
צמיחה מהירה לעסק שלך

לייצוב והצלחת העסק שלך
הי"ד החזקה 



בעל עסק יקר,

אם אתה רוצה וחשוב לך להגיע להצלחות,        
קשה לך לעבוד ולא לראות תוצאות,        
טובע בים של חובות וכיבוי שריפות,          

מיואש מהרצון לפרוץ קדימה אבל נשאר תקוע,                  
העבודה גוזלת לך את עצמך ואת משפחתך,     

שקוע כל היום בגלגולים במקום להתעסק בעסקים,

במיוחד בשבילך יצרתי מדריך מתומצת כעזרה 
מרכזיים,  כללים  מספר  מופיעים  בו  ראשונה 
לתוצאות  במהירות  ולהגיע  נכון  לעבוד  איך 
הדרך  את  בפניך  שיפתחו  עצות  מדהימות. 

לשעוט אל פסגת ההצלחות.



שמי איתמר זינגר נשוי ואב ל 9 ילדים בלע"ר.
מאחורי למעלה מ 20 שנות ניסיון בניהול עסקים בפועל במגוון תחומים: מכירות, 

שיווק קמעונאי, ייצור, נדל"ן וכו'.
כישלונות  בשרי  על  למדתי  ניהולית.  בפרקטיקה  גדול  ניסיון  צברתי  השנים  עם 
וחוויתי כמובן הצלחות. התמודדתי גם עם מצבים סבוכים ביותר ובסייעתא דשמיא  

צלחתי אותם והמשכתי לכיוון ההצלחה. 
עסק,  בניהול  רבות:  השתלמויות  ועברתי  רבים,  קורסים  למדתי  להצליח  מנת  על 
והיכולות להתנהל  לי את הכלים  ותחומים כלליים שנתנו  ומכירה,  בפרסום, שיווק 

ולהתמודד בתמורות החיים.
בעצותיי  שנעזרו  רבים  לעסקים  הרב  מניסיוני  לתרום  זכיתי  האחרונות  בשנים 

ובליוויי האישי לקידום העסק שלהם ולהצלחתו. 
בשונה מיועצים רבים שלמדו את הייעוץ ואת הפרקטיקה הניהולית בתאוריה, אני 
זכיתי להכיר את הענף מבפנים, לחיות ולנשום אותו למעלה משני עשורים, ומתוך 

הניסיון הרב שיש לי אני יוצא לעזרת האחרים. 

ולעזור  אני מרגיש שיש שליחות שמוטלת עלי, לנצל את הכלים האדירים שבידי 
המאיים  הסוער  מהים  בשלום  ולצאת  והשלווה,  המנוחה  אל  להגיע  לאחרים, 

להטביע אותם, אל חוף מבטחים.

כעזרה ראשונה הכנתי מדריך מתומצת לקידום והבראת העסק, בתקווה שהכללים 
שהבאתי יועילו, ויסייעו לך לעלות על דרך המלך בדרך לפסגת ההצלחה העסקית 

והפרטית שלך. 

מצפה מאוד לראות בהצלתך
איתמר

קצת על עצמי



הי"ד החזקה לייצוב והצלחת העסק שלך

לפניך 14 כללים שבעזרתם תוכל לייצב את העסק 
רבה,  ובהצלחה  בבטחה  אותו  ולנהל  לשלוט 

בסייעתא דשמיא.

בחלק הראשון 
כללים להליך ייעול וקידום העסק.

בחלק השני 
כללים לניהול העסק באופן הרצוי.
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אבחון הכאבים המפריעים 
ובנית סדר עדיפות לטיפול

בנית תכנית עבודה 
מפורטת לביצוע

כלל ראשון

כלל שני

לפני שאתה מתחיל כל תהליך טיפול או הבראה, אתה 

חייב לעצור ולבחון מה כואב לך, מה מפריע לעסק: 

בשביל  וכדו'.  עובדים,  תזרים,  מכירות,  שיווק,  ניהול, 

לדעת על איזה נקודה צריך לעבוד ובאיזה דבר צריך 

לטפל  בידך  יסייע  נכון של מצב העסק,  לטפל, אבחון 

בנקודות הבעייתיות, לפי רמת הדחיפות. לדוגמא אם 

ניהול עובדים בזמן שמצב התזרים  תתחיל לעבוד על 

מזומנים עלול להפיל אותך הדרך אינה נכונה ומסוכנת. 

