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פרק  :1הקדמה
ברוכים הבאים למדריך האינטרנטי "צעדים ראשונים ביצוא" .מדריך זה הוא כלי עבודה מקצועי וחדשני,
שמעמיד לרשותכם מכון היצוא ,בעזרתו תוכלו ללמוד מה נדרש לצורך ביצוע מוצלח של יצוא ,להעריך את
מידת המוכנות והיכולת של העסק לצאת לפעילות היצוא ולהתכונן למיזם כראוי .המדריך משמש לבדיקת
המוכנות ותכנון היצוא של העסק שלך ,הכוונה בבניית תכנית ואסטרטגית שיווק בינ"ל ,הכרת היבטי
ההובלה והדוקומנטציה וסיוע במציאת מקורות מימון .המדריך מבוסס על הידע הרב שהצטבר במכון
היצוא ויועציו וכולל תובנות מעבודת שטח וליווי יצואנים בישראל ועל כן הוא מותאם לסביבה העסקית
והקשיים ואתגרים המאפיינים את היצואן הישראלי.
המדריך הוא לא רק כלי הדרכה אלא גם כלי עבודה מותאם לעסק שלך .באמצעות שאלונים וטבלאות,
שמומלץ למלא תוך כדי הקריאה ,תוכל ליישם את מה שנלמד בהקשר לעסק שלך .וכך תוך כדי קריאה
ומילוי השאלונים תתגבש לך תמונה מלאה יותר של מה נדרש מתוכנית יצוא וכן תוכנית שיווק בינ"ל.
המדריך מרכז בתוכו גם את כל נושא ההובלה והדוקומנטציה של היצוא כדי לעזור לך להיערך לפעולות
אלו ולהכיר מה יידרש בהמשך כדי לבצע פעולות אלו באופן מקצועי ,מהיר ובמינימום טעויות וסיכונים.
כמו כן הכלי יכוון אותך למקורות מידע עבור מחקר השוק שלך וכן ירכז מידע על כל גופי הסיוע
הממשלתיים ובמיוחד תוכניות הסיוע שיעזרו לך במימון ובליווי תהליך היצוא.

1.1

למי מיועד מדריך זה?

מדריך זה מיועד ליצואנים מתחילים או קטנים ,העושים את צעדיהם הראשונים ביצוא ,ובטרם יפנו לקבלת
עזרה מגורמים מקצועיים ,מעוניינים להעריך את מידת מוכנותם ויכולתם להתמודד עם פעילות היצוא
והרוצים להתחיל בו ב"רגל ימין" כדי להימנע מכמה שיותר טעויות שזרועות בדרך ולהצליח במשימה .כמו
כן ,המדריך יכול לשמש יצואנים בינוניים ומנוסים יותר שרוצים להרחיב ולנהל את היצוא באופן שיטתי
ומסודר יותר ורוצים להתמקצע או לקבל מידע מועיל לשיפור ביצועיהם במגוון תחומים הקשורים ביצוא.
המדריך מיועד ליצואן שמעוניין להיות אקטיבי ביצוא ,שיש לו מוצר או שרות עם יתרון יחסי מובהק ,בסיס
לקוחות ראשוני בישראל והסבלנות והנחישות הדרושה לעבור את כל האתגרים שבדרך.

1.1

התועלות מקריאת המדריך

התועלות הצפויות מקריאת מדריך זה וכן ממילוי השאלות שבו בכתב הן רבות .עבודה עם המדריך תסייע
לך להבין את מידת בשלות העסק ליצוא ואת הכדאיות להניע מהלכים ולהיעזר במומחים בתחומי היצוא
השונים .המדריך יסייע לך בתחומים רבים ,ביניהם:


בדיקה עצמית :האם העסק שלך מוכן ליצוא?



היכן וכיצד לאסוף מידע על שווקי היעד?
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אלו מוצרים לבחור ליצוא?



באלו טריטוריות להתמקד?



כיצד להכין תכנית שיווק?



כיצד להכין את מוצריך לחו"ל?



באיזה שיטה לקבוע את תמחור המוצר?



כיצד לאתר מפיצים פוטנציאלים?



כיצד להגביר סיכויך לחתום עם מפיצים טובים יותר?



מהם מגוון ערוצי השיווק וכלי קידום המכירות ,העומדים לרשותך?



כיצד לשלב ערוצי שיווק דיגיטליים במאמצי השיווק שלך בחו"ל ?



כיצד למצב את חברתך כשחקן בינלאומי ?



כיצד להיערך ולטפל בצד הלוגיסטי ,בהובלה ומסמכי יצוא לביצוע היצוא?



היכן ניתן להשיג מימון או מענקים כספיים למיזם שלך?



אלו שירותים נלווים וערוצי תמיכה מעמידה לרשותך המדינה והיכולים לך ביצוא?

זכור!
המדריך הינו כלי עזר שיכול לסייע לך בהבנה והערכה למידת בשלות העסק ליצוא ,ו/או הסתכלות
מזווית מובנית על פעילות יצוא קיימת .המדריך אינו מתיימר להפוך אותך למקצוען בתחום היצוא וקרוב
לוודאי שתזדקק לסיוע מומחים בהליכים השונים הקשורים לשיווק בינלאומי ויצוא.
.

מרכז יצואנים קטנים ישמח לעמוד לרשותך
/http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters
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פרק  :1יתרונות היצוא ואתגריו
.1.1

מה זה יצוא? למה חשוב לייצא?

יצוא הינו מכירה והעברה של סחורות ו/או אספקה של שירותים ממדינה אחת (מדינת המקור – ישראל,
במקרה שלנו) למדינה אחרת (מדינת היעד) .היצוא הוא חלק מרכזי בתהליך הסחר הבינלאומי ומהווה
מרכיב מרכזי בצמיחה של מדינות מוטות יצוא.
היצוא יכול להיות עקיף במקרה שבו הוא נמכר בשוק המוצא של החברה (ישראל) דרך חברות סחר ושיווק
בינ"ל או כאשר המוצר נמכר לחברה מקומית אחרת כמרכיב בתוך מוצר אחר גדול יותר ,כחלק משרשרת
האספקה.

לעומת זאת ,יצוא ישיר בין אם מתבצע דרך שותפים עסקיים (כמו מפיצים) או ישירות ללקוחות הקצה
(למשל :ע"י אנשי מכירות של החברה) מחייב את היצואן לתכנן ולטפל בכל היבטי היצוא :ממחקר שוק,
תכנון וניהול השיווק (בהן גם בניית ערוצי הפצה בשוק היעד) ,טיפול בלוגיסטיקה ,הובלה ומסמכי יצוא
וגביית הכספים .על כן הוא מצריך מחויבות של ההנהלה והקצאת זמן ומשאבים רבים – אך הפוטנציאל בו
גדול .עיקר עיסוקו של מדריך זה הוא בסוג זה של יצוא.
ליצוא חשיבות כלכלית וחברתית רבה למשק הישראלי :יותר מכירות בחו"ל מביאות ליותר רווחים ויוצרות
עוד מקומות עבודה .כמו כן ,התוצר הממוצע לעובד בענפי היצוא גבוה מהממוצע במגזרים הלא מייצאים
ובהתאם לכך משכורתו גבוהה באופן משמעותי.
בעשורים האחרונים עבר המשק הישראלי תהליך של פתיחה לסחר בינלאומי וכיום היבוא והיצוא מהווים
חלק ניכר מהתמ"ג הישראלי .הסיבות לכך הן רפורמות שהובילו לחשיפת המשק הישראלי לסחר ברחבי
העולם כולל חתימה על הסכמי סחר ,גידול בסחר העולמי ועידוד תעשיית ידע המחפשת שווקים חדשים.
מדינת ישראל עודדה את הגלובליזציה של המשק מתוך הערכות למגמה בכלכלה העולמית והתרומה של
הסחר הבינלאומי להתעצמות הכלכלה הישראלית.
בהתאם לכך יצוא הסחורות והשירותים גדל לאורך השנים ,כמוצג באיור הבא:
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התפלגות היצוא בישראל לפי ענפי התעשיה השונים בשנים  2012ו  2013היתה:
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11.2
11.0

2013

6.9 6.7

6.3 6.5

5.9
5.1

4.8 4.6

2.2 2.1

2.0 2.1
1.3
1.0 1.2 1.25

תרופות

כימיקלים

2014

רכיבים
אלקטרונים

ציוד רפואי

גומי ופלסטיק

1.1 1.1

0.84
0.76

0.7

1.1
0.7

0.75

0.64
0.42 0.5

0.4

מתכות בסיסיות מוצרי עץ ,נייר
טקסטיל,
ודפוס
הלבשה ועור

ייצוא ענפי תעשיה
 2014מול  - 2013נתונים מקוריים ,במיליארדי דולרים .יצוא סחורות ללא יהלומים

אולם ,אחת מהחולשות המבניות של היצוא מישראל היא הבסיס הצר של מספר החברות המייצאות.
בדיקה של נתוני הלמ"ס מעלה כי בחמש השנים האחרונות הלך ופחת חלקם של היצואנים הבינוניים
והקטנים בעוגת היצוא מ 64%-מכלל היצוא בשנת  2007ל 50%-ב.2013-
לאור כל זאת ,וברמת המשק ,הרקע והמניע להכנת מדריך זה הוא עידוד היצוא מישראל בכלל ואת חלקו
של היצוא שמקורו בחברות קטנות ובינוניות בפרט.

.1.1

יתרונות ביצוא לצד הסיכונים בו ליצואן

להחלטה לפנות ליצוא עשויים להיות יתרונות כלכליים ישירים ליצואן כולל ההזדמנויות:


להגדיל המכירות והרווחים.



לקחת חלק מנתח השוק העולמי.



לפזר את הסיכונים.



להקטין את התלות בשוק המקומי.



לנצל עודף כושר ייצור .



לנצל ולמנף ידע וטכנולוגיה של החברה.



להתגונן כנגד תנודות עונתיות בביקוש.



למנוע או להיערך לתחרות בשוק המקומי ממתחרים בינ"ל.



לשפר את איכות המוצר לסטנדרטים בינלאומיים.
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קיימים יתרונות משמעותיים נוספים ליצוא ,כמו שיפור כישורי החברה ,הודות לחשיפה לרעיונות חדשים
והעברת ידע משווקי היעד לחברה ,פיתוח הרגלי ניהול ,טכניקות שיווק ודרכים חדשות לתחרות .כל אלה
מאפשרים בו זמנית להגדיל את היעילות ,את כושר הייצור ואת הפרודוקטיביות של החברה.
בעוד שהייצוא מספק יתרונות עצומים ,יש בו גם סיכונים וקשיים שלא היו קיימים קודם לכן ,ושאותם יש
לקחת בחשבון והכוללים:


סיכונים או חוסר יציבות פוליטיים – בהיבט הביטחון של העסק וכן מהיבט הביטחון האישי .אי
יציבות יכולה לגרום לעצירת תשלומים או לעיקולי רכוש.



סיכונים משפטיים  -לכל מדינה ומדינה מערכת משפט משלה .מערכת החוקים במדינה משפיעה
על כל היבטי העסק ,כולל על תהליכי יבוא ,מיסוי ,תעסוקה ,קניין רוחני ,מטבע ,חוזים ,הסכמי
הפצה וסוכנויות.



סיכונים פיננסים  -וכן הצורך להקריב רווחים מידיים בפעילות שתניב רווחים רק בטווח הארוך



השקעה והוצאות גבוהות  -בהתאמת מוצר לשווקים בחו"ל ,בטיסות ושהייה בחו"ל ,בשיווק בינ"ל
או בכוח אדם מתאים.



סיכון אשראי – שהלקוח לא יוכל לשלם.



סיכון בהעברה – מגבלות כלכליות ,פוליטיות או הגבלים ממשלתיים.



סיכון בשערי חליפין – תנודות בשערי החליפין.



סיכונים בהובלה  -נזק בהובלה ,אובדן ,גניבה וכל הטיפול הנדרש בצד הלוגיסטי
ואדמיניסטרטיבי.



תקנות ,רישיונות ודרישות רגולטוריות במדינות שונות  -תקינה בריאותית ,טכנולוגית ,סביבתית,
ביטחונית ועוד על כל הבירוקרטיה וההשקעה הכרוכה בטיפול בהן.



זמן – פערי שעות ,עונתיות ,קצבי זמן המשתנים ממדינה למדינה.



פערים תרבותיים – פרקטיקה ניהולית ,אתיקה עסקית ,שפות ,דפוסי צריכה וטעמים.

לאור זאת ,אין מקום להפתעה בכך שיצואנים מבקשים עזרה בקידום היצוא בתחומים של מימון ,יעוץ וליווי
עסקי ,נגישות למידע והדרכות.
מדריך זה יכוון אותך אל כל מקורות ואפיקי הסיוע בתחומים אלו ויציג לך באופן מסודר עוד דרכי סיוע,
שיטות ,המלצות וטיפים שיעזרו לך בתכנון וביצוע מוצלח יותר של היצוא.

.1.2

בעיית הגישה ליצוא בחברות ישראליות

יצואנים בלתי מנוסים רבים בישראל מתאפיינים בגישה ותפישת עולם כללית שגויה ליצוא הגורמת
לטעויות ובעיות נפוצות ,הכוללות:


התייחסות לשוק הבינלאומי כאילו הוא המשך או שלוחה של השוק הישראלי .גישה זו מביאה
לכך שהיצואן אינו נערך באופן מיוחד לפעילות בחו"ל ,אלא רק מרחיב את המתכונת שהצליחה
בארץ לשווקים בחו"ל  -כלומר קצת יותר מאותו דבר .כל זאת ללא פעולות ההכנה והמשאבים
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הנדרשים וללא התאמה לדרישות או חסמים ותנאים של השווקים מקומיים .המחשבה שדי
במנהל מכירות דובר אנגלית ואתר אינטרנט באנגלית בשביל להצליח במכירות בחו"ל אינה
נדירה .על בדיקת המוכנות ליצוא ותכנון היצוא נדבר בהרחבה בפרק .3


התייחסות לשוק הבינ"ל כשוק הומוגני .גם אלו המבינים כי שיווק ומכירות בינ"ל היא אופרציה
אחרת ,נוטים לפעמים לחשוב שהשווקים בחו"ל הם מקשה אחת ושהם דומים מאד .אלו
מתספקים בהבחנה השטחית בין השוק הישראלי ל"שוק בחול" .המציאות היא כי מכירות ללקוח
בארה"ב שונה לרוב ממכירות ללקוח בהולנד וזו האחרונה שונה ממכירה ליוון – ויש עוד אין
ספור דוגמאות .ההבדלים הם לא רק בשפה אלא בתרבות העסקית ,באופן ההתנהלות ,בחסמי
הכניסה ,בתחרות ועוד .לוקליזציה אינה רק תרגום מוצר או אריזתו ,אלא הרבה יותר מכך כפי
שנלמד בפרק .4



אופורטוניזם והיעדר תכנון ,סדר ושיטתיות  -שבאים לידי ביטוי בין היתר בהעדר בדיקה מעמיקה
של שווקי היעד ומוכנות החברה ליצוא וחוסר חשיבה אסטרטגית שמגובשת לידי תכנית שיווק
והכוללת הגדרת מטרות ויעדי מכירות ותכנית אופרטיבית למימושם .על חשיבות תוכנית השיווק
והנחיה כיצד להכינה בהקשר לשווקים הבינ"ל נלמד בפרק  4תכנית השיווק.



היעדר הכנה של תקציב – לעתים נשמע הטיעון ש"מימון השיווק בחו"ל כבר יגיע מהמכירות".
בפועל הדברים הם הפוכים :ללא השקעה במוכנות ליצוא ובשיווק ובמיוחד בשלב החדירה
הראשוני – המכירות עשויות שלא להגיע .בפרק  3נעמוד על העלויות שיש למכונות ליצוא ואלו
בפרק  4בתמהיל השיווק נראה בפירוט אלו עלויות שיווק ומכירות עשויות להיות לך .מגוון
מקורות מימון וסיוע כספי שיכולים לעזור לך יוצגו בפרק . 6



הסתמכות מלאה על מפיצים – טעות נפוצה היא הכוונה להסתמך באופן בלעדי על מפיצים
ולהניח שהם יעשו את כל עבודת החדירה והמכירות עבור היצואן .בעוד שבחירה במפיצים היא
ערוץ הפצה מקובל ועם יתרונות רבים ,לרוב אין למפיצים כל כוונה לשאת בכל האחריות והסיכון
הנובעים משלבי החדירה .המפיצים הם לרוב מונחי טווח קצר עם יותר דגש על טקטיקה ופחות
אסטרטגיה ,שונאי סיכון ,מונחים לעתים ע"י אינטרסים שונים מהיצואן ולרוב אינם מכירים את
הענף או התחום הספציפי של המוצר כמו היצואן – כך שבסופו של דבר היצואן לרוב ימצא את
עצמו תומך בהם .בנוסף ,לעתים המפיצים אינם בעלי כישורי השיווק הטובים ביותר והם צריכים
את עזרת היצואן בתחום זה על מנת שיוכלו ליצור לעצמם לידים ולטפח שיטות שיווק שכבר עבדו
עבור היצואן .בכל מקרה ,גם כדי להגיע למפיצים הנכונים ולקבל מהם תוצאות טובות יש לבצע
סוג של תהליך "מכירה" מולם – כך שאם היצואן לא ערוך שיווקית למכירה הוא גם יתקשה
לשכנע מפיצים באיכות המוצר שלו ובפוטנציאל שלו.



העדר  - replication strategyבעיה הנפוצה בקרב חברות שהחלו כבר במכירות ראשונות
בחו"ל ורוצות להרחיב את הפעילות הבינ"ל באופן שיטתי יותר ועל פני כמה טריטוריות .בעוד
שהמכירות הראשונות הסתמכו במידה רבה על הידע המקצועי של המנכ"ל או מייסדי החברה
ועל הלהיטות שלהם להצלחה הרי שברגע שבונים ערוצי הפצה בין אם ע"י אנשי מכירות ישירים
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ובין אם ע"י מפיצים –יש צורך להעביר את הידע ושיטות השיווק והמכירה לגורמים אלו וזה מחייב
התארגנות אחרת לגמרי.

.1.2

קשיים ואתגרים בשחזור ההצלחה בחו"ל

בתהליך החדירה לחו"ל ישנם מכשולים רבים בהיבט השיווק והמכירות בהם נתקלים היצואנים ושלא
קיימים במכירות בשוק הבית בישראל:


אין בסיס לקוחות קיימים – זה נשמע טבעי שלחברה שמתחילה את מאמצי היצוא אין עדיין
לקוחות בחו"ל .אולם ,במכירות בינ"ל העדרם של לקוחות קיימים למוצר ושממליצים עליו
( ) referenceמקשה מאד על מציאת הלקוחות הראשונים ,שכן לקוחות אינם ששים להיות
הראשונים לרכוש מוצר חדש של ספק לא מוכר והיושב רחוק ולקחת את הסיכון הכרוך בכך.



מרחק מהשוק ומהלקוחות והיעדר תשתית מכירות עובדת בארץ היעד – לא משרד ולא אנשי
מכירות מקומיים זוהי סיטואציה אחרת לגמרי מהעבודה בשוק הישראלי .האם עבור כל פגישה
תטוס לחו"ל? למה לצפות מפגישות שתואמו ,מי ישתתף בהן ולמה הלקוח מצפה? ככלל המידע
פחות זמין ,הנסיעות יקרות מאד ורמת אי הודאות גבוהה בהרבה :על השוק ודרישותיו,
הזדמנויות עסקיות והמתחרים שלך.



מתחרים בינלאומיים מעולים –פעולת היצוא מזמנת ליצואן את המפגש הראשון והתחרות מול
מתחרים בינ"ל .אלו חברות גדולות יותר ,עתירות משאבים ,עם מוניטין בשוק ,לקוחות רבים
ובעלי פרופיל איכותי ,והיודעות ומנוסות בשיווק הרבה יותר מהיצואן המתחיל ובעלות מוצרים עם
איכות גבוה ,יציבות ומערך שרות מקומי מתפקד .כיצד מתחרים עימם?



מתחרים מקומיים מצויינים  -ומנגד ,היצוא יכול גם לזמן התמודדות ראשונית עם חברות שהן
מקומיות דווקא אך בעלות שליטה חזקה בשוק היעד שלך ,עם מוצרים המותאמים טוב יותר
לשוק ,עם הכרות טובה יותר של השוק והשחקים בו ועם בסיס לקוחות – שלא לדבר על תשתית
שיווק ומכירות מקומית ודוברת השפה המקומית.



צורך בהתמקצעות ענפית – במוצרים טכנולוגיים או מורכבים ובעיקר בתחום ה  B2Bנדרשת
מומחיות בתחום המקצועי ובענף החורגת מגבולות המוצר והטכנולוגיה .במסגרת הפעילות
הבינ"ל אנו נחשפים למומחים עולמיים בתחום וסטנדרטיים ושיטות עבודה חדשות .על מנת
להיות שחקן משמעותי בשוק יש לשלוט לא רק בצד הטכנולוגי ,בו חברות ישראליות מצטיינות,
אלא בתחום המקצועי עצמו .למשל :חברה המוכרת תוכנה לניהול ספריות צריכה להכיר לא רק
את שפות התוכנה וסביבות הפיתוח המובילות אלא גם את הסטנדרטיים המקצועיים עימם
עובדים הספרנים בעולם ואולי אף לשכור את שרותיו של ספרן בולט או להעסיקו בחברה.
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המומחיות המקצועית חשובה כדי שהחברה תוכל ליטול חלק מהשיח המקצועי בענף ולהתפס
כמובילה בתחום .זה מחייב מומחים מהתחום והתמקצעות על בסיס קבוע.


טיפול וטיפוח השותפים העסקיים – במקרים בהם נבחר לפעול באמצעות שותפים עסקיים ,כמו
מפיצים ,יש לטפח ערוץ הפצה זה :הדרכה ,שיחות ופגישות מעת לעת הכנת חומרים שיווקיים
ועזרי מכירות ,מחירונים ,טיוטת הצעת מחיר ,הסכמים ,שיטות שיווק ועוד .בעוד שבארץ היה
היצואן רגיל בהתמודדות ישירה מול הלקוח ושליטה על תהליך המכירה כאן הוא לא שולט על
הקשר עם הלקוח אך נדרש להשקיע בגורם מתווך ולטפח הן את הקשר עמו והן את הצד
המקצועי שרק בהמשך יניב מכירות .שותף שיראה שהספק יתמהמה באספקת חומרי ועזרי
שיווק ומכירות עשוי לחשוב כי היצואן לא בשל לתמוך בו ותדמיתו תרד בעיניו וכך גם רמת
נכונותו שלו להשקיע במאמצי החדירה .וכלל ,העברת הידע על פני טריטוריות המרוחקות
ומגוונות מצריך הערכות אחרת ושיטת להנגשת ושיתוף המידע.



גלובליזציה מול לוקליזציה – ההתמודדות עם האתגר האם לצאת לשווקים בחו"ל עם מוצרים,
מדיניות מחירים ומיתוג אחידים לבין הצורך להשקיע ולבצע התאמות מקומיות לשווקים השונים.
מדיניות גלובלית אחידה עשויה להביא לאי התאמה לדרישות בשווקים מקומיים אך מנגד
השקעה בהתאמות מקומיות לכל שוק כרוכה בעלויות גבוהות יותר .בנוסף ,הצורך לנהל מספר
מערכי שיווק במקביל על פני טריטוריות מגוונות מציב אתגר איך להתנהל כחברה גלובלית אך
עם המיקוד הלוקלי .המשפט שמצוטט מאחת החברות הגלובליות “Everything the customer
” sees we localize. Everything they don’t see, we globalizeמבטא יפה את גודל האתגר
כמו גם רומז על פתרון שנבחר במקרה זה.

אי הבנה של משמעות הכניסה ליצוא ,חוסר הכנה מתאימה והעדר המקצועיות בניהול היצוא עשויה לגרום
ל:


הגעה לשוק של החברה הישראלית ללא מוכנות.



היווצרות תדמית נמוכה של חברה שלא בחנה הסביבה העסקית ואינה יודעת לנהל שיווק בינ"ל.



תפישת חברתך כ"עוד מתחרה" בין רבים אחרים וללא ייחוד.



קושי לסגירה עם מפיצים טובים יותר (הפחות טובים אולי יסכימו להתפשר על מי שפחות מקצועי
ובשל).



תהליכי מכירה שלא מבשילים לשלבים מתקדמים.



כסף וזמן שהתבזבז.



כישלונות בחדירה ותסכול.
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.1.2

מה דורש היצוא ?

החדירה לשווקים בינלאומיים וכניסה לתחום היצוא הנו תהליך מורכב ,ממושך ,יקר ומאתגר והוא מחייב
שינוי בגישה .מסתבר שבשביל שיהיו לך לקוחות בחו"ל אתה צריך להיערך ולהתנהל כעסק בינלאומי עם
אוריינטציה בינלאומית.

.1.2.1

תכנון היצוא

תהליך היצוא מורכב ממידע רב שיש לאסוף ולנתח ,מחלופות שיש לשקול והחלטות מושכלות שיש לקבל.
התהליך מצריך השקעה של כספים ומשאבים רבים והוא ועשוי לערוך חודשים רבים או אף שנים ספורות
בטרם ההשקעה תחזיר את עצמה .ככל ששלב התכנון מסודר ,מוקדם ,מקצועי ומעמיק יותר ,כך גדלים
סיכוייך לקבל את ההחלטות הטובות ביותר ולהצליח .נדגיש ,שעלות ניסיונות היצוא הם לא מבוטלים ולכן
יש לתכנן את החדירה לטריטוריות הנכונות ועם המוצרים והמסרים הנכונים .על כל שלב ההכנה נדבר
בפרק  3מוכנות לשיווק בינלאומי ותכנון היצוא ובכלל מדריך זה יעזור לך לבצע את כל התהליך באופן
מסודר ,שיטתי ומעמיק.

