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 הממצאיםעיקרי 

 

 

" פותחה על ידי משרד התמ"ת ומכון היצוא במטרה להכפיל בפרק זמן של עד שלוש 1פי  122התוכנית "

אזור הנגב ויישובי עוטף עזה ואשקלון. מאזורי הצפון ומ -חברות מהפריפריה 122עד שנים את היצוא של 

המסמך הנוכחי הוא  1שנה.מיליון $ ל 1התוכנית מיועדת ליצואנים קטנים שהיקף היצוא שלהם הוא עד 

קיבלו אישור ראשוני עסקים ש 131 -והוא מתייחס לבמסגרת מחקר ההערכה של התוכנית  השניהמסמך 

 להשתתפות בתוכנית על ידי הצוות לאבחון, בקרה ומעקב. 

 

קיבלו את האישור הראשוני, ש ,החברות 131ייצאו , 1221-1225ממוצע לשנים מניתוח הנתונים עולה כי ב

-ו ,אלף $, או שלא ייצאו כלל 122-יצואנים זעירים שייצאו פחות מ יומהחברות ה 11%מיליון דולר.  125-כ

שאושרו מהיצואנים הקטנים  12%יותר ממיליון $.  1221-1225בממוצע בשנים מהחברות ייצאו  16%

  המסורתית. משתייכים לענפי הטכנולוגיה  15%-, ולתכנית משתייכים לקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית

 

הן חברות  11%-כהדרום. מהנגב ומחוז חיפה, מהצפון והשאר הן מ ממחוזתוכנית הן בהחברות מ 11%

בסה"כ עובדים.  52-הן חברות גדולות יחסית המעסיקות יותר מ 16%-עובדים, ו 12קטנות המעסיקות עד 

 . 6,212-בחברות הללו ל המועסקיםגיע מספר ה

 

 19%, ש"ח לשנהמיליון  11-עמדו על כהחברות שאושרו ההכנסות של , 1229-1222בממוצע לארבע השנים 

 5-מ דיווחו על הכנסות הנמוכות 33%-בממוצע לשנה, ו ש"חמיליון  12-מ, הכנסותיהן היו גבוהות מתוכן

  .ש"ח לשנה מיליון

 

הנקי עמד על , והרווח ש"ח מיליון 5.9לשנים אלה עמד על של החברות שאושרו הרווח הגולמי הממוצע 

 -ו ,מההכנסות 22%-מהחברות שאושרו דיווחו על רווח גולמי ממוצע של יותר מ 19%. ש"ח כחצי מיליון

 דיווחו על רווח נקי שלילי.מהחברות  39%. מההכנסות 12%-דיווחו על רווח נקי של יותר מ 11%

 

. החברות הלא אושרן שהשתתפותחברות בין הבין החברות שהצטרפותן לתוכנית אושרה לנמצאו הבדלים 

היו גבוהים  ,שלהן הנקי והרווח ,שאושרו העסיקו מספר רב יותר של עובדים, והכנסותיהן, היצוא שלהן

 בהשוואה לחברות שלא אושרו. 
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", אתר 1פי  122"תוכנית  -לתיאור התוכנית ומטרותיה, ראה "תוכנית משרד התמ"ת להכפלת היצוא של יצואנים קטנים  

 התמ"ת, פרסומי מינהל מחקר וכלכלה. 
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 תכנית. להשתתפות בקיבלו אישור החברות ש 131על  ממצאיםלקט להלן 

 

