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 במה נעסוק היום
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 תהליך היזמות העסקית



 כללי

בדיקת היתכנות הינה שלב ראשוני במטרה למפות רעיונות  •
 .תוך השקעה קטנה יחסית של זמן ומשאבים, יזמיים

המטרה העיקרית של בדיקת היתכנות היא לאסוף מידע •
תוך התייחסות לאילוצים בלתי נמנעים  , לגבי המוצר והשוק

 .בתהליך

מקורות המידע לבדיקת היתכנות כוללים מקורות כתובים  •
פה כגון -ומקורות בעל  אינטרנט, פרסומים, כגון עיתונות

 .ראיונות עם אנשי התעשייה והלקוחות

  10-20-נהוג לייחס לבדיקת היתכנות היקף עבודה של כ•
 .שעות הפרוסות על גבי מספר שבועות
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 בדיקת היתכנות



 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

http://www.cbs.gov.il 
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 מקורות מידע ואיסוף נתונים כמותיים -בדיקת היתכנות 

http://www.cbs.gov.il/
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 ס"הלמ –מקורות מידע ואיסוף נתונים כמותיים  -בדיקת היתכנות 
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 ס"הלמ –מקורות מידע ואיסוף נתונים כמותיים  -בדיקת היתכנות 
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 ס"הלמ –מקורות מידע ואיסוף נתונים כמותיים  -בדיקת היתכנות 
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 ס"הלמ –מקורות מידע ואיסוף נתונים כמותיים  -בדיקת היתכנות 
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 ס"הלמ –מקורות מידע ואיסוף נתונים כמותיים  -בדיקת היתכנות 



 10 ס"הלמ: מקור

 ס"הלמ –מקורות מידע ואיסוף נתונים כמותיים  -בדיקת היתכנות 



 

 סקרי שוק בענפים שונים•

 נתוני יבוא ויצוא•
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http://www.chamber.org.il/ 

 חיפוש בגוגל•

 חיפוש מאמרים בעיתונות הכלכלית באינטרנט•

 תצפיות•

 לרכוש מחקר שוק מחברה מתמחה•

 

 

 מקורות נוספים –מקורות מידע ואיסוף נתונים כמותיים  -בדיקת היתכנות 

http://www.chamber.org.il/Category.aspx?cat=26&mn=5


במהלך בדיקת ההיתכנות יש להתייחס לאילוצים הבאים אשר יכולים לעמוד 

 :בדרכו של המיזם ואף להכשילו

 :זמן. א

 ?האם קיים תאריך יעד שיכתיב את זמן היציאה לשוק•

 ?האם תאריך זה הינו קבוע או ניתן לשינוי•

 ?האם סביר להניח כי ניתן יהיה לעמוד בזמנים•

 :טכנולוגיה. ב

 ?האם המוצר או השירות ניתנים לפיתוח מבחינה טכנולוגית•

 ?עד כמה דרושה טכנולוגיה חדשה לפיתוח המוצר•

 ?האם ניתן להגיע לפתרון דומה באמצעות טכנולוגיה חליפית•

 :מימון. ג

 ?האם קיימים אילוצים תקציביים למיזם•

 ?האם הם קבועים או ניתנים למשא ומתן•

 ?מהיכן ניתן יהיה להשיג משאבים למיזם•
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 התייחסות לאילוצים –בדיקת היתכנות 



 :היבטים משפטיים. ד

 ?האם המיזם מפר חוקים או רגולציות•

 ?האם קיימים אילוצים משפטיים בפיתוח המוצר•

 :היבטים אישיים. ה

 ?האם האישיות של הצוות המעורב עלולה ליצור אילוצים•

 ?האם היזמים נכונים להשקיע את מירב המאמצים להצלחת הפרויקט•

 :היבטים נוספים. ו

 ?כיצד ייתפס הפתרון המוצע מבחינה חברתית•

 ?תרבותית  כיצד ייתפס הפתרון המוצע מבחינה•

 ?כיצד ייתפס הפתרון המוצע מבחינה פוליטית•

 