לכן לפני כל מהלך יש לבצע ניתוח מצב ולבנות סולם 

עדיפויות לטיפול.

חייבים לבנות תכנית עבודה. בתכנית יופיעו הסעיפים 

לטפל,  צריך  איך  בזה,  מטפל  מי  יופיע  לצדם  כאשר 

יהיה  שהטיפול  או  חיצוני  שרות  לקבל  צריך  האם 

העבודה  מושלמת  העבודה  תכנית  כאשר  פנימי. 

ללא  כשעובדים  ומדויקת.  יסודית  בצורה  תעשה 

יטופלו  שלא  סעיפים  לשכוח  עלולים  מפורטת  תכנית 

או שיטופלו בצורה לא מושלמת. דברים שנשארים לא 

פטורים יפגעו בכל ההליך.
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קביעת זמן לטיפול 
כל שלב

קביעת זמן להליך כולו

כלל שלישי

כלל רביעי

בזמן  לתחום  יש  ויעילות  במהירות  לפעול  מנת  על 

כל סעיף, החשיבות בקביעת זמן לביצוע הוא הכרחי 
משום שכאשר יש זמן שהוגדר מראש יש לך יעד לסיום 

ולגרום  להידחות  עלולים  הדברים  אחרת  הטיפול. 

לטיפול לקוי ואף לסיכון העסק.

העבודה  מהירות  כולו,  להליך  סיום  יעד  אין  כאשר 

תהיה איטית ולא יעילה. כאשר תוחמים מראש את כל 

תקופת ההליך זה מהווה אתגר, ויגרום לעבודה מהירה 

לתקופות  לחלק  יש  הכולל  הזמן  שאת  כמובן  ויעילה. 

קצרות לכל סעיף בהליך.
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קביעת יעדי ביצוע 
שבועיים

קיצור זמן ההתארגנות

כלל חמישי

כלל שישי

בשביל להצליח בהליך חייבים לקבוע יעדים שבועיים. 

שבוע זה תקופת זמן שבו אתה מרגיש מצד אחד שיש 

לך מספיק זמן לעבוד ולטפל ומאידך אתה מחויב לסיים 

ולבחון  לשבת  חייב  אתה  השבוע  בסוף  בסופו.  אותו 

השבועית  הבדיקה  מדוע.  לא  ואם  ליעד  הגעת  האם 

ותמריץ  סיפוק  נותנת  שהיא  משום  קריטית  היא 

להמשך העבודה.

במהירות  להיעשות  חייב  וההתארגנות  האבחון  שלב 

האפשרית, הזמן הזה הוא ללא פעילות וללא תועלת 
בהליך,   הכרחי  שלב  שהוא  למרות  לעסק,  מעשית 

צריך לסיים אותו במהירות. אם הזמן הזה יימשך ייתר 

על המידה הוא עלול לסכן את כל ההליך ואת העסק 

כולו.
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תאמין בעצמך ותרצה להצליח

יצירת נקודת איזון

כלל שביעי

כלל שמיני

להאמין שאתה  חייב  במהלך אתה  להצליח  מנת  על 

מסוגל לעשות אותו. הנך נדרש לריכוז ומיקוד במטרה 
המפריעים  הדברים  כל  את  להסיר  עליך  כך  ולשם 

אחד.  בדבר  ורק  אך  ולהתמקד  בעבודה.  לדבוק   לך 

לרצות להצליח. הנך נדרש להגיע עם כל המוטיבציה 
זה כדאי  ברצון שלך.  והנחישות להצליח. הכול תלוי 

זה הכרחי זה קריטי. אם תתאמץ תצליח בעז"ה.

על מנת לאבחן את העסק צריך ליצור נקודת איזון. 