  שאושרוהחברות 

 26 שאושרומספר העובדים הממוצע בחברות 

 6,212 סה"כ העובדים בחברות שאושרו

 11.5% הצפון ממחוזאחוז החברות 

 13.1% אחוז החברות בעלות טכנולוגיה עילית 

 12.1% אחוז החברות בעלות טכנולוגיה מסורתית

 125.2 1221 -1225ממוצע השנים  -דולריםמיליוני בסה"כ היצוא 

 15.5% 1221 -1225בממוצע לשנים  למעלה ממיליון $חברות שייצאו אחוז ה

 11.2% 1221 -1225בממוצע לשנים אלף $  122 -אחוז המייצאות פחות מ

 11.1 1221 -1222ממוצע השנים  -ח”שההכנסות במיליוני  ממוצע

 11.6% 1221 -1222ממוצע השנים  -ויותר  ח”שמיליון  12אחוז החברות שהרוויחו 

 33.1% 1221 -1222ממוצע השנים  - ח”שמיליון  5אחוז החברות שהרוויחו עד 

 5.9 1221 -1222ממוצע השנים  -ח”שבמיליוני  הרווח הגולמיממוצע 

 19.3% 1221 -1222ממוצע השנים  - 22% -אחוז החברות עם רווח גולמי של יותר מ

 31.1% 1221 -1222ממוצע השנים  - 12%אחוז החברות עם רווח גולמי של עד 

 2.51 1221 -1222ממוצע השנים  -ח”שממוצע הרווח הנקי במיליוני 

 11.2% 1221 -1222ממוצע השנים  - 12% -אחוז החברות עם רווח נקי של יותר מ

 31.1% 1221 -1222ממוצע השנים  -אחוז החברות עם רווח נקי שלילי 
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 רקע

 

 

להגברת היצוא של משרד התעשייה " 1פי  122"את התוכנית המלווה השני המסמך המסמך הנוכחי הוא 

 2.המסחר והתעסוקה

 

ועמדו בתנאי הסף להצטרפות תוכנית, החברות שעברו את המיון הראשוני תהליך ההפעלה של הבמהלך 

 :לתוכנית, עברו תהליך של אבחון ואישור שכלל

 .אתר החברהשנערך באבחון ראשוני על ידי יועץ מטעם חברת דלויט  .א

בקרה ומעקב.  ,צוות לאבחוןהאישור החברה, על בסיס הנתונים וההמלצות שעלו באבחון, על ידי  .ב

תאחדות התעשיינים, לשכות המסחר הגופים הבאים: מכון היצוא, ה חברים נציגי 1הצוות כלל 

 ומשרד התמ"ת.

 11 ההתוכנית. הוועדה כללות, שאושרו על ידי הצוות לאבחון, בקרה ומעקב, בוועדת אשור החבר .ג

חברים ושני משקיפים, נציגי הגופים הבאים: מינהל סחר חוץ ונציגים נוספים ממשרד התמ"ת, נציג 

 המשרד לפיתוח הנגב והגליל, נציגי ציבור, ונציגי התאחדות התעשיינים ולשכות המסחר כמשקיפים.

 

חון ראשוני על ידי היועצים של חברת חברות עברו אב 112, מדו בתנאי הסף של התוכניתמכלל החברות שע

 . מכלל החברות האלה:1229חודש מאי סוף , נכון לדלויט

 113 חברות אושרו על ידי ועדת התוכנית. 

 11  רה והמעקב, ועדיין לא אושרו על ידי הוועדהלאבחון, בקצוות החברות אושרו על ידי. 

 11 אושרו , אך עדיין לאלאבחון בקרה ומעקב חברות עלו לדיון בצוות. 

 11 חברות לא אושרו על ידי הוועדה. 

 

 

אושרו על ידי החברות שקיבלו אישור מוועדת התוכנית, או ש 131-ים למתייחסדו"ח הנתונים המפורטים ב

 .1229חודש מאי סוף , נכון לועדיין לא קיבלו אישור סופי מוועדת התוכנית הצוות לאבחון, בקרה ומעקב
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הרקע לתוכנית, המטרות של התוכנית, הקריטריונים לבחירת המשתתפים, ושלבי תוכנית ההערכה, ראה דו"ח ראשון: על  

 ".1פי  122"ת להכפלת היצוא של היצואנים הקטנים "תוכנית תוכנית משרד התמ
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 החברות שאושרומאפייני הרקע של 

 

 

 הנפה א.

" מיועדת ליצואנים קטנים הממוקמים בפריפריה באזורים שנקבעו כאזורי 1פי  122, התוכנית "כזכור

אזור הצפון מ(. החברות 1 ממוקמות באזורי הצפון )ראה תרשים שאושרוהחברות מ 11%עדיפות לאומית. 

