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 שלום, כאן שי טאובס.

"מן הכלל"שיווק יוצא   אני מברך אותך על שבחרת להוריד את חלקו הראשון של המדריך

 בדרך לשיווק טוב יותר של העסק שלך. בחרת לעשות צעד חשובועל ש
 

עבור בעלי עסקים, בדיוק כמוך, מתוך הבנת הצרכים  במיוחדאת המדריך הזה כתבתי 
 ולאחר ניסיון מעשי רב שצברתי בייעוץ ובליווי עסקים רבים במגוון רחב של ענפים. 

 

 במהלך תהליכי ליווי העסקים שקיימתי, גיליתי ש:

  משמעותיים מאדקיימים פערי ידע לבעלי עסקים רבים. 

  העסקים , תישארו תלויים ישנם בעלי אינטרסים שמעדיפים שאתם, בעלי

 .)ואני אישית לא אוהב את זה( ולאורך זמן בהם

  לעיתים העסקים מקבלים ייעוץ לא מתאים שרק משאיר אותם מבולבלים ולא

 .)לעיתים אף יותר מנקודת המוצא שלהם( ממוקדים

 וצאות הרצויות עסקים ישקיעו כספים רבים בפעילויות שלא יניבו להם את הת

סכול, פגיעה בביטחון העצמי ובאיכות החיים שלהם ושל ת להם )והדבר יוצר

 סביבתם(.

  בעלי עסקים רבים אוהבים ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם, אך מתקשים לחבר

 פועל.אל האותם  וד יותר מכך להוציאשונים ועמתחומים נושאים 

  עסקים רבים מאד מתחילים ברעיון טוב, אך במקום לבנות את היסודות השיווקיים

וקופצים רחוק קדימה. אסטרטגים הם מדלגים על שלבים רבים וחשובים וה

חווים תסכול, זורקים כספים רבים לפח בניסיון לחפות על כך הם כתוצאה מכך 

 )ולרוב הם לא יצליחו כי זה פשוט אינו הפתרון(, או אפילו סוגרים את העסק.

 

להעביר לך את הידע כיצד לבנות למנוע ממך חלק מהטעויות הנ"ל, או את כולן. היא  מדריך זהמטרת 

בצורה נכונה מהיסודות. באופן שיוכל לתמוך בכל פעילות שתבחרו ולאורך זמן. בדרך  ךאת השיווק של

 .לעזור לך להצליח יותר בעסק –בקיצור  שתתאים לכם וגם ללקוחות שלכם.

 את ההבנה הכללית שתקדם את ךקצה המזלג" והמטרה היא לתת ל יחד עם זאת, כל מושג מוצג כאן "על

, מתוך רצון עם זאת והוא משמש נושא להרצאות רבות. . כל נושא ניתן להרחבה ולהעמקההעסק שלך

 .באופן תכליתילהציג את הדברים  בחרתי למקד אותך ולהקל את היישום,

 

 יותר(. איכותיו , נכוןקל ותת יעשה או)או לכל הפחו שיווקברוכים הבאים למדריך שישנה לכם את ה

 בהצלחה!שיהיה 

 שי טאובס     

integral שיווק ואסטרטגיה 
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 # 1שיעור # 

 הגדרת העסק והעיסוק שלכם

 

הגדרת היא  שלכם ושל העסק שלכם אסטרטגיה השיווקית הגורם המשפיע ביותר על ה

שלו ולאן הוא רוצה ושואף  תמה הוא מייצר, מהי זכות הקיום העסקי – העסק שלכם

 להגיע.

 

שוגים באופן הגדרת העסק דבר התורם או  סק שלהםנמנעים מלהגדיר את העעם זאת עסקים רבים 

 משמעותית לשימור הסטטיסטיקה המוכרת של אורך חיי העסקים בישראל.

אסטרטגיה לפרמטרים שבאמצעותם תבנו את הגדרת העסק שלכם כבסיס  4 תכירובשיעור זה כבר 

 הצלחה העסקית שלכם.לו

שו בנוח לחזור עליו מספר פעמים עד שתרגישו חשוב להדגיש כי זהו אולי החלק החשוב ביותר ולכן הרגי

 שהמושגים, המונחים והמשמעויות ברורים לכם בצורה טובה.

אתחיל בהסבר תיאורטי שישמש כבסיס להבנת הנושא ולהעשרתכם המקצועית. לאחר מכן אבקש מכם 

 יישום מעשי שמתאים אישית לכם. וגםשיכלול הידע  גם ליישם את שנלמד.ולעבור לדפי העבודה 

 מוכנים לצאת למסע להצלחה העסקית שלכם? מתחילים!
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 הפרמטרים הבאים: 4 -מורכבת משלכם הגדרת העסק 

 

  ילות העסקית.עתחום הפ זירת העסק: .1

 של העסק.ייעודו  מהות העסק:  .2

 מטרות העל של העסק. חזון העסק: .3

  עקרונות המנחים של העסק.ה ערכי העסק: .4

כעת, ארחיב על כל אחד מהפרמטרים ועל משמעותו עבורכם. לאחר ההסבר התאורטי הקצר, תעברו 

 העסקעבור , כבר היום, בפועל כל אחד מהם ליישםתבחנו ותתחילו לדפי העבודה של השיעור בהם 

 שלכם.

