
  הדרכות תכלית ונועד EBS -Synergicהחומר נכתב ונערך ע"י  ד"ר הלל אביחי 
לצרכים לימודיים בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לתרגם, לאחסן במאגר  מידע או 

להפיץ  מסמך זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני או אופטי 
או מכאני לכל מטרה אחרת למעט שימוש  במסגרת הרצאות המועברות בלעדית ע"י 

הח"מ. 



אסטרטגיות וטקטיקות המחרה
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סוגי העלויות בעסקסוגי העלויות בעסק

עלויות קבועות

FC
(Fixed Cost)

תלויות או משתנות בגלל   עלויות שאינן 

*היקף היצור

עלויות ישירות

DC
(Direct Cost)

עלויות שניתן לשייכן ספציפית ליצור מוצר  

ספציפי

עלויות עקיפות

IDC
(Indirect Cost)

למוצר  לשייכןספציפיתעלויות שלא ניתן 

ספציפי

עלויות משתנות

VC
(Variable Cost)

**עלויות המשתנות עם היקף היצור

,                        יש לחשב גם את הבלאי  של חומרי הגלם הנוצר בתהליך היצור**

???לא, זה כסף, בכל זאת. ולהוסיפו לסך העלות המשתנה



שרותי העסק/מוצרי–תמחיר והמחרה 
57%מוצרי מדף %מוצר עוגןמוצר עוגןמוצר עוגןמוצר מדףמוצר מדףמוצר מדףמוצר מדףסווג עלות/מוצר

43%מוצרי עוגן %משתנות ישירות

100%סה"כ34113224356073חומרי גלם

125310624545עבודה (מותנה ביכולת מדידה פר יצור מוצר)/מיקור חוץ

50256822אריזה

עלות משתנה ממוצעת1031131217הובלה

43.8 61195342₪סה"כ  עלות  פר מוצר מדף

128.3 115130140₪סה"כ  עלות  פר מוצר עוגן

ממוצע כלל המוצרים80.00 120-15050-75100-130100-125550-880785-1100785-1100₪טווח מחירי מתחרים (₪)

 Markup %     :מחיר מכירה ממוצע165%300%200%190%690%700%750%  נתון

Markup 16276159122129.6המחרה לצרכן של מוצר מדף  לפי שיטת

Markup 909104011901046.2המחרה לצרכן של מוצר עוגן  לפי שיטת

ממוצע כלל המוצרים522.42 ₪

משתנות עקיפות-חודשיות

920חשמל+מים

450טלפון

1890דלק

3200פרסום

סה"כ  

6460קבועות (חודשיות)

5000שכר דירה

195ארנונה

800ביטוח

400הנהלת חשבונות

800החזר הלוואה לבנק

350תשלום קבוע-אינטרנט /כבלים

7800שכר עבודה-גלובלי לעובד

15345סה"כ עלות חודשית

0הוצאות חד פעמיות :

0הוצאות חד פעמיות :

0הוצאות חד פעמיות :

15345סה"כ משתנות עקיפות+קבועות+חד פעמיות

העמסות מוצרי  מדף+עוגן: 

תחזית כמות 

מוצרים חודשית  

למכירה

26%40628.128.128.12500

74%1128362.6862.6862.68180

100%15345680

התאמה פרופוציונאלית692750178193203(E+ מקבץ)עלות  (cost+) כוללת פר מוצר (₪)

120-15050-75100-125550-880785-1100785-110074%טווח מחירי מתחרים (₪)

120%155%140%360%450%500%26%

+Cost המחרה לצרכן של מוצר מדף  לפי שיטת(מקבץ A+)15269120`₪ 113.85

+Cost המחרה לצרכן של מוצר עוגן  לפי שיטת(מקבץ A+)81710601216₪ 1,031.07
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Break-Even Point (BEP)נקודת איזון 