.1.2.1

מקצוענות בשיווק

התחרות הצפויה מול ענקים בינלאומיים כמו מול חברות מקומיות חזקות מחייבת רמת מקצוענות בשיווק
בינ"ל גבוהה ביותר .עם תהליך הסרת מכסים והתפתחות מגוון ערוצי מכירות כולל און ליין ,התחרות על
כל לקוח ,היכולת לבחור במוצרים מכל העולם ,נעשית קשה יותר ויותר .לא די בתכנון אלא יש צורך גם
באסטרטגיה .לשם כך נדרש תהליך של הכנת תוכנית שיווק .תוכנית השיווק מנתחת היכן נמצא העסק
כיום ומגדירה לאן הוא רוצה להגיע ,כלומר מטרות ויעדים ,והיא מתארת בצורה מפורטת את כל הפעולות
השיווקיות הנדרשות על מנת להשיג יעדים אלו .תכנית שיווק היא מסמך אופרטיבי שכולל גם אסטרטגיה
וגם צעדים לפעולה – עבודה נכונה בשלב זה מבטיחה חדירה מסודרת לשווקי היעד תוך ניצול היתרונות
היחסיים של היצואן ושימוש במיטב הערוצים והכלים העומדים בפניו .ע"י תכנון בכתב בעלי ומנהלי
החברה מביעים את מחויבותם ליצוא ולפעולה באופן שיטתי להשגת יעדי החברה .על תכנית השיווק
והכנתה נפרט בפרק .4

.1.2.2

הובלה ודוקומנטציה

מימוש היצוא מחייב התעסקות לא מבוטלת בנושאים לוגיסטיים ,הובלה ,דוקומנטציה ,בחירת שיטות סחר
בעסקאות בינלאומיות (  ) Incotermsושיטות תשלום .הבנת נושאים אלו חשובה הן לשלב התכנון (למשל
בדיקה אלו מכסים יש למוצר שלך במדינת היעד) והן לשלב הביצוע – כדי שהמוצרים שלך יגיעו ליעדם
במהירות האפשרית ,במינימום עלויות וסיכון ,במצב תקין ושהתשלום עבורם יתבצע באופן המהיר ביותר
והלקוח או המפיץ יהיה שבע רצון מהשרות ויעריך המקצוענות שלך .מידע בסיסי כמו הפניה למיטב
מקורות המידע בתחומים אלו תוכל למצוא בפרק . 5
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.1.2.2

משאבים כספיים

תהליך היצוא  -משלב בדיקת המוכנות ,התכנון האסטרטגי ,הוצאה לפועל של תכנית השיווק וניהול
תהליכי ההובלה והדוקומנטציה  -מצריך השקעה כספית גבוהה .בפרק  6סקרנו עבורך את מגוון ערוצי
המימון ,המענקים והליווי המקצועי המסובסדים ,והפתוחים לפניך כדי לסייע לך לממן את המסע שלך
ליצוא ובהצלחה.

.1.2.2

שינוי בגישה

אולם בנוסף ומעבר לכל התחומים האלו ,הרצון להצליח ביצוא מחייב פיתוח גישה עם:


שאיפה למצוינות לכל רוחב הארגון – בכל המחלקות ונושאי התפקידים .



מחויבות ומעורבות של הבעלים והמנהלים ליצוא ולהקצאת זמן ומשאבים.



עמידה בזמנים.



הכרה מקצועית של הענף והמגמות בו.



מנגנון העברת ידע ועדכונים על המוצר ,התעשייה ומתחרים לרוחב הטריטוריות.



התחשבות בפידבק מהשוק בחו"ל .



רגישות תרבותית ועסקית להבדלים בין השווקים השונים.



מסירות ,התמדה ואורך רוח.
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פרק  :2מוכנות לשיווק בינלאומי ותכנון היצוא
.2.1

חשיבות התכנון ושלביו

החדירה לשווקים בינלאומיים ותחילת יצוא הנו כאמור תהליך מורכב ,ממושך ,יקר ומאתגר .פרק זה יעזור
לך בשלבי התכנון ויגביר את סיכויי ההצלחה שלך .אם בעסק שלך מספר מקבלי החלטות ,חשוב שאלו
יתלוו לתהליך ,שכן ההשלכות של התכנון חוצות מחלקות .בתכנון בכתב מנהלי החברה מביעים את
מחויבותם ליצוא ולפעול באופן שיטתי להשגת יעדיו .עבודה על פי פרק זה תסייע לך לבסס את
החלטותיך על עובדות מוצקות ולא על תחושות ,ניחושים או אופטימיות חסרת בסיס .החלטות שיתקבלו
בפרק זה יהיו למשל אלו מוצרים לייצא ,לאילו טריטוריות ותכנית עבודה למימוש ההכנות ליצוא.
אחר שעמדת על יתרונות היצוא והתרשמת מהפוטנציאל שלו לעסק שלך כמו גם הקשיים והאתגרים שבו,
ניתן להתחיל בתהליך בדיקת המוכנות לשיווק בינלאומי ותכנון היצוא .בעוד שניתן להתפתות ולקפוץ ישר
לשלב של הכנת תכנית שיווק מפורטת ,חיוני לבחון ראשית את העסק שלך השוק ולזהות אם יש פערים
לקראת תחילת שיווק בחו"ל ויצוא .הכנת תכנית שיווק וכתיבה עורכת זמן רב וחבל יהיה להשקיע בה
מאמצים אם לא עברת שלב נוכחי זה ,שיתכן כי בעקבותיו תחליט על דחיית פעולות היצוא למועד אחר.
כמו כן ,היה ותחליט בתום שלב זה להתקדם בתהליך לקראת תכנית שיווק הרי שהמידע שאספת או
מקורות המידע שפתחתה והמענה לשאלות שיוצגו בהמשך יעזרו לך בתכנון האסטרטגי וכתיבת תכנית
שיווק יעילה.
התרשים הבא מציג את הצעדים הבאים שנעבור בפרק זה:

בחינת מוכנותך
הכנה מעמיקה
מקורות מידע
מחקר שוק
בחירת מוצרים
בחירת טריטוריות

תכנית פעולה
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מדוע כדאי לך לעבוד לפי השלבים ולמלא את השאלונים:










בחינה מהירה של רמת המוכנות והמחויבות שלך ליצוא.
הבנת הפוטנציאל של מוצריך או שירותיך בחו"ל.
המידע והקשרים שתאסוף יקרבו אותך אל שווקי היעד ויתנו לך נקודות זינוק יפה.
בחירת המוצרים ליצוא.
בחירת טריטוריות היעד.
תשתית להכנת תכנית השיווק (פרק )4
תשתית לבניית מסרים לצורך גיוס משקיעים או מימון (הפניה פרק .)6
תכנית פעולה מה נדרש כאי להתכונן יצוא.

.2.1

בחן את העסק שלך

הסתכלות על העסק שלך כיום וניתוחו יסיעו לך בהחלטה האם כדאי לפנות ליצוא ומה מידת המוכנות
והמחויבות שלך לתהליך מורכב זה.
בטרם תמשיך ,בחן את עצמך לגבי מידת מחויבותך ומוכנותך להיכנס לתהליך השיווק הבינ"ל והיצוא:
 .1האם יש לך מוצר או שרות הנמכר בהצלחה בשוק המקומי בישראל?
כן/לא
 .2האם אתה ערוך ויש לך המשאבים הכספיים וכוח האדם לבצע מחקר שוק מקיף על סמך מקורות
מידע משניים וראשוניים (פרקים ל ? )3.4
כן/לא
 .3באיזו מידה חברתכם מוכנה להשקיע בתהליך יסודי בהכנה ליצוא?
כן/לא
 .4האם חברתך התנסתה ביצוא או להנהלתה ניסיון בעסקים בינלאומיים?
כן/לא
 .5האם יש לך או בכוונתך להקצות עובד לטיפול במכירות בינ"ל?
כן/לא
 .6האם חברתך נוהגת לעמוד בלוחות זמנים?
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כן/לא
 .7האם אתה מתכוון ומסוגל לכתוב תוך  6חדשים תכנית שיווק מפורטת לשיווק בינ"ל כמו זו
המופיעה בפרק " 4הכנת תכנית שיווק" ?
כן/לא
 .8האם יש לך יכולת ייצור ו/או קבלני משנה או מומחים (אם אתה עוסק במתן שרותים) הדרושים
כדי לספק ביקושם נוספים משווקי היעד בחו"ל?
כן/לא
 .9האם יש לך המשאבים הפיננסיים לממן את פעילות השיווק והחדירה בחו"ל ,דוגמת אלו שבפרק
 4הכנת תכנית השיווק")?
כן/לא
 .10האם כל הנהלת החברה מחויבת לתהליך השיווק והחדירה לחו"ל ולטיפול ביצוא (זמן וכ"א) ?
כן/לא
 .11האם יש לך יכולת ומשאבים לספק תמיכה ושירותים לאחר המכירה בשוק היעד ברמה שלפחות
משתווה ואף גבוהה יותר מזו הניתנת ללקוחות בארץ ?
כן/לא
 .12האם יש לך ניסיון ,יכולת ומשאבים כספיים להתאמות מוצר ,אריזה ,קבלת אישורים וכד'
לדרישות ,רגולציה ,צרכים וההעדפות של שווקי היעד?
כן/לא
 .13האם לחברה (במקרה של טובין) או לעובדיה הניסיון בשינוע וסחר בינ"ל כולל עבודה מול
משלחים בינ"ל?
כן/לא
 .14האם לחברה (במקרה של טובין) או לעובדיה הניסיון בטיפול בשיטות תשלום בסחר בינ"ל
כן/לא
 .15האם למוצרים או לשירותים שלך יתרונות תחרותיים ברורים (איכות ,מחיר ,ייחוד ,חדשנות וכד')
על פני מתחריך?
כן/לא

בהתאם למספור השאלות שלעיל להן ניתוח והסבר על חשיבות כל אחד מהנושאים שהועלו בשאלות
שלעיל בהתאמה:
 .1אלא אם כן המוצר שלך מלכתחילה לא נועד לשוק בארץ ,מדוע אתה חושב שהוא יצליח בחו"ל
למרות שעוד לא נמכר ונוסה בארץ? יש הטוענים שהשוק בארץ קטן או שהלקוחות בארץ קשים.
יתכן וזה נכון ,אבל יש לצפות שבשווקים בחו"ל התהליך יהיה קשה עוד יותר ,מהסיבות שמנינו
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בפרק  2.2וב  .2.4האם נכון לדלג על שלב ההתבססות בארץ לפני שאתה פונה לשווקים
בחו"ל?
 .2על חשיבות המחקר וסקר שוק ומגוון המקורות המידע משניים וראשוניים .על סמך מה בכוונתך
לקבל ההחלטה האם לייצא ואם כן ,אילו מוצרים ובאלו ארצות?
 .3תהליך בדיקת מוכנות החברה ובשלותה ליצוא ומענה כהלכה על השאלות המוצגות בפרק זה
אינו פשוט ועשוי להמשך עד מספר שבועות .אם אין לך פנאי לעסוק בכך ,האם יהיה לך זמן
לעסוק בשיווק הבינלאומי וביצוא עצמו?
 .4פעולות היצוא מערבות בתוכן מספר תחומי התמחות בהן שיווק ומכירות בינ"ל ,סחר בינ"ל
ולוגיסטיקה ,שיטות תשלום ,סוגיות משפטיות ועוד .אם אין לחברתך ניסיון ביצוא או כ"א דובר
אנגלית ומנוסה ,האם אינך חושש שהפעולות יהיו מורכבות יותר ,עם ריבוי טעויות ועם בזבוז כסף
וזמן?
 .5הקושי הראשוני ביצוא הוא בחדירה .מכירה בחו"ל שונה ממכירה בארץ :אתה לא מוכר בשוק,
השפה והתרבות העסקית שונה ,דרישות הלקוחות שונות המתחרים גדולים וחזקים יותר –
בשביל כל אלו צריך אדם שהתנסה במכירות בינלאומיות ודובר שפות (לפחות אנגלית).
 .6פעולות היצוא מורכבות יותר מאלו של מכירה בארץ בשל המרחק ,השפה ,הבדלי ציפיות
,לוגיסטיקה ובכלל רמת חוסר ודאות גדולה יותר .אם אינך נוהג לעמוד בלוחות זמנים בארץ האם
נראה לך שתעמוד בזמנים בחו"ל ? האם אינך מסתכן ביצירת תדמית בעיתית לחברתך וכישלון
בחדירה ללקוחות נוספים?
 .7על חשיבות הכנת תכנית שיווק ואופן הכנתה ראה בפרק  4הכנת תכנית שיווק .האם היעדר
החלטה על בניית תכנית שיווק אין משמעותה החלטה על כך שאין תכנית יצוא ושהמזל יסדר לך
את מה שלא טרחת לתכנן?
 .8אם אתה עוסק בייצור האם יש לך מספיק מכונות ,שטח יצור או אחסון לספק הביקושים
הנוספים? אם אינך ערוך לכך ,האם אינך חושש שתפגע בלקוחותיך הראשונים? .אם אתה ספק
שירותים ,האם נראה לך כי המומחים שלך יוכלו לספק את השרות בשפה שאינה אנגלית או
שפת ארץ היעד?
 .9החדירה לחו"ל והשיווק הבינ"ל עולים כסף רב .אלו המתבססים על כך שקודם יתחילו עם
המכירות וההכנסות מהן יממנו את המשך החדירה ,לרוב טועים .החדירה הראשונית היא קשה
ויקרה מאד :זכור ,אינך מוכר בשווקי חו"ל כמו שהית מוכר בארץ והלקוחות הראשונים שירכשו
את מוצריך נוטלים על עצמם ,מנקודת מבטם סיכון ,ברכישת מוצריך .מדוע שירכשו מוצר מחברה
לא מוכרת ,קטנה ורחוקה ואולי ללא משרד מקומי? נסיעות לחו"ל ,תערוכות ,יצירת תוכן ,אתר
אינטרנט מקצועי מותאם באנגלית ושפות אחרות ,יחסי ציבור ,חומרי שיווק מקצועיים ופעילות און
ליין וברשתות החברתיות הן רק חלק מהפעולות הצורכות משאבים רבים .בנוסף ,זכור שאתה
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מתחרה מול חברות בינ"ל עם משאבי שיווק וניסיון בינ"ל רב משלך .עוד הוצאות שיווק ,בהתאם
לתכנית השיווק שתגבש ,מופיעים בפרק  4על תכנית השיווק .למקורות מימון פנה לפרק .6
כיצד תגיע אל לקוחותיך ותתמודד מול מתחריך ללא פעולות וכלי השיווק שעולים כסף רב?
 .10פעולות השיווק והיצוא דורשות זמן ניהולי רב לשיווק ,מכירות ,התאמת המוצר ,ייצור,
לוגיסטיקה ,התקנה ותמיכה – שחוצות מחלקות .אם אינך ערוך להקדיש זמן זה שקול בקפידה
את צעדיך או פנה לשרותיה של חברת סחר ושיווק בינלאומי
/http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies
 .11הלקוחות בחו"ל מצפים לרמת שרות הזהה ולעתים העולה על זו שאתה נותן ללקוחות בישראל.
האם אתה ערוך לכך? מי יתן מענה ללקוחות ובשפה הראויה ,מי יספק השרות ,חלפים החזרות
וכד'? גישה של קודם נמכור ואח"כ נדאג לשרות היא מסוכנת ועלולה לאכזב את לקוחותיה
ולשרוף אותך בשוק.

 .12ביצוא פעמים רבות יש להתאים את המוצר או אריזתו והתיעוד שלו לתקינה ,רגולציה או דרישות
שווקי היעד .אם לא בדקת את הדרישות בשוק היעד או אינך ערוך לבצע כל שינויים במוצר אז
כיצד תספק לשוק היעד את מה שהוא דורש?
 .13במקרה של טובין ,פעולות היצוא מצריכה היכרות עם תחום הסחר הבינלאומי הכולל סיווג של
טובין ,אריזה ,סימון מוצרים ,תמחור תנאי מכר ,לוגיסטיקה ואמצעי שילוח ,הסכמים ומסמכי סחר
בינלאומי  ,מכסים וביטוח .בתחומים אלו מסתייעים בחברות שילוח בינ"ל ואולם גם אז יש צורך
בניסיון בעבודה מולם .עוד על תחום זה ראה בפרק  5ההובלה ודוקומנטציה  .מי בחברתך יעסוק
בהיבט זה של היצוא?
 .14בסחר בינלאומי יש רגישויות ,סיכונים וסיבוכים הנובעים מהמרחק ובעיקר לגבי מועד העברת
החזקה על הסחורה .לדוגמא ניגוד אינטרסים בין היצואן שרוצה לקבל את הכסף מוקדם ככל
האפשר ,אך יחד עם זאת לא לאבד את השליטה על הבעלות על הסחורה לפני קבלת התשלום
לבין היבואן המעוניין לדחות את התשלום ,כדי לנצל את תקופת האשראי לשיווק הסחורה .עקב
כך התפתחו שיטות ומנגנונים לתשלום המגדירים את זמן התשלום ,צורת התשלום ,מקום
התשלום והמטבע .עוד פרטים ראה בפרק  5ההובלה והדוקומנטציה .מי יטפל שתבחר בשיטת
התשלום המתאימה לך ותקבל את כספך?
 .15האם יש משהו ייחודי או מבדל במוצר או שרות שלך? עד כמה קל להעתיקו? למה המוצר שלך
אטרקטיבי לשווקים בחו"ל ומדוע שמשהו יטרח ויסתכן לרכוש אותו ממך?
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תוצאות וציון
אם ענית "כן" ל 11-15 -שאלות ,כל הכבוד
אתה מבין את המחויבות ,האסטרטגיות והמשאבים הנדרשים על מנת להיות יצואן מצליח ונראה שיש לך
בשלות עסקית לכך  .מדריך זה יכוון ויסיע לך בתכנון המשך הדרך כמו גם ביישום הצעדים הבאים .אתה
גם מוזמן לפנות למרכז לסיוע ליצואנים קטנים במכון היצוא כדי לקבל תובנות נוספות על התהליך ולבחון
את מסלולי הסיוע

אם ענית "כן" ל 7-10 -שאלות ,לא רע
נראה שאתה רציני בכוונותיך ויש לעסק שלך פוטנציאל להצליח ביצוא .עם זאת ,ישנן חולשות ופערים
ברמת המוכנות שלך .מומלץ ללמוד ולהשלים מדריך זה וכן לפנות לגורמי הייעוץ ,ההדרכה והמידע
המוזכרים בו ,בטרם תשקיע מאמץ בתהליך עצמו .בתום התהליך הנך מוזמן לערוך את המבחן שלעיל
שוב בתקווה שתהיה מוכן להמשך בתהליך היצוא.אם ענית "כן" על פחות מ  7שאלות – אינך מוכן ככל
הנראה
עליך לעשות שיעורי בית ולסגור פערים רבים לפני שתתחיל לייצא .עליך להשקיע בשלב זה תשומת לב
רבה לבחון את בשלות העסקית שלך ושל חברתך ובהמשך לשקול קבלת סיוע מהמקורות והקורסים
המצוינים במדריך זה .מומלץ לשקול שוב האם ברצונך להכנס ליצוא או לדחות זאת לשלב מאוחר יותר.
אם הנך החלטי וברצונך להתחיל בפעילות בשלות ומוכנות ,פנה למרכז יצואנים (לינק) לברור והפנייה
לגורמים מקצועיים מתאימים.
לאחר שתוכל לעבור בהצלחה את המבחן ,הנך מוכן לבדיקה יותר מעמיקה של החברה שלך.

.2.2

בחינה מעמיקה של מוכנות החברה שלך לשיווק בינ"ל ויצוא

עברת את השלב הקודם של המבחן וזו התחלה טובה ,אולם הדרך עוד ארוכה .בתהליך הבדיקה הצעד
הבא שנרצה לעשות הוא לבחון את העסק שלך לעומק ולהצביע על ההכנות שנדרשות לשיווק הבינ"ל
וליצוא.
 .1האם העסק של מצליח בשוק המקומי בישראל? כמה לקוחות יש לך?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .2אם כן ,מנה מהן הסיבות להצלחה זו?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .3מהו שעור הגידול במכירות או בהכנסות של העסק שלך ב  3השנים האחרונות?
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 .4איזה שעור גידול אתה צופה לעסק שלך ,ללא היצוא ,ל  3השנים הבאות ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 .5מי הם המתחרים המקומיים שלך והאם הם מייצאים?
שם מתחרה

האם מייצא ,ולאן?

 .6מנה את הסיבות שאתה רוצה לייצא? למשל :הגדלת המכירות והרווחיות ,הקטנת התלות בשוק
המקומי ,ניצול כושר ייצור ,הקטנת התנודתיות בביקושים מסיבות עונתיות וכד')
סיבה ליצא

 .7האם ניסית בעבר לייצא? אם כן ,מה היו הסיבות לאי הצלחה ומהן מסקנותיך?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .8תוך כמה זמן אתה מצפה לקבל החזר על השקעותיך בשווקים בחו"ל?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19

בחזרה לתוכן העיניינים

( למשל :מינוף

 .9מנה את היתרונות שאתה מצפה מהיצוא כמו גם חסרונותיו – עבור חברתך:

חדשנות טכנולוגית לכמה שיותר שווקים ,שיפור איכות המוצר לסטנדרטים בינלאומיים ,מול
הצורך בהשקעה בהתאמת מוצר לשווקים בחו"ל או השקעה גבוה מאד בשיווק בינ"ל
חסרונות היצוא

יתרונות היצוא

 .10בקצרה ,מהם היתרונות היחסיים שלך על פני מוצרים של מתחרים מקומיים או בינלאומיים
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .11כח אדם והנהלה
א.

האם יש לך מנהל מכירות בינ"ל עם ניסיון בינ"ל ,דובר אנגלית ובעל רגישות לשפות
ותרבויות שונות ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------במידה ולא ,מומלץ לפנות ליחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי המסייעת ליצואנים במתן
מידע ,ייעוץ ,המלצות לפעולה ובפתרון סוגיות במגוון תחומים ובהם בין היתר שיווק בין-
לאומי .הבולטת שבתכניות היחידה היא תכנית "מנהל יצוא" בה תוכל לקבל ליווי צמוד של
מנהל יצוא בהיקף משרה חלקי במימון משותף של חברתך ושל המכון .עוד פרטים ב
/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/Exportmanager

ב.

האם יש לך כ"א מתאים לטיפול בלוגיסטיקה?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ג.

האם יש בחברתך דוברי אנגלית?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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מי יספק הרכבה/התקנה ותמיכה ללקוחות בחו"ל?

ד.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------האם יש לך או בחברתך הכרות עם שיטות תשלום בסחר בינלאומי?

ה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ו.

במדד של  1-10מה מידת המחויבות של החברה שלך לפעולות החדירה לשווקים בחו"ל
והיצוא (  10רמת מחויבות מירבית ;  1אין כוונה /יכולת לעסוק בנושא)
תפקיד

שם

 %זמן שיושקע ביצוא

מידת מחויבות

 .12ייצור
א.

האם יש לך עודף כושר ייצור לספק הביקושים מחו"ל?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ב.

האם יש תנודתיות/עונתיות המאפיינת הביקושים עם השלכה על יכולת הייצור שלך?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .31אלו התאמות מוצרים ואישורים נדרשים על מנת לתמוך בתקינה ,דרישות טכניות רגולציה או
צרכי וטעמי הלקוחות:
א.

במוצר עצמו
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________________________
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ב.

האם בנוסף יש דרישות רגולטוריות או תקנים חשובים? האם נדרש תקן  ? ISOתקן האיחוד
האירופאי  ? CE Markתקנים אחרים? יש לבדוק ולטפל בעניין מבעוד מועד כי אחרת זה
עלול להיות מאוחר מדי ותתקע במחסום כניסה לשוק היעד והפתרון יהיה יקר מאד ,הן בזמן
והן בכסף .עוד על תקינה ורגולציה בינלאומית ב
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/StandardRegul
/ation/news,678
מומלץ להתייעץ ביועץ מומחה ביחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי במכון היצוא.
היחידה מסייעת ליצואנים במתן מידע ,ייעוץ ,המלצות לפעולה ובפתרון סוגיות במגוון
תחומים ייעוץ מקצועי ממוקד מוצר ,כולל ביקור במפעל חינם לחברי מכון
/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------האם מוצריך מחייבים אישורים ורישיון יצוא? הרשימות המחייבות רישיון יצוא מפורסמות
באתר משרד התעשיה המסחר ,והתעסוקה,
http://www.tamas.gov.il/nr/exeres/8d4c4f5c-a305-4ca3-aac8-2eb615f5d202.htm
ספר סיווג טובין ביצוא הוא הכלי המרכזי לסיווגם של טובין המיוצאים מישראל.
סיווגם הנכון של הטובין הוא המפתח לקביעת הצורך באישורים שונים ,רישיונות ,וכן כל יתר
תנאי היצוא בהתאם לחוקים השונים ,התקנות וההוראות .קישור לתעריף היצוא ברשות
המיסים

/http://62.219.95.10/TAARIFCUSTOMSEXPORT

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ג.

התאמות באריזות .עוד על אריזות ראה ב
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/PackgingforExp
/ort
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ד.

תיעוד המוצר
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ה.

התאמות המוצר לחיי המדף
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ו.

התאמות המוצר לשינוע .עוד על שינוע והובלה ב
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/PackgingforExp
/ort
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .14שינוע והובלה
א.

האם קל להוביל את המוצר שלך?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ב.

האם עלויות השינוע פוגעות ביכולת לקבוע מחיר תחרותי?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

ג.

האם ידוע לך שיעור המכס למוצריך במגוון ארצות יעד פוטנציאליות?

מומלץ להתייעץ ביועץ מומחה ביחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי במכון היצוא .היחידה
מסייעת ליצואנים במתן מידע ,ייעוץ ,המלצות לפעולה ובפתרון סוגיות במגוון תחומים בסחר
הבין-לאומי ,הכוללים :תמחור לייצוא ,חוקיות הייצוא ונוהלי מכס ,הסכמי סחר ,כללי מקור ומסמכי
מקור ,משפט מסחרי בין-לאומי ,תקינה בין-לאומית ולוגיסטיקה בקישור
/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u

________________________________________________________________
________________________________________________________________

 .15משפטי  -הערכות משפטית לפעילות מסחרית בינ"ל:
א.

