
  

  השקעות וגיוס הו�, כלכליעסקי ו יעו � ' ושותאורי דה�
 il.net.netvision@bcon : mailE , 050 5160675טלפו� נייד ,  02 6790162. פקס,  02 6794434, 077 7032332. טל

  92585ירושלי#  ', כניסה ג, 48טשרניחובסקי '  רח: כתובת,      com.dahan-uri.www: את אינטרנט

  
  
  
  
  
  
  
  

  מ"בע XXXחברת 
  

  תכנית עבודה לפיתוח עסקי
  

  

  
  
  
  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  



  1  

  
  
  
  
  

  תוכ�
  
  
  
  
  

   תמונת מצב�' חלק א
  

  רקע ואפיו� פעילות החברה .1

 אפיו� הענ% .2

 אפיו� סל מוצרי החברה .3

 אפיו� לקוחות החברה .4
  
  
  

   ניתוח מצב וגיבוש כיווני פעולה�' חלק ב
  

  מיפוי עסקי .5

 גיבוש אסטרטגיה לפיתוח עסקי .6
  
  
  

   הגדרת יעדי� ומטרות�' חלק ג
  

  פעולות אופרטיביות לפיתוח עסקי .7

 ז"יעדי# כמותיי# ולו .8
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  2  

  

   תמונת מצב�' חלק א
  

הענ% בו פעילה החברה מאופיי� . XXXלתחו# ג# ולאחרונה נכנסה   XXXענ% החברה פעילה ב
  . בפרט ברכש מייבוא, בתחרותיות וביתרו� לגודל ברכש

  

 *מלאי החברה עומד על כ. לחודש+ מיליו�  XX * על כXXXחברה עמד בשנת היק% מכירות ה

XX אחד של *לאחרונה זכתה החברה בשני מכרזי# גדולי# . + מיליו� XXX של  והשניXXX  

  .לשנה ובפתח עומדות הזדמנויות עסקיות נוספות+  מיליו� XX *בס, כ
  

לכ� ,  מסיבות שיובהרו בהמש�,החברה עומדת כיו� על פרשת דרכי� בהלי� הפיתוח העסקי
מובנה ומגובש של הבעלי� וכותב עבודה זו במטרה לבחו� , הוחלט לבצע הלי� מעורר חשיבה

�מטרת הלי� החשיבה היא פיתוח הפעילות תו� התמקדות בשיקולי� . כיווני פעולה עדיפי
  . ארוכי טווח

  
הגדלת נפח הפעילות כי החברה בצעה ומבצעת מספר מהלכי# שמטרת# , נציי� כבר בשלב זה

, חשיבה לגבי פעולות להתאמת מער, התפעולהלי, מהלכי# המחייבי# ביצוע , ורמות הרווחיות
  .השיווק והניהול

  
את דרכי הפעולה , לצור, כ, מציגה תוכנית זו את ההתלבטויות הכרוכות בפיתוח העסקי

נציי� כי חלק . מוז ליישו"יעדי# ולו, האפשריות ומגבשת תכנית עבודה מעשית לפיתוח עסקי
  .מהנושאי# הנדוני# בעבודה זו מיושמי# כבר בשלב זה

  
בכתב , הוחלט לנסח את תהלי, הפיתוח העסקי ומסקנות המדיניות הנובעות ממנו, כתוצר לוואי

שבנוס% להתוויית מדיניות , שיהא בבחינת מתווה מדיניות מגובש וכתוב להמש,) במסמ, זה(
 למתווה המדיניות וההתלבטויות הכרוכות *דעות צוות הניהול אופרטיבית יתרו# ג# להגברת מו

  .למרות מגבלת הדינמיות שבפעילות החברה, זאת. בו
  
  
  

  רקע ואפיו� פעילות החברה .1
  

בהמש, נסקר סל מוצרי (ועוד  XX ,XX ,XX ,XX ,XXכגו� סוגי , XXXהחברה משווקת 

  . ל"ומחומובילי# מהאר/  XXXבי� ספקי החברה יצרני ). החברה בהרחבה
  

: על הלקוחות נמני# קבוצות כגו�. לקוחות החברה כוללי# גופי# גדולי# במשק ולקוחות נוספי#
בתי מרקחת ,  הקשישההמוסדות סיעודיי# לאוכלוסיי, מרפאות, בתי חולי#, קופות החולי#

  . XXX החלה החברה בביצוע הדרכות 2004בשנת . 'וכד
  

החברה עברה . ר" מXXXXעל שטח של  XXX *ממוק# ב) מחס� ומשרדי#(מבנה החברה 

המבנה בנוי בצורה יעילה ). ר" מXXX(ש# פעלה על שטח קט� יותר , XXX *למקו# זה מ
  . ואופטימלית לניהול מחס� מבחינת כניסה ויציאה של סחורה

  

משרד בריאות לעיסוק של שיו� עסק ימאפשר רלכ� ו) XXX *בשונה מהמבנה ב(המבנה עשוי אב� 
  . "לתרופותבית מסחר "כ
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  א"מבנה כ

  

 * שעיקר פעילותו מתמקדת בשיווק ומכירות וXXX, בראש החברה עומדי# הבעלי# והמנהלי#

XXXל ובאר/ ובנושאי הניהול הפיננסי בחברה וכ� בנושאי שיווק "ברכש בחו,  העוסק בניהול
  .למעשה שני הבעלי# עוסקי# במכלול תחומי פעילות החברה. ומכירות וטיפול בלקוחות

  

 XXXמחלקת מוצרי# : כפופי# אליה# עובדי# אדמיניסטרטיביי# ועובדי שתי מחלקות החברה

להל� פירוט העובדי# לפי תחומי# .  עובדי#XXXכ החברה מעסיקה "סה. XXXומחלקת 
  .ותרשי# ארגוני

  
  

�  :פירוט העובדי
  

  הנהלה
  

1 .XXXו * XXX *לי# ובעלי#" מנכ      XX  

  XX      )גביה (XXX * וXXX *ש "הנח. 2

  XXX     XX *שירות לקוחות וניהול משרד. 3

  XXX            כ"    סה
  
  
  

  XXXמחלקת 
  

  XXX          XX –סוכני מכירות . 4

    XX            נהגי# . 5

  XX ,XX ,XX ,XX ,....    XX  –מחסנאי# . 6

  XXX            כ"    סה
  
  

  XXXמחלקת 
  

  XX          מנהל המחלקה . 7

  XX              מדריכה. 8

    XX            מכירות . 9
  סמכות (ת תכניות הדרכה וקורסי# וכותב. 10

  XX          )תו מקצועיתמלוו     

  XXX            כ"    סה
  

  XXXX        כ עובדי� בחברה"    סה
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  תרשי� ארגוני
  
  
  

          XXX            XXX   
  

          הנהלה      
  
  
  
  

  ההדרכ              נהגי�          מחס�  מכירות   מזכירות   ח "הנה
  
  הכנת הזמנות            לוגיסטיקה                           

 

  
  

  .הנושא יאופיי� וימוקד בהמש,, התרשי# משק% העדר מבנה היררכי
 
  
  

  אפיו� הענ$ .2
  

כיוו� שחלק גדול מהלקוחות ה# ( מגוו� ומתאפיי� בשיווק סיטונאי בעיקרו XXX *ענ% מוצרי ה
בענ% פועלות בעיקר חברות בינוניות וגדולות והוא ). 'בתי אבות וכד, � בתי חולי#כגו, מוסדות
  .כמפורט להל�,  תת ענפי# עיקריי5# *נחלק ל

  
בי� העיקריות שבה� נית� למנות את החברות , הענ% תחרותי וקיימות מספר חברות הפעילות בו

XXX)  שמכירות לשנתXXXXמיליו� 250 * עמדו על  כ +( ,XXX) ירות שנת מכXXXX          
ל וה# " מיצרני# בחו"יד ראשונה"חברות אלו ה� יבואני# . XXXוחברת ) + מיליו� 150 *כ