13 

 התייחסות לאילוצים –בדיקת היתכנות  1.2



 : PCAMהנקראים יחד מודל , בדיקת ההיתכנות מורכבת מארבעה חלקים עיקריים

 מוצר - Product .א

 :תיאור ברור של המוצר או השירות המוצע•

 ?מהו המוצר•

 ?כיצד ניתן לייצר אותו•

 ?על איזו בעיה נועד לענות? איזה תועלת הוא מציע•

 לקוח - Customer .ב

 :זיהוי הלקוחות והשוק אותו אמור המוצר לשרת•

 ?מי יהיה מעוניין במוצר ומדוע•

 ?מהם היחסים הנוכחיים של החברה עם שוק זה•

 ?כיצד ניתן יהיה למכור את המוצר ללקוחות•

 ?מהו המפתח להצלחה בקרב לקוחות אלה•

 ?בגרות או דעיכה, האם הוא בצמיחה? מהו גודל השוק•
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 המידע הדרוש –בדיקת היתכנות 



 יתרונות - Advantages .ג

 :היתרונות הייחודיים של המוצר ללקוחות בשוק•

 ?מדוע לקוחות יעדיפו דווקא את הפיתרון הזה: הפתרון הייחודי לבעיה הקיימת•

 ?מיהם המתחרים•

 ?מהם חסמי הכניסה בתחום•

 ?קיימא-מה מקנה למוצר יתרון תחרותי בר•

 מודל - Model .ד

 :המודל העסקי שיוביל את העסק לרווחיות•

 ?מאין יבוא הרווח•

 ?מהי העלות של השקת המוצר•

 ?של מכירות בכדי להגיע לנקודת האיזון המינימליתמהי הכמות •

 ?האם היקף המכירות נראה סביר ובר השגה•

 ?מהם החולשות והסיכונים להם יש לשים לב•
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 המידע הדרוש –בדיקת היתכנות 



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 •
שכלולים  , נציע לו ריפודי עור)תדמית , צורך חזק בהערכה חברתית–

 ('וכד, טכנולוגיים

 ?הי התועלת שלומ –לקוח קונה אקמול •
 (?האם אריזה יוקרתית תועיל פה)חיסול כאב הראש –
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 כלים לתהליך חשיבה וניתוח עצמי   –בדיקת היתכנות 



 waze-ה אפליקציית  –יצירת ערך 

החברה תחסוך לנהגים   2013-הם פרסמו כי ב"•

אלף  844-מיליארד דולר ו 2.1, מיליון שעות 82

זהו ערך  . טונות של זיהום דו תחמוצת הפחמן

, לסביבה ולעולם, עצום שנותנת החברה לנהגים

אז מה הפלא שתג המחיר שלה הוא מיליארד  

הערך של החברה הוא החיסכון בכסף ? דולר

 ".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 



 ?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•

19 
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 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



                      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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 ניתוח סביבת המקרו של השיווק

 

 העסק

סביבה  
 פיזית

דמוגרפי  
 כלכלי

 טכנולוגי
פוליטי  
 תחיקתי

-חברתי
 תרבותי

 גידול באוכלוסיה•

 תוחלת חיים•

 עליה ברמת החיים•

 שינוי במבנה המשפחה•

שינוי בטכנולוגיות קיימות  •

והופעת טכנולוגיות  

 הגנה על הסביבה• (סמארטפון)חדשות 

 (סיגריות, אלכוהול)מיסוי •

 (ביגוד)מכסים •

 הגנה על הצרכן•

 חוקי עבודה•

 הגבלים עסקיים•

 מחאה חברתית•

דרישה לסביבה  •

נקייה והענשת  

 מזהמים

אוויר  )זיהום הסביבה •

 (ומים

טכנולוגיה ומוצרים  •

 ידידותיים לסביבה

 מיחזור•

 / Economic / social / Tech.)          PERT (Political בפרקטיקה נקרא ניתוח
 



 ?אם יש לי עסקה –הערכת מצב 

 מודלSWOT 

 החוזקהמצב עכשווי של " צילום"משמש ל SWOT  מודל–

 .העסק/והחולשה הפנימיים של החברה

משמש כלי להערכת איומים והזדמנויות עתידיים –

 .העסק/בסביבה העסקית של החברה

המסייעת להבין  " מפה"מהווה מעין    SWOT מודל–

בצורה רחבה את הסביבה העסקית בה פועלת 

זאת ניתן לקבוע  " מפה"העסק ועל פי /החברה( ותפעל)

 .את האסטרטגיה העסקית המתאימה לחברה
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 ?המפורסם  SWOTמהו אותו מודל 

•SWOT הוא למעשה ראשי תיבות של:  