 

 מוכנים? קדימה!
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 (Your Business Specializationהעסקית ) ההתמחות \הגדרת הזירה

 \עסקהעסקית היא אחד מהיסודות החשובים לפעילות העסקית והשיווקית של כל  ההתמחותההגדרה של 

 וכך גם עבור העסק שלכם. חברה

, למעשה, את תחום הפעילות שלכם. את ליבת הפעילות תגדירו, אתם ההתמחותבאמצעות הגדרת 

)עליהם  העסקית שלכם. המשמעות היא שכתוצאה מכך תיגזר גם הגדרת התחרות בשוק והמיקוד העסקי

 .נרחיב בהמשך(

קת העסק צריכה להיות מוגדרת בהתבסס על הצורך העיקרי והבסיסי שהחברה שלכם מספ התמחות

 או השירותים שאתם מוכרים. \ולא על פי המוצרים ו מנקודת מבטם ללקוחותיכם

אל תבינו אותי לא נכון, מוצר ראוי הוא תנאי מקדים והכרחי לפעילות עסקית תקינה והוגנת. אם המוצר לא 

ואחריהם גם העסק  וייעלמראוי לא תוכלו לבסס את בסיס הפעילות העסקי הקבוע שלכם והלקוחות 

שתספקו היות והעסק או מהשירות  מורכבת מהמוצרהרבה יותר זירת העסק היא שלכם. עם זאת, לרוב, 

 נבחן גם על פי מדדים של סיפוק הצרכים, סיפוק הרצונות ויצירת שביעות הרצון בקרב הלקוחות שלכם.

יימים יותר היות ולמוצרים, ם רבים שביססו את ההגדרה שלהם על פי מוצר שהם מייצרים אינם קיעסק

 , יש אורך חיים מוגבל.הלקוחות בשונה מצרכי

 צרכים )ובעיקר צרכים בסיסיים( נשארים לאורך שנים רבות מאד , אם לא לתמיד.ה, המוצרים לעומת

 שירותים.\ולא של מוצרים עליכם להגדיר את עצמכם במונחים של צרכיםלכן, 

 

עליכם להגדיר את עצמכם במונחים של חזור עליו שוב: המשפט האחרון הוא כל כך חשוב שאני א

 שירותים.\ולא של מוצרים צרכים

 

  

file:///C:/Users/אינטגרל/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.i-group.co.il


 

 

 

 service@i-group.co.i l  
050-6361363  

www.i-group.co.i l  

רות לשי טאובס  © ות שמו י כו in –כל הז teg ra l  ה ואסטרטגי וק  ו  2012 שי
או בחלק        דע,  ת או לעשות כל שימוש במי ץ, להעתיק, לשנו ן להפי  אי
ר מפורש בכתב לכך.    שו כן התקבל אי , אלא אם  מי מוש פני  ממנו לרבות שי

 

 

 רמות עיקריות: 3על פי בדרך כלל עסק יכול מוגדר 

 

 )צורך נתפס( צורכי הלקוחות.1 

, כתוצאה מההתקשרות עם העסק שלכם? מהו הפתרון שאתם מנקודת המבט שלהםמה הלקוחות ישיגו, 

 ?םמנקודת המבט שלה מספקים להם

לדוגמה: מטפל אלטרנטיבי עשוי להגדיר את עצמו כמי שמשפר את איכות שיגרת חיי הלקוחות )בניגוד 

 וכיוב'(.  נטורופת, הומאופתמעסה, מדקר סיני,  –להגדרה המוצרית 

אנשים קונים את למעשה, מקדחות. האם אנשים קונים מקדחות? לא באמת.   –קחו למשל דוגמה נוספת: 

אותם לתליה של תמונות, מדפים ועוד. המקדחה היא רק האמצעי לעשיית החור.  החור שבקיר שישמש

חלק מצרכני המקדחות עשויים לרכוש אותן בכדי שיוכלו להתפאר בתכונות המדהימות של המקדחה 

שבבעלותם בעת המפגש החברתי הבא שלהם. גם כאן תחושת החשיבות העצמית וההכרה החברתית היא 

 אמצעי.ההיא רק המקדחה  המניע לרכישה.

הצרכים של הלקוחות הם מגוונים ולכן יש חשיבות להתאמת המענה השיווקי לצורך המסוים של פלח 

ככל שהמיקוד יהיה מצומצם יותר תוכלו להציע הצעות רלוונטיות  הלקוחות המוגדר )ועל כך בהמשך(.