  .מוכרי# סחורה ישירות ללקוחות
  

ישנ�       . 'אולטרא סאונד וכד, מכשירי רנטג�,  כגו� מוניטורי#* ציוד רפואי לא מתכלה  .א
 . ומרפאות בכל האר/ חברות המספקות את עיקר המוצרי# לבתי חולי# 6 *5 *כ

  

, מסתמי לב, קטטרי# וצנטרי#,   כגו� פרותזות להשתלה* ציוד רפואי מתכלה מתוחכ#  .ב
א# כי , החברה פעילה ג# תחו# זה. התחרות בתחו# זה לא רבה. 'ציוד אורטופדי וכד

 .תחו# זה אינו מהווה את מרבת פעילותה

 

ו התחו# שבו פעילה בעיקר זה. 'פדי# וכד,  כגו� תחבושות* ציוד רפואי מתכלה רגיל  .ג
 . החברה
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הרוכשות ציוד מחברות גדולות יותר ,  עובדי5# *של כ, קיימות עוד חברות קטנות  .ד
 . כ חברות אלו אינ� מייבאות"בד. ומוכרות אותו ללקוחות ולסוחרי# קטני#

 

וג# , כגו� בתי מרקחת, קיימי# ג# לקוחות המשרתי# את הסקטור הקמעונאי, בנוס%  .ה
 . יוד רפואיבתי מסחר לצ

  
ה� '  ג–' בעוד חברות מקבוצות א, ה� לרוב עסקי# של בעלי# ומנהל אחד'  ה*'חברות מקבוצות ד

י מספר מנהלי# ע# מרכיב תקורה קבוע המחייבת מינימו# מכירות "חברות שמופעלות ע
  ).לעמידה  בנקודת איזו� תפעולית(לכיסויי תקורה 

  
בעוד קבוצות , תכל האר/ מבחינת הפריסה הגיאוגרפינעשות ל'  ג*' מכירות החברות מקבוצות א

 . כ עובדות בפריסה מקומית"בד'  ה*'ד
  

'  ב*ו' היא שיצרני# מקבוצות ענפיות א, נקודה חשובה נוספת לתיאור דינמיקת ההתפתחות בענ%
א, לא מתקיימת מגמה הפוכה וזאת עקב התמחות הנדרשת ',  ה*' יכולי# לעבור לקבוצות ג

  :כמי#במוצרי# מתוח
  
  

          '       ה*'ד'         ג'                   ב  '                   א  
  

  . רמת הגמישות התפעולית והפיננסית שלה קטנה יותר, ככל שחברה גדולה יותר
  

 הוא שוק תחרותי במידה רבה והתחרות נסובה בעיקר סביב המחיר XXX *שוק הציוד הרפואי ה
  . טנדרטי# גבוהי# במיוחדוהאיכות המתאפיינת בס

  
  
  
  

  אפיו� סל מוצרי החברה  .3
  
 

 XXXציוד , XXX ,XXX ,XXX ,XXXכגו� מגוו� סוגי , XXXציוד , כאמור, החברה מספקת

, XXXבתחו# . ל" מובילי# מהאר/ ומחוXXXהחברה משווקת מוצרי# של יצרני ציוד . ועוד

  .רה מהווה ג# חברה יצרנית למוצר וזהו התחו# היחיד בו החבXXXהחברה תורמת את שלב 
  

נדרשת רמת איכות גבוהה והחברה מחויבת , במוצרי# רפואיי# ובמכירה ללקוחות גדולי#
  . בתקני# ממשלתיי# ובדרישות הלקוחות, לעמוד בסטנדרטי# אלה כדי לעמוד בתחרות

  

* צפוי נתח הייבוא לגדול לכXXXבשנת .  מקניות החברה היו מיבוא%XX * כXXXבשנת 

XX% * XX%הגדלת נתח היבוא מתו, ס, הרכש תקטי� פערי תיוו, ותגדיל את רווחיות .  ייבוא
  . ל"מול ספקי חו, אול# לביצוע ייבוא נדרש מימו� עקב תנאי תשלו# קשיחי# יחסית, החברה

  

החברה החלה בפעילות זו בשנת .  לציבור ולמוסדותXXXהחברה מבצעת הדרכות , כאמור

XXX , מתפתחת בקצב מהירלמרות זאת פעילות זו.  
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  :סל מוצרי החברה
  

חלוקה עיקרית באפיו� מוצרי החברה . XXXלשימוש , XXXמרבית מוצרי החברה ה# מוצרי# 
חת, זה מבחי� בעיקר בי� רמות ). רכש מייבוא לעומת רכש מספקי# מקומיי#(היא מקור הרכש 

  .המחירי# ורווחיות המוצרי#
 

 

I          המיובא �  :י החברה"י� ע קבוצות מוצרי
  

בתי מרקחת ולאנשי# , בתי אבות, מרפאות,  נמכרי# לבתי חולי#* XXXמוצרי  .1
 ").הו# קר("פרטיי# 

  

2. XXX *נדרש ידע מקצועי לשימוש .  מתאימי# בעיקר לבתי חולי# או בתי אבות
שאיבות , כגו� אורולוגיה, קיי# מגוו� קטטרי# לשימושי# שוני#. במוצרי# אלו

, XXX או XXX ,XXX עשויי# XXX *ה). 'זונדות וכד(לי# החדרת נוז, נוזלי#
 . בהתא# לאופי השימוש

  

 . XXX ולמת� XXX מסכות וצנרות למת� * XXX *מוצרי# ל .3
  

4. XXX *#לשימושי# רפואיי . 
  

5. XXX *כלי עבודה לרופא במרפאה , מספריי# לסוגיה#, פינצטות,  להבי ניתוח
למרות שהוא עשוי , לקו חד פעמיציוד זה הוא בח.  'בתי חולי# וכד, ובבת אות

 . עקב רגישות רפואית, מתכות
  

6. XXX *#לקיבוע צנרת לגרו� להחייאה(לרינגוסקופי# ,  כגו� מדי לח/ ד( ,
 . סטטוסקופי#

  

7.  XXX* שקיות הזנה דר, הא%, שקיות שת�. 
  

8. XXX *ברזי#, פרפריות, קנולות,  כוללי# צינורות . 
  

9. XXX * #מפלסטיק,  פלסטרי# מנייר*) י#אגדי# מדבק( כל סוגי הפלסטרי ,
 .  ללא פדי# ועוד, ע# פדי#, גדלי# שוני#, מבד
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II         : קבוצות מוצרי� הנרכשי� באר

  
ככלל החברה תעדי% לייבא . ישנה חפיפה בי� מוצרי# מיובאי# למוצרי# מהאר/

  .בכפו% למגבלות ביקוש ויכולת מימונית, מוצרי#
  

 . ציוד עזרה ראשונה נוס%, אלונקות, בלוני חמצ� כגו� * XXXציוד .  1
  

או חולי# הנדרשי# לתוספות ,  לחולי# ע# בעיות עיכול אוכל מוצק* XXXמזו� .  2
 . קלוריות או תוספות מזו�

  
המאפשר לה לעסוק במסחר במזו� רפואי , לחברה רשיו� לבית מסחר לתרופות

  . ותוספות מזו� רפואיות
  

 . 'מכנסוני# וכד, פדי#, י#  חיתול* XXXמוצרי   . 3

 
  *ריהוט .   4

וציוד אחר לבתי , ארונות, עגלות כביסה, מדפי#,  עגלות* XXXריהוט   .א
  . ציוד זה אינו חד פעמי. מרפאות ולחולי#, חולי#

  

ציוד זה נמכר . ארונות ליד מיטות חולי#,  מיטות חולי#* XXXריהוט   .ב
ויות גדולות ולג� הקוני# בכמ, בעיקר לבתי אבות ופחות לבתי חולי#

 .  רוכשי# לרכוב ישירות מהספקי#
  

5 .XXXו * XXX *משאבות לאינפוזיה,  משאבות להזנה ,AKG למדידת פעימות 
  . פלסות סימטריי# ועוד, לב

  
  