נקודת איזון מעמידה בפנינו את התמונה הכוללת של 

הוצאות  איזון מחשבים  בנקודת  כעין מראה.  העסק 

מול הכנסות ורווחיות. בסעיף ההוצאות הקבועות צריך 

לחשב כמה העלות החודשית הקבועה לעסק בתחשיב 

המכירות  מינימום  מה  לדעת  נוכל  זה  פי  ועל  שנתי, 

והרווחים שצריך לייצר על מנת להגיע לנקודת איזון. 

חובה לציין מתחת לנקודה זאת אתה מביא כסף 
אבחון  לקבל  תוכל  האיזון  נקודת  פי  על  מהבית. 

ראשוני האם הבעיה בהוצאות או בהכנסות.
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שליטת הבעלים בעסק

האצלת סמכויות

כלל תשיעי

כלל עשירי

ישנה חשיבות עליונה לשליטת הבעלים על הנעשה, גם 

אם יש לך עובד נאמן וחרוץ לעולם לא ישתווה שליטת 

ראשונה  סיבה  סיבות  מכמה  עובד,  לשליטת  הבעלים 

בעיות  אם  להתמודד  שיצטרך  מי  התחתונה  בשורה 

נוספת  סיבה  העובד,  ולא  הבעלים  זה  בעסק  שייוצרו 

לענייניו  ופונה  המקום  את  עוזב  היום  בסוף  העובד 

הפרטיים, בזמן שהבעלים אחראי על העסק 24/7. עוד 

סיבה, שהיום הוא אצלך מחר הוא יכול להיות במקום 

ואולי  העבר,  עם  לבד  להתמודד  אותך  ולהשאיר  אחר 

שלך.  מתחרה  להיות  יהפוך  הוא  מסוימים  במקרים 

יותר או פחות. עסק  ישנם עוד הרבה סיבות חשובות 

שהבעלים לא מעורב ושולט בו, הוא בסיכון גבוה מאוד.

סעיף זה הוא המשך של הסעיף הקודם שכן יש לשים לב 

לכך שכאשר נותנים לעובד סמכויות, אסור שהוא ישכח 

מרגיש  שהעובד  מיקרים  הרבה  ישנם  העסק.  בעל  מי 
בעלים וכתוצאה מכך הוא מתחיל להתנהג כך. התוצאה 

ירד  הוא  מהבעלים,  הערות  יקבל  לא  שהוא  שתהיה 

בתפוקה, הוא לא ימלא את הזמנים, וזה מגיע לפעמים 

לחוסר ישרות כלפי כספי המעסיק. לכן גם כשרוצים לתת 

סמכויות לעובד זה חייב להיות בפיקוח צמוד ומורגש.
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הפרדת כספי העסק מהמשפחה 

כלל שנים עשר

הפרדת העסק מהמשפחה הינה חובה במדרגה ראשונה. 
בכסף  להשתמש  שיכולים  מרגישים  עסקים  בעלי  הרבה 

שנכנס להם לעסק כבשלהם. מחשבה זו בטעות הינה. הרי 

נפחית  כולל מע"מ אם   ₪ 100 ב  מוצר  מוכר  כאשר אתה 

הרווח  אם  גם   ₪  85.50 עם  נשארנו  המע"מ  את  ממנו 

על המוצר מתומחר ב 50%, זה אומר שקרוב ל 43 ₪  זה 

מחיר עלות של המוצר. אז אם נחשבן כמה מתוך המכירה 

הוא  ואם   .₪  43 מ  פחות  לבעלים  שייכת  לבעלים  שייכת 

משתמש ב 50 ₪ יוצא שהוא לקח 7 ₪ מהעסק. ואם יש 

לו אשראי מהספק אז הוא לקח כסף של הספק והשתמש 

בו ללא רשות. הרבה עסקים מערבים את כספם עם כסף 

העסק ולפעמים זה מתערב גם בין חשבונות הבנק. טעות 

כזאת יכולה לעלות במחיר של קריסה חלילה ואיבוד העסק 

לחלוטין תוך השארת חובות על הבעלים.