  אז, כמה אנשים קונים מקדחות באמת?יותר.    

 

 השוק - הלקוחות קבוצות.2 

מת, תיירים, נשים, ה מסוימהו חתך הלקוחות אליהם העסק שלכם פונה? )חיילים, ילדים, עולים ממדינ

וכיוב'(. החברה תגדיר את עצמה בהתאם לקבוצת  , ספורטאים, נשות עסקים, קהילה מסויימתגברים

 לקוחות זו.

 המקימה גינון ה עצמה כך או חברת\ת אלטרנטיבי אשר פונה אך ורק לנשים הרות ומגדיר\וגמה: מטפללד

 בעלי שוק. דירות בעלי לבין הפרטיים הבתים בעלי בין היחס על חישבו. מרפסות...ב גינות ומתחזקת

 העסקי הפוטנציאל. נפוץ אינו מרפסות גינון שרעיון גם מה משוק הבתים הפרטיים, משמעותית גדול הדירות

 . גדול משמעותית זה במקרה

 אבל השוק שונה, המשמעות שונה, התוצאות שונות.לכאורה אותו "מוצר" 

 

 מוצרי-פתרון טכנולוגי.3 

 מוצר  ייחודיים.\מוצר מסוימים או בטכנולוגיה\תועלת המסופקת על ידי שימוש בטכנולוגיה

( שמייצרת טכנולוגיה חדשה, חברה שמספקת פתרון ייחודי לריהוט מסוג Start-Upלדוגמה: חברת הזנק )

 יחודי ועוד.)בד מיוחד, או שילוב חומרים ייחודי(, חברה שמייצרת סבונים בעלי צירוף תכונות י מסוים

לאחר בחירתה והגדרתה ניתן להמשיך  רקלכן , הבסיס להגדרת מהות וייעוד העסק שלכם היא ההתמחות

 לפרמטר הבא.
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 1-1דף עבודה 

 רשימת שאלות מנחות ומכוונות

  ? התמחות כלשהי כיום אצלכם קיימת האם

 

 

 

 

 

 אם כן מהי?

 

 

 

 

 

, להערכתכם, תהיה - מסויםמענה על צורך  \ מסויםפלח לקוחות  \טכנולוגית -התמחות של סוג איזו

 ? העסק בחיי זה בשלב שלכם העסק לאופי מתאימה

 

 

 

 

 

 אם לא חזרו והגדירו אותה שוב. ?מספיק ממוקדת בצורה מוגדרת 1בסעיף  שבחרתם ההתמחות האם

 

 

 

 

 

 ?מסויםפונה לשוק  שבחרתם ההתמחות האם
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 מוצרי ייחודי?  \אתם מספקים פתרון טכנולוגי  האם

 

 

 

 

 

מה הוא "מרוויח" מהשימוש במוצר  -כן, מה הייחוד שלו מנקודת מבטו של הלקוח? מה המוצר יתרום לו  אם

 גורמים לכל היותר, כך שהגורם המשמעותי ביותר יהיה הראשון וכן הלאה.  3הזה? ציינו 

 

 

 

 

 

את ההתמחות שלכם, בהתבסס על כל התשובות הקודמות. השתמשו בתבנית הבאה כבסיס כעת כתבו 

 רעיוני:

 [ . 3, גורם 2, גורם 1]שם העסק[ מספקים פתרון ל ]הצורך העיקרי והמוביל[ על ידי ] גורם  -אנחנו ב
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והציגו להם את ההתמחות. אנשים )עדיף בעלי נקודת הסתכלות שונה על החיים, או "אופי" שונה(  7בחרו  

האם ההתמחות ברורה להם או שיש צורך בהסברים נוספים? ייתכן והם יספקו לכם רעיונות נוספים או 

 הצעות ייעול. אתם מוזמנים לעדכן את הגדרת ההתמחות שלכם ובלבד שתרגישו עמה בנוח לגמרי.

 הערות והמלצות קירבה שם

   

   

   

   

   

   

   

 

 ההתמחות הסופית שלכם )גם אם לא השתנתה מהסעיף הקודם(.כתבו את 

 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/אינטגרל/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.i-group.co.il


 

 

 

 service@i-group.co.i l  
050-6361363  

www.i-group.co.i l  

רות לשי טאובס  © ות שמו י כו in –כל הז teg ra l  ה ואסטרטגי וק  ו  2012 שי
או בחלק        דע,  ת או לעשות כל שימוש במי ץ, להעתיק, לשנו ן להפי  אי
ר מפורש בכתב לכך.    שו כן התקבל אי , אלא אם  מי מוש פני  ממנו לרבות שי

 

 

 (Your Business Mission) שלכם העסקי הייעודהגדרת 

לשמה העסק הוקם? מהו הצורך הבסיסי שלשמו הוא פועל מהי מהות העסק שלכם? מהי המטרה ש

 ולמענו הוא קיים?