III          במסגרת מחלקת ההדרכה �   קורסי� הנערכי
  

  .  שעותXXX – XXקורס  .1

 .  שעותXXX – XXקורס  .2

 .  שעותXXX – XXקורס  .3

 .  שעותXXX – XXרס קו .4

 .  שעותXXX – XXקורס  .5

  .  שעותXXX a.c.l.s. – XXקורס  .6
  
  

  .XXX *מרכזת ג# את מכירות ציוד ה, מאז הקמתה, מחלקה זו
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  אפיו� לקוחות החברה  .4
  

כפי שנית� . 'החברה משווקת מוצריה בעיקר למוסדות גדולי# כגו� בתי אבות בתי חולי# וכד
 ועיקר הרווח הגולמי נבע ממכירה לבתי XXXר המכירות בשנת עיק, לראות מהלוח בהמש,

עקב  XXXשנת אפשר שמגמה זו תשתנה ב).  מס, הרווח הגולמי%XX *תרומה של מעל ל(אבות 
בהמש, נדו� בעלות מול התועלת של שיווק לגופי# . ח"זכייה במכרזי# של בתי חולי# וקופ

  .הגדולי# לעומת הגופי# הקטני#
  

, רוב מתקיי# מתא# בי� משקל מס, המכירות לבי� משקל מהרווח הגולמינית� לראות כי ל
ה� , עוד נציי� כי רמת היעילות לעסקה בודדת. למעט המכירות למכוני# ומעבדות ולסוחרי#

  .משתנה בי� קבוצות הלקוחות, במונחי מכירות וה� במונחי רווח גולמי
  

 XXXXמכירות לפי קבוצות לקוחות לשנת 

 רווח גולמי גלמי.משקל ר רווח גולמי משקל מהפדיון סך חשבוניות חשבונית' מס קבוצת לקוחות  

        

 XXX XXX 50% XXX 51% 26% בתי אבות 1

 XXX XXX 16% XXX 17% 27% בתי חולים 2

 XXX XXX 11% XXX 13% 30% מעבדות/מכונים 3

 XXX XXX 14% XXX 9% 16% סוחרים 4

 XXX XXX 6% XXX 6% 28% פרטיים 5

 XXX XXX 2% XXX 3% 35% בתי מרקחת 6

 XXX XXX 2% XXX 1% 23% עזרה ראשונה 7

 XXX XXX 0% XXX 0% 33% מרפאות 8

        

 XXX XXX 100% XXX 100% 26% כ"סה  

        

     XXX  :עסקה ממוצעת 

   XXX   רווח גלמי לעסקה ממוצעת 

                

     לא נכללו₪ '  מXXX - קף כחשבוניות פתוחות בהי *

  
  ):י מדרג רווח גולמי"מוצג עפ(להל� תרשי# להמחשת נתוני הלוח לעיל 

  

מכירות ורווח גולמי לפי לקוחות (אלפי ₪)

בות
 א

תי
ב

לים
חו

תי 
ב

ת
דו

עב
ם/מ

וני
מכ

רים
סוח

טיים
פר

ת
רקח

תי מ
ב

ונה
ש
רא

ה 
זר

ע

ת
או

רפ
מ

פדיון

רווח גולמי
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 מפדיו� החברה נבע מעסקאות %XXעולה כי , )ראה לוח להל�(בניתוח קבוצות היקפי עסקה 
וח הגולמי בעסקאות של עד התרומה לרו, ע# זאת.  לקוחותXXמול , + אל% XXXהעולות על 

XXX %גבוה בכ+  אל* XXX %מעסקאות של מעל +  אלXXX %למרות שוויו� מקורב , + אל
  ).יש לסייג את האמור בפרק זה בכפו% לרמת דיוק הנתוני#(בפדיו� שתי קבוצות אלו 

  

  XXXXהתפלגות עסקאות לפי היקפי מכירה לשנת 

 משקל רווח גולמי ח גולמירוו סך מכירות מס לקוחות קבוצת היקף עסקה

       

 XXX XXX XXX 30% 12% 9,999 עד  

 XXX XXX XXX 30% 7% 10,000 מעל

 XXX XXX XXX 31% 15% 20,000 מעל

 XXX XXX XXX 33% 17% 50,000 מעל

 XXX XXX XXX 22% 50% 100,000 מעל

 XXX XXX XXX 26% 100%   כ"סה

  
  :ות והרווח הגולמי לפי היקפי עסקהלהל� תרשימי# להמחשת התפלגות המכיר

  

התפלגות עסקאות לפי היקף עיסקה

10,000

12%

20,000

7%

50,000

15%100,000

17%

100,001+

49%

  
  

התפלגות עסקאות לפי רווח גולמי

10,000

13%

20,000

8%

50,000

17%

100,001+

41%

100,000

21%
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  גיבוש כיווני פעולה,  ניתוח המצב�' חלק ב
  

מטרת המיפוי . ההזדמנויות והאיומי# בפעילות החברה, החולשות, בחלק זה נמפה את העוצמות
  . ברמת מדיניות עסקית, פטימליי#לסייע בגיבוש כיווני פעולה כוללניי# או

  
כתוצאה מהגדרת , מגודרת תכנית פעולה אופרטיבית בה תנקוט החברה) 'בחלק ג(בהמש, 

  . המדיניות לפיתוח העסקי
  

  מיפוי עסקי .5
  

המקובל לניתוח , SWOTנציג תו, יישו# מודל  , את היתרונות והחסרונות בפעילות החברה כיו#

 ,Strengths, Weaknesses, Opportunities(ומי#  של העסק הזדמנויות ואי, חולשות, עוצמות

Threats .( מטרת ניתוח הSWOT#להציג ולמפות את העסק והרעיו� העסקי בשני אספקטי :  
  

תו, מת� ביטוי ליתרונות הפנימיי# , להצביע על חולשות ועוצמות העסק והרעיו� העסקי  .א
תו, התעלמות ,  )'ור עצמי וכדיכולת ייצ, קו מוצרי#, רקע והתמחות בעלי#(של העסק 

 . מהסביבה העסקית

 

על מנת להצביע על הזדמנויות עסקיות , לבצע ניתוח הסביבה העסקית החיצונית לעסק  .ב
 . אליה הוא משתיי,, סביבתיות ואיומי# סביבתיי# להשתלבות העסק בסביבה העסקית

  
רבי# בפיתוח הפעילות ניתוח ומיפוי שני מישורי# אלו מגדיר את הסיכוני# והאפשרויות המעו

העסקית ברמה האיכותית ומשלי, להגדרת דרכי פעולה אופרטיביות המתורגמות ליעדי# 
, מטבע הדברי# ומתו, רצו� ליישו# שיפורי#. בהמש,, של תכנית העבודה' כמותיי# בחלק ג

א% שקיימי# ג# יתרונות , כדי להפני# כלי# ושיטות לשיפור הקיי#, התמקדנו בהצגת החסרונות
  .רבי# בעבודת החברה כיו#

  
  

I עוצמות וחולשות   
  

  עוצמות
  

תחת מגבלות , קיי# מער, ניהולי ותפעולי מוגדר ומובנה המאפשר עבודה יעילה ושוטפת  .א
ככלל רמת הניהול והארגו� בחברה סבירה ומעלה ונותנת מענה סביר עד טוב . שיוצגו בהמש,
 . לשיפורבהמש, יוצגו צדדי# הראויי#, ע# זאת. לצורכי החברה

 

החברה השקיעה . החברה מפעילה מער, מידע טוב הנות� מענה לחלק משמעותי מצרכיה  .ב
המנהלי# וחלק מעובדי החברה מצויי# ומכירי#   , במער, מחשוב ותוכנה מתאימי# לצרכיה

 .את מער, המידע
  

לרבות , לחברה מער, ניהול פיננסי ברמה גבוה המאפשר כלי# מתקדמי# לניהול פיננסי  .ג
 .בקרת אשראי ללקוחות ועוד, ניהול אובליגו, ניהול תזרי# מזומני#, ניהול מלאי#, תמחור
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ל נציי� כי מער, המחשוב מאפשר כלי# ניהוליי# כגו� מעקב ביצועי# ומכירות "בהקשר הנ  .ד
א# כי המודול (בנוס% לרמת לקוחות בודדי# ג# ברמת קבוצות לקוחות וקבוצות מוצרי# 