11
בחינת רווחיות מוצר, וממוצע כללי 

כלל אחד עשר

בחינת רווחיות נמדדת בשני פרמטרים, פרמטר אחד הוא 

ביותר  הנפוצה  הטעות  כאשר  המוצרים  רווחיות  תמחור 

רווח  במקום  מלמטה  רווח  שמחשבים  העסקים,  בכלל 

מלמעלה. טעות זאת מפילה עסקים רבים, משום שחישוב 

רווחיות  זה  השני  הפרמטר  להפסדים.  גורם  נכון  לא 

לבחון  צריך  אתה  זה  בחישוב  המכירות.  מכלל  העסק 

מרוויח  שאתה  הממוצע  הרווח  מה  המוצרים  מתמהיל 

מוצר  תמכור  אם  שנתי.  בממוצע  כמובן  החודש,  בסוף 

שהרווחיות שלו נמוכה ייתכן שמחזור המכירות יהיה גבוה 

אבל בפועל בסוף החודש/השנה הרווחיות הכללית תהיה 

נמוכה. לכן צריך לבחון את הממוצע הכללי.
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שירות לקוחות

כלל שלושה עשר

אחד מהדרכים הקלים הזמינים והזולים ביצירת פרסום 

מעולה  השרות  כאשר  השרות.  היא  ותועלתי  מאסיבי 

הלקוח מרוצה, וכשלקוח מרוצה אתה מרוויח פעמיים 

ראשית הוא כבר לא בודק מחירים, הוא כבר בכיס שלך. 

שנית הוא מכניס לכיס שלך את כל הסובבים אותו, בני 

מחירים.  יבדקו  לא  הם  שגם  וידידים,  חברים  משפחה 

מאידך שרות לקוי הוא פרסום יותר חזק ומסוכן, שהרי 

מתווסף לו היצר של לשון הרע. ובעידן שלנו שתוך 2 

דקות בלחיצת מקלדת כל העיר הארץ והעולם יודעים, 

מקום  בכל  לפרסם  ידאג  לקוי  בשרות  שנתקל  אדם 

להצלחת  קריטית  היא  השירות  תודעת  לכן  אפשרי. 

העסק שלך. 

למעשה זה הכלל העיקרי שהוא הבסיס להצלחה, וזה חד משמעי. 

הגמרא במסכת נידה דף ע ע"ב מביאה שאלה ששאלו בני אלכסנדריה את רבי יהושע בן חנינא: מה יעשה אדם 

ויתעשר? ענה להם : ירבה בסחורה ויישא במשא ומתן באמונה. אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו? אלא יבקש 

רחמים ממי שהעושר שלו.

הנלמד מדברי הגמרא שאדם צריך לעשות השתדלות ולשאת ולתת באמונה,  זה חיוב על כל יהודי לפי מדרגתו. 

אבל יהודי מאמין צריך לזכור תמיד שהעבודה שהוא עובד אינה אלא השתדלות מחויבת המציאות, מגזירת 

"בזיעת אפיך תאכל לחם".  אבל מעבר להשתדלות אדם צריך לעשות את הדבר שהכי עוזר. לבקש ולהתחנן 

ממי שהעושר שלו שישפיע עליו שפע ממרום.

כלל הי"ד החזקה
הכלל העיקרי הבסיס להצלחה



לגבהים  העסק  להרים את  לך  שיעזרו  והכרחיים  כללים חשובים   14 בפניך  הצגתי 
קידום  להליך  בהתארגנות  עסק  הראשון  החלק  מבטחים.  לחוף  אותו  ולהביא 
ניהולית. אם תיישם אותם בצורה  והבראת העסק. החלק השני עסק בפרקטיקה 

מדויקת ועקבית תגיע בעז"ה רחוק מאוד.
ישנם עוד עשרות ואפילו מאות כללים ותתי כללים שקשה לתמצת אותם במספר 

סעיפים כל אחד מהם הוא שיעור בפני עצמו.

אם אתה עדיין מבולבל, או לא מצליח בביצוע השלבים,
אם אתה לחוץ מהמצב, או העסק נמצא בצומת דרכים. 

לסיכום

אני יוצא כעת במבצע שליחות מיוחד 
לחמשת הלקוחות הראשונים שיפנו אלי, יקבלו פגישה של שעה 

בשיווי 400 ₪ לאבחון וייעוץ ראשוני, ללא עלות!

בהצלחה מרובה,
איתמר

  broch2021@gmail.com 

צמיחה מהירה לעסק שלך