סיפוק צורכי ברמת המוצר או השירות אלא ברמת  לאחשוב לי להדגיש פעם נוספת כי המשמעות היא 

 ומנקודת המבט של הלקוחות. הלקוחות שלכם

מקדימות שיסייעו לכם שאלות  5בכדי שתוכלו להגדיר את ייעודו של העסק שלכם עליכם לענות על 

 לעשות מעט סדר לעצמכם, ולהוות עבורכם את הבסיס להגדרה הסופית של ייעוד העסק:

 מהו העסק שלנו )זוכרים את ההתמחות(? .1

 

 

 

 

 מיהם הלקוחות שלנו? .2

 

 

 

 

 מה לדעתנו נתפס כערכי בעיני הלקוחות שלנו? .3

 

 

 

 

 מהו תחום הפעילות אליו העסק שלנו פונה כיום? .4
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לאן יהיה נכון יותר עבורו לפנות )בשונה או  –מהו תחום הפעילות אליו העסק באמת אמור לפנות  .5

 (?4בדומה לסעיף 

 

 

 

 

 

 השאלות הללו באופן מתמיד. 5עסקים מצליחים צריכים להיות מסוגלים לבחון ולענות על 

 ייעודה של החברה שלכם.השאלות הנ"ל, אתם מוכנים להגדיר את  5כעת, לאחר שעניתם על 

 

 מילים לכל היותר שמטרותיו הן: 10הגדרת הייעוד העסקי שלכם מורכבת ממשפט קצר בן 

 הגדרה ברורה חדה ובהירה של מהות העסק שלכם מנקודת מבטו של הלקוח. .1

 יצירת תשתית לחיבור רגשי של הלקוח לעסק שלכם. .2

 

השאלות המקדימות  5לסתור, את התשובות של שימו לב שהגדרת הייעוד צריכה להיות תואמת, ולא 

 אליהן התייחסתם מוקדם יותר.

 רגע לפני שתגדירו את הייעוד שלכם הנה מספר דוגמאות לייעודים עסקיים של מספר חברות מובילות:

 הכי טובה למשפחה –שירותי בריאות כללית הגדירו את הייעוד שלהם  -

  Connecting People –מגדירים את הייעוד שלהם   NOKIAתאגיד  -

 לכולם ושימושי נגיש שיהיה כדי בעולם המידע את לארגן -הוא  Googleהייעוד של חברת  -

 Imagination at work –הגדירו את הייעוד שלהם  General Electricחברת הענק האמריקאית  -

 Connecting customers to –הגדירו את הייעוד שלהם   HSBCחברת האחזקות הבריטית  -

opportunities 

 .Save Money. Live better –הגדירה את הייעוד שלה  Walmartחברת הקמעונאות המובילה  -

 Moving at the speed of business –הגדירה את הייעוד שלה   UPSחברת השילוח העולמית  -

 –שימו לב שהגדרת הייעוד אינה עוסקת כלל במוצרי החברה, אלא בתפיסת המוכוונות הכללית שלה 

 שהלקוחות יתפסו אותנו.ומעוניינים כיצד אנחנו בוחרים  באוריינטציה התפיסתית של העסק.

לעיתים, בכדי לחזק את הגדרת הייעוד בוחרים עסקים שמשפט הייעוד יוצג גם כסלוגן בסמוך לסמליל 

(Logo.שלהם ) 
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מיים יש לבחון את בדרך כלל, ייעוד העסק והגדרתו תקפים למשך שנים רבות. עם זאת, בשווקים דינא

 אקטואליות ורלוונטיות הגדרת הייעוד ולהתאימה לצרכי השוק המשתנים.

 

 כעת נעבור להגדרת הייעוד של העסק שלכם.

 

וברוב הגדרת הייעוד הוא סימן דרך חשוב ומהותי, על אף שעסקים רבים לא נותנים על כך את הדעת )

(. לכן, על הייעוד העסקי שלכם להרגיש  ותהשנים הראשונמבחן לא יצלחו את  המקרים הללו העסקים

 לכם "נכון". 

. מדובר על )אבל, הישארו ממוקדים הנדרש לכךאל תרגישו צורך למהר ולהגדירו בחטף. קחו את הזמן 

תנו למחשבות לרחף בראשכם ונסו לחבר את כל המשתנים יחד כך שההגדרה  מספר ימים לכל היותר(.