 ). ייחס בהמש,האחרו� אינו מיוש# ולכ, נת
  

הפניית� למחס� לביצוע , החל מקבלת הזמנות, קיי# בחברה תהלי, טיפול מובנה בלקוחות  .ה
 .בהמש, נאפיי� ונצביע על דרכי# לשיפור התהלי,. הזמנות ואספקת ההזמנות

  

. ביחס בי� העובדי# למנהלי#" חברית" קיימת אווירה *מערכת יחסי עובדי# מנהלי#   .ו
 %XX *וי ביחס טוב ולעיתי# חברי וכ� ברמת שכר הגבוהה בכאווירה זו באה לידי ביט

של המנהלי# כלפי " מתפשרת"עובדה זו כרוכה באופי הנוח ושיטת ניהול . מהמקובל
יש לראות מצב זה ג# לאור העובדה שצוות עובדי החברה אינו גדול והעובדי# . העובדי#

 .בחברה בחלק# ותיקי#
  

# שיווק הדרכות ושיווק ציוד עזרה ראשונה החברה הרחיבה פעילותה לאחרונה לתחו  .ז
 .מחלקה זו צפויה להגדיל פדיו� ורווחיות החברה. באמצעות מחלקה נפרדת שהוספה לחברה

 

עובדה זו מאפשרת מת� ,  XXX * וXXX, קיימת חפיפה בעבודת הניהול בי� מנהלי החברה  .ח
חות כל אחד מאיד, נית� להצביע על אי התמ, מענה כללי לבעיות בהעדר אחד משניה#

 . משניה# בתחומי# עליה# הוא מופקד

 

למנהלי החברה ידע וניסיו� ארו, שני# בתחו# פעילות החברה והחל עוד שני# קוד# בעבודה   .ט
 . כמנהלי# שכירי#, ובניהול נושא הרכש בבתי חולי#

  
  

  חולשות
  

סל  קיימת בעיה ההולכת ומתרחבת ע# הגידול בהיקפי הפעילות ובגיוו� *שירות לקוחות   .א
בעיית השירות מתאפיינת במורכבות הטיפול עקב מספר גדל של לקוחות ושל . המוצרי#
אי שליטה , בתעודות משלוח, טעויות במשלוחי#, הבעיה משליכה על זמני אספקה. מוצרי#

כל אלו יוצרי# בעיית אמינות של הלקוחות . 'טעויות בכמויות וכד, במיקו# מוצרי# במחס�
 .בחברה

 

 קיימת בעיה בהעברת מידע בי� *רוכה בנושא הנחיות והוראות לעובדי# בעיית השירות כ  .ב
טעויות , עדיפויות בי� לקוחות, כגו� רמת דחיפות ההזמנות, לביצוע הזמנות, העובדי#

, מועדי אספקת סחורה, )אי הבנת המוצרי# הנדרשי# בהזמנות(המחסנאי# בהבנת הנקרא 
שאי זרימה יעילה בה# יוצרת בעיה , בי#כל אלו ה# נושאי# חשו. 'תאומי# למיניה# וכד

 . כאמור, באספקה ללקוחות ובתפעול הכולל של החברה
  

 כאמור קיימת תחושת אווירה חברית ביחס בי� העובדי# *מערכת יחסי עובדי# מנהלי#   .ג
, רמת השכר גבוה מהמקובל. ניכר כי תחושה זו פוגמת בדרישות לתפוקה והשגיות. למנהלי#

 . קיימת תחושה שחסרה פורמליות בי� המנהלי# לעובדי#, ות עובדי#לא מנוהל שעו� נוכח
  

בהקשר זה נציי� בעיות כגו� יחס מיוחד לחלק מהעובדי# כגו� מחסנאי בעייתי ביחסו 
לא יוכל (שמחמת גילו הבוגר הוחלט בחברה לא לפטרו , לעובדי# אחרי# ולחלק מהלקוחות
 . 'להגיע לאיסו% ילדיו באמצע היו# וכדנהג המחויב , )למצוא עבודה אחרת בגילו המתקד#
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עובדה הפוגעת בתפקוד , מרבית המחסנאי# לוקי# בחסר בידיעת אנגלית ברמה סבירה  .ד
 . עובדה התורמת לטעויות בביצוע הזמנות, קריאת הזמנות וקריאת מפרט המוצרי# במחס�

 

, כו� למערכתצריכה מהמלאי אינה מדווחת נ. קיימת בעיה בנושא עדכוני מלאי וחוסרי מלאי  .ה
 .'אי ספירה נכונה וכד, בי� מוצרי# דומי#) בלבול(עקב החלפה 

  

רישו# זה מעדכ� את המלאי , טי# לכל המוצרי#"בחברה קיי# רישו# ממוחשב של מק  .ו
לא מודבק , מסיבות יעילות. 'ה וכד"נית� לו ביטוי בדוחות המכירות ודוחות רוו, הממוחשב

כ� נדרשת הכרות יסודית של המחסנאי# את ט על כל מוצר ע# כניסתו למחס� ול"מק
 .המחס�

  

מער, המחשוב מאפשר מעקב ביצועי# , כאמור: לאמור לעיל השלכה ניהולית של המלאי  .ז
דורש השקעת זמ� בהקמה (א, עקב אי יישו# המעקב , ומכירות ברמת קבוצות מוצרי#

ר מכירות לא נית� לעקוב בפועל אח, )לצור, שיו, כל מוצר לקבוצת מוצרי#, ראשונית
 ).בשונה ממעקב מכירות לקבוצות לקוחות המיוש# בפועל(מוצרי# לפי קבוצות מוצרי# 

  

ישנו הלי, . לפני יציאתה, לא קיי# תהלי, מובנה יעיל לבקרה ולבדיקת הזמנה יוצאת  .ח
שכ� , א, התחושה הקיימת בהנהלה היא כי הבדיקה נעשית כדי לרצות את המערכת, בדיקה

 .מתרחשות טעויות רבות, יי#למרות הלי, הבדיקה הק
  

הנושא , לא מוגדר בעל תפקיד אחד בראש המחס�. אי� הגדרת תפקידי# יעילה במחס�  .ט
 .בסמכות ובאחריות להוצאת הזמנות

  

בעיה , נוצר מצב בו לא מספיקי# לייצר הזמנות,  בימי לח/*בייצור הזמנות " פיקי#"בעיית   .י
 ). נחזור לנושא זה בהמש,(ס� בפרט לעובדי המח, זו כרוכה בנושא שעות נוספות

  

נושא שירות הלקוחות אינו מחודד דיו וניכר כי נדרש שיפור בהגדרת תפקיד לשירות לקוחות  .יא
הכולל ה� את הוצאת ההזמנות וה� מת� מענה , ובמבנה ותהלי, מת� השירות ללקוחות

 .ללקוחות ע# בעיה בשירות שנית� לה#
  

שאופיי� (ללי יותר של טעויות בייצור הזמנות  נושא זה כרו, בנושא כ*מוצרי# תחליפיי#   .יב
לעיתי# ישנה בעיה (הבעיה בהקשר זה היא שמוצרי# דומי# מסופקי# ללקוחות ). לעיל

במקו# המוצרי# , )ריאלית שלא נית� להבחי� בי� שני מוצרי# של שני ספקי# שוני#
 הצלבת וג# על, הבעיה משליכה ג# על עדכוני מלאי במערכת המחשוב. שהלקוחות בקשו

 .המלאי ע# חשבוניות ספקי# לתשלו#
  

, א, כאמור, טי# של כל המוצרי#"בהקשר זה נבהיר כי בחברה מתקיי# רישו# מק
יש בכ, יתרו� של . טי# אינ# מודבקי# פיזית על המוצרי# עצמ# מסיבות של יעילות"המק