 Weaknessesחולשות   (  Strengths) חוזקות•
 .(Threats)ואיומים      (Opportunities)הזדמנויות•
•  
וגם   אם גם לנו]למתחרים  ביחס החברהשל  וחולשות מתייחס למשאבים ויכולות חוזקות•

 !!![.זו לא נקודת חוזקה ולא חולשה -  יכולת/ למתחרים יש את המשאב 

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

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

•  

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

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

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

25 

 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  •
 שירות/של 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  , עשוי לחשוף חוסר שביעות רצון •

 .קיים 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–
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 ?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 •

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

 :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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מנהלי אצל לקדימות זוכה המתחרים סביבת ניתוח  

 .שיווק

הגדלת ,מואטת וצמיחתן מתבגרים השוק/שהענף ככל 

  לכן) .המתחרים ח"ע נעשית העסק של המכירות

 .(הענף נמצא בו השלב זיהוי של החשיבות

שנועדו לאסטרטגיות ומחשבה זמן להקדיש הצורך 

 .מתחרים אצל תורפה 'נק לנצל

עיקריים תחומים 2-ל להתייחס חייב תחרות ניתוח כל: 

הענף מבנה 

המתחרים של הערכה 
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 ניתוח תחרות



  הפוטנציאלים והמתחרים בהווה העיקריים המתחרים זיהוי1.

 .(בנפרד מתחרה כל) בעתיד

 .המתחרה יעדי זיהוי2.

 .כה עד הצלחתו3.

 .והתורפה החוזק נקודות4.

 .בעתיד התנהגות5.
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 ניתוח תחרות



 :הבאות לשאלות התשובות את למצוא לנסות עלינו בעקרון

 ?בשוק מהמעמד ,מהרווחיות מרוצה הוא האם•

 ?אסטרטגיה באותה ידבוק האם•

 ?בשוק לחץ במצבי יעשה הוא מה•

 .טכנולוגיה מנהיג ?מחירים מנהיג ?שוק מנהיג עצמו את רואה הוא האם•

 על לשמור כדי לשלם מוכל יהיה מה ?כזה באמת האם ?איכות מנהיג

 ?המעמד

 (עובדים ,ספקים ,לקוחות) ?המתחרה של התמריצים מערכות•

 ?יכול לא ולאילו להגיב יכול המתחרה שלי צעדים לאילו•
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 ניתוח המתחרה



 ?וישפיעו השפיעו איך ?אחרונות הצלחות•

 ?כובלות התחייבויות•

 ?ורגולציה תקנות מכוח מגבלות•
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 ניתוח המתחרה
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  עצמת ועל תחרותית התנהגות על משפיע הענף מבנה•

  שווקים או זהה שוק המשרתים העסקים בין התחרות

 .זהים

  כוחות ,תחרותיים כוחות 5 בין גומלין יחסי מתקיימים בשוק•
 ארוך לטווח הענף של המשיכה כוח את קובעים ,יחד אלה

 .ותשואה רווחיות ,היינו –

 

 

 

 

 

 

 

עצמת  
התחרות  
 בתוך הענף

כוח  
מיקוח  
 קונים

איום  
מכניסת  
 מתחרים

איום  
ממוצרים  
 חליפיים

כוח  
מיקוח  
 ספקים

 פורטרהכוחות של  5מודל 

 מבנה הענף וההתפתחות התחרותית
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 איום מכניסת מתחרים

 :חסמי כניסה לשוק

 (מבנה עלויות)יתרון לגודל •

 רמת בידול במוצר•

 עתירות הון•

 עלות החלפת ספק ללקוחות•

 גישה לערוצי הפצה•

 חסמים ממשלתיים ומשפטיים•

 כוח מיקוח ספקים

 ריכוז וכמות הספקים•

 זמינות תחליפים•

 רמת הבידול במוצר של הספק•

 חשיבות הענף לספק•

 עלות החלפת ספק•

 רמת האיום באינטגרציה אנכית•

 

 כוח מיקוח לקוחות

 מספר הקונים מול מוכרים•

 בידול המוצר•

 (סללולארמפעיל )עלות מעבר •

 רווחיות•

 שכיחות ספק יחיד•

איום באינטגרציה אנכית מצד  •

 קונה

 חשיבות המוצר ללקוח•

 היקף הרכש•

 

 