האם אתה יכול למכור או להשתמש בטכנולוגיה ובשם המסחרי הקשורים במוצר שלך
בשוקי היעד מבלי לפגוע בזכויות קניין רוחני קיימות?

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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ב.

האם יש לך עם מי להתייעץ בעניין בדיקת חוקי מכר טובין בינלאומיים ועריכת הסכמי תיווך,
הפצה ,סוכנות ,נציגות ,זכיינות  ,הקמת סניף חברה באספקט הבינ"ל? עוד על ההיבטים
המשפטיים ב http://www.slideshare.net/fullscreen/IsraelExport/ss-10588424/1
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

 .16כללית  -האם יש משאבים או דרישות נוספות שתזדקק להם לצורך היצוא?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

 .17ההיבט הכספי  -איזו השקעה נדרשת ל:
סעיף
הוצאות השיווק בינ"ל

השקעה ב$
*

הגדלת כושר הייצור
התאמות מוצר
מערך תמיכה וחלפים – אם רלוונטי
מנהל מכירות בינ"ל
עובד לטיפול בשילוח ובלוגיסטיקה
השקעה אחרת :הוסף
סה"כ השקעה

* העזר בסעיף  4.7.3.4קידום מכירות ותקשורת שיווקית בפרק הכנת תכנית השיווק לדוגמאות של
פעילויות או כלים
מומלץ להתייעץ ביועץ מומחה ביחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי במכון היצוא .היחידה מסייעת
ליצואנים במתן מידע ,ייעוץ ,המלצות לפעולה ובפתרון סוגיות במגוון תחומים בסחר הבין-לאומי ,הכוללים:
ייעוץ פיננסי ניתוח אפשרויות מימון ,כולל סבירות לקבלת אשראי בנקאי נוסף .פרטים ב
/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u
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אחרי שמלאת שאלונים אלו יש לך תובנות יותר מעמיקות על העסק שלך ומוכנותו ליצוא .כעת נעבור
לשלב יותר מאתגר  ,בו אין לך שליטה מלאה על מידע ואי הודאות גדולה יותר :מחקר על השוק והענף
שלך בעולם .אולם על מנת שתוכל לאסוף מידע איכותי וביעילות אנו רוצים לסייע לך בהכוונה למקורות
ורעיונות מאין להשיג מידע זה.
.

.2.2

איסוף מידע ומחקר שוק

מידע עסקי מירבי על לקוחות היעד ,מגמות בענף ,מתחרים וגורמים אחרים בשוק של החברה הינו כלי
ראשון במעלה לצורך התכנון וההיערכות בהמשך ליצוא ולצורך קבלת החלטות מושכלות .אחד הקשיים
הגדולים בשיווק בינלאומי הוא הפער בין המידע הנדרש לבין הקושי בהשגתו .קשיים טיפוסיים נובעים מכך
ש:


ביצוע מחקרים איכותיים ומעמיקים אינם בתחום ההתמחות של החברה



הזמנת סקר שוק יעודי ע"י חברה מתמחה הינו יקר מאד



מגוון הטריט וריות ,כולל אזורים בתוכם ,סגמנטים וורטיקלים מרובים ומגוונים מקשים על
ההחלטה מאין להתחיל הבדיקה



רכישת מחקרים מוכנים אינה זולה גם היא מה גם שהמידע שם כללי ואינו ממוקד בצרכי החברה

יש הטוענים כי במקרים של יצוא עקיף כמו ע"י חברות סחר (ראה קישור בפרק  )4.7.3.3.2אין צורך
במחקר שוק .ואולם גם במקרים אלו אין הטענה לגמרי נכונה ,שכן יש חברות יצוא המתמחות בטריטוריות
ספציפיות ולכן רצוי לבחור את חברת היצוא לאחר שבחרת בשווקי היעד .ובכלל ,ידע הוא כח ,גם אל מול
ערוצי המכירה ,אותם תפתח בהמשך.

מקורות מידע לשיווק בינלאומי וליצוא
ניתן לחלק את מקורות המידע לשני סוגים:
 .1מקורות מידע משניים
 .2קורות מידע ראשוניים
מקורות מידע משניים


מרכז המידע והמודיעין העסקי של מכון היצוא  -הוא נקודת פתיחה מצוינת לאיתור מידע משני :מגוון
מחקרי שוק לרכישה ,דוחות של אנליסטים ומאגרי מידע שבתשלום ומוצעים בהנחה משמעותית
לחברי מכון היצוא ,חבילת מידע מקצועית תוך  24שעות ,מידע על נתוני היצוא והיבוא של המוצר
שלך בעולם ,חיפוש עצמי בספרייה הדיגיטאלית של המכון  -עיון במחקרי שוק איכותיים בספריית
המכון במחירים מוזלים

/http://www.export.gov.il/heb/Services/Information
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מחקרים ומאמרים ברשת האינטרנט של מומחים ,יועצים או אנליסטים– בין אם בחינם או בתשלום



מקורות אחרים כללים :קרן המטבע הבינלאומית ,ארגון האומות המאוחדות וה OECDן?



מקורות על טריטוריה ספציפית כמו למשל על הודו סין במרכז המידע של מכון היצוא -
/http://www.export.gov.il/heb/Services/Information/InfoChinaIndia



בלוגים של חברות או של מובילי דיעה ומומחים בתחום



פורומים וקבוצות דיון און ליין



פורטלים אינטרנטיים ומגזינים ענפיים (און ליין או בדפוס)



מדיה חברתית וקבוצות מקצועיות שבהן:



o

מידע כללי על הענף ומגמות בו

o

שבחים או לתלונות של לקוחות על מתחרים

אתרי אינטרנט של מתחרים :
o

שווקים בהם הם נוכחים ופעילים

o

מוצרים וטכנולוגיות

o

לקוחותיהם

o

צינורות הפצה דרכם הם מוכרים

o

היכן היו להם הצלחות לאחרונה (לרוב ממדור החדשות)

o

בחברות נסחרות – דוחות שנתיים ומצגות עם מידע מפורט על השוק וגודלו ,מגמות ונתח
השוק שלהן – לרוב זמין להורדה

o

תערוכות ואירועים שבהם הם משתתפים



דפים עסקיים ופרופילים של מתחרים במדיה חברתית



כלים דיגיטליים – המאתרים והמנטרים מידע ,נושאי שיחה ,פרסומים ומגמות ברשת .הבולטים
שבהם:
o

 - www.google.com/alerts - Google alertsכלי הנותן לך התראות למיל כל פעם שעולה
לרשת מידע על מילות חיפוש שבחרת (כמו הענף שלך או שם מתחרה)

o

כלים לבחינת מילות מפתח  -כמו - Google AdWords Keyword Planner
 https://adwords.google.com/KeywordPlanner#search.noneהמאתר מילות חיפוש
בתחום שלך וכן מידת הפופולריות ורמת התחרותיות שלהן

o

 - Google Trendsלאיתור נושאים חמים וניתוח מגמות ע"י מדידת והשוואת פופולריות
החיפושים לאורך ציר הזמן www.google.co.il/trends
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o

אם יש לך אתר אינטרנט הרי שבעזרת כלי אנליטיקה ,כדוגמת Google Analytics
 www.google.com/analytics/תוכל לקבל מידע על חיפושים נפוצים ,תכנים שלקוחותיך
צורכים ,התפלגות תנועה לאתר לפי שפה או ארצות יעד.

o

תיבת החיפוש באתר שלך :לבדוק אלו חיפושים ונושאים מעניינים את המבקרים בו

o

ישנם עוד כלים און ליין במדיה חברתית המאתרים מוביל דיעה ,פופולריות של תכנים
שפורסמו ,מילות מפתח של מתחרים ואתרים המקשרים לאתרי מתחרים.

במקרה של יצוא לא ישיר לעתים זהו ערוץ חיפוש המידע המרכזי וחברת הסחר תתמקד ביתר הבדיקות
ממקורות מידע ראשוניים.
מקורות מידע ראשוניים
מומלץ להשתמש גם במקורות מידע ראשוניים בנוסף למקורות המידע משניים שהם לרוב כלליים מדי
ואינם מספקים מידע ממוקד בתחום העיסוק של החברה או בשווקים ספציפיים שמעניינים אותה .דוגמאות
למקורות מידע ראשוניים אליהן נוכל לפנות באופן יזום:


מובילי דיעה ,מומחים או יועצים ענפיים המתמחים בענף ושלעתים ישמחו לחלוק במידע – גם
ללא תשלום.
בהקשר לכך ניתן להסתייע במסלול  I Market Onlineשל מרכז המידע של מכון היצוא בקישור
 /http://www.export.gov.il/heb/services/information/newservices/news,5592המאפשר
לך ליהנות משיחה עסקית עם מומחה או אנליסט בינלאומי מוביל .המומחה יעניק לך תובנות
מקצועיות פרטניות "מהשטח" הנסמכות על שנים של ניסיון בשוק היעד אליו תרצה לייצא או
בתחומים הטכנולוגיים של המוצר.



לקוחות קיימים בחו"ל -מהווים מקור מידע מצויין על השווקים שלהם .חברות רבות שוכחות זאת
ומתמקדות רק במתן שרות ללקוח או ניסיון למכור לו מוצרים נוספים ואינן נעזרות בידע הרב
שעשוי להיות ללקוח על השוק



פניה לארגונים והתאחדויות ענפיות/מקצועיות – דרך מצויינת להתערות בשוק היעד ולהתעדכן
במגמותיו ושחקניו – בין אם בבקשת מידע ובין אם בבקשה לשיתוף פעולה



חברות ישראליות הפועלות בענף במוצרים משלימים או תחומים דומים והמייצאות



תערוכות וכנסים – כמשתתפים -הן בלימוד נושאי הכנס ,איתור מובילי דיעה ושיחות עם מציגים,
מתחרים ומבקרים



פורומים וקבוצות דיון אול ליין –דרך מצויינת להתחבר לשוק ולשאול שאלות ענייניות את כלל
חברי הפורום או חברים מסוימים בו



קרנות הון סיכון – במיוחד עבור חברות סטרטאפ – בהן יש לעתים מומחים לענף החברה



לקוחות מטרה – אתם נפגש במסגרת משלחות ,תערוכות או בכל אופן אחר



חברות סחר ופיתוח עסקי בינלאומי –מקורות המידע הראשוניים מהווים חלק אינטרגרלי מתכנית
פיתוח עסקי רחבה אותם החברות מעניקות.
פרטים ב /http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies/SiuaTrade :
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לבדיקה ממקורות מידע ראשוניים יש יתרון נוסף – עצם הפניה לגורמים בענף יוצרת לחברה רשת של
קשרים שבעתיד ,ולאחר שתושלם תכנית השיווק ,ניתן יהיה להסתייע.
ההערה :תהליך איסוף המידע וניתוחו עשוי להיות תהליך מתמשך ,במיוחד בחברות טכנולוגיות וסטרטאפ
העוסקות בשווקים ותחומים בעלי קצב שינוי גבוה ולכן תהליך איסוף המידע ומלווה את כל חיי העסק -
ועל כן יש להקצות לו את המשאבים המתאימים גם לאחר תחילת היצוא.

28

בחזרה לתוכן העיניינים

.2.2

מחקר שוק :מאפייני השוק ,פוטנציאל היצוא ורמת התחרות

כעת ,לאחר שנחשפת למקורות מידע ,תוכל ללמוד ולהכיר את מאפייני השוק ,פוטנציאל היצוא שלו ורמת
התחרותיות שלו.
תוך הסתמכות על מקורות המידע שציינו ואחרים ענה בכתב על השאלות הבאות:

 .1אלו הם הפרמטרים העיקריים המשפיעים ישירות על הענף וגודל השוק הפוטנציאלי שלך (למשל
לחברה המוכרת ציוד רפואי לבתי חולים יתכן ומספר המיטות הקיים וכן אלו שבבניה הם
הפרמטרים הרלוונטיים ואלו לזו המספקת טכנולוגיה למחזור מי שפכים יתכן ועלות המים היא
המכרעת) .ענה בטבלה שבשאלה הבאה.
 .2מהם הגורמים הכלליים והסביבתיים כמו הגיאוגרפיים ,אקלימיים ,תרבותיים ,כלכליים ,פוליטיים,
משפטיים וחברתיים שעשויים להשפיע באופן עקיף אך משמעותי על השימוש במוצר/שירות
שלך? (למשל במדינות עם מודעות סביבתית גבוה ותקינה מחמירה בעניין עשויה להיות
השפעה על פוטנציאל שוק למוצרים החסכוניים באנרגיה)

שם מקור המידע

פרמטרים כלליים

פרמטרים ישירים בענף

 .3האם הענף שלך היה בעולם במגמת גידול ב  3השנים האחרונות ? אם כן ,ציין בכמה?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4אלו מגמות אתה מזהה בענף שלך העשויים להשפיע על הצמיחה של הענף שלך או על זה של
המוצר או השרות שלך .כמו למשל :שינוי בהתנהגות ובהרגלי צריכה ,שינויים טכנולוגיים,
רגולציה חדשה ,קונסולידציה של חברות ,שינויים במודלים עסקיים המוצעים ,מגמות חברתיות,
מודעות לאיכות הסביבה וכד' .האם וכיצד יש בממצאים אלו להשפיע על פוטנציאל היצוא שלך?
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שם מקור המידע

אופן השפעה

תיאור המגמה

 .5האם וכיצד יש בממצאים אלו להעיד על מכשולים לכניסה לשווקים בינלאומיים או לגידול
המכירות בהם?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 .6פרט אם ומה חסר בשוק הגלובלי מבחינת פתרונות או ספקים הקיימים
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .7מהן הדרישות העיקריות של לקוחות בבואם לרכוש מוצרים דומים או מתחרים (פונקציונליות,
חדשנות ,עיצוב ,שלמות פתרון ,אחריות ,שרות ,מחיר ,פשטות הפעלה ,אמינות ספק  ,חדשנות)
– דרג לפי סדר חשיבות ותן ציון מ  1נמוך ועד  10חשיבות גבוהה.
דרישות לקוחות

ציון

30

בחזרה לתוכן העיניינים

 .8ציין בשווקי היעד מה הם הסגמנטים (פלחי שוק) העיקריים ומאפייניהם (או צרכיהם) של
הלקוחות במוצרי צריכה (למשל על פי מאפיינים דמוגרפיים ,סוציו אקונומיים וכד') או ורטיקלים /
סוגי חברות במוצרי  B2Bשרלוונטיים למוצריך.

סגמנט או סוג חברה /ורטיקל

מאפיינים

 .9מהם סוגי ערוצי ההפצה והמכירה (לינק לתת פרק בתכנית השיווק) המקובלים ולקוחות היעד
לפי סגמנטים או סוגי חברות/ורטיקלים (כמו חינוך ,שרשרת אספקה ,ממשלתי) אליהם הם
מגיעים

שם צינור ההפצה או מכירות

סגמנט או סוג חברה /ורטיקל
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 .10מי הם השחקנים בשוק המרכיבים את הסביבה העסקית בנוסף לספקים ולקוחות :כמו :יועצים,
מובילי דיעה ,ארגונים מקצועיים ,הרגולטור ,ספקי פתרונות משלימים ,וערוצי הפצה
ואינטגרטורים .ציין מספר דוגמאות .אלו יעזרו לך בהמשך בתהליך בחירת שוק יעד ואף בחדירה
עצמה.
שם שחקן

סוג שחקן ותפקידו

 .11ציין באופן כללי את ממצאך לגבי רמת התחרותיות של הענף שלך בעולם
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .12ציין מי הם המתחרים הבינלאומיים הבולטים בתחום שלך וכן את יתרונותיהם וחסרונותיהם – הן
כספק והן מבחינת המוצרים/שירותים .למשל מתחרה גדול מאד שיש לו משאבים כספיים גדולים
כיתרון אך חסרון שאינו גמיש להתאמת מוצרים לדרישות לקוחות בארצות יעד מסוימות.

שם מתחרה

שם מוצר

יתרונות

32

חסרונות

בחזרה לתוכן העיניינים

 .13ציין אם ידועים לך מחירים של מוצרים מתחרים של חברות בינ"ל או מקומיות בולטות בשווקי
יעד אפשריים ,שיטות תמחור ומודלים עסקיים ותנאי מכירה מקובלים (תכולת המוצר ,שרות,
אחריות ,אספקה ,החזרות)
שם מתחרה

שיטת תמחור  /מודל

מחירים

תנאי מכירה מקובלים

עסקי

נראה שכעת אתה מכיר את השוק והסביבה העסקית שלך הרבה יותר טוב .בא נתקדם לסעיפים הבאים
ונראה מה עושים עם מידע זה.

בחירת מוצרים ליצוא

.2.3

בשני השלבים הבאים נבחר מוצרים (אם יש לך יותר ממוצר אחד) וארצות יעד ליצוא .בדיקת היבטים אלו
יש לעשות במקביל ולבחון את ההשפעה של האחד על השני .למשל ,יתכן ובחרת מוצר ובשלב בחירת
שווקי היצוא התברר שדווקא בארצות אלו תעריף המכס גבוה ולכן מומלץ יהיה לחזור לתת הפרק של
בחירת המוצר.

 .1מנה המוצרים או השירותים שלהם יש לדעתך פוטנציאל היצוא הגבוה ביותר וציין את
יתרונותיהם וחולשתם ומדוע יש להם פוטנציאל ליצוא .בסס את תשובותיך על :


אם היו לך כבר מכירות של מוצרים אלו בחו"ל



המחקר הקודם שבצעת על פוטנציאל היצוא ומגמות בשוק ועל התחרותיות בענף .



ההצלחה שלהם בישראל



לידים שקבלת בגינם



מידע אם נרכשו ע"י חברות ישראליות לשימוש בחו"ל
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מוצר  /שירות

חולשות

יתרונות

סיבות להצלחה
פוטנציאלית ביצוא

 .2כעת בדוק את הסיווג של המוצר שלך ומה ההשלכה על מכסי יבוא במגוון ארצות יעד עיקריות.
בהתאם ,ציין מהי ההשפעה על תמחור מוצריך והתחרותיות שלהם.
זכור שיש השלכות למדינת היעד גם כאשר מדובר באותו סיווג מוצר .לעתים ,במדינות יעד
שונות יש לסווג במספרים אחרים על מנת להוזיל את שיעור המכס (בעיקר באותן מדינות
המגנות על הייצור המקומי שלהן) .לא חייבת להיות הקבלה בין הסיווג בארץ לסיווג במדינת
היעד ,כל עוד הסיווגים הנכונים נרשמים במקום הנכון.
עוד על שיטות המיון ומכסים ראה בפרק הלוגיסטיקה.
מומלץ להתייעץ ביועץ מומחה ביחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי במכון היצוא .היחידה מסייעת
ליצואנים במתן מידע ,ייעוץ ,המלצות לפעולה ובפתרון סוגיות במגוון תחומים בסחר הבין-לאומי ,הכוללים:
תמחור לייצוא ,חוקיות הייצוא ונוהלי מכס ,הסכמי סחר ,כללי מקור ומסמכי מקור ,משפט מסחרי בין-
לאומי ,תקינה בין-לאומית ולוגיסטיקה בקישור /http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u

מוצר

מדינת יעד

שעור המכס

סיווג
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 .3מומלץ לצמצם הרשימה ולבחור במוצרים או סדרת מוצרים עם קשיי החדירה הנמוכים ביותר
וסיכויי ההצלחה הגבוהים ביותר .גם אם יש לך רק מוצר אחד כדאי שתהיה מוכן לענות על
השאלות הקריטיות הבאות :מדוע מוצריך אטרקטיביים לשווקים בחו"ל וכן מדוע שמשהו
יטרח וירכוש אותם ודווקא מחברתך?

מוצר  /שירות

אטרקטיביות המוצר ללקוח בחו"ל

מדוע לקוח בחו"ל ירכוש
ממך המוצר

רצוי לעבור שוב על פרק משנה זה לאחר שתסיים את שלב בחירת טריטוריות ליצוא ולעדכנו בהתאם
לממצאים הנוספים שלך.
ברכות ,החלטת באלו מוצרים להתמקד במאמצי השיווק הבינ"ל והיצוא שלך!
אתה בוודאי מסתקרן בשלב מתקדם זה לדעת היכן כדאי להתחיל .ועל כך בסעיף הבא.
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בחירת טריטוריות ליצוא

.2.3

זוהי אחת מהסוגיות הקשות ביותר שבהם מתחבטים יצואנים מתחילים כמו גם היותר מנוסים .איפה
להתחיל – באלו ארצות להתמקד?
קשה יהיה למצוא מקור מסוים שיתן לך תשובה ברורה לנושא ,אולם ישנן כמה המלצות כלליות שלרוב
תופסות:


ראשית ,אם ענית על השאלות המאתגרות שהוצגו עד כה – אתה בכיוון הנכון



התמקד במספר קטן של טריטוריות – שכן אם תתפזר יותר מדי גם משאביך יתפזרו
והאפקטיביות של החדירה שלך בכל טריטוריה תקטן



חברות רבות בוחרות בשוק האמריקאי כשוק העיקרי למאמצי החדירה .הן עושות זאת על
סמך ההנחות שזהו שוק גדול מאד ,קל לעשות בו עסקים( ,ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות),
אין קשיים מיוחדים של תרבות או שפה והוא נתפס כשוק הומוגני .בעוד שטיעונים אלו נכונים
במידה רבה וחלק ניכר מהיצוא הישראלי הולך לארה"ב ,הרי אין להתעלם מהעובדות הבאות:
o

זהו שוק תחרותי מאד – הרבה מאד מתחרים ומה גם שהמטה של רבות מהחברות
הבינ"ל עשוי להימצא שם ולא קל יהיה להתחרות מולן בשוק הבית שלהן.

o

החדירה לשוק זה עולה הרבה מאד כסף :בין אם בנסיעות מהארץ ,תערוכות וכנסים ובין
אם נדרש הקמת משרד מקומי עם אנשים מקומיים המשתכרים ברמות שכר גבוהות מאד.

o

זהו שוק עם סטנדרטים מאד גבוהים – בין אם תקינה ,איכות מוצר ,רמת שרות ,לוחות
זמנים וכד' ולא סלחני .כישלון בחדירה עשוי לסגור את הגולל על מאמצי חדירה נוספים
שם .לשוק האמריקאי רצוי לרוב להגיע אחרי שאתה בשל והשתפשפת בשווקים אחרים .

o

ישראל איננה המדינה ה 51-של ארה"ב.
o

אנחנו דוברי אנגלית – לא "אמריקאית"

o

התרבות שלנו ובעיקר התרבות העסקית שלנו שונה לחלוטין.

אין בכך משום אמירה ששוק זה אינו ראוי לחדירה ,רק דאג לבסס את החלטותיך בנתונים
ותהליך מושכל.
 .1על סמך מחקר השוק שבצעת בשלבים הקודמים (פוטנציאל ומגמות בענף ורמת תחרותיות)
מנה מדינות בהן:
א.

מתקיימים הפרמטרים הנותנים את מירב הסיכוי ליצוא המוצרים שבחרת .אם ידועים
לך נתוני צמיחה בשנים האחרונות ציין בטבלה.

ב.

הוסף לרשימה ארצות בהן הצליחו חברות ישראליות או חברות זרות אחרות במכירת
מוצרים דומים ומשלימים – ציין את שם החברה בעמודת "סיבת בחירה"

ג.

הוסף לרשימה ארצות מהן נתקבלו לידים או בהן נוצרו קשרים עם שחקנים רלוונטיים
בשוק שהתעניינו במוצריך?

ד.

האם יש לך לקוחות בישראל המשתמשים במוצר שלך גם בחו"ל? הוסף לרשימה וציין
היכן?
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ה.

הוסף לרשימה מדינות עימם לישראל יש הסכמי סחר חופשי ( ראה
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/8A8AE4E9-3652-4DE4-841D C2F252E53709.htmוכן באתר מכון היצוא ב
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/TradeA
 /greementsאו בחיפוש עבור כל מדינה ב

 /http://www.export.gov.il/heb/Homepageובחירה בתפריט " הסכמים ויחסי סחר "
העשויים להפחית או להסיר מחסומים כמו מכס ,ולשפר את התחרותיות שלך.

ארצות

 %צמיחה שנתי ב  3שנים האחרונות

סיבה לבחירה

כעת אנו רוצים לסנן רשימה זאת .השאיפה היא להגיע למספר מצומצם של מדינות בהן יהיה לך
הכי קל להצליח ולא הכי מאתגר.
 .2מתוך טבלת הארצות שלמעלה ,מנה שמות מתחרים בינ"ל מובילים ,הפעילים בארצות אותם
סימנת ,שמטה החברה שלהן יושב בהן או שהן מנהלות משרד גדול שבבעלותם (לא מפיץ) .אם
ידוע לך נתח השוק שלהם ,ציין אותו .יתכן ותחליט לא לנסות להתחיל את פעולות החדירה
דווקא בשווקים בהם יושבות אותן חברות בינ"ל שצפויות להיות מתחרות מאד חזקות בשוק
הבית שלהן או בשווקים שהן החליטו לפתוח בהן משרדים ו/או שנתח השוק שלהן משמעותיים:
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ארצות

משרד של חברה בינ"ל

מטה של חברה בינ"ל

נתח שוק

 .3מתוך המדינות שנשארו לך ברשימה ,האם קיימים מתחרים מקומיים חזקים (מוצרים מעולים
ו/או נתחי שוק מאד גדולים) .יתכן ותחליט לא להתחרות במתחרה מקומי שהתבסס מאד חזק
ותעדיף להפנות משאביך לארצות בהן אין מוצר או שרות דומיננטי ושאולי בהן השוק פתוח יותר
להצעות מבחוץ .לחילופין אם ישנו מתחרה מקומי שנמצא בדעיכה ואיבוד שוק יתכן ונוסיף אותה
לרשימות היעד שלנו.