י# המחסנא. וחסרו� של הבלבול הנוצר כתוצאה מכ,) לפחות אחד(חסכו� בעובד נוס% 
א, מסיבות של לח/ , מעודדי# לשאול את המנהלי# לגבי כל אפשרות של בלבול בי� מוצרי#

 .ה# אינ# שואלי# מספיק, למנהלי#" ס'לנג"ואי נוחות 
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החברה הרחיבה פעילותה לאחרונה לתחו# שיווק הדרכות ושיווק ציוד עזרה ראשונה   .יג
ליטה בעבודת מחלקה זו קיימת תחושה של אי ש. באמצעות מחלקה נפרדת שהוספה לחברה
 .ואי מדידת ביצועי# מספקת למחלקה זו

 

 המגיעי# לחצי שנה , הנובעת מתנאי התשלו# הקשי# בענ%, לחברה בעיית הו� חוזר תמידית  .יד
  . 120 לשוט% 90הממוצע עומד בי� שוט% . מצד הלקוחות)  יו180#(
  

ברה משלמת לספקי# הח. כל גידול בפעילות מצרי, את החברה להו� חוזר נוס%, ל"עקב הנ .טו
באר/ מגיעי# תנאי התשלו# ע# ספקי# . בתנאי תשלו# קשיחי# וקצרי# יותר) ל"בפרט בחו(
ל הול, וגדל "הרכש מחו. ל בה לעיתי# נדרש מזומ� כנגד מסמכי#" יו# לעומת חו90 *ל

  .עובדה המחריפה את הבעיה, לעומת הרכש באר/
  

שני הבנקי# לא .  כבנק משניXXX כבנק עיקרי ובנק XXX *החברה עובדת ע# שני בנקי#  .טז
 XXXבנק ב. א, החברה לא יכולה להגיע לחריגות משמעותיות, לוחצי# ממש על החברה
אשראי , נטו+  אל% XXX *לחברה אובליגו בנקאי של כ. XXXבנק הגמישות קטנה מאשר ב

  .די#בשקי# מעות+  מיליו� XXX *ועוד כ+  מיליו� XXX *לקוחות פתוח של כ
  

החברה לא יכולה לבצע עסקאות גדולות או להגדיל פעילות משמעותית ללא תאו# ואישור 
  .בשלב זה החברה לא חשה צור, לבצע זאת בהיקפי# גדולי#, מצד שני. הבנק

  
  

II�   הזדמנויות ואיומי
  

  הזדמנויות
  

פיננסית יש לה יכולת , כלומר. החברה מצויה כיו# בשלב בו היא נהנית מיתרו� לגודל ברכש  .א
ג# . לבצע ייבוא בעצמה בהיקפי# משמעותיי# ביחס לכלל המכירות שלה, מתאימה לצרכיה

 .בהתא# להיקפי הקניה שלה, החברה עומדת במחירי קניה טובי# יחסית, ברכש באר/

 

התחרותיות במחירי# מתבטאת .  החברה תחרותית ככלל*רמות המחירי# ללקוחות   .ב
. רה ערוכה לתחרות ג# מול הלקוחות הגדולי#ש# החב, במיוחד במוצרי# המיובאי#

. במוצרי# הישראלי# יכולת התחרות מוגבלת בעיקר למוצרי# בה# לחברה שיווק בלעדי
כלומר משלימה סל מוצרי# של# , "נותנת שירות"יתר המוצרי# ה# מוצרי# בה# החברה 

 . כדי למנוע מה# לפנות למתחרי#, ללקוחות
  

השאיפה , )נתייחס לכ, בהמש,( עד מניחה את הדעת רמת שירות החברה ללקוחות טובה  .ג
בחברה מספר פונקציות שתפקיד# . בעיקר הגדולי#, היא לליווי אישי צמוד מול הלקוחות

מנהלת הזמנות , החל מהסוכני# המבצעי# עבודת שטח מול הלקוחות, ליווי אישי ללקוחות

יע בעבודה מול המסי XXX *מכירות ו/ המשמש כמנהל שיווקXXX *ו, )XXX(נוכחית 
 .הלקוחות

  

 ככלל קיימת מדיניות בחברה לספק מוצרי# איכותיי# העומדי# בדרישות *איכות המוצרי#   .ד
ה� אלו , החברה נוקטת אחידות במדיניות זו כלפי כלל הלקוחות. השורה הראשונה בענ%

זאת מתו, מדיניות . הדורשי# איכות וה� לקוחות קטני# הרואי# את המחיר כפרמטר עיקרי
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כלומר להימנע ממצב בו המוצר יחזור והחברה תאל/ למכור , "פעמיי#"לא למכור מוצר 
 ).להחלי% אותו ולספוג את עלות הטיפול בשיווק המוצר הראשו�(אותו שוב 

 

למרות המיתו� של השני# , החברה פועלת בענ% בו הביקוש למוצרי# נחשב לקשיח ולכ�  .ה
עובדה התורמת לביסוס , רה ש# טוב בענ%וג# כי לחב. האחרונות לא נפגעה רמת הביקוש

 .מעמדה
  

הוקצו . לשיפור עבודת השיווק, תחת מגבלות התקציב הקיי#, החברה מקצה משאבי#  .ו
גויס סוכ� נוס% ונעשי# פעולות שיווקיות להגדלת היקפי , משאבי# לחומרי# פרסומיי#

 .הפעילות ואיתור שווקי# ולקוחות חדשי#
  
  

  איומי#
  

ע# זאת ניכר כי ככל שהפעילות , ור רמת השירות סבירה עד טובה כאמ*שירות לקוחות   .א
כ, פוחתת רמת השירות עקב , סל המוצרי# גדל ונפתחי# הזדמנויות חדשות, גדלה

זהו בהחלט איו# שיש לפעול כדי לצמצ# את . מורכבות הטיפול ההולכת וגדלה
 ).נחזור לכ, בהמש,(השלכותיו 

 

# טובי# ג# ללקוחות הרואי# את המחיר  החברה מוכרת מוצרי*איכות המוצרי#   .ב
עקב אי בידול ברמת , עובדה הגורמת לחברה להפסד מסוי#, כפרמטר עיקרי בעסקה

 .האיכות
  

 כלומר ישנ# מצבי# *" סוכני# כפולי#"בעבודת הסוכני# קיימת בעיה הנקראת בחברה   .ג
 בה# הסוכני# מתו, שאיפה למכור רואי# את המוטיבציה של הלקוחות יותר מאשר

. בהנחות גדולות ללקוחות ועוד, מצב זה מאופיי� ברמת הגביה. המוטיבציה של החברה
 .א, יש להגדיר קווי# וכללי# לעבודת הסוכני#, אמנ# יש בכ, יתרו� שיווקי לחברה

  

מבוצע לפי מכירות ולא לפי מרווח גולמי של , מעבר לשכר בסיסי, תגמול הסוכני#  .ד
 .החברה למוצרי#

  

) ביקורי# אצל לקוחות וקשר אישי שוט% ומתמיד(השיווק האישי , ע# הגידול בפעילות  .ה
א, יש לכ, מחיר , החברה שואפת לשמור על שיווק אישי. הול, ונעשה קשה יותר לביצוע

נציי� כי כיו# חלק משמעותי ממכירות החברה . המתבטא בצור, בגיוס סוכני# נוספי#
השיווק . י# של החברהבעיקר מול לקוחות ותיק, מתבצע על ידי החברה ישירות

 .ללקוחות אלו הול, ונעשה פחות אישי ולכ, יש כאמור מחיר
  

למרות המיתו� , החברה פועלת בענ% בו הביקוש למוצרי# נחשב לקשיח ולכ� כאמור  .ו
. החברה בהחלט נפגעה בנושא הגביה, ע# זאת. בשני# האחרונות לא נפגעה רמת הביקוש
שית עבודה יסודית מספיק לבחינת רמת סיכו� בהקשר זה נציי� כי קיימת תחושה שלא נע