 .עבורכםהסופית, כשזו תוגדר, תרגיש נכונה 

חשוב לציין כי לא תמיד ההגדרה שהגדרתם היא הגדרת הייעוד המושלמת שלכם. מדובר, בסופו של דבר, 

 כנה.בבחירה שתמקד אתכם עסקית בהמשך הדרך, ובמידת הצורך תוכלו תמיד לעד

 

 חישבו וענו על השאלה המקדימה: היינו רוצים שהלקוחות שלנו ייתפסו אותנו )בתודעתם( כמי ש... : 

 

 

 

 

)אתם מוזמנים להיעזר בדוגמאות  שלכםהגדרת הייעוד של העסק  -כעת, אתם מוכנים לרגע הגדול

 .שלעיל(

 בחרו והגדירו את הייעוד שלכם. 

 אנחנו... :

 

 

)מרחב הכתיבה מצומצם בכוונה תחילה. על הייעוד להיות תכליתי,  ולהעביר מסר בצורה חדה, מתומצתת  

 (.ללקוחותוברורה 

 

 

  ,או במידה ואתם מבחינים כי הגדרת הייעוד שלכם דורשת מכם תיאור שכולל מספר רב של מילים

המהות העיקרית את באופן ברור עצרו! חישבו שוב. נסו לזקק , להבהרה הסבר נוסףמצריך 

 והחשובה ביותר שמייצגת את הרעיון שמאחורי העסק ונסחו את הייעוד בשנית.
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 (Your Business Vision) העסק שלכם חזוןהגדרת 

מטרת החזון היא לשמש גורם השראה מניע. סוג של "מצפן" עסקי שמספק הכוונה כללית. החזון מגדיר 

 להגיע ומה העסק מעוניין להשיג. שואףעבור העסק, עובדיו, ספקיו ולקוחותיו לאן העסק 

 שנים קדימה( והוא כולל גם מסר שיווקי. 5מציג את מטרות העל של העסק לטווח הארוך )לפחות החזון 

 הגדרת החזון צריכה להיות משותפת גם לעובדי העסק וכאמור, ידועה גם ללקוחותיו.

 

 הגורמים הבאים: 5-הגדרה נכונה של חזון העסק שלכם תורכב מ

 גרעין התפיסה העקרוני שלכם. –האמונות  .1

 כפי שהוגדרה בסעיף הקודם. –ד העסק ייעו .2

 תפיסת עתיד העסק .3

 ומיד נגיע אליהן. –מספר מוגבל של מטרות מוגדרות ומדויקות  .4

 ידון בהמשך. –הגדרת צורת התחרות שלכם  .5

 

החזון והייעוד צריכים להיות פשוטים להבנה וקלים לזכירה היות והעובדים שלכם צריכים להכירם וגם 

 חשיבות שיתוף העובדים בתהליך(.להאמין בהם )ומכאן 

המשמעות העיקרית היא שהחזון והייעוד מאפשרים לעסק ולעובדיו לבחון את הפעולות והפעילויות 

השוטפות שלהם ולהבין: האם פעולות אלה תואמות את רוח העסק, או מנוגדות לה )ובמקרה כזה יש 

 להימנע מהן או לשנותן ולהתאימן(.

 מושגים נוספים: 2העסק שלכם, כן זה יקרה כבר כאן ומיד, עליכם להכיר ולהגדיר לפני שתגדירו את חזון 

האמונות שלכם 

לכל עסק, ולכל אדם באשר הוא, יש אמונות. מקבץ ערכים )מיד נגיע אליהם( ועקרונות שבהם אתם מוכנים 

קשר לתוצאות האפשריות. מדובר באותם הדברים שחשובים לכם ומייצגים מבחינתכם את  להחזיק ללא

 הליבה של מי שאתם כבני אדם, הרבה לפני מי שאתם כבעלי עסק. 

לעיתים קרובות נעשה שימוש במילים יושר, יושרה, אמינות, שירות לקוחות. חלק זה של החזון שלכם, אמור 

גדיר לא רק את האמונות אלא גם את משמעות ההתנהגויות התומכות לרדת לעומק הדברים על ידי כך שי

 באמונות אלה.

למשל: את האמונה "למידה מתמדת", ניתן לבטא באמצעות המשפט הבא: "תשוקה למרדף מתמיד אחר 

 למידה והתפתחות אישית באמצעות קריאה, השתתפות בכנסים, ויצירת קשרים עם אנשי מקצוע אחרים".

בה יותר מובנה. כשקוראים אותו מבינים מה באמת המשמעות של למידה מתמדת המשפט האחרון הר

 מבחינתכם וכיצד אתם מתכוונים להשיגה.
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הייעוד העסקי 

שלכם שעונה על השאלה: איזו מטרה העסק שלנו נועד  הייעוד העסקיזה, כבר הגדרתם את בשלב 

 לשרת?

 כולנו צריכים לדעת את שורש הסיבה שבגללה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים בכל יום.