ארצות

מתחרה מקומי חזק  -הורד

מתחרה מקומי  -דועך

 .4הורד מהרשימה מדינות שבהן קיימים תנאי סף או מכשולים נוספים (כמו תקינה ,מכסים ,תמיכה
בסטנדרטיים ענפיים ,דרישה למשרד מקומי ,מגוון מוצרים ושירותים משלימים ,שפה שיהיה לך
קשה להתמודד איתה ,מרחק שיעלה את הוצאות השיווק או עלויות המשלוח ,היעדר הגנה על
פטנטים וכד') העשויים להקשות מאד את החדירה בשלבים הראשונים במשאבים שיש לך.

ארצות

תנאי סף או מכשול משמעותי
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 .5כעת בחר מתוך הטבלה את רשימת הארצות בהן החלטת להתמקד – סביב שלוש יכול להיות
כלל מנחה -וציין אותן:
ארצות נבחרות
.1
.2
.3

ברכות ,יש לך עכשיו יעדים גיאוגרפיים למאמצי היצוא שלך!
לסיום ,סכם את תוכנית הפעולה שלך להכנה לשיווק בינ"ל וליצוא.
במידה והנך זקוק לעזרה ניתן לפנות ליחידה לשרותי יעוץ במכון(לינק)

.2.3

תוכנית פעולה

בהתאם לארצות היצוא שבחרת ולפערים שגילית בתהליך ,מהן הפעולות הנדרשות להשלמת הכנת
החברה לשיווק בינ"ל וליצוא ,מי נושא באחריות ,לוחות זמנים לביצוע ותקציב (לנוחיותך בטבלה נתנו
מספר דוגמאות – תקן לפי מה שרלוונטי לחברה שלך)

פעולה

נשוא באחריות

גיוס מנהל מכירות

מנהל משאבי אנוש

התאמת מוצר לתמיכה

מנהל פיתוח

תאריך יעד

תקציב

בתקן
תיעוד מוצר לשפה

מנהל מוצר

מקומית
פניה ליעוץ למומחה

מנכ"ל

במכון היצוא

האתגר הבא שלך הוא הכנת תכנית שיווק .תשמח לראות שמחקרך ומאמצך בפרק זה לא היו לשווא ! גם
אם לא כתבת בעבר תכנית שיווק תוכל בעזרת ההנחיות בפרק הבא להכין תכנית כזאת.
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פרק  :2הכנת תכנית שיווק
.2.1

מהי תכנית שיווק וכיצד היא תועיל לך?

משהחלטת שחברתך מוכנה ליצוא ומחויבת לתהליך זה וכן בחרת מוצרים ושווקי יעד ליצוא ,השלב הבא
הוא גיבוש תכנית שיווק.
תוכנית שיווק מנתחת היכן נמצא העסק כיום ,מגדירה לאן הוא רוצה להגיע ,כלומר מטרות ויעדים
ומתארת בצורה מפורטת את כל הפעולות השיווקיות הנדרשות על מנת להשיג יעדים אלו .תכנית שיווק
היא מסמך אופרטיבי שכולל גם אסטרטגיה וגם צעדים לפעולה.
בניית תכנית שיווקית מאפשרת לפתח ראיה רחבה של האפשרויות העומדות בפני העסק ,תוך התייחסות
ליתרונותיו ולחסרונותיו היחסיים .הכנת תכנית שיווק ,ובהמשך היישום שלה בפועל ,הן המוקד והעיקר
של כל פעילות השיווק והמכירות בכלל והיצוא והחדירה לשווקים הבינ"ל בפרט .על מוכנות לשיווק
בינלאומי ותכנון היצוא דובר בפרק ההקדמה ובהקשר של תכנית השיווק הבינ"ל מדובר בצעדים שאמורים
לבצע כדי לקחת את החברה להצלחה ביצוא  .חברה שלא בונה תכנית שיווק משאירה את גורלה בידי
המזל .רבים שוכחים כי תכנית השיווק קובעת ,בין היתר ,יעדי מכירות .אם אין תכנית שיווק הרי שמשתמע
שלחברה אין יעדי מכירות או שאין כל קשר בין היעדים לבין הפעולות השיווקיות הננקטות.
יש חברות המסתפקות בהכנת תכנית עסקית .המניע להכנת תכנית זאת הוא לרוב הצורך בגיוס שותפים
אסטרטגיים ,משקיעים או מימון .מאחר והתכנית העסקית כוללת היבטים של השיווק חברות אלו עשויות
לחשוב בטעות שהתכנית העסקית היא חלופה מספיק טובה לתכנית השיווק .תכנית השיווק היא אמנם
ח לק מהתכנית העסקית אך היא מתמקדת מן הסתם ובאופן מפורט יותר בהיבטי השיווק בעוד שהתכנית
העסקית מכסה את כל תחומי פעילות העסק או המיזם ומדגישה היבטים פיננסיים ותזרימי מזומנים.
פעמים רבות כותבי התכנית העסקית הינם כלכלנים שתחום התמחותם אינו בשיווק בכלל ובשיווק בינ"ל
בפרט ולכן לא מומלץ להסתמך על כניסה מאורגנת לפעולות יצוא על סמך התכנית העסקית בלבד.
לעסק חדש או לעסק קיים שעומד להיכנס להשקעות מאסיביות ליצוא מומלץ להכין תכנית עסקית .מובן
שזו תתבסס במידה רבה על החומר ,ניתוח ובדיקה שבוצעו בפרק .3
לסיוע בהכנת תכנית עסקית ראשונית ניתן להיעזר בכלי שמציעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ב
 http://sba.economy.gov.il/Btools/Simulators/Pages/BusinessPlanSimulator.aspxאו לפנות למוקד
מעוף באזור מגורך

www.maof.co.il
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יש חברות המכינות תכנית שיווק שהמניע שלהן הינו קבלת מענק או כל סוג של סיוע או מימון מגוף
ממשלתי ,ציבורי או אחר  -סיוע המותנה בהכנת התכנית .הבעיה העיקרית במקרה זה היא שאין כל
מחויבו ת של המנהלים והעובדים וכלל הארגון לתכנית זאת ולכן איש לא יעבוד לפיה.
לחילופין ,ישנן חברות המכינות תוכיות שיווק חלקיות כחלק מתהליך תכנון תקציב השיווק השנתי .בעוד
שפעולה זו רצויה לכשעצמה ,תכניות מסוג זה מוצאות את עצמן במגרה מיד בתום הגשתן ופעילויות
החברה בפועל אינן קשורות לתכנית ובמידה רבה מקריות .אין כל צורך בהכנת תכנית שיווק אם אין כוונה
ליישמה.
יחד עם זאת ,מטבע הדברים ,בשיווק הבינ"ל רמת אי הוודאות גדולה ומחסור במידע אינו דבר בלתי
שכיח .על שיטות והכלים לאיסוף המידע דובר בפרק  3ואולם יחד עם זאת אין כל מניעה לעדכן מעת לעת
את תכנית השיווק כדי שזו תהיה רלוונטית ותניע פעולות רצויות למימוש היעדים.
ישנה מעלה נוספת בתכנית השיווק .ריבוי ערוצי השיווק והמכירות היום יוצר הזדמנויות מצוינות לקידום
מוצרי החברה גם בחו"ל .אולם שפע הפניות וההצעות של ערוצי שיווק ופרסום ומכירה יוצרים לעתים
בלבול וחוסר מיקוד בקרב מקבלי ההחלטות .כל העוסק בתחום מוצף חדשות לבקרים בכלים ,פלטפורמות
ושירותים חדשים לקבלת לידים ,רישום במאגרי מידע ואינדקסים ,פרסום במבחר ערוצים ,השתתפות או
מתן חסויות לתערוכות ואירועים ,יצירת תוכן שיווקי ,ערוצי און ליין ומדיה חברתית וכלי אוטומציה או
אנליטיקה מגוונים ועוד .תכנית השיווק מאפשרת לארגון לסווג ולבחון כל הצעה ,או ערוץ חדש בהקשר
המתאים ,על פי האסטרטגיה השיווקית ועל פי סוגי ערוצי השיווק וצינורות המכירה העיקריים שהוגדרו
לקהלי היעד שלו ,מקבלי ההחלטות וטריטוריות היעד .תכנית השיווק במקרים אלו מהווה את המצפן
השיווקי של העסק ומחייבת בחינה כיצד ערוצים נוספים תומכים בתכנית החברה ויעדיה.
נוסיף ,כי יש יצואנים החוששים מבזבוז משאבים וזמן בהכנת תכנית שיווק ומייחסים לה סגולות אקדמאיות
נטולות תכלית וגישה מעשית ועסקית .אולם יש לציין כי דווקא התוצר העיקרי של תכנית השיווק הוא
סדרה של פעולות עם לוחות זמנים ,נושאי האחריות ותקציב ,שמהווים בדיוק הפרמטרים המעשיים ביותר
לחדירה לשווקים בחו"ל ומימוש היעדים העסקיים של הארגון.

.2.1


מדוע יש להעלות את תכנית השיווק בכתב

מתחריך הבינלאומיים עושים זאת קרוב לוודאי .אם אתה רוצה להיות שחקן בינלאומי ,התנהל
בהתאם ,תוך שאיפה למצוינות בניהול ובשיווק.



חלק מתהליך החדירה לחו"ל מתבצע בעזרת מפיצים .ישנה מתודולוגיה בנושא ניהול מפיצים
הכוללת גם בקשה מהם להכין תכנית שיווק לטריטוריה שלהם .אם אינך מכין לחברתך תכנית
שיווק מדוע אתה מצפה שהמפיץ יטרח ויכין עבורך תכנית?



תהליך הכתיבה עצמו מחדד ומאפשר העמקה בנקודות מסוימות שהועלו בשלב בדיקת המוכנות
ואולם לא גובשו לדי אסטרטגיה ממוקדת ומסקנות אופרטיביות.



מונע אי הבנות ומקל על שיתופו בין כל הגורמים הרלוונטיים בארגון להשגת מחויבות.
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אם אינך יכול להקצות את המשאבים להכנת התכנית ,מאין הביטחון שתוכל להקצות משאבים
לשלבי הביצוע עצמם ,הקשים ומאתגרים הרבה יותר ומצריכים הרבה יותר זמן ?

ביחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי במכון היצוא ניתן להיעזר ביועץ מומחה לכתיבת תכנית שיווק.
/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u

.2.2

מרכיבי תכנית השיווק

תכנית השיווק כוללת את חמשת המרכיבים העיקריים הבאים:


תמצית מנהלים.



ניתוח מצב החברה והשוק.



הגדרת מטרות ויעדי מכירות.



אסטרטגיה שיווקית – למימוש המטרות והיעדים.



תקציב שיווק ,תכנית פעולה תחזית מכירות.

.2.2

תמצית מנהלים

מסכמת בקצרה את תכנית השיווק .רצוי לכתוב אותה בגמר הכנת התוכנית כדיי שתשקף את האסטרטגיה
וההחלטות שקבלת.

.2.2

ניתוח מצב החברה והשוק

בפרק  ,3במסגרת בדיקת המוכנות ליצוא אספת מידע רב על השוק ובחנת את המוצרים והטריטוריות
המיועדות ליצוא .אם חלף זמן ממושך בין בדיקת המוכנות לכתיבת תכנית השיווק זה הזמן לבחון שוב את
ממצאיך או להתעמק במקומות שבהם אתה סבור שבזמנו לא היה לך מידע מספק .כעת אתה נדרש לבצע
ניתוח שיווקי של המידע על מצבה של החברה ומוצריה ביחס לשוק כדי שתוכל לפתח אסטרטגיה שיווקית.
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.2.2.1

ניתוח החברה

נהוג בתכניות שיווק לתאר את העסק ,אופיו ולנתח את בעיותיו או האתגרים שבפניהם הוא ניצב .בשלב
המוכנות ליצוא בפרק  3התייחסנו במידה מסוימת לכך ואולם נקודת ההסתכלות היתה כמעט לחלוטין
היצוא בלבד .יחד עם זאת ,כדי שתכנית הפעולה שבנית במסגרת הכנה ליצוא תשתלב בראיה הרחבה
יותר של תכנית השיווק ומטרות החברה ,כדאי להתייחס בקצרה להיבט זה על מנת ליצור את הסנכרון בין
תכניות היצוא שלך למטרות והתפתחות החברה בכלל תוך הוספה גם של הפן הגיאוגרפי.
תאר בקצרה כיצד אתה מגדיר את העסק שלך ,אלו מוצרים ושירותים הוא מציע ,מהו החזון שלו ומהם
האתגרים וההזדמנויות שאתה מזהה עבורו וכן מצב החברה מבחינת יצוא ופעילות בשווקי היעד:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

מהו מחזור המכירות הכולל של חברתך ומהו חלקו של היצוא ממחזור זה:
שנה

מחזור מכירות כולל ב$

 %היצוא מכלל המכירות

שנה נוכחית
שנה שעברה
שנה לפני כן

לאלו מדינות יצאת בשנים האחרונות:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

מנה לקוחות משמעותיים שלהם מכרת בחו"ל בשנים האחרונות:

אחת השיטות הנפוצות לניתוח מעמדו של הארגון ביחס לסביבתו העסקית ובניית אסטרטגיה שיווקית הוא
ניתוח  SWOTבו ממפים כמו שממומחש באיור הבא את המידע והתובנות מהשוק והחברה ל  4חלקים:
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 . Strengths & Weaknesses ; Opportunities & Threatsכלומר חוזקות וחולשות (של החברה) מול
הזדמנויות ואיומים (בשוק).

נקודות חוזק וחולשה מתייחסות לסביבה הפנימית של הארגון .ציין נקודות חוזק וחולשה של החברה
שלך .דוגמאות לחוזקות :כח אדם ייחודי ,ידע ייחודי ,טכנולוגיה המאפשרת מכירת המוצר במחירים הרבה
יותר נמוכים ,מוניטין החברה בתחום שלה או בקרב קהל היעד שלה( עם מוצרים אחרים) ,אחד או יותר
מהלקוחות הידועים ביותר בתחום נמנה על לקוחות החברה ועוד .דוגמאות לחולשות :העדר ניסיון בייצוא,
היעדר יכולת הקמת מערך שרות בינ"ל ,יכולת ייצור מוגבלת ,תקציב שיווק נמוך מאד ,מרחק רב מאד
משוק היעד העיקרי.
השלם בהתאם הטבלה הבאה
חוזקות

חולשות

ניתוח האיומים וההזדמנויות מתייחס לסביבה החיצונית של הארגון .להלן מספר דוגמאות (הכל תלוי
במוצר או התעשיה שלך – איום עבור חברה אחת יכול דווקא להיות הזדמנות עבור חברה אחרת) .יתכן
וחלק מהמגמות שזיהית בפרק  3של המוכנות ליצוא יבוא לידי ביטוי במענה שלך.
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דוגמאות להזדמנויות :תקצוב גבוה ע"י הממשלה לענף ,מתן מענקים ע"י השוק האירופאי לענף ,פשיטת
רגל של מתחרה בשוק היעד ,אישור תקן שבו כיום רק המוצר שלך תומך בו ,אירוע חדשותי חשוב המדגיש
הדחיפות לשימוש במוצר כמו שלך ועוד .דוגמאות לאיומים :הכנסת תקינה שאינך יכול לתמוך בה,
 - commoditizationשוק שקונה רק על פי מחיר (נמוך) ,כניסה משמעותית של מתחרים גלובליים
למדינות היעד שלך ,מתן תמריצים ממשלתיים לתוצרת מקומית.
מנה מהם ההזדמנויות והאיומים שאתה מזהה בשווקי היעד שבחרת:
טריטוריה 1
איומים

הזדמנויות

טריטוריה 2
איומים

הזדמנויות

טריטוריה 3
איומים

הזדמנויות
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ניתוח השוק

.2.2.1

אם המידע זמין ממחקרך ,מהו גודל השוק הפוטנציאלי שלך בכל טריטוריה:

גודל שוק ב $

טריטוריה

אמנם התייחסת לכך בפרק  3אך יתכן וחלף זמן ניכר מאז וכן לצורך השלמת התמונה השיווקית
ציין אלו מגמות בשוק שלך אתה מזהה העשויים להשפיע ישירות על הצמיחה של הענף שלך או על זה של
המוצר או השרות שלך.
אופן השפעה

תיאור המגמה

ציין מהן הבעיות העיקריות בשוק שלך? עם אלו אתגרים לקוחותיך הפוטנציאלים מתמודדים:
מס'

תיאור הבעיה או האתגר

1
2
3
4

מי הם השחקנים בשוק המרכיבים את הסביבה העסקית בנוסף לספקים ולקוחות :כמו :מובילי דעה
ויועצים ,ארגונים מקצועיים ( ,) associationsהרגולטור ,ספקי פתרונות משלימים ,קמעונאים וערוצי
הפצה ואינטגרטורים .ציין שמות של שחקנים מובילים .מיפוי זה יעזור לך בהמשך בתהליך החדירה עצמה
ופיתוח ערוצי הפצה .
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סוג שחקן

תפקידו והשפעתו

שם השחקן

ניתוח הלקוחות ופילוח קהל היעד
זהו מרכיב בניתוח האסטרטגי שרבות מהחברות לא מקדישות לו תשומת לב מספקת .לכאורה התשובה
כה ברורה לרוב ואולם דווקא בשיווק בינ"ל בשל הקשיים ,החסמים והסיכונים הגבוהים חשוב מאד להיות
ממוקדים ולהגדיר בדיוק מי הם לקוחות היעד שלכם .זה נעשה לרוב ע"י הבנת השוק וסוגי הלקוחות
ופילוחו בהתאם לסגמנטים.
דוגמא :אם אתה מוכר מערכות לניהול ובקרה על ההדפסה בחברות הרי שלרוב הגדרה כמו "לקוחותיי הם
כל הארגונים והחברות" – אינה מספיק ממוקדת .יש לנסות ולצמצם ההגדרה על פי גודל הארגונים ו/או
ורטיקל מסוים ו/או צורך ספציפי או אזור גיאוגרפי ו/או כל מאפיין מוגדר אחר – הצלבה של חלק
מקריטריונים אלו רצויה כדי להגיע לתוצאות ממוקדות .אם חברתך עוסקת במוצרי צריכה הרי שפרמטרים
דמוגרפיים כמו מין ,גיל או אחרים כמו רמת חינוך ,סגנון חיים אישיות ותחומי עניין וכד' והצלבתם יכולים
להגדיר ביתר דיוק את קהל היעד המדויק שלך.
.
טעות נפוצה במכירות בינ"ל היא שלעתים בעלי העסקים מגדירים את המפיצים של החברה כלקוחות
האמיתיים שלה .מקור הטעות נובע מהניתוח הלא נכון שאם המפיץ קונה המוצר מהחברה ומשלם לה
עבורו ומבצע את מרבית הפעילות מול לקוחותיו ולחברה אין קשר ישיר ללקוחותיו של המפיץ הרי פירושו
של דבר שהמפיץ הוא הלקוח .הנחה זו שגויה שכן המפיץ הוא למעשה ערוץ ההפצה דרכו ובשיתוף איתו
אמורים להגיע ללקוחות היעד והיא עשויה לגרום לסדרה של החלטות לא נכונות.
תאר באופן כללי את מאפייני לקוחות היעד שלך מה הצרכים שלהם ומול אלו בעיות הם מתמודדים .האם
מאפייניהם שונים או זהים ללקוחות הקיימים של החברה כיום?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ציין מהם הסגמנטים או סוגי לקוחות .פלחי שוק השונים הקיימים והשוני במאפייניהם ,צרכיהם או
התנהגותם .אם יש לך נתונים על גודל כל פלח ,הוסף לרשימה.
סגמנט/פלח שוק

גודל

מאפיינים

בפרק  4.7.1הגדרת קהל המטרה הנבחר שבאסטרטגיה השיווקית ,תבחר את הסגמנט בו תתמקד.

ציין מהו משך מחזור מכירות ממוצע וכן היקף עסקה ממוצעת של המוצרים שלך המיועדים ליצוא
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

ניתוח המתחרים

בשלב זה נרצה להבין לעומק מי הם מתחריך ומאפייני מוצריהם על חסרונותיהם ויתרונותיהם על מנת
שתוכל להתכונן אל התחרות עימם וכן לבדל את חברתך ומוצריה מהם.
שם מתחרה

שם ותאור המוצר

מקומי/בינ"ל

יתרונות

חסרונות

הערה :אם מדובר במוצרים טכנולוגיים או מורכבים הרי שרצוי לערוך ממש השוואה פונקציונלית
וטכנולוגית בין המוצרים בטבלה נפרדת ומפורטת יותר.
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בהמשך נרצה גם לנתח בכל טריטוריית יעד את מידת ההצלחה השיווקית שלהם כדי לדעת להתמודד
מולם וכדי ללמוד מהניסיון שלהם:
טריטוריה 1
שם מתחרה

נתח שוק

קהל היעד

גורמי הצלחה

ערוצי הפצה

טריטוריה 2
שם מתחרה

נתח שוק

קהל היעד

גורמי הצלחה

ערוצי הפצה

טריטוריה 3
שם מתחרה

נתח שוק

קהל היעד
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.2.3

מטרות ויעדים

זהו שלב שאמנם אינו דורש כתיבה מרובה אך בהחלט המון מחשבה .לאור חזון החברה ,והניתוחים על
החברה והשווקים שערכת והבנת הסביבה העסקית אתה נדרש לקבוע לאן אתה רוצה לקחת את
החברה.
ניתן להגדיר מטרות ארוכות טווח של כמה שנים קדימה ואולם יש לשלב יעדי מכירות קצרי טווח ,נניח
לשנה הקרובה ,ברורים מדידים.
הגדרת המטרות ארוכות הטווח ,נניח ל  5שנים קדימה תלויה בהישגים של החברה שלך עד כה בשווקים
בארץ ובחו"ל  ,במשאביך ,היתרון התחרותי שלך כמו גם מגודל השוק והיא יכולה להיות מוגדרת במונחים
מובהקים של היקפי מכירות או במונחים שיווקיים כמו נתח שוק ,הימנות על שלוש החברות המובילות
בתחום ,סוג לקוחות שתרכוש או במונחים פיננסיים כמו גידול בהכנסות או רמת רווחיות.
מהם אם כן המטרות הארוכות הטווח של חברתך ותכנית השיווק שלך:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ואולם מסיבות פרקטיות חובה להגדיר יעדי מכירות לטוח הקצר (נניח לשנה) ,שבעצם יגדירו אלו מכירות
רוצים שתכנית השיווק תשיג .כלומר ,כל הצד האופרטיבי של תכנית השיווק מטרתו תהיה להשיג יעדים
אלו  .יעדי המכירות יכולים להיות מספר יחידות שנמכרו ,או היקפי מכירות ב  $או מספר עסקאות או
מספר לקוחות .בכל מקרה רצוי שהיעדים יהיו בעלי אפיון ה  – SMARTקרי:






 - Specificספציפיים
 – Measurableברי מדידה
 – -Achievableברי השגה
 – Realisticשתואמות את הידע והמשאבים שלך
 – Timelyעם טווח זמן מוגדר

כאן נכנס לתמונה העניין הגיאוגרפי .יעד המכירות הכולל בסופו של דבר ייגזר מסכום היעדים בכל
טריטוריה .כאן המקום להביא לידי ביטוי את המידע והניתוח שצברת כמו פוטנציאל השוק בכל ארץ יעד,
האיומים וההזדמנויות שבו והמתחרים שלך.
ציין מה הם היעדים קצרי הטווח שלך בכל אחת מהטריטוריות שבחרת ליצוא וסכם אותם:
תאריך יעד

טריטוריה

יעד כמותי

סה"כ

סכם את יעד המכירות הכמותי

50

בחזרה לתוכן העיניינים

כעת יש להגדיר אסטרטגיה שיווקית ולקבל סדרה של החלטות כדי לממש יעד זה בטווח הקצר ואת
מטרות החברה בטווח הארוך יותר.

.2.3

אסטרטגיה

קביעת האסטרטגיה השיווקית היא שלב מרכזי ומרתק בתוכנית השיווק .האסטרטגיה מפרטת לאור
היתרון היחסי של החברה וההזדמנויות בשוק ,אלו החלטות יש לקבל בתמהיל השיווק על מנת להשיג את
המטרות והיעדים שנקבעו .אם בצעת את כל השלבים ביסודיות עד כה ה"פאזל" השיווקי אמור להסתדר
בפרק זה לידי תוכנית הגיונית וברת השגה.

.2.3.1

הגדרת קהל המטרה הנבחר

המטרה היא לאתר בשוק ,אם נשתמש במונחים צבאיים ,את "חוף הנחיתה" המתאים ביותר כדי להתחיל
במתקפת השיווק שלך כדי שזו תהיה יעילה ,אפקטיבית ביותר ובעלת הסיכויים הטובים ביותר להשיג את
הלקוחות הראשונים.
בשלב ניתוח השוק הגדרת מספר פלחי שוק .כעת ,לאור המידע שאספת והניתוחים שבצעת ועל סמך
מסקנותיך ,בחר ונמק מהו קהל היעד או הסגמנט המדויק בו בחרת .התייחס גם לנושאים שחשובים להם,
נקודות הכאב שלהם ,כיצד הם אוספים מידע ועם מי מתייעצים ברכישה.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
אפיין בקרב קהל היעד או הסגמנט שבחרת את הדמות המקבלת החלטה או משפיע על תהליך הקניה של
מוצריך – מכונה גם ה  - buyer personaמהם מאפייניה ,דאגותיה ,צרכיה ,תחומי עניין שלהן ,טווח
גילים וכיצד היא מבצעת רכישות של מוצרים דומים .ניתוח זה יאפשר בהמשך להתאים את ערוצי השיווק
והמסרים השיווקיים בכלל ואלו שבמדיה הדיגיטלית בפרט לאנשים שיחליטו על רכישת מוצריך .מובן
שיכולות להיות דמויות שונות אך התמקד באחת או שתיים אידאליות שאליהן היית רוצה להגיע .ראה
דוגמאות ב
http://academy.hubspot.com/examples/customer-examples/?Tag=Buyer+Persona
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

51

בחזרה לתוכן העיניינים

ציין היכן לקוחות היעד ומקבלי ההחלטות שבהם אוספים מידע לגבי פתרונות לבעיותיהם (כנסים ,תערוכות,
אתרי אינטרנט יעודיים ,רשתות חברתיות וכד')
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

.2.3.1

מיצוב

על סמך ניתוח החברה והשוק שבצעת וקהל היעד המדויק שהגדרת ,אתה בשל כעת לגבש את המיצוב
של החברה והמוצר .המיצוב קובע כיצד החברה רוצה שהמוצר ייתפס בעיני הלקוחות שלה ,כלומר מה
תהיה עמדתו התחרותית ותדמיתו בשוק .האופן בו אנו תופסים את המותג  Ferrariמול  Hyundaiעל כל
האסוציאציות הקשורות בכך נובע מכך שלכל מוצר נבנה והתפתח מיצוב שונה .המיצוב מתבסס על צרכי
קהל היעד המדויק שהגדרת ,המתחרים ויתרונותיך היחסיים והוא גם קשור לחזון שלך .המיצוב ישפיע על
ה  (Unique selling proposition) USPשלך וארבעת המרכיבים של תמהיל השיווק כפי שנראה
בסעיף הבא.