 .בפרט החדשי#, הלקוחות
  

 . ככלל הענ% בו פעילה החברה הנו שוק תחרותי המותיר לחברה מרווחי# נמוכי#  .ז
  

 .י אמות מידה של עלות תועלת"לא נעשית עבודת מיפוי מודעת של איכות הלקוחות עפ  .ח



  15

  
 : לפי סוגי לקוחותלהל� מוצג ניתוח מכירות ורווח גולמי לעסקה ממוצעת

  

 )ויחס לממוצע הכללי₪ (ניתוח יעילות עסקאות לפי קבוצות לקוחות 

 יחס לממוצע גולמי ממוצע. ר יחס לממוצע עסקה ממוצעת  קבוצת לקוחות 

 

XXX0.9 XXX0.9 בתי אבות1

XXX1.9 XXX2.0 בתי חולים2

XXX1.2 XXX1.4 מעבדות/מכונים3

XXX2.2 XXX1.4 סוחרים4

XXX0.4 XXX0.5 פרטיים5

XXX0.3 XXX0.4 בתי מרקחת6

XXX1.5 XXX1.4 עזרה ראשונה7

XXX0.4 XXX0.5 מרפאות8

              

  
  

מקדם יעילות רווח גולמי לעסקה

בות
 א

תי
ב

לים
חו

תי 
ב

ת
דו

עב
ם/מ

וני
מכ

רים
סוח

טיים
פר

ת
רקח

תי מ
ב

ונה
ש
רא

ה 
זר

ע

ת
או

רפ
מ

  
  
  
  
  

א, ניכר כי עקב מעמסה ואי הקצאת משאבי# , החברה פועלת כדי לשפר את השיווק  .ט
. נדחקת עבודת השיווק הצידה ולא מוקצי# לה משאבי# אופטימליי#, מכוו� ובמודעב

 .נחזור לנושא זה בהמש,
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  גיבוש אסטרטגיה לפיתוח עסקי .6
  

  :להל� עיקר הממצאי� העולי� מעבודת המיפוי שהוצגה לעיל
  

פי המכירות גידול היק, לאז� בי� שאיפה לפיתוח הפעילות, על תכנית לפיתוח עסקי ככלל
ורמות הרווחיות לבי� גישה שמרנית למניעת יצירת סיכוני# עודפי# מעבר לאלו שהוחלט 

, אופי המסקנות סובייקטיבי ומושפע מגורמי# שוני#, מוב� כי בהתא# לכ,. במודע לקבל
  .הכרות החברה את תחומי פעילותה ועוד, כמו שאיפות הבעלי# וצוות הניהול

  
 שעלו מעבודת המיפוי מצביע על נושאי# שיש לתת עליה# את מיקוד היתרונות החסרונות

להל� מוצגת רשימת הנושאי# שיש בה# , הדעת לצור, שיפור ארו, טווח בעבודת החברה
  .תו, דגש לנושאי תפעול ושיווק, לשפר את עבודת החברה

  

יש לפעול לשיפור רמת . לחברה יתרו� ניהולי במער, המידע וחסרו� ניהולי ברמת התפעול  .א
 .ניהול התפעול והתפעול בחברה

  

א, , )ברמת נוהלי איזו(אמנ# קיימי# נהלי# . תהלי, העבודה בחברה אינו מוגדר דיו  .ב
כמפורט (ניכר כי יש צור, בעדכו� התהלי, והתאמתו לגידול הפעילות והגיוו� בה 

 ).בהמש,
  

כות חסרות הגדרות סמ. לא מוגדרות רמות אחריות לפי תפקידי# במבנה היררכי פורמלי  .ג
, במישור זה. ההנחיות ניתנות ישירות ממנהלי החברה הבכירי# לכל העובדי#, ואחריות

 .כפי שיפורט בהמש,, יש לפעול לשיפור
  

טי# "לא מוצמדי# מק. טי#"נקודה פרטנית א, מהותית מתייחסת לנושא המק  .ד
 .עובדה היוצרת בלבול רב וטעויות המשליכות על עדכוני מלאי וחיוב לקוחות, למוצרי#

  

, בי� מנהלי החברה לעובדיה, בהדרגה, יש מקו# ליצירת מערכת יחסי# פורמלית יותר  .ה
 .למרות שהחברה אינה מעסיקה צוות עובדי# גדול

  

לעובדה זו יתרונות . קיימת מידת חפיפה בי� עבודת שני המנהלי# הבכירי# בחברה  .ו
 .וחסרונות

  

 . דרשת מהעובדי#רמת הפיקוח והמשוב לעובדי# אינה מספקת ליצירת התפוקה הנ  .ז
  

משליכה , יכולת לייבא בהיקפי# משמעותיי#, הענ% ככלל מאופיי� ביתרו� לגודל ברכש  .ח
 .מכירה מייבוא כדאית יותר, על רמות הרווחיות

  

 .בכפו% לאילוצי# אחרי#, חסרי# מקורות מימו� להגדלת הייבוא  .ט
  

ב הגידול עק, ע# זאת, רמת הניהול הפיננסי בכלל וניהול ההו� החוזר בפרט טובה  .י
 .בפעילות חסר פיקוח תזרימי הדוק יותר
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 .השאיפה לליווי אישי של הלקוחות עומדת בניגוד ליכולת לטפל במאסה של לקוחות .יא
  

למרות (לא מתקיי# בידול בי� מוצרי# איכותיי# לפחות איכותיי# ברמה המעשית   .יב
 ).המודעות לכ,

  

 . א, ג# בשירות ובאיכות, התחרות מתבטאת בעיקר במחיר, החברה פעילה בענ% תחרותי  .יג
  

א, כ� נפגעה רמת תנאי , לא נפגעה רמת המכירות, למרות המיתו� של השני# האחרונות  .יד
א, ישנה בעיה , נציי� כי לחברה אי� בעיה לגדול בהיקפי המכירות ככלל. התשלו# והגביה

 .לגדול במכירות איכותיות ובטוחות
  

י אי� היא מצליחה לפתח את א# כי ניכר כ, החברה מקצה משאבי# לפיתוח שיווקי .טו
 .השיווק לרמת היק% המתאימה לשאיפותיה

  

הפיתוח השיווקי נדחק הצידה ואינו מקבל ביטוי ההול# את , עקב אילוצי יומיו# .טז
 .שאיפותיה לצמיחה

  
  
  
  
  

   הגדרת יעדי� ומטרות�' חלק ג
 

  פעולות אופרטיביות לפיתוח עסקי .7
  

מעבר לרמת הניהול " הרמת הראש"יכות מצר, ככלל הפעולות האופרטיביות לפיתוח עסקי
, לכ� מומל/ לקיי# נוהל עבודה ע# ישיבות הנהלה מתאימות במועדי# קבועי#, היומיומית

  .ליישו# פעולות הפיתוח המפורטות להל�
  
  

  ניהול ומדיניות כללית  .א
  

 :כדלהל�, XXX * וXXX, יש לפעול להתמחות בעבודת המנהלי# הבכירי# בחברה .1
  

ע# דגש ,  ימשי, להתמחות בעבודת שיווק ומכירותXXX *, שלפצל את העבודה כ •
 ). XXXמעל (למכירות וכ� לפיקוח עליו� לנושא ביצוע הזמנות 

 

 בנושאי XXX לנושאי ניהול פיננסי ועבודה משותפת ע# XXXלנתב את עבודתו של  •
).  מטפל ג# במכירותXXXבשונה מהמצב הקיי# בו (שיווק ברמת מדיניות בלבד 

 . יפקח על נושא תפעול המחס� ובקרת איכות בהוצאת משלוחי#XXXבנוס% 
  

מוב� כי עדיי� . זאת בשונה מהמצב הקיי# בו מתקיימת חפיפה רבה בי� שני המנהלי#
נית� יהיה לערו, שינויי# והתאמות (יהיה צור, בהכרת כל אחד את תחומו של השני 

  ).ניסוי וטעייה, לאחר תקופת למידה, במידת הצור,
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 .  לבי� יתר עובדי החברהXXX * וXXXור דרג ניהול ביניי# בי� יש ליצ .2
  

שיש לבחו� , מוצגת להל� אפשרות. מומל/ להגדיר דרג זה באמצעות שני מנהלי ביניי#
נדרשת תקופת התאמה ושינוי הרגלי# בחברה כדי להיער, . ישימותה לאור, זמ�

  :ה�, י#שתי הפונקציות המוצעות לניהול בדרג ביני. להטמעת מבנה זה
  

מנהלת תחו# זה ולהאציל אליה ) למשל (XXX להגדיר את *מנהלת שירות לקוחות  •
בתחומי שירות . סמכויות ולהכפי% אליה את העובדי# המקבלי# הזמנות לביצוע

  . לבי� יתר עובדי החברהXXX * וXXXהיא תעמוד בי� , הלקוחות
 

להאציל , הל התחו# מנXXX יש להגדיר את *מנהל מחס� ובקרת יציאת משלוחי#  •
בתחומי פעילותו יעמוד . אליו סמכויות ולהכפי% אליו את עובדי המחס� והנהגי#

XXX בי� XXXו * XXXלבי� יתר עובדי החברה . 
  