 תחליפייםאיום ממוצרים 

 מחיר יחסי•

 איכות יחסית•

 המעבר/עלות ההחלפה•

 איום מכניסת מתחרים

 ריכוז ומספר המתחרים•

 גודל יחסי של מתחרים•

 שיעור צמיחת השוק•

 עלות משתנה מול קבועה•

 הרחבת קיבולת קוואנטות•

 מעבר לקוחות/עלות החלפה•

 שונות מתחרים•

 חסמי יציאה•

 השלכות אסטרטגיות•

 

 

 

 

 

 מבנה הענף וההתפתחות התחרותית



התוכנית העסקית חייבת להיות מבוססת על כדאיות •

מדדי   3בדיקת הכדאיות מבוססת לרוב על . כלכלית

 :כדאיות

 ;שיעור התשואה על ההשקעה1.

 ;ערך נוכחי נקי של ההשקעה2.

 ;נקודת האיזון3.
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 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



": החזר השקעה"מדד כלכלי פופולארי ביותר לחישוב הכדאיות  נקרא 

 ROI  - Return on Investment האנגליגם בקיצור המדד ידוע 

 זמן ,כסף הכרוכה בהשקעתלהערכת הכדאיות של פעולה  כלכלי מדד הוא

על ידי השוואת כמות ההכנסה המתקבלת ביחס  . משאבים אחריםאו 

המדד משמש גם להשוואה בין חלופות ההשקעה  , לעלות ההשקעה

 .השונות העומדות בפני ארגון

 .מההשקעה חלקי עלותה חישוב המדד מתבצע באמצעות חישוב הרווח•
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 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



 תשואה על ההשקעה–ROI 
 המדד מוצג כיחס  –

הינה באמצעות   ROIהדרך הבסיסית והנפוצה ביותר לחישוב –

 .{הוצאה(/ הוצאה  -הכנסה ) }הנוסחה 

 :דוגמה לחישוב התשואה על ההשקעה

 ;₪ 150,000סך ההכנסות בשנה בעסק 1.

 ;₪ 85,000סך ההוצאה השנתית השוטפת 2.

 65,000 =150,000-85,000     סך הרווח השנתי נטו 3.

 ;₪ 300,000סך ההשקעה בהקמת העסק 4.

 21%=  ח"אש 300חלקי  ח"אש 65 -תשואה על ההשקעה5.
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 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



 השפעת אפקט הזמן על החישוב

 

 שנים 3-5חיובי על פני  ROIלרוב נרצה לראות –

  10 -5מקובל לבחון תכנית עסקית על פני אופק של –

 שנים

שנים   8רווח נטו בעוד ₪  1,000, לזמן יש השפעה–

 (בערך נוכחי)₪  1,000לא שווים היום ( בערך עתידי)
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 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



 עננ)ערך נוכחי נקי( )Net Present Value-(NPV 

 .את זרם המזומנים העתידי( להביא לערך של ההווה)מתעורר צורך להוון –

 .על ההשקעה( ריבית)ההיוון נעשה באמצעות שער הניכיון –

 .שער הניכיון להיוון מייצג את התשואה האלטרנטיבית של המשקיע והסיכון של העסק–

 

 ושנה לערכם הנוכחי בשנת   שנה בכלהצפויים  המזומן מביאה את זרמי הנוכחי הנקישיטת הערך

 .האפס

0<  עננ: כלל ההשקעה 

 ביותר היא   הנקי הגבוההתוכנית הנותנת את הערך הנוכחי  -בין תוכניות השקעה שונות בהשוואה

 .  העדיפה

 משפיע  וזה  להיוון המשמש שער הניכיון לקבוע מראש את שיש צורךשל השיטה הוא בכך חסרונה

  .ודאות-ואי סיכון וכן השיטה אינה יכולה לכמת באופן מדויק ,התוצאה במידה רבה על
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 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



43 

תרחיש 

אופטימי

תרחיש 

נורמלי

תרחיש 

פסימי

     7,000₪  10,000₪  15,000₪גודל השוק פלח שוק המטרה )באלפי ₪(מכירות

5%שיעור צמיחה שנתי

12345שנה

3%4%5%5%5%תחזית נתח שוקהוצאות

       638₪       608₪        579₪       441₪       315₪מכירות )אלפי ₪(

הנחות עבודה:

התייקרות חומרי גלם

שינוי בשכר עבודה

כוח אדם

התייקרות אנרגיה

התייקרות מיסים

% )מהמכירות( הוצאה על שיווק פרסום וקד"מ

השקעות ברכוש קבועהשקעות

גידול במלאיגידול בהון חוזר

גידול באשראי לקוחות

 :תרחישים והנחות עבודה לבדיקת היתכנות

 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 
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בדיקת כדאיות השקעות
הערותפרמטרים012345שנה

צמיחה שנתית5%    6,483    6,174    5,880  8,400  8,000הכנסות )מכירות(

ירדה חד פעמית בשנה 30%3-

הוצאות

% צריכת חומרים25%    1,621    1,544    1,470  2,100  2,000חו"ג

       650       600       750     750     800שכ"ע

    3,200    3,200    3,200  3,200  3,200פחת

       -       -    5,000      -      -רה-ארגון

    5,471    5,344  10,420  6,050  6,000סה"כ הוצאות

    1,012       831   (4,540)  2,350  2,000רווח לפני מס

50058800025%מסים על הכנסה

1,5001,763-4,5408311,012רווח לאחר מס

    3,200    3,200    3,200  3,200  3,200בתוספת פחת

(16,000)בניכוי השקעה ברכוש קבוע

    4,212    4,031   (1,340)  4,963  4,700(16,000)סה"כ תזרים מזומנים תפעולי נקי

8%1.081.171.261.361.47שער ההיוון

    2,867    2,963   1,064-  4,255  4,352(16,000)תזרים נקי מהוון

 (2,628)עננ )סיכום ההשקעה ותזרים מהוון(

 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



נקודת האיזון בעסק:  

סך הפדיון משתווה  . נקודת האיזון היא הנקודה שבה אין לעסק לא רווח ולא הפסד

 (.המשתנות והקבועות)לסך ההוצאות 

 מכירות מעל לנקודה זו מביאות רווח לעסק ומכירות מתחת לנקודה זו משמען

 .הפסד

 ידיעת נקודת האיזון מאפשרת למנהל העסק לפעול בעוד מועד כדי למנוע

 .ומשמשת כאמת מידה לסבירות התחזית והתוכנית העסקית, הפסדים
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 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



 דוגמה -נקודת האיזון בעסק:  

 .שמעון מתכוון להעסיק עובדים בעסק. שמעון מתכוון לפתוח עסק להרכבת מטבחים אופניים חשמליים

 :הנחות עבודה

עובדים  . )בחודש ח"ש42,000 -יעמדו על כ, לאחר בירור יסודי ומעמיק נמצא סך העלויות הקבועות בעסק•

 ('וכו, ש"הנהח, ביטוח, משרדיות, חשמל ומים, ארנונה, שכירות, החזר הלוואה, פחת, נוספים

 .'ליח₪ 1,150 -עומדת בממוצע על כ( חומרים ישירים וחומרי עזר)' ליחהעלות המשתנה •

 .₪ 1,800-על כ עומד'ליחמחיר המכירה •

 :חישוב נקודת האיזון•

                                                          42,000 

                                                    1,800 – 1,150)) 

 

 ₪  117,000= ' ליח₪  X 1,800' יח 65                                         
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 'יח 65≈  

 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



 חישוב לפי נפח מכירות –נקודת האיזון בעסק:  

 .יש לחשב תחילה את שיעור התרומה, איזון לפי נפח מכירות' נקכדי לחשב 

 (.היא התרומה)' ליחלבין העלות המשתנה ' ליחהתרומה מחושבת כהפרש בין מחיר המכירה 

 :דוגמה

 ;₪ 1,800' ליחמחיר מכירה •

 ;₪ 1,150' ליחעלות משתנה •

 36.1%= 650/1,800שיעור התרומה ' ; ליח ח"ש650התרומה  •

 :חישוב נקודת האיזון•

                                                            42,000   

                                                           36.1%)) 

 

 

                                                                

 רווח נדרש + עלויות קבועות :            איזון עם רווח נדרש' נקחישוב           

 שיעור התרומה                                                                      
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  =116,307  ₪ 

 כדאיות כלכלית –בדיקת היתכנות 



שניות   30-60הגשת המעלית היא הזדמנות בת •

מה אתה יודע לעשות ולמה  , להציג את עצמך

 .כדאי לעבוד איתך

נקרא הגשת המעלית בגלל האתגר שבהצגת  •

לקוח בטווח הזמן שלוקח /העסק שלך למשקיע

למעלית להגיע מקומת הקרקע לקומה  

 .האחרונה
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
 



זה הזמן שמישהו יהיה מוכן להקדיש לנו בטרם יאבד  , שניות לקבע רושם ראשוני 30-60לכל יזם יש •

 .וכבר לא יהיה משנה מה נאמר, עניין

 :אלמנטים הכרחיים בהגשת מעלית מוצלחת

 .שניות ליצור עניין 30-60יש לך  –תמציתי 1.