האם המניע היחיד הוא כסף? האם כל זה נועד בשביל לספק מוצר או שירות מסוים? אני מאמין שבשלב זה 

 שזו לא הסיבה העיקרית. יודעיםכבר  אתם

 .הצהרת הייעוד העסקי –את הייעוד העסקי עוטפת הצהרה בשם 

הצהרה זו היא בחזקת מנטרה שמטרתה לספק לכם את המוטיבציה והתזכורת המתמדת לסיבה שאתם 

 עושים מה שאתם עושים.

ארגונים לחשיבה יוזמת , למשל: הצהרת הייעוד העסקי האישי שלי היא: "לייעץ וללוות בעלי עסקים ו

 ומייעלת ובכך להביא לשינוי ולהצלחה העסקית שלהם". , חדשניתיצירתית

עושה בכל יום הוא יותר מאשר בחירת  אניהצהרה זו מספקת לי מוטיבציה ותזכורת מתמדת לכך שמה ש

סלוגן מתאים עבור עסקים, יותר מאשר סקירה וניתוח של נתוני הפעילות העסקית של עסקים, והרבה יותר 

מאשר לספק ללקוחות מענה לצורך טרנדי נקודתי ש"כולם חייבים" או "שכולם עושים" או ש"כולם" כבר 

ם את הפעילות העסקית שלהם מתוך מטרה והתכוונות, שם. הכל מסתכם ברצון שלי לעזור לאנשים לקיי

בכל יום ביומו, כדי שהם יוכלו להגיע לרמות חדשות של הצלחה הן ברמה האישית והן ברמה העסקית 

 ולמשך שנים רבות.

 

תפיסת עתיד העסק 

שנה? עליכם ממש לדמיין ולראות את התמונה אם ברצונכם להצליח  5-10-20וד מי אתם רוצים להיות בע

 ולהגשימה. 

חלק זה של החזון מכיל את הרגשות, את החלומות, את המוטיבציה שיש לכם כלפי העסק שלכם 

 ומתרגמת אותו למילים.

 ם.ספרו בקצרה את התמונות שאתם מדמיינים והתחושות שיחוו הלקוחות כשיבואו במגע איתכ

 דוגמה לתפיסת עתיד העסק של חברת נדל"ן:

"כשתצעדו אל תוך המשרדים שלנו תפגשו באווירה חמה ומבטיחה שתהווה את תחילתה של חוויית הנדל"ן 

שלכם. הצוות המנהלי )אדמיניסטרטיבי( שלנו יחושו שהם חזית השגרירים האמונים על הרושם הראשוני 

 צוות שלנו להיות הטובים ביותר שיוכלו בכל תחומי החיובי. נייצר תרבות שמזמינה את חברי ה

 

החיים שלהם. צוות שיורכב מסוכני נדל"ן מיומנים, להוטים ומכווני מטרה הן בחיים האישיים והן בעסקים. 

 אנחנו נהיה קבוצה נבדלת של מובילים במכירות, המאוגדים יחד באמצעות האמונות והמטרות שלנו. "
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ערכי העסק שלכם 

ערכים אלו מייצגים את האמונות שבהם העסק מאמין ולפיהן הוא נוהג. לרוב, מדובר על מספר מצומצם 

בילים, כגון: אמון, כבוד, שקיפות, איכות, מקצועיות, אחריות חברתית, השגיות, ( של ערכים מו5-7)

 חדשנות, טיפוח עובדים ועוד.

(, כאשר כל מטרה ויעד שיוגדרו בהמשך ייבחנו מולם. Anchorsהערכים שתבחרו יהוו עבור העסק עוגנים )

 ייושמו בפועל.אופי ורוח המטרות והיעדים יתאמו לערכי העסק שתבחרו וכך גם יוגדרו ו

 

מטרות העסק שלכם 

מטרות אלו הן מטרות עסקיות שמספקות את התובנות  שישמשו אתכם כבסיס לקבלת ההחלטות 

העסק שניסחתם קודם לכן ותפקידן הוא להבנות את הדרך  עתיד ת אלו נגזרות מתפיסתהשוטפות. מטרו

 שסופה תפיסת העסק שניסחתם.

בנוסף, תפקידן של המטרות שתגדירו הוא להנחות את העסק ובעליו, המנהלים והעובדים בו, תוך כדי 

 התהליך.

 בעוד מספר רגעים(.מתוך מטרות אלה נגזרים יעדי העל של החברה )ויכללו בחזון שלכם, 

 יעדים אלה ימדדו על פי רמות הביצועים שלהם בצורה שיטתית, ולאורך זמן.

הצלחה שלכם תהיה תלויה במדידת רמת הביצועים בפועל והתאמת הפעילות המתמדת להשגת רמת 

 הביצועים הרצויה.

 מרכיבים: 4-על" בנוי מ-כל מטרה מתורגמת ליעדים, כאשר כל "יעד

 הנבדק.המדד הביצועי  .1

 הערכת התקדמות החברה. .2

 רמת הקושי להשגה. .3

 מסגרת הזמן להשגת היעד. .4

 

 לעסק שלכם יכולות להיות )וסביר שיהיו( מספר מטרות במקביל. 