BEP -חישוב נקודת איזון



מוצר/שרות

סגמנטים 

רלוונטיים

מחיר מכירה ממוצע 

(₪) לכל התקופה

מחיר מכירה ממוצע 

(₪) לחודש ספציפי

כמות 

חודש ינואר

כמות 

חודש 

פברואר

כמות חודש 

מרץ 

כמות חודש 

אפריל

כמות 

חודש מאי

כמות חודש 

יוני

כמות 

חודש יולי

כמות 

חודש 

אוגוסט

כמות 

חודש 

ספטמבר

כמות 

חודש 

אוקטובר

כמות 

חודש 

נובמבר

כמות חודש 

דצמבר

סה"כ 

מצטבר

90.00105555775777777 ₪מוצר מדף

140.00105555565887877 ₪מוצר מדף

80.00105555655887776 ₪מוצר מדף

150.00105555565887877 ₪מוצר מדף

100.00105555565889980 ₪מוצר מדף

140.00205555575899992 ₪מוצר מדף

60.00202530354043434550515253487 ₪מוצר מדף

60.00203035495053535555575961577 ₪מוצר מדף

200.004812152027283035404243304 ₪מוצר מדף

1,000.001238810111313131313108 ₪מוצר עוגן

400.0024691517171920222325179 ₪מוצר עוגן

200.0022200122100315 ₪מוצר עוגן

660.00226202527293137373940295 ₪מוצר עוגן

500.0012201421000215 ₪מוצר עוגן

0

0

00

סה"כ כמות יחידות 

1221051261661892152222262582682742882459למכירה

156201472020560363404390051740540505746064430663506838072110565660סה"כ הכנסה צפויה

 גידול(%)  

 בהשוואה לחודש 

5.76%39.67%76.75%20.80%17.86%4.46%6.31%12.13%2.98%3.06%5.45%183.72%-קודם

הכנסה ממוצעת 

128.0140.2163.2218.9232.3240.7243.5254.2249.7247.6249.6250.4218.2לעיסקה
נקודת איזון  

1361361361361361361361361361361361361361632חודשית -מוצרים
נקודת איזון-הכנסה 

13552135521355213552135521355213552135521355213552135521355213552162624חודשית

כמות מוצרים 

מעל/מתחת נקודת 

14-31-103053798690122132138152827-איזון

הכנסה מתוכננת 

206811687008227883034838188404984390850878527985482858558403036מעל נקודת איזון

מצטבר שנתי/חודשי-תחזית מכירות 



????????????מעט מהרבה או הרבה ממעטמעט מהרבה או הרבה ממעטמעט מהרבה או הרבה ממעטמעט מהרבה או הרבה ממעט: : : : הדילמההדילמההדילמההדילמה



Revenue Potential



בואו נראה 

כיצד הדבר 

...  עובד בפועל

(TAR=TPR)

Price Customization by Segmentation



A

“Rack  

Rate”

מועדון לקוחות  /מחיר  לקוחות חוזרים

Aנמוך ממחיר 

B<a

מחיר  לקוחות עסקיים

Bנמוך ממחיר 

C<b
D<c

E<D

סוף עונה/חיסול: מחיר רצפה

)סקטור  ציבורי(מחיר מכרזים 

C-נמוך מ 

מקבצי מחירים לפי קהלי יעדמקבצי מחירים לפי קהלי יעדמקבצי מחירים לפי קהלי יעדמקבצי מחירים לפי קהלי יעד



תזרים מזומנים לשנה ראשונה של העסק  (כולל התייחסות לעלות השקעה)
הקמה

  מצטבר שנתידצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץ פברוארינוארתאריך:

10,00019,16241,29464,15691,875122,497146,901187,123227,343268,755317,249367,131-מזומנים בתחילת החודש 

48,00048,00048,00060,00060,00060,00072,00072,00072,00084,00084,00084,000792,000צפי תקבולים מלקוחות (כולל מע"מ)

סוג תשלוםתשלומים 

15,36015,36015,36019,20019,20019,20023,04023,04023,04026,88026,88026,880253,440רכישות  ח"ג שוטף1

0000000000000שכר עובדים2

1,5008001,2009003104,710תשלום מיקור חוץ 3

1,7401,7401,7401,7401,7401,74000000010,440שיווק ופרסום4

2,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,5002,50030,000שכירות5

9509431,0209908959605,758ארנונה ומים6

2002002002002002002002002002002002002,400תקשורת7

058066004980512049304213,164חשמל8

4504504504504504504504504504504504505,400הנה"ח 9

3483483483483483483483483483483483484,176ריטיינר-תחזוקת מחשבים10

1,7401,7401,7401,7401,7401,7401,7401,7401,7401,7401,7401,74020,880החזר הלוואה11

2,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,0002,00024,000ליסינג-רכב12

025,83825,86825,13829,78129,37830,59630,27831,78030,58835,50634,11835,499364,368סה"כ תשלומים

022,16222,13222,86230,21930,62229,40441,72240,22041,41248,49449,88248,501427,632תזרים תפעולי נקי

השקעות

50,0003,000002,5005,0001,500000062,000ציוד

4,0004,000

50,0003,000002,50005,0001,50000004,00066,000סה"כ השקעות

מימון

40,00010,00050,000קבלת הלוואות2

40,00010,0000000000000050,000סה"כ מימון

10,00029,16222,13222,86227,71930,62224,40440,22240,22041,41248,49449,88244,501411,632-שינוי במזומנים

10,00019,16241,29464,15691,875122,497146,901187,123227,343268,755317,249367,131411,632-מזומנים לסוף חודש 

::::תזרים מזומניםתזרים מזומניםתזרים מזומניםתזרים מזומנים