 XXX * וXXXשכ� . כ, יגדל היתרו� שבביצוע מהל, זה, ככל שפעילות החברה תגדל
 .ת כוללניתיתפנו מטיפול בנושאי# שוטפי# לטובת טיפול בניהול ובמדיניו

  

את עובדי החברה למבנה היררכי לפיו יוגדרו רמות סמכות ואחריות לפי " להרגיל"יש  .3
 באמצעות XXX *ו XXX *במצב החדש יש להעביר הנחיות מ.  התפקידי# שהוגדרו לעיל
 .דרג הביניי# המוגדר לעיל

 

ית של להציב# ברמה פורמל, יש להמשי, ולהגדיר יעדי זמ� לביצוע מטלות לפיתוח עסקי .4
מסמכי# כתובי# ולדו� בה# במסגרת פגישות פורמליות בשיתו% מנהלי דרג הביניי# 

 . בפרט אמור הדבר לגבי הפיתוח השיווקי. שהוגדר
  

שכ� התחושה הכללית , היא נושא שיש לתת עליו את הדעת, ככלל, הקצאת זמ� המנהלי#
 . כי הזמ� אינו מנוהל טוב וביעילותXXX וה� אצל XXXה� אצל 

 

למרות , כפי שיפורט להל�, "תנופה מחודשת"א, ע# , ש לפעול להמש, פיתוח שיווקיי .5
שכ� הפיתוח השיווקי אינו מקבל תשומת לב מספקת לאור , מגבלות העומס היומיומי

 .יעדי החברה
  

את הפיקוח הנדרש ליישו# , נציי� בהקשר של מדיניות ניהול כללית, עקב חשיבות הנושא .6
בהמש, נפרט את המהלכי# . עילות התפעול ומניעת טעויותנושא ההדרכות לשיפור י

 .המעשיי# הנדרשי# ליישו#
  

את מדיניות# הלא פורמלית של הבעלי# והמנהלי# בחברה לגבי , יש לשנות בהדרגה .7
" עבודה עצמית"תהלי, זה ידרוש מהבעלי# תהלי, של . ע# העובדי#" אווירה חברית"

 לעמוד ביעדי# של דרישה לתפוקה וליעילות כדי, ליצירת מודעות אישית הולכת וגוברת
 . העובדי# ותהליכי העבודה המוגדרי# בתוכנית זו
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 ארגו� וכוח אד�, תפעול  .ב

  

). א% ברמת נוהלי איזו(תהלי, העבודה בחברה אינו מוגדר דיו למרות קיומ# של נהלי#  .8
 . יש צור, בעדכו� התהלי, והתאמתו לגידול הפעילות והגיוו� בה

  
מוצע שיפור הנוהל ,  מצב בו מוגדרי# סמכות ואחריות בהתא# לתהלי, מובנהליישו#

בהתא# לדיו� שנער, (באמצעות התהלי, הבא , להעברת הוראות והנחיות ביתר בהירות
 ):בנושא

  
  :כמתואר בתרשי# להל�,  שלבי4#מוגדרי# 

  

יהול  כמנהל שיווק ומכירות ומפקח עליו� לנושא נXXX *השניי# הראשוני# כפופי# ל •
  . כמנהלת שירות לקוחותXXXשירות לקוחות והזמנות ומתחתיו 

 

על נושא ) XXXמעל ( כמנהל תפעול ומפקח עליו� XXX *והשניי# האחרוני# כפופי# ל •
  . כמנהל מחס� ואחראי ביקורת יציאת משלוחי#XXXבקרת יציאת משלוחי# ומתחתיו 

          
  

     שירות 
         נהגי�      לוגיסטיקה    מחס� ביצוע           ל   לקוחות

             קבלת משלוחי�                          חשבונות לקוח    
          XXX    
       XXX                 XXX                 XXX  
              XXX  
           XXX  
            

  
  

  .י#יש לבחו� תהלי, זה לאור, זמ� וללמוד א# נדרשי# בו התאמות ושינוי
  
 

היקפי# , לנושא הכרת מלאי המוצרי#, חוזר ונשנה, יש להנהיג נוהל הדרכה שבועי .9
, טי#"איתור מק, הבחנה בי� מוצרי# דומי#, מיקומ# במחס�, נדרשי# למלאי המוצרי#

זאת למניעת בלבול וטעויות הקיימות כיו# הגורמי# . 'קריאה מונחית של הזמנות וכד
או / וXXXישות ההדרכה ישתתפו בשבועות הראשוני# בפג. לחוסר יעילות ולהפסד כספי

א, ע# העברת , י מנהלי דרג הביניי# בלבד" ולאחר חודש עד חודשיי# יבוצעו עXXX *ו
 .משוב למנהלי# הבכירי#

 

יש להקפיד בפגישות ההדרכה ובעבודה היומיומית על העברת הנחיות בהירה , בפרט .10
ועבודת ) שהוגדר לעיל(יצוע ההזמנה בפרט אמור הדבר לעבודת ניהול תהלי, ב. וחדה

 .המחס� והמחסנאי#
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אי� , עלה כי משיקולי עלות תועלת,  בהתלבטות משותפת ע# מנהלי החברה*טי# "מק .11
האלטרנטיבה לכ, היא פעילות הדרכה . טי# לכל מוצר"כדאיות בשלב זה בהדבקת מק

 .כאמור לעיל, חוזרת ברמה שבועית
  

, לית רצוי לבחו� הגברת הפיקוח על העובדי#במקביל ליצירת מערכת יחסי# פורמ .12
באמצעות החברות (אמצעי מעקב אחר מיקו# נהגי# , באמצעי# של שעו� נוכחות

 .'וכד) הסלולריות
  

ולשפר את רמת תגמול , א# וכאשר יצטרפו, יש לבחו� את רמת התגמול לעובדי# חדשי# .13
 מחדש את גישת הבעלי# כמו כ� יש לבחו�. כמקובל בענ%, העובדי# על פני ציר זמ� סביר

 .לעובדי# לא מתאימי# ולהיות מודעי# למחיר המשול# בגי� החזקת עובדי# כאלה
  
 

 מדיניות רכש ומוצרי�, פיתוח שיווקי  .ג

  

ע# זאת יש לנקוט , עובדה המסייעת לה בביסוס מעמדה בענ%, לחברה ש# טוב בענ% .14
 .להמש, ביסוס מעמדה, כמפורט בהמש,, פעולות

 

יישו# הפיתוח השיווקי נתקל בקשיי .  פעולות לפיתוח שיווקיהחברה החלה מספר .15
, יש לפעול להקצאת זמ� ניהול ומשאבי# נדרשי# אחרי#. היומיו# ונדחק הצידה

ליישו# התוכנית המפורטת , שיתפנה בהדרגה ע# הטמעת עבודת דרג ניהול הביניי#
 .להל�

 

, מה ממוחשבתיש לבסס את בסיס נתוני הלקוחות הקיימי# והפוטנציאליי# בר .16
הפצת דיוור אוטומטית לרשימת הלקוחות , שתאפשר מעקב תמידי אחר פניות ללקוחות