 .יכול להביןאחד דבר בשפה פשוטה שכל  –בהירות 2.

 .זה הזמן לרוח וצלצולים, עשה שימוש במילים בעלות עצמה –עצמה 3.

 .השתמש במילים המייצרות תמונה ויזואלית במוחו של השומע –ויזואליות 4.

 .מישהו עם בעיה שמוצא פתרון או מתמודד עם בעיה חמורה: ספר סיפור שבמהותו –סיפור 5.

 (צריך להכין כמה גרסאות)סיפור מכוון לשומע  – קהל מטרה6.

 .הגשה טובה חייבת להיות מוגשת באוריינטציה של התוצאה אותה אתה מבקש –מכוון תוצאה 7.

 . משפט או מילה שיתפסו את השומע. הגשה טובה חייבת לכלול קלף מנצח –קלף מנצח 8.
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
 



 ?איך מייצרים הגשת מעלית טובה

 .כתוב את כל מילות התואר שעשויות לתאר אותך1.

 .שניות או פחות 30-כתוב את כל המיומנויות שתוכל להעביר ב2.

לא  . את המיטב וכתוב את ההגשה כשאתה מחבר בין הביטויים בשפה של דיבור רגיל 2-ו 1בחר מתוך 3.

 .זה משדר מכירה מאולצת –לועזיות / גבוהות/להשתמש במילים יפות

 .  זה חייב להיתפס כשיחה –לא לנאום 4.

 (קבלו משוב ובצעו שיפורים. )התאמנו על משפחה וחברים5.

 .דברו על הבעיה ועל הפתרון שלכם6.

 .תארו את הערך המיוחד שלכם בפתרון הבעיה7.

 .היה איש שיחה והבע עניין בבן השיח שמולך8.

מטרת ההגשה היא לשבור את הקרח וליצר  . בקש כרטיס ביקור או רשות לשלוח לבן השיחה הצעה למייל9.

 .השלב הבא חייב להיעשות ברשות, עניין ראשוני
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
 



 :גישות מעולות 3-דוגמה ל

גישת ה- WOW, HOW, NOW(עכשיו, איך, וואו:) 

להגיד משהו מסקרן שיביא את בן שיחתי לבקש לשמוע  !. וואו1.

 .  להגיש את זה כתמצית שדורשת הבהרה. עוד

 . ספק את ההבהרה הנחוצה לשומע וספק את סקרנותו. איך2.

עכשיו  .."שיתחיל כך. עבור לספר את הסיפור שלך. עכשיו3.

 ..."תשמע
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
 



 :דוגמה

 ?אז מה אתה עושה בעצם: לקוח פוטנציאלי

 .בונה מצגות כוח: אני

 !אה: לקוח פוטנציאלי 

אני  . עוזר לאנשים לבנות מצגות יעילות לקידום העסק שלהם אני: אני

ומאמן את היועצים הצעירים שלהם , עובד עם חברת יעוץ גלובאלית

 .על מנת שיסגרו יותר עסקאות, איך להעביר מצגת מכירות מעולה
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
 



 :שניהגישה 

תתחיל בסגנון  . אל תזכיר את העסק שלך. ידיעה מעניינת/הומור/תתחיל עם סיפור1.

בחר נושא שיתאר בעיה שאתה והעסק שלך . שכל שיחה רגילה הייתה מתחילה

 .נותנים לו פתרון

על הערך הצהרה רגשית בצירוף ". וזה בדיוק מה שאני עושה", כ "תוסיף מיד אח2.

 .השומע הסקרן יבקש הבהרה"(. יכול לקרותאצלי זה לא )"העסק יודע לתת /שאתה

 .זה מספק הוכחה ליעילות של הפתרון. תכמת את ההצלחה שלך במספרים3.