עם זאת, עליכם להגדירן ולרשום אותן בסדר חשיבות יורד מהחשובה ביותר, שתמוקם בראש הרשימה, ועד 

 הפחותה בחשיבותה, שתמוקם בתחתית הרשימה.

 המשך, תבחרו את האסטרטגיה שתספק את המענה להשגת המטרות ויעדי העל שתגדירו.ב

 

 3ורווחיות 2)ריאליות(, עקיבות 1אפשריות להשגה :המטרות צריכות להיות. 

 3וניתנים למדידה מתמדת 2, ספציפיים1ממוקדים :יעדי העל צריכים להיות. 
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סיכום ביניים: 

 

  

 על-יעדי

 נגזרים מהמטרות•

 ניתנים למדידה•

 ממוקדים וספציפיים•

 מטרות

נגזרות מתפיסת  •
 עתיד העסק

,  ניתנות להשגה•
 עקיבות ורווחיות

 ערכים
תפיסת  
עתיד  
 העסק

,  רגשות
,  חלומות

 מוטיבציה
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 אפשריות ומדדי העל שיסייעו להשגת היעדים הנ"ל: בטבלה שלהלן מצוינות מספר מטרות

 מדדים להשגת היעדים מטרות תחום

ק
שיוו

 אחוז גידול הגדלת נתח שוק 

 הלא נעזרתו מודעות הנעזרתאחוז ה הגברת המודעות למותג

 מעמד המותג והשינוי במעמדו לאורך הזמן ביצועי המותג

ם
כני

ר
צ

 

 מחויבות הלקוחות
סקרי לקוחות, אחוז לקוחות נוטשים, שביעות רצון, 

 חיבור ומעורבות מותגית

 מדדי זמינות ונגישות תגובתיות הלקוחות

 נאמנות הלקוחות
אחוזי קניה חוזרת, תגובות לקוחות בסקרי שוק 

 שונים

 עד כמה תחרותי המחיר ביחס למתחרים ולשוק מחיר

 שירותים\איכות המוצרים איכות

ם 
פני

- 
רגוני

א
 

 עובדים
שביעות הרצון, הוגנות בשכר, הטבות, קידום, 

 נטישה

 צמיחה פנימית
פיתוח מוצרים חדשים, מה מספרם, מה מידת 

 הצלחתם

 יזמות
 –מספר המוצרים והעיסוקים החדשים המפותחים 

 השפעתם על רווחי העסק

 מידת ההתייעלות מחדשנות בתהליכים חדשנות
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 2-1דף עבודה 

 שאלות מנחות ומכוונותרשימת 

 אמונות שמנחות אתכם כבני אדם במהלך חייך: 3רשמו 

1. ___________________________________________________ 

2. ___________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

המשפט להמחיש בצורה מפורשת מה הפעולות שתנקטו בכדי כעת, תרגמו כל אמונה למשפט. על 

 לאפשר את האמונה המסוימת )ראו דוגמה בחלק ההסבר התיאורטי(.

 האמונה: .1

 

 

 באה לידי ביטוי באמצעות המשפט: 

 

 

 

 

 האמונה:

 

 

 באה לידי ביטוי באמצעות המשפט: 

 

 

 

 

 האמונה:

 

 

 באה לידי ביטוי באמצעות המשפט: 
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. ההצהרה שלכם תתבסס על שלכםכעת, הגיע הזמן להגדיר ולבחור את משפט הצהרת הייעוד עסקי 

 הייעוד העסקי שהגדרתם קודם לכן. בהצלחה.

 * הצהרת הייעוד שלי היא:

 

 

 

 

 יפה מאד. אתם מתקדמים שלב אחרי שלב ובכיוון הנכון.

 

 .הצהרת תפיסת עתיד העסק שלכםהשלב הבא הוא 

 

הקמת העסק  כשדמיינתם אתהרשו לעצמכם לחשוב בגדול. לחשוב שונה. לחלום, כפי שחלמתם 

 מלכתחילה. 

 

 דאגו להגדיר ולציין את התחושות והרגשות של הלקוחות כשהם יבואו עם העסק במגע.

 

 דאגו להגדיר ולציין כיצד העובדים והמנהלים לוקחים חלק בעשייה, כיצד אתם רואים את חשיבותם וכיצד

 גם העסק יתרום להם )ולא רק במונחי שכר(.

 

 ייצרו מוטיבציה ורצון להירתם ולהיות חלק ממימוש החזון.

 ) אתם מוזמנים להשתמש בדוגמת חברת הנדל"ן שצוינה בחלק ההסבר התיאורטי(.