 ).יפורט להל�(' וכד
  

יש לפעול להקמה מיידית . בפועל נושא זה נגרר. החברה מעונינת להקי# אתר אינטרנט .17
קטלוג , לקוחות עיקריי#, שיציג את תחומי פעילות החברה+" תדמיתי "של אתר 
מידע בנושא ההדרכות , )רצוי מלווה בתמונות(נית� לעדכו� ממשרדי החברה מוצרי# ה

הטמעת קטלוג רציני באתר תוכל לסייע בתקשורת .  ועוד, XXX *והמוצרי# בתחו# ה
, ע# המש, התפתחות הענ%, בעתיד הרחוק יותר. מול לקוחות וא% לסייע ככלי מוכר

 ".אתר מוכר"יהיה מקו# לבחו� הפיכת האתר ל
  

עיתו� חדשות אינטרנטי המדוור באמצעות " (ניוזלטר", הפצת מידעו� חודשי או תקופתי .18
עיתו� כזה יגביר את המודעות . לרשימת לקוחות קיימי# ופוטנציאליי#, )אי מייל לרוב

מידע , בעיתו� כזה נית� יהיה לכלול כתבה או שניי# קצרות בנושאי# מקצועיי#. לחברה
מידע על מגמות ונושאי# מענייני# , ני# שהחברה משווקתעל מוצרי# חדשי# או מעניי

יש לכלול את . 'נושאי# משעשעי# וכד, )שאינ# קשורי# בענ%(נושאי# כלליי# , בענ%
 .העיתוני# האלו ג# באתר החברה

  

 .החברה תפעל להמש, מגמת ההרחבה וגיוו� סל המוצרי# .19
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כי# של לקוחות החברה תמשי, לפעול להגברת ההיחשפות למידע על לקוחות וצר .20
כחלק מתפקיד , רצוי לנהל תיקי מידע בנושא ע# אחראי לנושא. קיימי# ופוטנציאליי#

 .של פיתוח שיווקי
  

במטרה ליצור אצל הלקוחות , החברה תחזק ותבסס את מערכת יחסי האמו� ע# לקוחות .21
זאת א% א# המוצרי# אינ# . מצב בו ה# מתייעצי# ע# החברה לגבי מוצרי# בשוק

 .חברהנרכשי# ב
  

שהוחלט לבסס עימ# קשר , אצל לקוחות) סוכני# ומנהל שיווק(להגדיר יעדי נוכחות  .22
 .אישי שוט% ומתמיד

 

נבהיר כי השאיפה לליווי אישי של הלקוחות עומדת בניגוד ליכולת לטפל במאסה של  .23
, גדולי#" (הטובי#"לכ� יש לנקוט גישה מעורבת של טיפול אישי בלקוחות , לקוחות
יש . מול לקוחות פחות טובי# שיטופלו בגישה פחות צמודה) 'וחי# וכדבט, רווחיי#

 .להגדיר במודע חלוקה בי� שתי קבוצות אלו
  

. רצויי לעבור מתגמול הסוכני# לפי היק% מכירה לתגמול לפי היק% תרומה לרווח הגולמי .24
 .לכ� נדרשת החלטה בלבד ליישו# מהל, כזה, לחברה כלי# לביצוע ומדידה מתאימי#

  

משליכה , יכולת לייבא בהיקפי# משמעותיי#, % ככלל מאופיי� ביתרו� לגודל ברכשהענ .25
, לכ� יש לפעול בכפו% לאילוצי# אחרי#, מכירה מייבוא כדאית יותר, על רמות הרווחיות

 .להגדלת מכירה מייבוא

 

תו, שמירת קו , יש לשקול בידול איכות המוצרי# ע# נטייה למוצרי# איכותיי# ככלל .26
לכלל הנפח של מוצרי# פחות איכותיי# שיענו לדרישת לקוחות המייחסי# קט� יחסית 

 .חשיבות עיקרית למחיר
  
  

  מימו� וניהול פיננסי  .ד
  

יש להשתמש ביתרו� הקיי# . יתרו� ניהולי במער, ניהול המידע העסקי, כאמור, לחברה .27
מער, המידע הוא פוטנציאל למידע ניהולי איכותי . כמנו% לפיתוח הנושאי# האחרי#

רצוי לקיי# פגישות הנהלה שוטפות . הסקת מסקנות ניהוליות ולקבלת החלטותל
 .ליצירת מודעות ליעדי# ולמעקב אחר יישומ#, בשיתו% דרג ניהול הביניי#

  
. בהקשר זה יש לשאו% ליתר מקצוענות בניהול המידע להשלמת דוחות ניהוליי# חסרי#

% לקורס בנס טכנולוגיות  וא% מנהל נוסXXXבהקשר זה מומל/ לשקול לשלוח את 
  .להפקת מירבית ממערכת ניהול המידע

 

באמצעות , יש מקו# לבחינת מימו� פקטורות להגדלת הרכש מייבוא, בנושא הייבוא .28
 .או כל אמצעי אחר שלא יכביד על האובליגו הבנקאי, מקורות מימו� אחרי#

  

עקב הגידול , ע# זאת, רמת הניהול הפיננסי בכלל וניהול ההו� החוזר בפרט טובה .29
 .בפעילות נדרש פיקוח תזרימי הדוק יותר
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ע# זאת חסר דוח ניהולי של חת, , כאמור לחברה יכולת טובה ביצירת דוחות ניהוליי# .30
מומל/ לבחו� בחיוב בניית דוחות אלו למרות , קבוצות מוצרי# וקבוצות ספקי#

 .ההשקעה הנדרשת להקמתו הראשונית
  
  

  ז"יעדי� כמותיי� ולו .8
  

 לפי קבוצות לקוחות XXXXהתבססנו על ניתוח הפעילות לשנת , י# כמותיי#להצבת יעד
  ). כאמור לא נית� היה להגדיר חת, נוס% של קבוצות מוצרי# עקב העדר מידע תומ,(
  

הוא של , היעד הכללי שהוגדר הוא גידול הפעילות בטווח של שנה מיו# תחילת יישו# התכנית
  .XXXXנת  גידול לעומת ביצועי ש%XX * ל%XXבי� 
  

 בלבד ואילו יעד %XXא, יעד הגידול לפעילות הקיימת עומד על , לכאורה היעד נראה יומרני
). הדרכה ושיווק מוצרי#( נוספי# נובע מתוספת פעילות העזרה הראשונה %XX עד %XXשל 

, לש# המחשה. לתחו# העזרה הראשונה+  מיליו� XXXהצפי הוא כי החברה תעמוד ביעד של 
  .לשנה+ מיליו�  XXX *תגרו# מכירות של כ, XXXייה אפשרית במכרז של נציי� כי זכ

  
לחודש +  מיליו� XXX *נטרול יעדי מכירות העזרה הראשונה מותיר את יתר המכירות על כ

  .XXXלחודש בשנת +  מיליו� XXX *לעומת כ, בשנת היעד
  
  

  :להל� מתווה היעדי# לטווח של שנה
  

 )₪(יעדי מכירה  לשנת הפעילות הראשונה 

 תקופה של שנהנתוני יעד ל   2004נתוני שנת     

  יעד     

 רווח גולמי מכירות צמיחה רווח גולמי רווח גולמי מכירות קבוצת לקוחות 

 

XXX XXX26%25%XXXXXX בתי אבות1

XXX XXX27%25%XXXXXX בתי חולים2

XXX XXX30%25%XXXXXX מעבדות/מכונים3

XXX XXX16%25%XXXXXX סוחרים4

XXX XXX28%25%XXXXXX פרטיים5

XXX XXX35%25%XXXXXX בתי מרקחת6

XXX XXX23%25%XXXXXX עזרה ראשונה7

XXX XXX33%25%XXXXXX מרפאות8

XXXXXX 26%    שיווק-ראשונה . ע9

XXXXXX 35%    הדרכה-ראשונה . ע10
   

XXX XXX26%37%XXXXXX כ"סה 

 ת הפתוחות לסוף שנהניתן ביטוי לצמיחת החשבוניו *

 