.2.3.2

תמהיל השיווק

הגעת לרגע האמת .עד כה אספת מידע וניתחת אותו באופנים שונים .כעת מתחילים לקבל החלטות
אופרטיביות .תמהיל השיווק ( )Marketing mixמתאר את מגוון ההחלטות שעל החברה לקבל בתהליך
של החדרת ומכירת המוצר בשווקי היעד.
אחת השיטות הנפוצות ביותר היא זו של ארבעת ה Ps


) – Product (or Serviceהמוצר (או שירות)



 - Priceמחיר



 – Placeמקום ,כלומר והיכן ובאילו ערוצי הפצה המוצר יופץ



 – Promotionקידום מכירות ותקשורת שיווקית
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 .2.3.2.1המוצר/שירות
בפרק  3.6ניתחת את מוצריך השונים ובחרת בזה המתאים ביותר ליצוא .מה שנשאר כרגע הוא לתת את
כל המידע והפרוט הנדרש כדי להגדיר במדויק את המוצר שאתה עומד לייצא .ההגדרות מאד תלויות בסוג
המוצר ובענף שלך.
אחת הדילמות בהקשר זה היא האם לייצא מוצר סטנדרטי לכלל השווקים על יתרונות הסטנדרטיזציה שלו:
•

יתרון לגודל – ייצור בסדרות גדולות של מוצר אחיד.

•

תדמית אחידה יתרון לגודל מבחינת השקעה בשיווק.

או להתאימו לכל שוק יעד כדי לשקף:
•

הבדלים בתנאי שימוש

•

שוני בחוקים ותקנות

•

הבדלים תרבותיים (האם מקדונלדס יכולה היתה לנסות לחדור לשוק בהודו עם בשר שמקורו
בפרה?)

ענה ,על כן על השאלות הבאות:.
האם מדובר במוצר/שרות בודד או קו של מוצרים
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

פונקציונליות מפורטת ומה כלול במוצר
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

שפה (בתיעוד המוצר ,בסימון שלו או אם רלוונטי בממשק המשתמש)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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תיאור האריזה תוויות וסימון
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

עיצוב ,צבע ,גודל המוצר
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

אלו עוד שרותים (כמו התקנה ,הדרכה או תמיכה והחזרות) ,אביזרים נלווים או חלפים יש לספק כדאי
שהלקוח יוכל להשתמש במוצר בהצלחה (האם אתה תספק אותם במסגרת המוצר או לא)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
אחריות על המוצר – הן הגדרת מדיניות והן ניסוח הסכם אחריות
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
במקרה של תוכנה – הסכם רישוי
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

איכות וגימור המוצר
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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התאמות ספציפיות לשווקי יעד (תקינה ,רישוי ואישורים ,סטנדרטיים ,סוג חשמל ,יחידות מדידה ,אלמנטים
ורגישויות תרבותיים וכד')
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
שם המוצר והמיתוג שלו
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
בטיחות המוצר
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

האם יש לך מודל /דגם/גרסה או כל יכולת אחרת להדגמת והצגת המוצר בתהליך המכירה?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 .2.3.2.1מחיר
קביעת המחיר מגלמת בתוכה את ההחלטות על סמך מה לתמחר את המוצר וכן בהינתן שיטת התמחור,
מה יהיה המחיר .שני אלו תלויים במספר גורמים ,כשהבולטים שבהם:


מיצוב המוצר – ברור שאם בידלת את עצמך ממתחרך בכך שיש לך מוצר באיכות מאד גבוה או עם
פונקציונליות העולה על זו שלהם ,הרי שהמחיר שלך צריך לשקף זאת.



שוק היעד – לא רק שהמחיר צריך להתאים לאופי שוק היעד שלך ויכולתו לשלם סכומים כאלו או
אחרים אלא גם רצוי ששיטת התמחור ,בורטיקלים מסוימים ,תהיה נוחה ללקוח על מנת לרכוש
המוצר .למשל ,אם אתה מוכר תוכנה לניהול בתי מלון ,שהמחיר מושפע מגודל המלון ,יתכן כי לסוג
לקוח זה יהיה נח יותר לרכוש על בסיס מספר החדרים במלון ולא על בסיס מספר העובדים שישתמשו
בתוכנה.
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משתנים פנימיים – כמו איכות המוצר ,רמת שרות ואחריות ,עלויות ייצור וכ"א שלך ,האם יש עודף כח
ייצור ,עלות תמיכה ,אך גם יעדי המכירות שהצבת ( המחיר עשוי להשתנות אם יעד המכירה ללקוחות
 B2Bהוא  3לקוחות לשנה או אם היעד מדבר על סכום כספי) והשלב בחדירה בו אתה נמצא – יתכן
ואתה בשלבי חדירה ראשונים ומה שחשוב לך יהיה לרכוש לקוחות גם אם לא תרוויח על העסקאות
הראשונות.



משתנים חיצוניים – רמת התחרותיות ,מחירי מתחרים ,רמת גידול השוק והביקושים ,גמישות
הביקושים בענף (עד כמה עליה במחיר משפיעה על הכמות הנרכשת) ,עונתיות בענף ,עלות חומרי
גלם ,עלויות לוגיסטיקה והובלה ,מכסים ,תנאי התשלום הנהוגים ושיטות התשלום ,ערוצי המכירה
הנבחרים ובכלל איומים והזדמנויות כפי שזיהית בניתוח החברה והשוק.



במכירות בינ"ל יש גם השפעה למימד הגיאוגרפי:
o

האם לבנות מחירון אחיד לכל העולם או מחירונים מותאמים לטריטוריה ושוק? יתכן כי מוצר
שתמכור בגרמניה במחיר מסוים במדינות כמו יוון ימכרו במחיר נמוך יותר .ניהול מחירונים
שונים לכל טריטוריה יכול ליצור מורכבות בניהול המכירות בחברה בינ"ל הפועלת במספר
טריטוריות .אפשר ליצור אם כן מחירון אחיד ולתת לכל טריטוריה  %הנחה המשקף את
מאפייני השוק .אם אתה בונה מותג בינלאומי יתכן ותרצה לנהל מחירים אחידים כדי לתמוך
במותג .מנגד אם אתה בונה מותג מקומי בשוק מסוים יתכן ומחירו אינו צריך להיות מושפע
ממותג בשם אחר שבנית במקום אחר שכן הלקוחות בשווקי היעד השונים אינם מקשרים בין
מותג בשוק אחד למותג אחר בשוק שונה.

o

במקרה של טובין יש להיות ברורים ולציין האם מדובר במחיר בשער המפעל ,או בשער
הנמל המוצא או נמל היעד או בבית הלקוח וכד' (לינק לתנאי הסחר  )Inco Termsוכן אם
מדובר במחיר ללקוח הסופי או לערוץ ההפצה .

ישנן מספר שיטות מרכזיות לתמחור .אלו כמובן תלויות בענף שלך ובפרמטרים שמנינו לעיל אך
עשויים לכלול:


תמחור לפי עלות  -ישנן מספר סוגים כאשר הידועה שבהן היא עלות פלוס כלומר עלות המוצר +
רווח ,אם כי זו פחות מומלצת ליצוא בין היתר משום שהיא איננה מבדילה בין טריטוריה אחת לאחרת.
תוכל להיעזר במחשבון תמחור מוצר ש ב
http://sba.economy.gov.il/Btools/Simulators/Pages/ProductPricingSimulator.aspx
כדי לקבוע את עלות המוצר שלך כמו גם לראות רשימה של סעיפי העלויות המשפיעים על העלות
הכוללת שלו ולקבוע מחיר המבוסס על עלות  +רווח .לרשימה זו יש להוסיף את כל העלויות הקשורות
ישירות ביצוא כמו :משלוח ימי או אווירי (כולל הובלה היבשתית עד נמל המוצא או עד בית הלקוח),
תשלום לנמל המוצא והיעד ,מכסים ,ביטוחים ,שרותי משלח בינלאומי ,דוקומנטציה ,התאמות מוצר
ואריזה (לשוק ולמשלוח) ,חומרי שיווק ,הוצאות משפטיות  ,תקשורת רישוי ועוד .יש לזכור כי חלק
מהעלויות האלו קשורים בתנאי המכר בהן בחרת לעבוד בהתאם לתנאי הסחר  Inco Termsבפרק
 4הקובעים עד היכן מגיע אחריותו של היצרן ומתחילה אחריותו של הלקוח בחו"ל ובהתאם על מי
חלות העלויות השונות ..נציין כי על חלק מהעלויות השונות כמו אלו של המשלח עצמו ,המשלוח ,לא
נהוג להוסיף מרכיב של רווח.
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בהקשר של יצוא לעתים יצואנים מיישמים את השיטה של תמחור עלות שולית ,שגורסת שלאחר
שסך העלויות הקבועות והמשתנות של החברה כוסה על-ידי נפח הייצור הקיים לשוק המקומי ,עלות
הייצור של כל יחידה נוספת ליצוא ,כלומר ייצור שולי ,תהיה רק העלות המשתנה הכוללת של ייצור
היחידה ומכירתה .בנסיבות אלו ,מחירי המכירה של סחורות נוספות ניתנים להורדה ,במידת הצורך,
כדי להתאימם לעלות המשתנה הכוללת ללא הפסד לחברה.


תמחור לפי שוק – המבוסס על ערכו הנתפס של המוצר ותועלתו עבור הלקוח



תמחור על סמך מתחרים – המבוססת על המחירים הנהוגים בשוק ע"י המתחרים

עוד פרטים על שיטות תמחור בכלל והיתרונות והחסרונות של כל אחת מהן ב
http://www.nihul.com/topics/e201.htm
עוד פרטים על קביעת מחיר ליצוא בפרט ניתן למצוא בסעיף  19.9ב
/http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/FirstSteps/export/news,1930

כמו כן ,בחלק זה של תכנית השיווק יש לקבוע גם את מדיניות ההנחות וכן סוגי מטבעות ושער חליפין
שמושפעות מהגורמים שלעיל.

אנא ענה על השאלות הבאות:
אלו גורמים משפיעים על התמחור של מוצריך
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
כיצד משפיע המיצוב של מוצריך על המחירים
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
באיזו שיטת תמחור בחרת ומדוע
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
מהם תנאי המכר שלך
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
מהי מדיניות האחידות במחירים על פני טריטוריות
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
מהי מדיניות ההנחות שלך
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
באיזה מטבע תקבע את מחיריך
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 .2.3.2.2ערוצי הפצה
בכל תכנית שיווק פרק המיקום מתייחס לנושא ערוצי ההפצה .דרך אלו ערוצים (ובהתאם המיקום שלהם)
יוכלו הלקוחות לרכוש את מוצרי החברה .זהו אותו ערוץ שמקשר בין החברה ומביא ללקוחות את
המוצרים .ישנן מגוון רחב מאד של ערוצי הפצה ואלו תלויים בענף ,המוצר הספציפי ,קהל היעד ,מיצוב
המוצר (מוצר בוטיק לא רצוי שיוצג למכירה בחנות של "כל פריט בדולר") והם יכולים לנוע על קשת רחבה
שכוללת :קמעונאיים מסוגים שונים (סופרמרקטים ,חנויות נוחות ,קמעונאים בינלאומיים חנויות Discount
) ,אתרי מסחר אלקטרוני ,מכירות ישירות של החברה (דרך אנשי מכירות של החברה או אתר אינטרנט) ,
 ,Resellers, System Integratorsיועצים ועוד .פרק זה עוסק בשאלה מי ,כיצד והיכן ימכור את המוצר.
לא נוכל במסגרת הנוכחית להתייחס לכל ערוצי ההפצה בכל מדינה שכן אלו רבים ומגוונים ותלויים אם
מדובר במכירות  B2Bאו  B2Cובענף שלך .פרטים בעניין ניתן למצוא ב
http://www.export.gov.il/heb/Services/College/ShivukSchool/SchoolMarketingArticle/news
. /,7645
אנו נתמקד בהיבטי היצוא שיש להם שתי פנים:
באלו ארצות ימכרו המוצרים -למעשה כבר דנו בסוגיה זו בפרק  3.7כאשר בחרנו טריטוריות ליצוא.
ואולם המרכיב המרכזי בדיון הנוכחי שלנו יעסוק דרך איזה סוג של ערוץ הפצה נגיע לשווקים בחו"ל –
כלומר ,איך אנו מגיעים ונכנסים לשוק .יתכן שערוץ ההפצה שיבחר לכניסה לשווקים בחו"ל אינו מבצע
מכירות ישרות ללקוחות והוא יצטרך להפיץ המוצרים דרך ערוצי הפצה מקומיים (למשל סיטונאיים,
קמעונאיים ואתרי סחר אלקטרוני וכד').
ישנן שתי דרכים אלטרנטיביות לכניסה לשווקים:
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 .2.3.2.2.1ייצור בשוק היעד
אינו מאפיין לרוב יצואנים מתחילים או קטנים ,אך כולל:
•

חוזה עם מפעל בו אנו מעניקים לו רישיון לייצר בשוק היעד עבורנו ולפי המפרט שלנו

•

חוזה עם מפעל להרכבה בשוק היעד

•

זכיינות (  -) Franchisingמאפשרת לחברה במדינת היעד להפעיל את העסק תוך שמירה על
פרמטרים מוגדרים מראש .לרוב בתחום המזון או האופנה וכאשר מדובר במותג חזק.

•

 - Joint Ventureמיזם משותף של היצואן עם חברה מקומית המקימים חברה משותפת כישות
משפטית נפרדת לייצור ו/או להפצה בשוק היעד.

•

בעלות :רכישה או הקמה של חברה מקומית שתייצר המוצר

 .2.3.2.2.1יצור בשוק הבית בישראל

בישראל קיימות שלוש שיטות עיקריות לסוג יצוא זה :יצוא ישיר ,יצוא דרך "חברות שיווק ופיתוח עסקי
ומשרדי קניות" ויצוא עקיף.

יצוא ישיר
סוג זה של יצוא מחייב את היצואן לדאוג שהמוצרים יגיעו לשוק היעד ולשאת באחריות ולטפל בכל
תהליכי ומרכיבי היצוא :ממחקר שוק ועד לבניית ערוצי הפצה ,טיפול בלוגיסטיקה (לינק) וגביית הכספים.
הוא מצריך בנוסף מחויבות של ההנהלה והקצאת זמן ומשאבים רבים – אך הפוטנציאל בו גדול .עיקר
עיסוק של מדריך זה הוא בסוג זה של יצוא .היתרון של יצוא ישיר הוא שרמת השליטה של החברה הרבה
יותר גבוהה וכך גם הקרבה והלימוד מהשוק ועצמאות היצוא של החברה – זאת ביחס ליצוא העקיף.

גם היצוא הישיר זו נחלק לשניים:


מכירות דרך שותפים עסקיים



מכירות ישירות ללקוחות הקצה

א .מכירות דרך שותפים עסקיים
באנגלית  Channel partnersוהמכונים גם ( Business partnersאין הכוונה לשותף שמשקיע
בעסק שלך אלא גורם עצמאי ,הממוקם בשוק היעד שלך ושעמו אתה מגיע להסכם למכירת מוצריך )
ובעברית אנו נוהגים בחוסר דיוק מסוים לכנותם בשם הכוללני "מפיצים" .לשותפים העסקיים מומחיות
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או נסיון וקשרים בענף של היצואן או בערוצי ההפצה המקומיים וזה ערוץ מאד מקובל במכירות בינ"ל.
תחת קטגוריה זו יש סוגים שונים של חברות בהתאם לענף ולטריטוריה שעל סוגיהם השונים ניתן
למנות  Agent ,System Integrator , VAR ,Wholesaler ,Distributor :ועוד .ואולם ,השניים
העיקריים הנפוצים הם:


 - Distributorsמפיצים



( Representativesבקיצור  - )Repלעתים מכונים סוכנים

בקישור הבא של מכון היצוא
 /http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/FirstSteps/export/news,1931תוכל
למצוא עוד מידע על:


מאפייני המפיצים והסוכנים מסוגים שונים



מקורות מידע וערוצים לאיתור מפיצים וסוכנים



שלבים באיתור מפיץ או סוכן חדשים



תהליך הבחירה במפיצים וסוכנים



סוגית הבלעדיות



עצות לכללי העבודה עם מפיצים וסוכנים

בשותפים עסקיים ,ובעיקר במפיצים ,אנו הרבה פעמים בוחרים מחוסר ברירה שכן האלטרנטיבה
להקים משרד מקומי אינה ריאלית.
יתרונות המפיץ:




פוטנציאל למכור יותר מהר מאתנו בשוק היעד שהוא שוק הבית שלו מאחר ויש לו:
o

מערכת של קשרים ואף בסיס לקוחות ,שיכולים להיות לקוחות היעד שלנו

o

נוכחות מקומית ודובר השפה של שוק היעד

o

יכולת עסקית ואדמיניסטרטיבית לבצע מכירות מקומיות

יוריד את ההשקעה שלנו בבניית תשתית מכירות והפצה – חוסך לנו העלויות בהקמת וניהול
משרד מקומי



בנוי לספק תמיכה ושירותים מקומיים ובמחירים יותר זולים מאשר היצואן

חסרונות המפיץ:


מדובר בחברה עצמאית עם אינטרסים שונים ושלרוב עוסקת בהפצת עוד מוצרים מלבד
המוצר שלך .המפיץ אינו העובד שלך ואין לך שליטה מלאה עליו.



אתה מתחלק איתו בחלק גדול מהרווחים (פחות מאשר חברות של יצוא עקיף אך יותר מאילו
היית מבצע את המכירות באופן ישיר -ראה בהמשך)



מעוניין בהקטנת הסיכון שלו ונוטה ללכת על מכירות קלות יותר ופחות להשקיע בטווח הארוך
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אין לא שאיפה בהכרח להגיע לדומיננטיות בשוק והוא חושב יותר טקטית מאסטרטגית



הוא מהווה במידת מה מחסום בינך לבין השוק ולקוחות היעד -לעתים קשה לקבל תמונה מה
באמת קורה בשוק כי אתה תלוי במידע שהוא מחליט לספק לך



בתחומים טכנולוגיים או מורכבים – יש צורך בהשקעת זמן רב בהדרכת המפיץ שרמת הידע
המקצועית שלו נמוכה מזו של עובדי החברה שלך

הטבלה הבאה עשויה לסייע לך בבחירה בין סוכן ומפיץ:
מאפיין השותף

מפיץ

סוכןRep /

העסקי
גודל חברה

לרוב פעילות או חברה של איש אחד

אחזקת בעלות על

לרוב לא .הוא משמש כמתווך

חברה עצמאית לכל דבר עם מגוון כ"א
ופעילויות -יכול להיות חברה קטנה עד
גדולה
כן

הטובין
קביעת מחיר ללקוח

ליצואן שליטה די גבוה

למפיץ השפעה רבה

רווח השותף

לרוב עמלה מהמכירה לעתים משולב עם

הפרש בין מחיר הקניה מהיצואן ומחיר

רטיינר

המכירה ללקוח סופי  +רווחים על שרותים
נוספים שהמפיץ מספק ישירות (אם
רלוונטי) .החלק של המפיץ מסך המחיר
ללקוח גדול מזה של הסוכן.

פעולות שיווק כמו

מועטות – הסוכן מתפקד כאיש מכירות

רבות יותר מאלו של הסוכן ונועדו גם

תערוכות ,פרסום

ומתבסס על כלי השיווק של החברה ואינו

למתג את החברה שלו ,שהיא חברה

וקידום מכירות

משקיע בעצמו בשיווק

עצמאית.

שרותי תמיכה,

לרוב ולא

כן

הדרכה ,אספקת
חלפים ואחריות
סיכון בקבלת

גבוה יותר כי כל פעם מדובר בלקוח אחר

המפיץ הוא זה שמשלם כך שאם הוא אמין

התשלום (ב הנחה

ניתן להניח שהתשלומים יתנהלו לרוב

שלא מדובר בתשלום

כהלכה

מראש)
אחזקת מלאי בחו"ל

לרוב לא

לרוב כן

זמן אספקה ללקוחות

איטי יותר אם לא מחזיק מלאי

מהיר יותר אם מחזיק מלאי

ידע בתהליכי יבוא

פחותות – הסוכן הוא בעיקר איש מכירות

למפיץ אמור להיות מערך שיודע בין היתר
גם לטפל בצד הלוגיסטיקה של היבוא

ורגולציה
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התכנית לאיתור שותפים עסקיים של מכון היצוא מסייעת ליצואן לאתר ולפגוש שותפים עסקיים
פוטנציאלים באמצעות מומחים לשיווק בינ"ל בעלי ניסיון והתמחות גיאוגרפית ו/או סקטוריאלית .עוד
פרטים ב /http://www.export.gov.il/heb/Services/PartnersPlan

ניתן להיעזר בשרות  IConnetשל יחידת המידע במכון היצוא לאיתור סוכנים ,מפיצים ומומחים ב
/http://www.export.gov.il/heb/Services/Information/services/news,538
מכון היצוא מיפה וריכז  50זירות סחר  B2Bובנה מנוע חיפוש המאשר לאתר את הזירה המתאימה
לך דרכה ניתן לא רק למצוא לקוחות עסקיים בחו"ל אלא גם שותפים עסקיים .עוד פרטים ב:
/http://www.export.gov.il/heb/services/information/infob2b
מומלץ להשתתף בסדנא שמקיים מכון היצוא מעת לעת בנושא איתור ,מינוי וניהול סוכנים ומפיצים
בתקציבים סבירים .עוד פרטים בקישור
http://www.export.gov.il/heb/Services/College/ShivukSchool/SchoolMarketingArticle/n
/ews,7645
רשימת הניספחויות המסחריות בשגרירויות ישראל בארצות היעד ,המסיעות ליצואנים גם בנושא של
איתור מפיצים ,מובאת בקישור הבאhttp://www.moital.gov.il/nr/exeres/1fed2515-a046- :
4c30-8785-8f25a7b8933b.htm

יהיה סוג הצינור הפצה אשר יהיה יש לקבוע באופן ברור ,גם בהסכם ,אלו פונקציות מחובתו של
השותף העסקי למלא:
כן/לא

סוג פעילות
פעולות שיווק
ניהול כל תהליך המכירה (איתור לקוחות ,פגישות ,הדגמות,
הצעות מחיר ,מו"מ וקבלת הזמנה)
טיפול אדמיניסטרטיבי בהזמנה כולל הוצאת חשבוניות ללקוח
וגבייה
לוגיסטיקה בארץ היעד והפצת המוצר לנקודות המכירה או ללקוח
תמיכה ,התקנה ,הטמעה ואינטגרציה

62

בחזרה לתוכן העיניינים

ישנם סדרה נוספת של שאלות ובדיקות שנועדו להעריך את המפיץ ויכולותיו כמו אלו המובאות
בעמודים  66-68ב בחוברת – Export Business Plannerשל יחידת ה Small Business
 Administrationהאמריקאי ,שמומלץ לעיין בהן ושאותן נתן למצוא בקישור
http://www.sba.gov/sites/default/files/SBA%20Export%20Business%20Planner.pdf

יש לזכור כי יש גם שיקולים משפטיים בבחירת סוג השותף העסקי כפי שמפורט בקישור
. http://www.slideshare.net/fullscreen/IsraelExport/ss-10588424/1

פרט לסוגיות אלו ,נושאים נוספים שמומלץ שיכוסו בהסכם ההפצה:


הגדרת הטריטוריה



בלעדיות או לא



היקף מכירות נדרש



היקף ואיכות כח אדם נדרש



תנאי ומועדי תשלום ליצואן



מלאים וחלפים נדרשים



אופן ורמת דיווח של המפיץ הן על תכניותיו והן על פעילויותיו בתחום השיווק והמכירות

להשלמת התמונה נציין עוד  2סוגים של ערוצי הפצה:


מכירה ישירה לקמעונאים או רשתות שיווק בשוק היעד – לרוב כאשר מדובר בקמעונאי גדול
או בינ"ל שיש לו יכולות לייבא ישירות מספק מחו"ל (ישראל) או כאשר מדובר ברשת
קמעונאית און ליין (למשל .) Amazon



מכירת אפליקציות דרך חנויות של שותפים עסקיים ידועים (כמו  Appstoreשל אפל או
 Play storeשל גוגל) או מכירת פתרונות תוכנה דרך פלטפורמת ענן כמו , Azure
 Amazon , Foce.comועוד – בהן ניתן לשלם ולהירשם און ליין ,לבצע  log inוולהשתמש
בתוכנה דרך דפדפן ללא צורך בהתקנה מקומית שלה על המחשב של המשתמש

נדגיש כי עבודת השיווק הקשורה במפיצים אינה מסתיימת עם המינוי והחתימה על הסכם איתם –
אלא רק מתחילה .יש להדריכם וללוותם על מנת שיכנסו למצב של מכירה כמה שיותר מהר ,לנהלם
באופן מושכל ותוך כדי התמדה והשקעה בהם ובמערכת היחסים עימם הפונקציה המקצועית
בארגונים גדולים יותר המנהלת את המפיצים מכונה . channel manager
עוד רקע בנושא מפיצים ,ניהולם והכשרתם ניתן למצוא בקישור http://vimeo.com/65995102
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על בעיות אופייניות וקונפליקטים בניהול מפיצים ניתן לצפות בהרצאה שבקישור
http://www.significast.com/Israel_Export/IEI1213/Ori_1st/Cover_Ori_1st.html
ב .מכירות ישירות ללקוחות הקצה


ע"י אנשי ומנהלי מכירות שיושבים בחברה ומנהלים המכירות מרחוק (למשל במוצרי תוכנה
או ערכות ללימוד שפות) בשילוב טלמרקטינג ו/או בשילוב נסיעות לחו"ל למשל לארגונים
)לקוחות הקצה) המעוניינים לרכוש ישירות פתרון מהחברה שאינו מצריך תמיכה מקומית או
שהלקוח בעצמו יכול לקבל תמיכה מרחקו או להסתדר בלעדיה .במקרה זה יש לתכנן האם
אנשי המכירות יהיו מחולקים לפי טריטוריות ,מוצרים או סוגי לקוחות /ורטיקלים.