 

זיכרו שמדובר על מי שתרצו שהעסק יהיה בעתיד והימנעו ממחשבות במונחי "כאן ועכשיו" או במונחי 

 ות ותועלות. החלק המעשי יטופל בהמשך.כדאי

 קדימה!

 

 הצהרת תפיסת העסק העתידית שלנו היא:
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. מכאן ואילך הפעילות שלכם מכוונת כל כולה המצפן העסקי שלכםיפה מאד. בזה הרגע יצרתם את 

 את המציאות הנ"ל. בפועלבכדי לייצר 

 

וכל עובדיו )ואם אין כיום עובדים אז העובדים העתידיים(  , אתםכעת ציינו את הערכים שלפיהם העסק

הערכים המובילים שמבחינתכם חייבים לבוא לידי ביטוי בפעילות העסק  3צריכים לנהוג. ציינו את  

 השוטפת, בין אם זה מול הלקוחות, בין העובדים, מול הספקים ובכלל.

 הערך: .1

 

 

 הרחב על הסיבה שבגללה בחרת בערך זה: 

 

 

 

 

 הערך:

 

 

 הרחב על הסיבה שבגללה בחרת בערך זה: 

 

 

 

 

 הערך:

 

 

 הרחב על הסיבה שבגללה בחרת בערך זה: 
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כעת, לאחר שהכיוון הוגדר בצרורה ברורה, והערכים המובילים הוגדרו והובהרו, הגיע תורו של תרגום 

 לתכלס!להמיר את התיאוריה  –או במילים אחרות  למטרות אופרטיביותהפנטזיה 

מטרות שברצונכם להשיג בטווח השנתיים הקרובות. אתם יכולים לבחור את המטרות מתוך הטבלה  4בחרו 

 שצירפתי לחלק התיאורטי שדן במטרות ויעדי העל, או לבחור מטרות אחרות שחשוב לכם להשיג.

 המטרות שנבחרו לעסק שלנו הן:

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

 יפה מאד. 

 

 גענו לשלב אחד לפני השלב האחרון בכתיבת חזון העסק שלכם. יעדי העל.כעת ה

 עבור כל אחת מהמטרות יש להגדיר את המדד שישקף ויאפשר לכם לעקוב ולוודא האם עמדתם בו או לא.

הקריטריונים בחלק  4הקריטריונים שצויינו )אתם מוזמנים לחזור ולקרוא שוב על  4-כל יעד צריך לעמוד ב

 ולכלול אותם בהגדרה.התיאורטי( 

 כעת ציינו את יעדי העל התואמים למטרות שהגדרתם:

 שנבחרו לעסק שלנו הן: יעדי העל

1. ___________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________ 

את  עדכנוהאם ציינתם את המדד הכמותי? האם כללתם את טווח הזמן להשגת המטרה? אם לא, אנא 

 היעדים בהתאם.
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. עשיתם עבודה קשה וכעת חזון העסק שלכםיפה מאד השלב האחרון הגיע. חיבור כל חלקי החזון לכדי 

 הגיע הזמן ליהנות מהתוצאה המוגמרת.

 כתבו את הנושאים הבאים בסדר המצוין להלן:

 ייעוד העסק .1

 תפיסת עתיד העסק .2

 והיעד להשגתה 1מטרה  .3

 והיעד להשגתה 2מטרה  .4

 והיעד להשגתה 3מטרה  .5

 והיעד להשגתה 4מטרה  .6

 

 

זהו. עליכם להיות גאים בעצמכם ובמאמץ שהשקעתם. בזה הרגע סיימתם את השלב הראשון והחשוב 

 בדרך להצלחה השיווקית והעסקית שלכם. זהו סימן דרך משמעותי וזהו הישג יפה, מכובד וראוי.

 

 

 עם אחרים.חשובה. עליכם לשתף את החזון משימה קטנה אבל מאד  כעת, משיש לכם חזון, נשארה

ביומן העבודה יש מקום יעודי לתיעוד שיתוף החזון שלכם. זהו חלק חשוב מתהליך השיווק שלכם. 

 אנשים בכל יום וסמנו ביומן. 3שתפו 

הקלידו והדפיסו את החזון ותלו עותק שלו במקום העסק שלכם. מתחשק לכם להגדיל ולהשקיע, אתם 

לכם ולעובדים להיתקל יאפשר  אשרהדפיסו בגודל ראוי ולתלות אותו במקום בולט עצבו וליכולים ל

 .ולהשאירו במודעות שלכם אליו במהלך היום ףבחזון, להיחש

 

 

 אשמח לשמוע כיצד יישמתם את המדריך וכיצד תרם לכם.

 group.co.il-Shay@iכיתבו אלי: 

 >>   integral  >>LIKEשתפו בדף הפייסבוק של לנו ו כיתבואו 

 

 פנו אלי! או מתלבטים, אני כאן בשבילכם.זקוקים ליעוץ 
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