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 ה"תשע

בחינת כדאיות כלכלית להקמת חברת בת לייבוא  

 מוצרים משלימים בענף הזגגות

 נעמי זיתוני' דר: מנחה אקדמי רזי יפת, אבשלום פרץ: מציגים

 ניתוח רגישות

 השפעת השינוי NPV פרמטר

    382,146 שער בסיס

   248,868  631,013 ירידת שער הדולר

 -248,868 133,278 עליית שער הדולר

    382,146 ריבית בסיס

   271 382,416 ירידה בשער הריבית

 עלייה בשער הריבית
381,874 

271 - 

 רקע
נחשבת  , 70-החברה הוקמה כעסק משפחתי בשנות ה, עוסקת במתן פתרונות כוללים בענף הזגגות" אחים פרץ"חברת 

. החברה מעוניינת להקים חברת בת לייבוא מוצרים משלימים לענף הזגגות. לבינונית בגודלה בהיקף ההכנסות והפרויקטים

 .י מספר מודלים שנלמדו במהלך התואר"במסגרת הפרויקט נבצע בדיקה כדאיות להקמת חברת הבת ע

o חברות התופסות את עיקר נתח השוק 3בשוק המקומי ישנן 

oמרבית המוצרים מיובאים ממדינות אירופה 

o  קיימת מקובעות בקרב חברות הזגגות בארץ 

 בעיה

 מתודולוגיה   PMBOK –י ה "תכנית לניהול הסיכונים עפ

 ממצאים

 חודשים מהקמת החברה רווחיה יהיו ממשיים ויגדלו ליניארית עם הזמן  20 -לאחר כo סיכום

o  הומלץ לחברה להקים את חברת הבת אך לשם הפחתת סיכונים עתידיים הינם נדרשים להמשיך ולעדכן את טבלאות ניהול

על תקפות הביקוש  ( רבעונית או חצי שנתית)ח הכלכלי וביצוע בדיקה תקופתית "לבצע מעקב אחר הדו, הסיכונים ובנוסף

 של המוצרים אותם הם רוכשים ומשווקים בשוק המקומי

מס

' 
 השלכות הסיכון תיאור הסיכון גורם הסיכון

הסתברות  

1-5 

חומרה  

 1-5צפויה 

רמת  

 הסיכון
 פעולות להקטנת הסיכון

הסתברות  

 1-5חדשה 

חומרה צפויה  

 1-5חדשה 

רמת הסיכון  

 החדשה

1 
הקצאת משאבים  

 וכישורים

חלק מהמשאבים  

ניתן בחלקיות  ( מנהלים)

משרה ומתנגש  

 במחויבויות אחרות

,  יצירת חוסר ודאות ובלבול בקרב העובדים

 פגיעה במוניטין החברה
3 4 12 

הגדרת מנהל קבוע לחברת הבת והעברת חפיפה למנהל אחר בחברת אחים 

 פרץ
1 1 1 

2 
הקצאת משאבים  

 וכישורים

קשיים בגיוס כוח אדם 

 בעלי כישורים נדרשים
 6 3 2 פגיעה במוניטין החברה, קשיים במכירות

 איתור מועמדים פוטנציאלים מבעוד מועד

1 1 1 

 פניות לחברות כוח אדם ייעודיות לצורך איתור מועמדים פוטנצייאלים  

 פניות לעובדים מחברות אחרות ונסיון לגיוסם

 פרסום מודעות דרושים ברשתות החברתיות

 שליחת העובדים לכנסים והשתלמויות מקצועיים

 טכנולוגיה 3
התפתחות טכנולוגית  

 בקרב המתחרים  
 6 3 2 בריחה של לקוחות פוטנצייאלים

 מעקב שוטף מול היצרן בפיתוחים חדשים

1 1 1 

 מעקב שוטף מול השוק המתחרים בפיתוחים חדשים

 מעקב שוטף מול יצרנים נוספים בפיתוחים חדשים

 מעקב שוטף באינטרנט 

 שליחת נציגים לכנסים ותערוכות מקצועיות

 יחסי עבודה 4
תלות גבוהה בספק  

 יחיד

מצוקות בקרב הספק יפגעו  , חוסר יציבות

אי , עליה אפשרית בהוצאות -בחברה 

 עמידה בדרישות הלקוחות

2 3 6 

 קבלת חוות דעת מקצועית מלקוחות שונים של היצרן  

 חיפוש שוטף אחר יצרנים שונים ומוצרים שונים 2 2 1

 עיגון מחירי קניה בחוזה

 יחסי עבודה 5
תחלופה גבוהה של  

 עובדים
 6 3 2 פגיעה במוניטין החברה, חוסר במקצועיות

 איתור עובדים בעלי יציבות תעסוקתית  

1 2 2 

 מתן תגמול הולם לעמידה ביעדים

 העלאות בשכר לעובדים מצטיינים

 שליחת העובדים להכשרות מקצועיות

 קיום ערבי גיבוש ופעילויות חברתיות

קבלת תרחישי  
סיכון ממנהלי  

 החברה

הגדרת הסתברות  
ורמת חומרת הנזק 

 לכל גורם סיכון

בחירת  
אסטרטגיית  

ההתמודדות עם 
טיפול  )כל סיכון 

 (מונע

צמצום ההסתברות  
להתרחשות הסיכון  

או הקטנת /ו
ההשלכות של  

התרחשות הסיכון  
 דרכי התמודדות -

מעקב  , ניטור
ובקרה לכל  

בדיקת כדאיות   אורך הפרויקט
מתוך בחינת  

עלות ההוצאות  
 ההכנסותמול 

בדיקת כדאיות  
עם ניתוח  
תזרימי  

מזומנים תוך  
התחשבות  

בערך נוכחי של  
הכסף שיוזרם  

במועדים  
 (NPV)עתידיים 

בדיקת כדאיות  
עם כלים 
י  "כלכליים ע

  IRRחישוב 
וניתוח רגישות  

לבדיקת  
השפעת שער  
חליפין ושער  
 ריבית במשק

 בדיקת כדאיות כלכלית