מכירות מקוונות – כמו של מוצרי צריכה ובהם גם פתרונות תוכנה דרך אתר אינטרנט או
חנות און ליין של היצואן או זירות מסחר כמו  Ebayואפילו פתרונות לארגונים במודל הידוע
כ  - ) Software as a Service ( SaaSבין אם בליווי אנשי מכירות שיושבים במטה החברה
ובין אם לא.



הקמת סניף או חברת בת לשיווק ו/או תמיכה בשוק היעד – במקרה זה העובדים הם עובדי
החברה בין אם מקומיים בלבד ובין אם משולבים עם עובדים ממטה החברה בישראל .על
ההבדלים המשפטיים בין סניף לחברת בת ראה בקישור
http://www.slideshare.net/fullscreen/IsraelExport/ss-10588424/1

ביצוא ישיר יש בכל מקרה להשקיע בתקשורת שיווקית וערוצי שיווק ובכלי מכירות שיסיעו לאנשי
המכירות (בין אם שלך או של השותף העסקי) .מגוון כלים שיטות תוכל למצוא בתת הפרק הבא
"קידום מכירות".
יצוא דרך חברות שיווק ופיתוח עסקי ומשרדי קניות
יצוא עקיף מתבסס על יצוא דרך חברות שיווק ופיתוח עסקי ומשרדי קניות והפועלות בשוק המוצא של
החברה (ישראל) .הפעילות של היצואן נעשית בתוך שוק הבית מול חברות אלו שעוזרות ליצואן להתגבר
על מרבית המכשולים ביצוא כמו מרחק גיאוגרפי ,לוגיסטיקה בשוק היעד ,שפה זרה ,תרבות קנייה שונה,
תהליכי ייצוא סבוכים ,חוקים ,תקנות מקומיות והבדלים בסביבה העסקית .חברות מסוג זה הותיקות
ובעלות קשרים ענפים בשווקי היעד יזרזו את תהליך המכירה וע"י כך יחסכו זמן וכסף ליצואן שמבקש
לחדור לשוק חדש .עבודה מולם פוטרת את היצואן מהשקעה בשיווק אך מנגד:


אין ליצואן שליטה על מה שקורה עם מוצריו בשוק היעד (מחירים ,מיתוג ,ערוצי הפצה ולמי
המוצרים נמכרים) והוא הופך לתלוי בהחלטות שתקבל חברת היצוא והצלחתה



הוא לא מתנסה בפיתוח יכולת עצמאיות של יצוא



גישה מוגבלת למידע על שוק היעד



רמת הרווחים נמוכה יותר היות והחברות שיווק ופיתוח עסקי ומשרדי קניות לוקחת על עצמן
יותר אחריות בתהליך
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ערוץ זה יכול על כן להתאים לחבורת קטנות שלא מסוגלות או מעוניינות להתמודד ישירות ולטפל במרבית
היבטי ומורכבות השיווק לחו"ל.
עוד פרטים על מאפייני חברות אלו וההבדלים ביניהם ,השירותים שהן מציעות ,היתרונות בעבודה מולם
ורשימת החברות על פי תחומי התמחותן הענפית והגיאוגרפית וכן פרטי הקשר שלהן באתר מכון היצוא ב
http://www.export.gov.il/UploadFiles/07_2014/HevrutSachar140714.pdf
בכל מקרה יש לבחור בקפידה חברות אלו לפי התמחות ענפית וגיאוגרפית ,ניסיון ,מוניטין ועוד.
מכון היצוא מסייע ותומך כספית ביצואנים הרוצים להתקשר עם חברות שיווק ופיתוח עסקי בינלאומי
ומשרדי קניות ובכך לקדם מכירות בשווקים חדשים :החל מן השלבים המוקדמים של הכנת שוק היעד ועד
יישום מכירות בפועל ואף מעבר לכך .עוד פרטים ב:
/http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies/SiuaTrade

על תהליך פתיחת שוק היעד דרך חברת יצוא ראה ב
http://www.israelwtc.co.il/content/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90

יצוא עקיף
יצוא עקיף מתבסס על יצוא דרך חברות אחרות הפועלות בשוק המוצא של החברה (ישראל) .הפעילות של
היצואן נעשית בתוך שוק הבית מול חברות אלו שעוזרות ליצואן להתגבר על מכשולים ביצוא כמו מרחק
גיאוגרפי ,לוגיסטיקה  ,שפה זרה ,תרבות קנייה שונה ,תהליכי ייצוא סבוכים ,חוקים ,תקנות מקומיות
והבדלים בסביבה העסקית .חברות סחר ושיווק בינלאומי ותיקות ובעלות קשרים ענפים בשווקי היעד
יזרזו את תהליך המכירה וע"י כך יחסכו זמן וכסף ליצואן שמבקש לחדור לשוק חדש .עבודה מולם
פוטרת את היצואן מהשקעה בשיווק והתעסקות בלוגיסטיקה וכל החסרונות שמנינו בסעיף "יצוא דרך
חברות שיווק ופיתוח עסקי ומשרדי קניות" חלות גם כאן וביתר שאת .על כן ערוץ זה מהתאים לחברות
קטנות שלא מסוגלות או לא מעוניינות כלל לטפל בכל היבטי ומורכבות היצוא או ליטול על עמן הסיכון
הפיננסי הכרוך בכך.
ניתן למנות שלשה סוגי יצוא עקיף:


חברות סחר ,שפחות נהוגות בישראל – ראה עוד פרטים ושמות חברות בבקישור
http://www.export.gov.il/UploadFiles/07_2014/HevrutSachar140714.pdf



יצוא כמרכיב במוצר אחר  -מתייחס ליצוא שבו המוצר שלך נמכר לחברה מקומית אחרת
כמרכיב בתוך מוצר אחר גדול יותר ,כחלק משרשרת האספקה .המוצר המוגמר נמכר ע"י
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החברה השניה בחו"ל תחת המותג שלה ולא שלך .הסכמי Original Equipment ( OEM
 - ) Manufacturerהן הדוגמא המוכרת ליצוא זה.


 ( Piggybackשק קמח )  -בו יצואן קטן "רוכב" (בהסכם כמובן) על תשתית השיווק והמוניטין
של יצואן גדול יותר .האינטרס של היצואן הגדול בכך שהוא בין כה וכה פעיל בשווקים בחו"ל
ובאופן זה הוא יכול להכניס מוצר חדש ללא צורך בהשקעה בפיתוח או ייצור משלו ואלו היצואן
הקטן נהנה מהפריסה הבינ"ל שיש ליצואן הגדול שחוסך לו זמן והשקעה ביצירת מערך שיווק
ומכירות עצמאי בחו"ל.

לאחר שלמדת לעומק את נושא ערוצי ההפצה ,מענה על השאלות הבאות ישלים לך את התהליך:
האם אתה מתכנן יצור בשוק היעד או בשוק הבית? ציין איזה סוג ונמק?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
אם בחרת בייצור בשוק הבית ,האם אתה מתכנן ייצוא ישיר אן עקיף? נמק מדוע
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
אם בחרת ביצוא עקיף ,האם בכוונתך להסתייע בתכנית של מכון היצוא עם חברות הסחר?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
אם בחרת ביצוא ישיר ,האם בכוונתך לבצע מכירות דרך שותף עסקי או באופן ישיר? אם כן ,פרט איזה
סוג לפי טריטוריית היעד ,ונמק:
מכירה דרך שותף עסקי

מכירות ישירות

– ציין סוג

ללקוחות– ציין סוג

נמק

טריטוריה 1
טריטוריה 2
טריטוריה 3
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כעת בנה את פרופיל המפיץ שמתאים לך:
מאפיין

פרט

מומחיות בתחום או ענף מסוים:
סוג לקוחות (או ערוצי הפצה)
קיימים או שיש לו גישה ,נסיון
או קשרים עימם
ידע טכני (לצרכי מכירה,
הטמעה או תמיכה)
כח אדם נדרש (( מכירותpre- ,
 , saleאיש טכני ,מטמיע וכד')
מוצרים או שרותים נלווים
שנדרש לספק
מוניטין בשוק
חוסן פיננסי
אנגלית (כדי שהוא ועובדיו יוכלו
לתקשר איתך ועובדיך)
דרישות סף נוספות
דרישות אחרות שאסור
שתתקיימנה

אם בחרת בערוץ של שותפים עסקיים ,פרט באלו אמצעים בכוונתך לאתרם:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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 .2.3.2.2קידום מכירות ותקשורת שיווקית
בפרק זה נסקור את עיקר ערוצי וחומרי השיווק ופרסום וכלי המכירות העומדים לרשות היצואן שמטרתם
להשפיע על לקוחות היעד בשווקי היעד לקנות את המוצרים והמכונים תקשורת שיווקית .אלו כוללים בין
היתר :מגוון ערוצי קידום מכירות ,פרסום ,יחסי ציבור ,שיווק ישיר ,אנשי מכירות ,כלי ופלטפורמות און ליין
ומדיה חברתית ועוד.
אנו מניחים (ואף ממליצים) כי מרבית היצואנים המתחילים או הקטנים לא יכנסו להוצאות הכבדות
הכרוכות במסעי פרסום במדיות כלליות המיועדות לקהלי יעד צרכניים ובהם ערוצי טלוויזיה ,רדיו ועיתונות
כללית – ולכן לא נתמקד באלו .קיימות מעט מאוד חברות ישראליות המסוגלות לעמוד בהוצאה כבדה זו.
לצורך בניית תקשורת שיווקית חשוב מאד להגדיר בקצרה ובבהירות מהו ה Unique Selling - USP
 Propositionשל החברה שעונה על השאלה מהן הסיבות  ,מאפיינים או יתרונות של המוצר המבדלים
אותו מהמתחרים ,כך שללקוחות יהיה ברור מדוע כדאי להם לרכוש אותו ולא את המוצר של המתחרים.
אם לא תעשה כן ,המסרים שלך ילכו לאיבוד בשוק הבינ"ל התחרותי שבו מוצרים רבים שלכאורה דומים
מאד וערוצי התקשורת השיווקית שתבחר לא יעבדו ביעילות.
הבידול וה  USPיכולים להיווצר מכל אחד ממרכיבי תמהיל השיווק שמנינו עד כה :המוצר עצמו או השרות
שניתן לו ,המחירים או אופן ההפצה .למשל ,חברת תעופה יכולה להגדיר את ה  USPשלה סביב שרות
ידידותי וחם (שהיא נותנת לנוסעיה בהנחה שזה קשור למיצוב שלה) ולא בהכרח סביב היכולת לשנע
נוסעים מיעד ליעד (זה הרי כל המטוסים והחברות עושים).
עוד  USPמפורסם בזמנו היה זה של “When it absolutely, positively has to be there : FedEx
” overnightהמשקף את ההבטחה החשובה ללקוחות של אמינות ואספקה מהירה.
סביב ה  USPניתן לבנות את מיתוג המוצר כלומר הזהות השיווקית שלו שכוללת את השפה הוויזואלית
של המוצר ,על כל מרכיביה :לוגו ,סלוגן ,פונטים ,צבעים ,אייקונים ושאר זהויות גרפיות .המיתוג יוצר זהות
עסקית למוצר ומעביר במהירות את הבטחת המוצר ,יתרונותיו ומסריו לקהל היעד שלך .עוד על מיתוג
בקישור  http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/marketing-strategy/branding -והוא יבוא
לידי ביטוי בחומרי התקשורת השיווקית של החברה.
כאשר בוחנים את מגוון ערוצי קידום המכירות והתקשורת השיווקית כדאי להבהיר מה המטרה של כל
אחד מהם .מטרות יכולות להיות:


יצירת חשיפה למוצר



יצירת מודעות למותג



אספקת מידע על המוצר



יצירת לידים



לגרום להעדפה של המוצר



ובמוצרים מסוימים :להביא את הלקוח עד שלב הרכישה
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גם בפרק זה ,כמו שראינו בפרק התמחור ,יש לתת את הדעת לעניין האחידות לאורך השווקים מול הצורך
בהתאמה של הערוצים ואף המסרים לשווקים מקומיים עם מאפיינים לוקליים חשובים.
להלן רשימה חלקית של ערוצים ,חומרים ,כלים ושיטות לקידום מכירות .שים לב ,כי רבים מהם מיועדים
בעיקר ללקוחות פוטנציאלים ואלו אחרים מתאימים גם לאיתור מפיצים פוטנציאלים .ככלל ,ככל שהשיווק
שלך ללקוחות הקצה יהיה מקצועי ואיכותי יותר ,כך גם יקל עליך למצוא מפיצים פוטנציאלים מתאימים
שיחשפו לפעילות ולמסרים שלך .מובן שאין זה אפשרי או נדרש להשקיע ולהשתמש בכל הכלים ,ערוצים
ופעילויות המפורטות .כל יצואן יבחר לו את הכלים שמתאימים לענף שלו ,ולאסטרטגיה שגיבש ולתקציב
השיווק.
ערוצי שיווק:


אתר אינטרנט – מרכיב שיווקי מרכזי כמעט בכל תחום .יש להגדיר מהן מטרות האתר (תדמית,
יצירת לידים ,אספקת מידע)  ,כיצד לקוחות פוטנציאלים יגיעו אליו ,דרך אלו מילות מפתח ,ומה
היינו רוצים שהמבקר יעשה במהלך הביקור בו ,האם יכלול בלוג ,ובכלל יש להגדיר את תפקודו
כפי שמפורט בפרק על השיווק הדיגיטלי דיוור אלקטרוני -על מנת ליצור התעניינות וכן לידים
בקרב לקוחות או מפיצים פוטנציאלים .מתאים מאד להפצת תכנים שיווקיים content
 marketingולטקטיקה של – lead nurturingלטיפוח לידים קיימים ע"י הפצת מידע רלוונטי,
ומעניין כדי לקרב את הלקוח לתהליך של החלטה .מצריך הטמעת מערכת דיוור ( email
 ) marketingומאפשר גם הפקת .newsletters



פרסום – לא נמנה את כל ערוצי הפרסום אך נזכיר כי ניתן להשתמש בו במסגרת מגזינים
מקצועיים ,חסויות לאירועים או בחיפוש ממומן באינטרנט ובערוצי מדיה חברתית.



תערוכות – בהם אתה מציג את מוצריך לאיתור לקוחות או מפיצים פוטנציאלים.

ניתן להיעזר במנוע חיפוש של מכון היצוא לאיתור תערוכות בינ"ל
/http://www.export.gov.il/heb/services/exhibitions/searchenginexpo
מידע על תערוכות בינ"ל המקימות בישראל באתר משרד הכלכלה ב
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/DEED8265-DB08-4222-971B-33D9DB5C1526.htm



כנסים בינ"ל בענף שלך– בהם ניתן לאתר לקוחות או מפיצים פוטנציאלים ע"י שיחות ו/או לעורר
ענייו ולקבל חשיפה במתן הרצאה.



סמינרים ,כנסים יזומים או  – Webinarsשמאורגנים על ידי היצואן.



פעילות מול מובילי דיעה ויועצים – הלא הם המומחים בענף (לרוב בתחומים מקצועיים במוצרי
 )B2Bשדעתם משפיע על לקוחות היעד שלך .הם אלו שכותבים מאמרים במגזינים מקצועיים,
ובלוגים ,פעילים בקבוצות דיון מקצועיות ,מרצים בכנסים ואיתם לקוחות מתייעצים באופן בלתי
פורמלי לפני רכישה או באופן פורמאלי כשמדובר ביועצים .פעילות זאת יכולה לנוע ממשלוח
מידע ועד להדגמת המוצר כדי שמוביל הדיעה יכתוב על המוצר בבלוג שלו או יציין המוצר
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בהרצאה שהוא ייתן – הכל מתוך מטרה שהוא יקרין מסמכותו המקצועית על המוצר וימליץ על
לקוחות פוטנציאלים להעדיף ואף לרכוש את המוצר .במקרה של יועץ ענפי יתכן ואפשר למסד
קשר יותר פורמלי על בסיס עסקי שבמסגרתו הוא יעזור לך להיכנס לשוק היעד .עוד על יועצים
ענפיים בקישור http://mgconsulting.blogspot.co.il/2011/05/blog-post_20.html


טלמרקטינג.



בשיווק און ליין ערוצי שיווק דרך . affiliates



השתתפות במשלחות ישראליות לחו"ל או פגישות עם משלחות מחו"ל בארץ – כמו אלו שמארגן
או מתפרסמות באתר מכון היצוא ב /http://www.export.gov.il/heb/Services/Delegations
או באתר מנהל סחר חוץ ב http://israel-trade.net/%d7%9c%d7%95%d7%97-
 /%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9dאו ב
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/DF17F20C-01BF-472D-9DCE-26F02AE56C4A.htm



יחסי ציבור – היכולים לנוע מכתיבה עצמית של הודעות לעיתונות והפצתם דרך האתר והמדיה
החברתית ,או דרך חברות הפצה או שימוש בשרותיה של חברת יחסי ציבור וכן גם חסויות
לאירועים.



שיווק דיגיטלי הכולל  ,PPC ,SEOבלוגים ,מדיה חברתית ,QR Codes ,משולב ב Content
marke ng ti

חיפוש וקבלת לידים מאתרי מסחר  B2Bמכון היצוא מיפה וריכז  50זירות סחר  B2Bובנה מנוע חיפוש
המאשר לאתר את הזירה המתאימה לך דרכה ניתן לחפש לקוחות עסקיים בחו"ל או לקבל לידים עוד
פרטים ב/http://www.export.gov.il/heb/services/information/infob2b :

כדאי לנהל מעקב על האפקטיביות והתוצאות מכל ערוץ כדי ללמוד מה עובד בשבילך הכי טוב.
לערוצים הדיגיטליים יש כלים מתקדמים של  marketing automationהמסייעים במעקב זה.
ציין מהם ערוצי השיווק שבחרת:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

כמו כן ,להלן רשימה של כלים וחומרי שיווק ,מתוכם תוכל לבחור באלו המתאימים לך ביותר ,להשגת
מטרות ויעדי היצוא שלך .ניתן לחלק הרשימה בין כלים וחומרי שיווק ש:
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נועדו להישלח או להיחשף בפני לקוחות הקצה ,כמו:
o

ברושורים

o

מצגות

o

כרטיסי ביקור באנגלית

o

פרופיל חברה או one-pager

o

רשימת לקוחות נבחרים references -

o

. white papers

o

. data sheets

o

מאמרים ופוסטים שתכתוב – כחלק מה  content marketingוכפי שיפורט בפרק על
השיווק הדיגיטלי.



o

טבלאות השוואת דגמי או גרסאות או מסלולי שימוש במוצרים שלך.

o

חקר מקרים (. (case studies

o

פיתוח אפליקציות .

o

שאלונים.

o

סרטונים.

o

מסמך המתאר שלבי פרויקט.

o

מסמך המתאר תכנית הדרכה על המוצר ללקוח .

o

עדכונים (בדיוור אלקטרוני או במדיה חברתית) על :


מוצרים/דגמים/גרסאות חדשים



החברה (עובדים חדשים ,משרדים חדשים ,פרויקטים חדשים)



הענף ,מחקריםreviews ,

נועדו לשימוש פנימי ע"י אנשי המכירות (שלך או של המפיצים שלך) כמו:
o

o

עדכון על מתחרים.
 – Battle cardsטבלה או הנחיות לאנשי המכירות כיצד להתמודד מול מתחרים
ספציפיים.

o

פורטל שיווק אליו יש גישה לכל חומרי השיווק של החברה.

o

מחירון.

o

קטלוג מוצרים.

o

תבניות הצעות מחיר.

o

דוגמא להסכם רכישה.

o

מחשבון  ROIהמשמש לתחשיב תוך כה זמן הלקוח יחזיר את השקעתו .

o

מערכת/ערכת הדגמה.

o

תסריט להדגמת המוצר.

o

דוגמת מכרז .RFP /

o

שימוש ב  LinkedInלאיתור ופניה ללקוחות פוטנציאלים.

ציין מהם כלי וחומרי השיווק שאתה מתכוון להכין:
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ציין כמה לידים כלי וחומרי השיווק הנ"ל אמורים לייצר כדי שתעמוד ביעדי המכירות שהצבת ולתקופה
שהגדרת :
טריטוריה

כמות לידים

72

בחזרה לתוכן העיניינים

.2.3

תקציב שיווק ,לוחות זמנים ותחזית מכירות

.2.3.1

תקציב שיווק

כעת משהגדרת את כל הערוצים ופעולות השיווק והמכירות שעליך לבצע .ניתן להכין תקציב שיווק.
התכנון יכול להיות ברמה חודשית לשנה אחת קדימה או רב שנתית – כפי שמובא בדוגמא שבהמשך –
הכל לפי הצורך ולפי המטרות והיעדים שהוגדרו .הטבלה הבאה מהווה אפשרות אחת לתכנן התקציב.
ניתן לעשות זאת על פי מדינה אם ניתן לשייך מראש חלק מהסעיפים למדינות .הטבלה מובאת כדוגמא
בלבד .כל חברה תרשום לעצמה את הסעיפים הרלוונטים בהתאם לאסטרטגיה השיווקית שהיא הגדירה
ורמת הפרוט הרלוונטית.
סעיף

תת סעיף

כח אדם

משכורות

שנה 1

שנה 2

שנה 3

הטבות נלוות
בונוסים
כתיבה שיווקית
במיקור חוץ
מחקר שוק

מקורות מידע
משניים
מקורות מידע
ראשונים

נסיעות

לפי מדינה ומס'
פעמים בשנה ומס'
נוסעים

ערוצי קידום מכירות ופרסום

אתר אינטרנט
חיפש ממומן
השתתפות
בתערוכות
יחסי ציבור

חומרי וכלי שיווק

הפקת ברושורים
שני whitepapers
הפקת  4סרטונים
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דוגמאות מוצר או
סביבת הדגמה
פוסטרים
לתערוכות
חשבון פרמיום
בלינקדאין
עורך דין

הוצאות שונות

תקשורת
תרגומים
סה"כ הוצאות שיווק

.2.3.1

תכנית עבודה

בשלב הבא נגדיר תכנית עבודה עם לוחות זמנים לשיווק הבינ"ל והשגת יעדי היצוא .התכנית יכולה להיות
בכל מבנה שתבחר ובלבד שיהיה ברור מי אחראי על ביצוע של כל סעיף ,מה בדיוק הוא צריך לעשות
ומהם לוחות הזמנים לסיום המשימה .ניתן להשתמש בפורמט הבא שלצורך המחשה כללנו בו כמה
דוגמאות אפשרית:
משימה ראשית

פירוט המשימה

שם האחראי

השתתפות

הרשמה ותיאום

מנהל/ת המכירות

בתערוכה בלונדון

פגישות

תאריך השלמת

הערות

המשימה
20.5.2015

עיצוב והכנת דוכן

אחראי /ת מרקום

30.5.2015

כתיבה

כתיבה שיווקית

30.6.2015

לקבל הצעות
מחיר מ 3ספקים

שני
Whitepapers

רעיון לתכנים ע"י
המנכ"ל

הפצה ברשתות

אחראי /ת מרקום

2.7.2015

החברתיות
פניה ליועץ ענפי

 3יועצים בכל

20.10.2015

מנכ"ל

מדינת יעד
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כמו כן ,מומלץ להגדיר מנגנון ובקרה שמגדיר מי ,כיצד וכל כמה זמן מפקח על ההתקדמות ביישום
התכנית.

