הראשונות הם

פילוח ואיתור לקוחות וערוצי , בעיקר יכולת לפרסם  שיווק
 שיווק

בעיקר מימון לטווח קצר ואשראי בנקאי גורמים פיננסיים 

  יכולות אישיות ומקצועיות וניסיון של בעל העסק  ניהול  

בקרב עסקים ששרדו נמצא שיעור גבוה יותר  גיל היזם
 של צעירים

 בקרב עסקים ששרדו רמת ההשכלה  השכלת בעל העסק
 .של בעל העסק גבוהה יותר

בקרב עסקים ששרדו נמצא   מספר השותפים בעסק
 .שיעור גבוה יותר של בעלים יחיד
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 כללי -הישרדות עסקים 

מהעסקים הקטנים והבינוניים בישראל מצליחים לשרוד   71% -כ

  .בשנה הראשונה לפעילותם

58% -בסוף השנה השנייה עומד שיעור העסקים השורדים על כ . 

בסוף  38% -לעומת כ, 47% -בסוף השנה השלישית על רמה של כ

 .  השנה הרביעית

בסוף חמש השנים הראשונות לפעילות העסקים הקטנים והבינוניים  ,

 .מהם שורדים 30% -כ
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   בהצלחה

!!!   
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