 .  אסור שזה יראה כניסיון עלוב למכירה. בדרך אגב, תחתום עם הצעה עקיפה4.
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
 



 :דוגמה

מסתבר שהמהנדסים של סוכנות  ? זוכר את הפיצוץ של מעבורת קולומביה אחרי ההמראה לחלל: אני

והם לא עשו עם  , המצגת הייתה לגמרי לא ברורה. החלל הציגו מצגת עם אפשרות שזה יכול לקרות

 .זה כלום

 !  אה: לקוח פוטנציאלי 

מדריך את הלקוחות שלי איך להיות בטוח ששום מסר במצגת לא הולך . זה בדיוק מה שאני עושה: אני

-גיליתי שהם מגדילים ב, לפי בדיקות שעשיתי בין אלה שהשתתפו אצלי בסדנא, לדוגמא. לאיבוד

 .את הסיכוי להעביר את המסרים במצגת 50%

זה באמת תלוי כמה החברה שלך משתמשת במצגות וכמה קריטי  , אני לא יודע אם זה יכול לעבוד אצלך

 .אני אשמח לשוחח איתך בנושא. עבורכם שהמסר של המצגות שלכם לא ילך לאיבוד
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
 



 :גישה שלישית

צור סיטואציה בה תדגיש את הקונפליקט שניצב  . סיטואציה וקונפליקט1.

 .בפניו הלקוח

כיצד זה  . הדגש את ההשפעה שיש לסיטואציה אליה נקלע הלקוח. השפעה2.

כל דבר אחר שעשוי , נתח שוק, על נאמנות הלקוח, עשוי להשפיע על הרווח

 .להדאיג את השומע

מה הלקוח מרוויח ולא , התמקד ביתרון, הצע את הפתרון שלך. פתרון3.

 .במוצר או בשירות
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
 



 :דוגמה

  פאווראתה יודע איך שמרבית אנשי העסקים משתמשים במצגות : אני

 .פוינט אבל רובם עושים את זה גרוע

הצעות  , עסקאות שלא נסגרות –למצגת גרועה יש  השלכות       

 .זמן מבוזבז על הכנת מצגת, שזוכות בהתעלמות מצד הלקוחות

שתתפוס  , העסק שלי מדריך אנשי עסקים איך להפיק מצגת יעילה

 .שסוגרת עסקאות, תשומת לב
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 (Elevator Pitch)הגשת המעלית  -מנהלים קציר ת
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 השוואה בין קרנות לעסקים קטנים –קרנות מימון 
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 השוואה בין קרנות לעסקים קטנים –קרנות מימון 
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 השוואה בין קרנות לעסקים קטנים –קרנות מימון 
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 השוואה בין קרנות לעסקים קטנים –קרנות מימון 
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 בטחונות תנאים סכום קריטריונים הקרן

קרן 

הלוואות  

לעסקים  

קטנים  

בערבות  

 מדינה

 22עד : מחזור שנתי

 .₪מיליון 
לא תינתן יותר  

מהלוואה אחת לאותו  

 .הגוף
קבלת אישור לאחר  

עריכת בדיקה כלכלית  

,  של הגוף המתאם

 .הבנק וועדת האשראי

 100,000הלוואות עד 
מסלול מקוצר   -₪ 

: מבחינת זמני טיפול

עבור עסקים עם  

 מחזור שנתי של עד
 ₪מיליון  3

:  תקופת ההלוואה

עד חמש שנים  

כאשר תינתן תקופת 

דחייה של חצי שנה  

על החזר תשלומי  

 ".גרייס“ - הקרן

ההלוואות מוצעות  

באמצעות הבנקים  

, אוצר החייל: הבאים

,  הבינלאומי

 .מרכנתיל

ההלוואה  : ריבית

היא בריבית שוק עד 

 .3.5%+ פריים 

  -ל 25%בין : ביטחונות

תלוי בבנק ,  30%

 .המלווה

 

הממשלה : ערבות

מעמידה ערבות  

  70%בשיעור של 

. מגובה ההלוואה

בנוסף נדרשת ערבות 

 אישית

 של הבעלים

 

 500,000הלוואות עד 
עבור עסקים עם : ₪ 

מחזור שנתי של עד  
 .₪מיליון  10

 750,000הלוואות עד 
עסקים עם מחזור : ₪

₪ מיליון  10שנתי בין 
 .₪מיליון  -22ל 

 השוואה בין קרנות לעסקים קטנים –קרנות מימון 



 P.A.E.I – ס'אדיגמודל של סגנונות ניהול לפי 

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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 מאפייני היזם והפרופיל האישיותי   -בניית צוות 



 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 •

63 

  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 