.2.3.2

תחזית מכירות

כעת ,שכברור לך מה המאמץ מבחינת כמות ומורכבות המשימות ,כח האדם ,זמן ותקציב הנדרשים
ליישום של תכנית השיווק ניתן לקשור בברור בין מאמץ זה ליעדי המכירות שהצבת לפניך ולשקף אותם
בתחזית מכירות לכמה שנים קדימה ,העשויה להיות בפורמט הבא:
שנה 1

שנה 3

שנה 2

שנה 4

שנה 5

טריטוריה 1
כמות יחידות
מחיר ב$
סה"כ מכירות ב$
טריטוריה 2
כמות יחידות
מחיר ב$
סה"כ מכירות ב$
טריטוריה 3
כמות יחידות
מחיר ב$
סה"כ מכירות ב$
סה"כ תחזית מכירות ב$
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פרק  :2הובלה ודוקומנטציה
אם אתה מייצא טובין ובחרת בתכנית השיווק שלך ביצוא ישיר ,הרי שעליך להכיר היטב את תהליכי
ההובלה והדוקומנטציה הכרוכות בתהליך היצוא .תהליכים אלו חשובים הן באופן כללי והן בהקשר של
עסקה ספציפית.
מדוע חשוב ליצואן להכיר היטב את תהליכי ההובלה והדוקומנטציה:


תמחור נכון



הפחתת הטעויות כך שהאספקה תהיה מהירה יותר וכך גם התשלום



תהליך נכון וחלק יעניק ללקוח בחו"ל שרות טוב יותר ותדמיתך כחברה מקצועית תתחזק



הורדת רמת האי ודאות וחשיפה להפתעות ועלויות בלתי צפויות ובזבוז זמן לטיפול בהן

מכון היצוא על מיטב מומחיו ויועציו ערך ותמצת בשבילך חומר מקצועי החיוני להבנת השלבים ,תהליכים
מונחים והגורמים היכולים לסייע לך בכל הקשור לתהליכים המסחריים ,אדמיניסטרטיביים והלוגיסטיים של
היצוא בקישור
/http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/FirstSteps/export/news,1930
קרא בעיון חומר זה המרכז את הנושאים המוזכרים מטה שלכל אחד חשיבות מכרעת ביישום תהליך
היצוא בהצלחה


הכנת הצעת מחיר ( באנגלית :) Proforma Invoice Proposal, Quotation Offer :כיצד יש
להכין הצעת מחיר ,אלו מרכיבים היא כוללת ,ומה חשיבותם ושימושם של מונחי הסחר בעסקאות
בינלאומיות ( .) Incoterms
עוד פרטים מעמיקים יותר על ה Incoterms 2010
/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/Incoterms2010



שיטות תשלום בינלאומיות  -מורכבות התשלום בעסקאות יצוא ,אלו שיקולים משפיעים על
בחירת שיטת התשלום ותיאור שיטות התשלום ומתי מומלץ להשתמש בכל אחת מהן בהן:
אשראי בחשבון פתוח ( , )open accountאשראי דוקומנטרי (, )L/C – Letter of Credit
תשלום מראש ( ,)advanced paymentדוקומנטים לגביה.
o

עוד מידע כללי על שיטות התשלום בסחר הבין-לאומי ב
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/news,51
 /וכן בפרק  2בחוברת "מימון ליצוא" של מכון היצוא ב
http://www.export.gov.il/UploadFiles/06_2012/HoveretMimun2012.pdf
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o

עוד פרטים על אשראי דוקומנטרי ב
http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/SmallExporterRefe
/rence/news,65



טיפול בהזמנה – המתייחס לנושא אופן הטיפול בהזמנה ומה נדרש לבדוק עם קבלתה ואלו
פעולות לבצע.



הובלת הסחורה  -המתייחסת לארבעה נושאים :אריזה ,סימון ,תיעוד וביטוח .בקישור תיאור
יתרונות וחסרונות ההובלה הימית והאווירית ,מה כוללת עלות ההובלה ,תפקידן של חברות וסוכני
השילוח וכיצד לבחור בהם ,ביטוחים הכוללים ביטוח סיכוני סחר חוץ המיועדים להבטיח את
היצואן מפני סיכונים מסחריים ופוליטיים וכן ביטוח המשלוח ,שיטת התיעוד הנדרשת ונושא
האריזה ,תוויות וסימון.
עוד מידע על הובלה ימית ואווירית ב
/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/news,45
רשימת חברות וסוכני שילוח ניתן למצוא באתר ארגון מנהלי הרכש והלוגיסטיקה בישראל
http://www.iplma.org.il/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99/%D7%9C%D7%95
%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94/%D7%9E%D
7%9B%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%9E%D7%9C%D7%99%D7%9D/%D7%A8%D7%A9%D
7%99%D7%9E%D7%AA-%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A1.aspx
עוד מידע בנושא ביטוחים וימים ואוויריים (משלוח) וביטוח אשראי וסיכוני סחר חוץ בפרק 4
בחוברת "מימון ליצוא" של מכון היצוא ב
http://www.export.gov.il/UploadFiles/06_2012/HoveretMimun2012.pdf



מסמכים  -על חשיבותן וסוגיהן השונים בהן :חשבון ( ,)Invoiceרשימת האריזה ( Packing
 ,)Listתעודת מקור ( ,)certificate of originשטר מטען ורשימון יצוא .להעמקה נוספת בחלק
מהנושאים ניתן לפנות למקורות הבאים:
o

עוד פרטים על מסמכים בסחר בינלאומי
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/news,48
/

o

שטר המטען הימי


http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/SmallExpo
rterReference/news,72
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http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/ConsultantIndex/



consultants,93
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/



Documentation/news,1292
- חישוב דמי ההובלה הימית



http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/SmallExporter
/Reference/news,74
שטר המטען האווירי
http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/SmallExporter

o



. /Reference/news,71
- שטר המטען אווירי של משלח בינלאומי



http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/ne
/ws,89
עוד על חישוב תעריפים בהובלה אווירית ב



http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/SmallExporter
/Reference/news,73
Certificate of Origin - תעודות מקור

o

http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/prof_information/Docume
ntation/news,1241
על הסכמי סחר והחתמת תעודות מקור ב

o

/http://www.export.gov.il/heb/Services/Information/NewServices/news,4998
EUR1 תעודת תנועה

o

http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/SmallExporterRefe
/rence/news,69
תעודת מקור לסחר עם ארה"ב

o

http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/SmallExporterRefe
rence/news,70
 עוד. הנותן ליצואן פתרון לסיכון הכרוך באשראי ספקים פתוח- שירות פקטורינג בינלאומי



.) אשראי (קישור6.5 פרטים בפרק
 המאפשר ליצואן החזר מיסים ששולמו עבור קניית חומרי גלם,החזרי מסים ומע"מ – ההישבון



.) (קישר6.7  פרטים בפרק.והחזר מע"מ מהיר ליצואנים

 הכוללים יעוץ בעסקת, אשר מיועדים לסייע ליצואן, מגוון שירותים- שירותי הבנקים המסחריים
 טיפול במחסני היצוא על פי שיטת התשלום וכן שירותי מידע עסקי בנושא מהימנות,היצוא

בחזרה לתוכן העיניינים

78



ומעמד פיננסי של לקוחות פוטנציאלים ועל בנקים זרים אשר באמצעותם עומדות להיקשר
עסקות.
היחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי במכון היצוא משמשת מוקד מידע מקצועי ליצואנים בנושאי סחר
חוץ .היחידה מסייעת ליצואנים במתן מידע ,ייעוץ ,המלצות לפעולה ובפתרון סוגיות במגוון תחומים
הקשורים לסחר הבין-לאומי ,הכוללים בין השאר :תמחור המוצר לייצוא ,תפעול הייצוא והייבוא ,חוקיות
הייצוא ונוהלי מכס ,הסכמי סחר ,כללי מקור ומסמכי מקור ,משפט מסחרי בין-לאומי ,חוזים והתקשרויות,
הגנות מט"ח ,לוגיסטיקה ועוד.
היחידה מעמידה לרשותך מאגר מקיף ודינאמי של יועצים מקצועיים אשר נבחרו על סמך נסיונם המקצועי
המוכח .המאגר מנוהל ומפוקח על ידי מכון היצוא.
מכון היצוא נותן הטבה לחברים בו הכוללת מסלול מימון לחברי מכון היצוא בתחומים אלו .עוד פרטים
בקישור/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/links/news,1777 :

מכון היצוא מקיים מעת לעת סדנאות ,קורסים ואף סיורים בתחומים הבאים:
-

יצוא-יבוא וסחר בין-לאומי

-

אריזות ומשטחים

-

טיפים לעבודה נכונה מול המכס

-

טיפים מעשיים לעבודה מול נותני שירותים בסחר הבינ"ל :משלחים ,עמילי מכס ,חברות ספנות,
בונדדים ועוד

-

לוגיסטיקה ותמחור בתהליכי יצוא

-

סיור לימודי מעמיק בנמלי ים ,אויר ומרכזים לוגיסטיים

-

אשראי דוקומנטרי ועוד

-

חישוב עלויות התובלה הבין-לאומית

-

ההישבון ,החזרי מיסים ומע"מ,

-

לוגיסטיקה

-

ועוד

ללוח הקורסים ,הרצאות ופעילויות עיין ב /http://www.export.gov.il/heb/Services/College/Events

בפרק  :3מוכנות לשיווק בינלאומי ותכנון היצוא עמדנו על החשיבות שבסיווג מוצרים ( product
 ) classificationבהקשר למכסי יבוא בארץ היעד העשויים לחול על המוצרים .סיווג המוצרים ממיין אותם
על פי אפיונים שונים .השיטה הבינלאומית המקובלת מכונה "השיטה ההרמונית לתיאור מצרכים וקידודם"
של ארגון המכס העולמי שמושבו בבריסל ובקיצור מכונה ). Harmonized System (HS
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ה  HSמשמשת כשיטה אחידה של שמות ומספרים לסיווג מוצרים במרבית המדינות הסוחרות .היא
כוללת רשימה ארוכה ומפורטת של טובין ,הערוכה וממוספרת לפי חלקים ,פרקים ,פרטים ראשיים ופרטי
משנה ,הכוללים תיאור מילולי של מוצרים ,מכשירים ,מצרכים וכיו"ב ,באופן המאפשר להצמיד מספר
("פרט מכס") לכל מוצר .בצידו של כל פרט מכס מצויין גם מהו שיעור המכס ומס הקניה המוטל על טובין
המסווגים באותו פרט מכס.
בהתאם לעסקה שנקבעה בתנאי ה  Incotermsשנבחרה ועל פי הצד הנושא באחריות על מיסי היבוא
בארץ היעד ,רצוי לוודא מראש מה הם המיסים החלים על המוצר המיוצא לפי הסיווג שהוא קיבל.
מומלץ לפנות ליעוץ בתחום זה ליחידה לשירותי ייעוץ בסחר הבין-לאומי במכון היצוא .היחידה מעמידה
לרשותך מאגר מקיף ודינאמי של יועצים מקצועיים אשר נבחרו על סמך נסיונם המקצועי המוכח .המאגר
מנוהל ומפוקח על ידי מכון היצוא .פרטים בקישור:
http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/

כמו כן יש לזכור כי כאמור בפרק  3יש מוצרים שעל פי סיווגם דורשים רישיון יצוא .הרשימות המחייבות
רישיון יצוא מפורסמות באתר משרד הכלכלהhttp://www.tamas.gov.il/nr/exeres/8d4c4f5c-a305-
4ca3-aac8-2eb615f5d202.htm
ספר סיווג טובין ביצוא הוא הכלי המרכזי לסיווגם של טובין המיוצאים מישראל.
סיווגם הנכון של הטובין הוא המפתח לקביעת הצורך באישורים שונים ,רישיונות ,וכן כל יתר תנאי היצוא
בהתאם לחוקים השונים ,התקנות וההוראות .פרטים על תעריף היצוא ברשות המיסים

ב

 /http://62.219.95.10/TAARIFCUSTOMSEXPORTטפסי בקשה מקוונים וכן תקנות בנושא רישיון יצוא
ניתן למצוא באתר משרד בכלכלה ב http://www.moital.gov.il/NR/exeres/058DBAEC-6BB4-4F26-
9FFB-1815F3F6C648.htm
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בחן את עצמך לפני שתצא לדרך
לאחר שקראת והתעמקת בקישורים לחומרים שהבאנו בפרק זה .אנא על השאלות הבאות הן בהקשר
הכללי של מדיניות השילוח ,תנאי ושיטות תשלום והביטוח שלך או בהקשר של עסקה ספציפית שעל
הפרק:
מי בחברתך עוסק או יעסוק בכל הנושאים הקשורים בהצעת מחיר ,בדיקת ההזמנה שיטות תשלום ,שילוח
וביטוח?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

האם בכוונתך לרכוש ידע נוסף ולהשתתף באחד מהקורסים או השתלמויות והרצאות של מכון היצוא
בתחומי ההובלה ומסמכים? ציין באלו נושאים:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

האם בכוונתך לפנות ליעוץ וסיוע במכון היצוא בתחומים ההובלה ,דוקומנטציה ושיטות תשלום?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

באיזה תנאי  Incotermsאתה מתכוון ליצא את מוצריך? מדוע והאם זה מקובל על לקוחותיך או שותפך
העסקיים?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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אלו מהעלויות הבאות הקשורות בשילוח ,דוקומנטציה ,שיטות תשלום ,וביטוח לקחת בחשבון בעת הכנת
הצעת מחיר

מחיר ב $

עלויות
אריזה שתגן על המוצר במשלוח
הובלת הסחורה מהמחסן של היצואן לנמל המוצא
תשלומים לנמל המוצא ולנמל היעד
עלויות דוקומנטציה למכס
תשלומים לחברות/סוכני שילוח
הובלת הסחורה (ים ,אוויר ,יבשה)
ביטוח
תשלומי מכס
עלות הובלה מהנמל למחסן הלקוח.
עלויות מימון בגין שירותים בנקאיים

מהי שיטת התשלום הבינ"ל שבחרת ומדוע?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

האם בחנת ובחרת חברה או סוכן שילוח? על פי אלו קריטריונים בחרת?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

האם דאגת לפוליסת ביטוח למשלוח מוצריך? מה היא מכסה?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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אלו פעולות בתחום האריזה ,תוויות וסימון אתה נדרש לבצע כדי להתאים את המוצר למשלוח ,לנוהלי
ההובלה ולדרישות הסימון של מדינת היעד?
סוג דרישה

מדינה 1

מדינה 2

מדינה 3

אריזה
תוויות וסימון

האם מוצריך דורשים רישיון יצוא?
_______________________________________________________________________
___________________________________________________
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פרק : 3מימון ,מענקים ותמיכה
אם קראת מדריך זה עד לכאן הרי שלא צריך להכביר במילים על מורכבותו של היצוא ,האתגרים שבו,
הזמן הממושך שבחדירה לשווקים בחו"ל ועל ההשקעה הכספית הנדרשת.
מימון ותמיכה כספית ביצוא מהווים גורמים מרכזיים בפיתוח היצוא ובסקרים שונים נמצא כאחד החסמים
הגדולים בהרחבת פעילותן של חברות יצוא קטנות ובינוניות .הבשורה הטובה היא שקיימים גופים אפיקים
ומסלולים שונים שנועדו לסייע במימון ליצואן ולהקל על התהליך ולתת לו את הדחיפה הנדרשת כדי
לצלוח את האתגר .משרד הכלכלה בשיתוף עם החשב הכללי ואגף תקציבים במשרד האוצר ,פועל רבות
לשפר ולהרחיב את אפיקי המימון ליצואנים ,בדגש מיוחד על העסקים הקטנים והבינוניים.
הגורמים הפיננסים העוסקים במימון הייצוא מאופיינים בחדשנות המוצרים הפיננסים וגופי הסיוע האחרים
מציעים פתרונות המותאמים לצרכי היצואן.
מטרת פרק זה היא לסייע ליצואן להתמצא במבוך הגופים ,אפיקים ,סוגים ,מסלולים העוסקים בנושא
המימון והסיוע הכספי ליצוא ולרכז ולספק את המידע הראשוני הנדרש והקישורים למידע מפורט יותר ,כך
שהיצואן יוכל לבחור את האפיק המתאים לו.

.3.1

אפיקי וסוגי הסיוע הציבוריים

ראשית רצוי להכיר באופן כללי את חמשת הגופים העיקריים הציבוריים שמטרתם ותפקידם לסייע ליצואן
הישראלי ושלחלק מפעילותם נחשפנו בפרקים הקודמים:


המכון הישראלי ליצוא ולשיתוף פעולה בינלאומי .נקודת המוצא המתאימה ביותר שבו ליצואן
המתחיל או הקטן היא המרכז יצואנים קטנים
/http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters



מינהל סחר החוץ במשרד הכלכלה http://www.moital.gov.il/NR/exeres/DF17F20C- -
01BF-472D-9DCE-26F02AE56C4A.htm



הנספחים המסחריים  -כחלק ממינהל סחר חוץ
http://www.moital.gov.il/NR/exeres/84AA261C-7A11-4635-9509C53AD8D3FD08.htm



הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה
http://sba.economy.gov.il/Pages/Default.aspx



לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה

http://www.economy.gov.il/CmsTamat/Rsrc/madaan2014/index.html
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מפת אפיקי המימון מגוונת מאד והיא ניתנת למיון לפי:


הגוף המממן או מסיע



סוג הסיוע (קרן המעניקה הלוואות ,מענק ,תמיכה ביעוץ ,אשראי וביטוח)



המגזר אליו משתייך המבקש



אזור גיאוגרפי של העסק



מטרת המימון או השלב העסקי בו נמצאת החברה או המיזם



תנאי הסף



היקף המימון



תנאי המימון

מכון היצוא פיתח עבורך כלי עבודה חדש :מנוע חיפוש לאיתור קרנות ומענקים!
בעזרת כלי זה ,ניתן לאתר במהירות וביעילות את הקרנות והמענקים המתאימים לעסק ולאופי הפעילות
העסקית שלך .מנוע החיפוש מכסה את מרבית הקרנות ומסלולי המענקים הקיימים כיום בישראל ומכיל כ-
 26קרנות סיוע לגיוס אשראי ומימון וכ 20 -מסלולי מענקים שונים.
קרנות הסיוע נחלקות לקרנות פילנטרופיות וקרנות ממשלתיות ומוסדיות .המענקים כולם ניתנים על ידי
גורמים ממשלתיים .היקפי המימון נעים בין  50אלף  ₪ועד מספר מיליונים  ₪בהתאם למחזור הפעילות
העסקית ,מטרת הסיוע המבוקש ,הישוב בו נמצא העסק וכיוצ"ב.
לאחר הזנת הנתונים מתקבלת רשימה מפורטת של הקרנות והמענקים המתאימים עבור העסק שלך,
הנתונים כוללים את כל המידע הדרוש לרבות תנאי הזכאות סכומים ,ריביות ,שנות החזר ,דרכי הגשת
הבקשה פרטים ליצירת קשר ועוד .לקישור
למנוע/http://www.export.gov.il/heb/About/Economics/EturKerenMaanakim:
כל הקרונות והמענקים שנתאר בקצרה בתתי פרקים הבאים הם להתמצאות כללית בלבד והיכרות עם
הגופים הרלוונטים .לסוגי מימון אלו מומלץ להשתמש במנוע החיפוש לאיתור קרנות ומענקים האמור לעיל
כדי לקבל פרטים מעודכנים וכן קישורים לתוכניות ולאנשי הקשר.
על האפיקים האחרים ( יעוץ  ,אשראי וביטוח) תוכל ללמוד בתתי הפרקים הרלוונטיים בהמשך.
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.3.1

קרנות מימון

מדובר בקרנות המעניקות הלוואות בתנאים נוחים ליצואנים עם ערבויות של המדינה או גוף פילנטרופי.

קרן מימון לעסקים מתחילים ,קטנים ובינוניים בערבות מדינה
במסגרת פעילות הממשלה לתמיכה בעסקים ,פועלת קרן למתן הלוואות לעסקים קטנים בינוניים בערכת
חלקית של המדינה למטרת :הון חוזר ,השקעות בציוד ,פעולות שיווק בחו"ל וכדומה ,תוך הקלה
בביטחונות הנדרשים מהם לצורך קבלת ההלוואה .ההלוואות ניתנות באמצעות חברת  Bdi-Cofaceאו
חברת "תבור כלכלה ופיננסים בע"מ"

קרן קורת
מטרתה העברת סיוע פילנתרופי ישירות למגזר העסקי ,עידוד התפתחות הכלכלית במשק ויצירת מקומות
עבודה לעולים חדשים ואזרחים ותיקים .הענקת ערבויות להלוואות וסבסוד ריבית מאפשרת מימון לעסקים
קטנים ובהם יצואנים המתקשים בגיוס אשראי .כולל מסלול לפיתוח הנגב והגליל
ומסלול בשיתוף הבנק הערבי ישראלי.

קרן דרומה  -צפונה
הוקמה על ידי איתן ורטהיימר והסוכנות מתוך מטרה לעזור בפיתוח הנגב והגליל .שתי הקרנות ,צפונה
ודרומה מתמקדות במפעלים ובעסקים קטנים יצרניים באזורי פריפריה שהינם מוטי יצוא .מטרת הקרנות
הינה תמיכה בפריפריה ,הרחבת פעילות בעסקים ,העסקת עובדים חדשים וגידול בהיקפי היצוא.

קרנות הסוכנות היהודית
קרנות ההלוואה של הסוכנות היהודית מעודדות את הצלחתם של עסקים חדשים ,ופיתוח והרחבת עסקים
קיימים ,בפרט באזורי הפריפריה של ישראל .מטרת הקרנות הנה לסייע בצמצום האבטלה ,ולהניע צמיחה
כלכלית .הקרנות מתפלגות בהתאם לאזורים גאוגרפיים ,וקהלי יעד וכוללות:


קרן נס לפיתוח הנגב



קרן פיטסבורג לעסקים באזור כרמיאל ומ.א משגב



קרן יער לעסקים באזור כרמיאל



קרן הגליל המערבי



קרן דטרויט



קרן ניו יורק



קרן ניו יורק לטיפוח יזמות בירושלים וסביבתה
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קרן הגליל
קרן הלוואות לעסקים קטנים בגליל שהוקמה ע"י תורמים אמריקאים במטרה לעזור בפיתוח הגליל .קרן
הגליל מתמקדת בעזרה ליצירת מקומות עבודה חדשים ובעזרה להנעת התהליך הכלכלי בגליל .ההלוואה
ניתנת באמצעות האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית ,וללא מעורבות בנקים.

האגודה להלוואות ללא ריבית
הוקמה במטרה לסייע לעסקים קטנים ברחבי הארץ .האגודה מסייעת במתן הלוואות ליזמים ולבעלי
עסקים ,במטרה לעודד עצמאות כלכלית ויצירת מקומות תעסוקה חדשים ברחבי הארץ .ההלוואה ניתנת
באמצעות האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית ,וללא מעורבות בנקים.

הסוכנות לעסקים קטנים


הקרן הממונפת לעולים ותושבים חוזרים



הקרן התקציבית לעולים ותושבים חוזרים



קרן בולטימור



קרן בוסטון



קרן בנימין



קרן סביבה תומכת



הלוואות ירוקות

קרנות נוספות


קרן לאומי



האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית



קרן סולם



רן ברכה בעסקים



קרן להב לעידוד הצמיחה בקיבוצים



קרן נתן



קרן שמש

87

בחזרה לתוכן העיניינים

.3.2
.3.2.1

מענקים
מערך כלי סיוע לתעשייה במנהל סחר חוץ

במסגרת הכלים שמעמידה המדינה לפיתוח הייצוא פותחו כלים שמטרתם סיוע בשיווק בחו"ל .במסגרת סיוע
זה קיימות כיום  3תוכניות מרכזיות של מערך כלי סיוע לתעשייה במנהל סחר חוץ שבמשרד הכלכלה .לקישור
http://www.economy.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Maarach/Maarach.html

תכנית "כסף חכם"
התכנית מעניקה סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף
המכירות של החברות המשתתפות בתכנית לשוק יעד אחד או שניים בלבד .במסגרת התכנית ,ניתן לקבל ליווי
מקצועי והשתתפות במימון הוצאות שיווקיות עד  50%מתקציב התכנית המאושרת

http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Maarach/Maarach.html
חברה שתבקש להשתתף בתכנית ,תגיש הצעה מעמיקה וממוקדת לתכנית שיווקית בשוק יעד שתבחר .לאחר
שהשתתפותה בתכנית תאושר,תזכה החברה לסיוע כספי ולווי מקצועי ע"י יועץ שיווקי ,מערך הנספחים
המסחריים של משרד הכלכלה וגופים מקצועיים שיסייעו לה ליישם את תכניתה .המענק יכלול הוצאות כספיות
המיועדות לפעילויות השיווק של החברות בשווקי היעד על פי סעיפים שיוגדרו בסעיפי התוכנית.

פרטים נוספים בקישור http://www.moital.gov.il/CmsTamat/Rsrc/Maarach/Maarach.html
קרן הסיוע בפרויקטים ובמכרזים בינלאומיים
הקרן נוסדה בשל החשיבות שרואה משרד הכלכלה בהשתתפות חברות ישראליות בפרויקטים בינלאומיים ,
זאת על מנת להגדיל את כושר התחרות של חברות אלו בשווקים בינלאומיים .לאור העלויות הכרוכות
בהשתתפות בפרויקטים בינלאומיים אלו ,הוקמה קרן זו .הקרן מסייעת במימון סקרי היתכנות או הגשת הצעות

למכרז .עוד פרטים ב http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/273512DA-8051-4E72-
A34936BBB8C5623F/0/AssistanceFundprojectsAndinternationaltendersleaflet.pdf
ליעוץ ומידע מומלץ לפנות למחלקת מכרזים ופרויקטים בין-לאומיים במכון היצוא .פרטים ב
/http://www.export.gov.il/heb/Branches/Technologies/InternationalProjects
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קרן ייעודית לפתיחת נציגות שיווקית בהודו-סין
מטרת התוכנית לסייע לחברות לנצל את הפוטנציאל הגלום בצמיחתן הכלכלית של הודו וסין ולצורך גיוון יעדי
היצוא הישראלי .התוכנית פותחה על מנת להרחיב את היקף הפעילות של חברות במדינות אלו ,להגדיל את
מספר החברות ולהרחיב את קשרי המסחר עם מדינות אלו.
המענק כולל השתתפות בעלויות הבאות:


הצבת עובד חברה או חברת בת במדינות אלו ,כחלק מהקמת מערך שיווקי רציף במדינה



יועץ מקומי (כולל הכנת תוכנית אסטרטגית)



לוגיסטיקה הכרוכה בהפעלת משרד במדינות



מענק" בטא סייט  " -להוכחת יישום מקומי של טכנולוגיה או מוצר

פרטים ב http://www.moital.gov.il/NR/exeres/0B884106-473C-43D8-9C44-
703F2AAF90D1.htm

.3.2.1

המדען הראשי

לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה מעודדת ומקדמת יזמות ,ממנפת כישורים מדעיים ויכולות טכנולוגיות
ומעודדת מחקר ופיתוח פורצי דרך בישראל לחיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית בשווקים
הגלובליים.
המו"פ הוא החוליה המקשרת המובילה מרעיון מחקרי לפיתוח מוצר .לחוליה זו השלכות כלכליות אדירות ,שכן
היא שמאפשרת להפוך ידע תאורטי למוצר שימושי .בשנים האחרונות עולמנו הופך לטכנולוגי יותר ויותר,
וחשיבותו של המו"פ בהחדרת טכנולוגיות חדשניות לחיי היום-יום עלתה מאוד.
המדען הראשי מסייע לחברות ישראליות להגדיל את בסיס הידע התעשייתי הקיים על ידי יצירת ידע טכנולוגי
חדש וחדשני ולתמוך בשיתופי פעולה תעשייתיים בין-לאומיים ובשיתופי פעולה בין התעשייה לאקדמיה.
באמצעות חיזוק המחקר והפיתוח בתעשייה הישראלית לשכת המדען הראשי מגדילה את התועלת הכלכלית
שהתעשייה מניבה למשק הישראלי ,מקדמת את היצוא ,יוצרת מקומות עבודה ושומרת על מקומה של מדינת
ישראל בחזית החדשנות העולמית.
מסלולי התמיכה של המדען במו"פ מופיעים בקישור

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/F2C16576-7E8F-4608-BE86A54ED5FE0DC5/0/OCSProgramsTablePoster100x70Press.pdf
להלן נספק מיפוי של המסגרות המרכזיות בלשכת המדען שבכל אחת מספר המסלולים.
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מנהלת תנופה
תכנית תנופה מסייעת ליזמים טכנולוגיים או לחברות הנמצאים בתחילת הדרך להוציא רעיון חדשני מן הכוח
אל הפועל .למעשה זוהי החוליה הראשונה ב“שרשרת המזון “של לשכת המדען הראשי על מגוון תכניותיה.
ההחלטה של ועדת תנופה לתמוך במיזם היא בעיני משקיעים רבים חותמת מקצועית ואובייקטיבית של הבעת
אמון בפוטנציאל הגלום בו .התמיכה עשויה לסייע ליזם המתחיל לגייס בהמשך הון ממשקיעים פרטיים ומקרנות
השקעה שונות.
מטרת התכנית היא לסייע בבניית אב-טיפוס של הרעיון ,הכנת בקשה לרישום פטנט ,יצירת תכנית עסקית ,
תכנית שיווקית ועוד .אלו רק חלק מהפעולות הנדרשות להקמת מיזם חדש ,אשר תנופה מסייעת בהן .הסיוע
הכספי והמסגרת התומכת מסייעים ליזם המתחיל להגיע לאבני דרך משמעותיות ,שיאפשרו לו לגייס מימון
להמשך הפעילות .מאחר ששלב פעילות ראשוני זה מתאפיין בקושי רב לגייס הון ממשקיעים פרטיים בשל רמת
הסיכון הגבוהה ,תמיכת תנופה עשויה ליצור את ההבדל בין יוזמה שנשארה בגדר רעיון יפה לבין מימושה
למוצר מוגמר הניתן לשיווק .עוד פרטים ב:

http://www.economy.gov.il/NR/rdonlyres/9B42F074-72B3-436C-93151053C5571931/0/tnufa.pdf

מנהלת החממות הטכנולוגיות
מטרתה המרכזית של מנהלת החממות הטכנולוגיות היא להפוך רעיונות טכנולוגיים חדשניים ,שרמת הסיכון
שלהם גבוה עבור משקיעים פרטיים ,לחברות סטארט אפ שאחרי שלב החממה יצליחו לגייס מימון מהשוק
הפרטי ולהיות עצמאיות .כולל חממות טכנולוגיות ,חממות תעשיתיות מוטות טכנולוגיה וחממות ייעודיות

לביוטכנולוגיה .עוד פרטים ב /http://www.incubators.org.il

מנהלת מגנ"ט
תכנית מגנ"ט היא אחד ממסלולי הסיוע לקידום התעשייה הישראלית .יעד התכנית הוא לבנות ולחזק את
התשתית הטכנולוגית בתעשייה ,במספר דרכי פעולה .עיקר העיסוק הוא בטכנולוגיות חדשניות ופורצות דרך
שעשויות לסייע לפיתוח דורות חדשים של קווי מוצר ו  /או לשדרג את קווי המוצר הקיימים .התכנית כוללת
מספר מסלולי סיוע עם דגש רב לעיבוד המחקר היישומי באקדמיה וחיבורו לתעשייה בישראל.
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מסלול הדגל הוא מסלול המאגדים שנועד ליצור צבירים של חברות וקבוצות מחקר ,במטרה לפתח אבני בניין
טכנולוגיות לדור המוצרים הבא (זה שיבוא אחרי הפיתוחים הנמצאים עתה בצינור) .במקביל מתקיים מסלול
איגודי המשתמשים בטכנולוגיות מתקדמות ,שנועד להשלים את מסלול המאגדים ,לאותן טכנולוגיות שלא צריך
לפתח מחדש וניתן ביחד להיחשף ,לקלוט ולהטמיע בחברות .מסלול "מגנטון" מיועד לעודד העברת טכנולוגיות
שפותחו במוסדות המחקר באקדמיה לשימושן של החברות התעשייתיות .מסלול "נופר" מכוון למחקר האקדמי
שטרם הבשיל להשקעה של התעשייה ,ובשנת פעילות אחת בליווי צמוד של חברה תעשייתית ניתן להגיע לאבן
דרך היכולה להיות צומת החלטה לחברה האם להיכנס להשקעה אם לאו.

פירוט על מסלולי הסיוע העדכניים ב http://www.magnet.org.il/category.aspx?id=861

הסכמי שת"פ במו"פ עם מדינות ,מחוזות וחברות רב לאומיות
למדינת ישראל רשימה ארוכה של הסכמי שת"פ במו"פ עם מדינות ,מחוזות וחברות רב לאומיות .האחריות
להסכמים העוסקים במו"פ תעשייתי מוטלת על המדען הראשי והיישום נעשה באמצעות מתימו"פ -מרכז
התעשייה הישראלית למו"פ ,המשמש כמוקד הלאומי להפעלת תוכניות אלה .ההסכמים מאפשרים ליצור
שותפות בין חברות תעשייתיות המעוניינות לפתח במשותף מוצר או יישום .הניסיון מראה כי במקרים רבים
ערוץ שיתוף הפעולה המו"פי הוא הערוץ המיטבי ליצירת שת"פ עסקי-אסטרטגי כיוון שמאפשר לחברה
הישראלית למנף את הנכס העיקרי העומד לרשותה -טכנולוגיה.
קיימים הסכמים כמעט בכל תחום .הפלטפורמות המיושמות ע"י מתימו"פ מיועדות לחברות קטנות או גדולות,
וליזמים שמחפשים את דרכם בשוק העולמי .מתימו"פ מסייע גם בחיפוש שותפים לפרוייקט משותף ומלווה את
התהליך עד לשלב בו הפרויקט ייצא לדרך .התוכניות מיטיבות דווקא עם חברות קטנות ,שכן הן מאפשרות
גישה ישירה ומהירה לשוק והתאמת המוצר המפותח לדרישות השוק באמצעות השותפים לפרויקט הפיתוח,
גישה לתשתיות פיתוח ואתרי "ביתא" בעולם ,כמו גם שיתוף פעולה מחקרי עם מעבדות של החברות הגדולות
המובילות בעולם.
בחלק מהמקרים הסיוע ניתן באמצעות קרנות דו לאומיות כמו אלו שלהלן:


 - ISERDהמינהלת הישראלית לתוכנית המסגרת למו"פ של האיחוד האירופי EU FP



קרן  - BIRDארה"ב



קרן - BRITECHבריטניה



קרן  - CIIRDFקנדה



קרן  - KORILקוריאה



קרן  – SIIRDסינגפור
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פרטים וקישורים ב http://www.economy.gov.il/NR/exeres/EB605E42-EEAA-4C15-
86EC-612640E461DF.htm

מסלולים נוספים


קרן המו"פ  -מעניקה את התמריץ הכספי הגדול ביותר מטעם ממשלת ישראל לפעילויות מחקר
ופיתוח ,מספקת לחברות מסחריות בכל התחומים תמיכה בתהליכי פיתוח של מוצרים חדשים או
בשדרוג טכנולוגיה קיימת .הקרן מעודדת חדשנות טכנולוגית במטרה לחזק ולקדם את המשק
הישראלי



השקעות של גופים מוסדיים בתעשיית ההיי-טק בישראל  -אחד הכלים שהקימה המדינה על מנת
לסייע בהמשך התפתחות ענף ההיי -טק המהווה נדבך חשוב ביצוא הישראלי .התמיכה הממשלתית
באה לידי ביטוי בהשתתפות בהיקף של עד  25%מההפסדים ,במידה ויחולו ,על השקעות של גופים
מוסדיים בתעשיות עתירות ידע הפועלות בישראל.



קרן הזנק  -לחיזוק ולהרחבת הבסיס הטכנולוגי של התעשייה בישראל באמצעות קרן מחקר
המופעלת מכוח החוק לעידוד מחקר ופיתוח



מסלול סיוע לקידום חברות מתחילות –נועד לענות לחברות חדשות .בסיוע המסלול ,חברות סטארט
אפ ישראליות יכולות להתמודד טוב יותר עם הסכנות והקשיים הכרוכים בתהליכים ראשוניים של גיוס
משקיעים ובמאמצי מחקר ופיתוח המתבצעים טרם ההגעה לשלב המסחור.



הסדר מו"פ גנרי – מיועד לתמיכה במחקר ובפיתוח ארוכי טווח של חברות גדולות ועתירות השקעה
במחקר ופיתוח



מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה -
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.3.2.2

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

תוכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב
מטרת התוכנית לעודד את השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה המסורתית והמעורבת ולהגביר את
כושר התחרותיות .הסיוע יינתן באמצעות השתתפות חלקית של משרד הכלכלה בהוצאות שנוטלים על עצמם
גורמים עסקיים המתחייבים לפתח מוצר או קו מוצרים חדש ,להוביל שדרוג מוצרים קיימים ו/או פיתוח אריזות
חדשות עד לשלב גמר אב טיפוס ,ואשר בתהליכים אלו העיצוב מהווה חלק מהותי .פרטים ב:

http://www.moital.gov.il/cmsTamat/InternalPage.aspx?FRAMELESS=false&NRN
ODEGUID=%7b916C1244-7233-462A-B5AC5092663ACF24%7d&NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f916C1244-7233462A-B5AC-5092663ACF24%2ehtm&NRCACHEHINT=Guest#a1

תפעול וקידום עיצוב תעשייתי
תכנית המיועדת סיע לחברות תעשייה ישראליות ,מעצבים תעשייתיים וגופים התומכים בעיצוב תעשייתי
בהוצאות בגין הקמת ביתנים לעיצוב תעשייתי הצמודים לתערוכות מסחריות קיימות
תכנית לתמיכה בתחומי המדיה הדיגיטליים (פרויקט פיילוט חיפה)
נועדה לקידום תחומי המדיה הדיגיטליים :מדיה חדשה ,קולנוע וטלוויזיה להפקת סרטי קולנוע ,סרטי טלווויזיה
והפקה בתחום הניו מדיה .בשלב זה מבוצע פיילוט בנפת חיפה.
פרטים וקישורים למענקים ב

http://sba.economy.gov.il/Programs/Funds/Pages/default.aspx

.3.2.2

מענקים שונים מגופים אחרים

פיתוח תיירות חקלאית  -משרד החקלאות ופיתוח הכפר
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מסלולי סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל – משרד הכלכלה
כאמור ,להשתמש במנוע החיפוש לאיתור קרנות ומענקים האמור לעיל כדי לקבל פרטים מעודכנים וכן קישורים
לתוכניות ולאנשי הקשר ב

http://www.export.gov.il/heb/About/Economics/EturKerenMaanakim/

.3.2

מסלולי ליווי ,יעוץ והטבות אחרות

ישנם מסלולי ליווי ,יעוץ ושירותים נוספים הבאים לידי ביטוי בתמיכה כספית וסבסוד של מגוון פעילויות ואינם
בגדר הלולאות או מענקים ושריכזנו אותם כאן לנוחיותך.

.3.2.1

הטבות וסיוע של מכון היצוא

כחלק ממאמצי מכון היצוא להרחיב את השירות לחבריו ,מציע המכון הטבות לסיוע בהרחבת הפעילות
הבינלאומית .המכון היצוא מעמיד לרשות היצואנים שירותי ייעוץ מקצועיים בתחום הסחר הבין-לאומי באמצעות
היחידה לשירותי ייעוץ .היחידה משמשת מוקד מידע ,סיוע ,ייעוץ והכוונה ליצואנים ולאנשי עסקים בכל הקשור
לתהליכי היצוא .תחומי הייעוץ כוללים בין השאר :שיווק בין-לאומי ,היערכות ומוכנות לייצוא ,הכנת תוכנית
עסקית ,תמחור מוצר לייצוא ,תפעול הייצוא והייבוא ,חוקיות הייצוא ונוהלי מכס ,הסכמי סחר ,כללי מקור
ומסמכי מקור ,משפט מסחרי בין-לאומי ,חוזים והתקשרויות ,ביטוח מטענים ,תקינה בין-לאומית ,מיסוי בעולם ,
הגנות מט"ח ,לוגיסטיקה ,תערוכות בין-לאומיות ,פטנטים ועוד.
שרותי יעוץ
מסלול זה כולל יעוץ של מומחה ממאגר היועצים של מכון היצוא עם ההטבות הבאות:


הכוונה והדרכה של יועץ מקצועי בתעריף מופחת לשעת ייעוץ



פגישה ראשונה עם יועץ לבחירתך תתקיים במכון היצוא ללא תשלום.



מימון חלקי של שעות ייעוץ שבוצעו באמצעות יועצי

עוד פרטים ב /http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u
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מנהל יצוא
שירות שבמסגרתו היצואן יכול לקבל ליווי צמוד של מנהל יצוא בהיקף משרה חלקי במימון משותף שלו ושל
המכון .מנהלי הייצוא נבחרו מתוך מאגר היועצים המקצועיים של מכון היצוא ,על סמך ניסיונם המקצועי
המוכח בתחום השיווק והלוגיסטיקה.
מנהל הייצוא יטפל בהיבטים השיווקיים הבינלאומיים והלוגיסטיים של חברתך ,כגון :טיפוח קשרים עם לקוחות
קיימים ,איתור לקוחות ומפיצים חדשים ,סיוע בהתכתבות עסקית עם לקוחות בחו"ל ,ניהול משא ומתן וטיפול
בלוגיסטיקה של היצוא .עוד פרטים ב
/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/Exportmanager

תכנית חונכים /מנטורים ליצוא
שירות מיוחד שנועד לסייע למנכ"ל החברה ,במאמצים להגדלת היצוא באמצעות ליווי אישי מתמשך של חונך
(מנטור) .החונכים נבחרו על סמך ניסיונם העשיר בניהול ובהובלת תהליכי יצוא ושיווק בחברות .הפרויקט כולו
נשען על רצונם הכן לסייע ולתרום מניסיונם ומזמנם.
תפקידו העיקרי של המנטור לסייע למנכ"ל בהתמודדויות היומיומיות שלך כמנהל ,בהתלבטויות ובקבלת
החלטות אשר יכולות להשפיע על השגת מטרות ויעדי החברה בכל הקשור לפעילותה הבינלאומית .תקופת
החניכה הינה למשך שנה וללא עלות לחבר המכון .עוד פרטים ב

/http://www.export.gov.il/heb/Services/experts4u/mentors/AboutMentors

איתור שותף עסקי בחו"ל
התכנית לאיתור שותפים עסקיים נועדה לפשט ,לזרז ולהוזיל את תהליך איתור השותפים העסקיים בחו"ל.
התוכנית מתבצעת באמצעות מומחים לשיווק בינ"ל בעלי ניסיון והתמחות גיאוגרפית ו/או סקטוריאלית.
במסגרת התכנית המכון מתחייב לקביעת מינימום פגישות במדינת היעד ,עם אותם שותפים עסקיים.
הפעילות מסובסדת לחברי מכון היצוא .עוד פרטים ב

http://www.export.gov.il/heb/Services/PartnersPlan
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תכנית חדירה למדינת יעד באמצעות חברות סחר ושיווק בינלאומי
ענף חברות סחר ושיווק בינלאומי במכון היצוא יזמו תכנית ,שתאפשר שיתוף פעולה בין חברות שיווק ופיתוח
עסקי בינלאומי ומשרדי קניות ליצואנים .הרעיון הוא לאפשר ליצואן לקיים תכנית פיתוח עסקי החל מן השלבים
המוקדמים של הכרות שוק היעד ,ועד יישום מכירות בפועל (לעתים ליווי גם לאחר שלב זה)
התוכנית כוללת החזרי הוצאות המתייחסים לשלבים הבאים:


הכרת היצואן (ברמת חברה ומוצר) והערכת מוכנות לייצוא לשוק היעד.



סקירת שוק בסיסית המתייחסת ליצואן מוצריו ו/או פעילותו



הכנת תכנית פעולה לחדירה לשוק בהתאם לממצאים הנ"ל



קביעת פגישות בחו"ל עם שותפים פוטנציאליים



נסיעה לחו"ל ,יחד עם נציג חברת הסחר והשיווק הבינלאומי

 .עוד פרטים ב/http://www.export.gov.il/heb/Services/Trading%20companies/SiuaTrade :

תכניית תבל
מכון היצוא הישראלי ,הרשות לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי ,הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הממשלה
ומנהל סחר חוץ במשרד התמ"ת ,מפעילים את תוכנית תבל שמיועדת לקידום חברות בעלות פוטנציאל ליצוא
וחסרות את הנסיון והכלים לפתוח דלתות בעולם .התכנית מעניקה סיוע בכניסה לתהליך היצוא וליווי מקצועי
מתמשך בפיתוח היצוא והשיווק בחו"ל.
התוכנית מסייעת בבדיקת מוכנות העסק ליצוא ,פיתוח עסקי ראשוני בשיווק בין-לאומי ,יעוץ בנושאים
מקצועיים ,מידע עסקי ,איתור שותפים עסקיים בחו"ל ועוד ...פרטים נוספים ב

/http://www.export.gov.il/heb/Services/Tevel/AbouTevel
תוכנית מעצבים ומייצאים
תכנית המיועדת לקידום מעצבים בעלי מוצר עם פוטנציאל ליצוא בתחום מוצרי הצריכה ,אך חסרים את
הניסיון והכלים לפתוח דלתות בעולם .מטרת התוכנית לאפשר למעצבים להיכנס לתהליך של היערכות
והתנעת פעילות מסודרת שתסייע להם בדרך לייצוא .התוכנית מעניקה סיוע בכניסה לתהליך הייצוא וליווי
מקצועי ראשוני בפיתוח הייצוא והשיווק בעולם .פרטים נוספים ב

/http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/Events/events,969
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GetApp
 למפתחי אפליקציותהתכנית מיועדת לחברות אפליקציה אשר סיימו את שלב ה conceptומתעניינות השלה היציאה לשוק .עוד

פרטים ב /http://www.export.gov.il/heb/Services/Small_Exporters/Get AppInv

.3.2.1

תכנית הייעוץ של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

תכנית ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים המסובסד ומופעל על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד
הכלכלה .מטרת התכנית לסייע ליזמים ,עסקים קטנים וחברות בינוניות לפתח את העסק ,לשפר ביצועים ורמת
רווחיות באמצעות סיוע במימון שירותי ייעוץ ,הכוללים ייעוץ עסקי ,הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.
התכנית מיועדת ליזמים שמעוניינים לפתוח עסק ,בעלי עסקים קטנים ,חברות ועסקים בינוניים.
תחומי הייעוץ כוללים :


הקמת עסק חדש



ניהול כללי ,ייעוץ וליווי פיננסי וניהולי



ייעוץ וליווי בשיווק ובמכירות



ייעוץ וליווי ארגוני



ייעוץ וליווי תפעולי ולוגיסטי



ייעוץ וליווי לרצפת הייצור (ניהול איכותי)



ייעוץ להפעלת תהליכי חדשנות ויצירתיות



עיצוב תעשייתי



ייעוץ וליווי לייצוא



ייעוץ בתחום הגנת מט"ח



ייעוץ טכנולוגי לבחרה והטמעה של מערכות המחשוב



ייעוץ בתחומי איכות הסביבה



ייעוץ בתחומי תקינה

במסגרת התכנית ,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מממנת חלק ניכר מעלות הייעוץ .התוכנית מופעלת ע"י
מערך המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים עוד פרטים ב

http://sba.economy.gov.il/Programs/Funds/Pages/yeutz_asakim.aspx
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.3.2

אשראי

פקטורינג )(Factoring
צורת מימון מקובלת בעולם והמבוסס על נכסי הפירמה (הלקוחות( ומהווה מקור אשראי חוץ בנקאי חשוב.
הפקטור רוכש את החובות הפתוחים של לקוחות לפירמה ומעניק לעסק מקדמה על חשבון תשלום עתידי
שישלם החייב ,תוך כדי הבטחת התמורה וגביית החוב .כל זאת בתמורה לתשלום עמלה וריבית בגין
השימוש בכסף.
בפקטורינג עוסקות חברות רבות ובהן כלל ,סי .אפ .איי פיננס ,כאל ,גלובל פקטורינג ,פנינסולה ובמקרים
מסוימים ניתן לבצע פקטורינג בבנק .עוד פרטים בפרק  3.2בחוברת "מימון ליצוא" ב
http://www.export.gov.il/UploadFiles/06_2012/HoveretMimun2012.pdf

.3.3

ביטוחי אשראי וסיכוני סחר חוץ

מסחר בין חברות וגופים שונים ברחבי העולם מאופיין בסיכונים הנובעים מאופי העסקאות ,משך העסקה ,
פערים תפיסתיים ,אופי תשלום שונה בין מדינות שונות .מורכבות העסקאות וחוסר היכולת להבטיח את
תשלום הלקוח בזמן או אספקת הטובין ,הובילו ליצירתם של ביטוחים שונים שמטרתם להגן על
האינטרסים של הצדדים במסחר.
ישנם מקרים בהם הספק יכול לממן את עלויות הייצור ,אולם אין ביכולתו להתמודד עם מצבים בהם לא
קיבל את התשלום כלל ,או הופרו מגבלות ההסכם בין הצדדים .סחר חוץ מאופיין בכך שישנם צדדים
נוספים הנוטלים חלק בתהליך ,ייתכנו השפעות של מצבים גיאו-פוליטיים על מסחר בין חברות ,השפעות
הנובעות ממורכבות העברת הטובין ועוד .בנוסף המידע החשוף בפני הלקוח והספק במקרה זה מצומצם
ובמידה ולא יוכלו להקטין את הסיכון הנובע מאי הודאות וחוסר ההיכרות ,לא יקיימו פעולות מסחר כלל.
על רקע הקשיים הללו התפתחו ביטוחים המאפשרים לצדדים הנוטלים חלק בעסקה להקטין את הסיכון
ולהפחית את החששות לאי קיומו של החוזה .כלים אלו מאפשרים רכישת ביטוח מפני קשיים שעלולים
להיווצר במהלך עסקת הסחר בין הצדדים.
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.3.3.1

אשרא  -החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ

החברה הישראלית לביטוח סיכוני סחר חוץ בע"מ ,הינה חברה בבעלות ממשלתית מלאה .תפקידה של
אשרא הוא סיוע ליצואנים ישראלים וביטוח אשראי והשקעות בעסקאות יצוא לטווח בינוני וארוך (שנה עד
10שנים) .הפתרונות השונים שמציעה החברה מאפשרים מזעור סיכונים ומימון .מוצרי הביטוח המוצעים
כוללים:
אשראי ספקים ,ביטוח הזמנות ,אשראי קונים ,אשראי בין בנקאי ,מכתבי אשראי ,ניכיון שטרות .הפנייה
לאשרא מבוצעת פעמים רבות בעת התהוות החוזה עם הלקוח בחו"ל בעת גיבוש החוזה כדאי לקחת
בחשבון את סוג הביטוח שהיצואן מעוניין בו ולהרכיב יחד עם אשרא את סוג הביטוח האופטימלי.
עוד על אשרא בקישור /http://www.ashra.gov.il

.3.3.1

ביטוח באמצעות חברות פרטיות

הסחר עם לקוחות בחו"ל מאופיין בתנאי אי ודאות הנובעים הן מגורמים עסקיים ותרבות ניהולית /חוזית
שונה והן מגורמים פוליטיים שעשויים לצוץ .בשוק המקומי פועלות שתי חברות ישראליות עיקריות בתחום
ביטוח סיכוני סחר חוץ :חברת בסס"ח וחברת כלל.
חברת בססח -החברה הישראלית לביטוח אשראי מבטחת מכירות בעסקאות סחר חוץ ובשוק המקומי .
בססח מבטחת אשראי ב  115-מדינות .ביטוח בססח מקנה ליצואן המוכר ללקוחותיו באשראי ,הגנה מפני
אי תשלום חובות על ידי לקוחות מסיבות של חדלות פירעון /קשיים כלכליים או אירועים פוליטיים שמונעים
ממנו את התשלום.
חברת כלל ביטוח אשראי בע"מ -הינה חברה העוסקת בפתרונות מימון שונים ליצואנים לטווח קצר ובינוני
עוד פרטים על הביטוחים בפרק  4.2בחוברת "מימון ליצוא" ב
http://www.export.gov.il/UploadFiles/06_2012/HoveretMimun2012.pdf
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.3.3

החזרי מיסים ומע"מ

הישבון
ההישבון מאפשר ליצואן החזר מיסים ששולמו עבור קניית חומרי גלם .ההישבון הוא עבור מסים עקיפים:
מכס ,מס קנייה והיטלים ששילם היצואן עבור קניית חומרי גלם בחו"ל או בארץ ,שמיועדים ליצירת מצרים
המיועדים ליצוא .ההישבון אינו חל על מוצרים שיוצאו לקהילה האירופית ולארצות אפט"א.
החזר מע"מ מהיר ליצואנים
יצואנים הזכאים להחזר כספים עבור מע"מ על תשומות ,הגבוה יותר מהמע"מ המתקבל ממכירות ,זכאים
להחזרי מע"מ מהירים ,בתנאי שהם עומדים באחד מהקריטריונים הבאים :היקף היצוא של המפעל הוא
למעלה מעשרה מיליון דולר בשנה 50% ,מתוצרת המפעל מיועדים ליצוא ,המפעל הוא מפעל מאושר.
לפרטים נוספים :אגף המכס והמע"מ ,משרד האוצר ,טל' .02-6664000
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