בנפת (, 1%החברות ממוקמות בנפת חיפה )(. שאר 16%( ובנפת יזרעאל )11%ממוקמות ברובן בנפת עכו )

 (. 1%נפת אשקלון, הכוללת את הישובים ב"עוטף עזה" )ב( ו11%באר שבע )

 

 לתוכנית והעובדים בהן לפי נפות באחוזים שאושרו: התפלגות החברות 1 לוח

 עובדים חברות הנפה

 8.6 8.4 צפת

 13.8 9.2 כנרת

 22.5 26.0 יזרעאל

 35.6 28.2 עכו

 1.8 0.8 גולן

 4.1 7.6 חיפה

 8.1 8.4 אשקלון

 5.5 11.5 באר שבע

 100.0 100.0 סה"כ

 

 

 ב. מספר המועסקים

, התוכנית מיועדת ליצואנים קטנים. עם זאת, יצואן קטן אינו בהכרח חברה קטנה המעסיקה מספר כזכור

 12מהחברות שנרשמו לתוכנית הן חברות קטנות המעסיקות עד  21% נמצא כי מצומצם של עובדים.

עובדים  12 -ל 11שמעסיקות בין  15%-עובדים ו 12שמעסיקות עד  11%עובדים. חברות אלה התפלגו בין 

 32-ל 11שמעסיקות בין  11%עובדים. הן התפלגו בין  52-ל 11מהחברות מעסיקות בין  31%(. 1 לוח)ראה 

מהחברות שנרשמו לתוכנית הן חברות גדולות יחסית  16%עובדים.  52-ל 31ות בין שמעסיק 12%-עובדים ו

בחברות  מהעובדים 22%-כ עובדים. 122-מעסיקות יותר מ 9%עובדים, מהן  52-המעסיקות יותר מ

בחברות קטנות המעסיקות עד  1%עובדים, ורק  122-גדולות המעסיקות יותר משאושרו מועסקים בחברות 

 עובדים. 12
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 באחוזים גודל החברהלתוכנית והעובדים בהן לפי  שאושרו: התפלגות החברות 0לוח 

 עובדים חברות מספר העובדים

 2.3 17.5  12עד 

 8.3 24.6 02עד  11

 6.4 11.9 32עד  01

 16.9 19.8 52עד  31

 11.8 8.7 55עד  51

 15.0 7.9 122עד  56

 39.2 9.5 ויותר 121

 100.0 100.0 סה"כ

 

 

 ג. ענפי המשק

בענפי הרכיבים  11%בתחומי המתכת, המכונות והחשמל, תעשייתיות מהחברות שאושרו הן חברות  12%

 3,בענפי המזון 15%בענפי הכימיקאלים, הפלסטיק והמינראלים,  11%האלקטרונים, התקשורת והבקרה, 

בענפי הטקסטיל והביגוד, הריהוט והנייר, הדפוס, והמחשוב, (. 3 לוחבענפי תעשייה אחרים )ראה  11%-ו

 קטן של חברות.  מספרנכללו בתוכנית 

 

 באחוזיםענפי המשק לתוכנית והעובדים בהן לפי  שאושרו: התפלגות החברות 3לוח 

 עובדים חברות ענפי המשק

 21.6 23.7 מתכת, מכונות וחשמל

 25.1 18.3 רכיבים אלקטרוניים, תקשורת, מחשבים ובקרה

 17.0 18.3 כימיקאלים, פלסטיק ומינראלים

 16.0 14.5 מזון

 6.1 4.6 ריהוט ונייר

 2.3 3.1 טקסטיל וביגוד

 1.6 2.3 דפוס

 9.0 11.5 ענפי תעשייה אחרים

 1.3 3.8 חברות מחשוב

 100.0 100 סה"כ

 

 

 

 

                                                 
3
 כולל שני מפעלי אריזה ושיווק של תוצרת חקלאית.  
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 ד. הרמה הטכנולוגית

סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ל בהתאםהחברות שנרשמו לתוכנית סווגו על פי רמתן הטכנולוגית, 

, על פי החלוקה ןענפי התעשייה מתחלקים על פי סיווג זה לארבע קבוצות, בהתאם לרמה הטכנולוגית שלה

   4נולוגיה מסורתית.הבאה: טכנולוגיה עילית, טכנולוגיה עילית מעורבת, טכנולוגיה מסורתית מעורבת וטכ

 בעלותהן חברות  15%מכלל החברות שנרשמו לתוכנית סווגו כבעלות טכנולוגיה מסורתית מעורבת,  11%

טכנולוגיה עילית, כולל חברות מחשוב  12%-טכנולוגיה עילית מעורבת ול 15%-טכנולוגיה מסורתית, ל

 (.2 לוחשסווגו כבעלות טכנולוגיה עילית )ראה 

 

 באחוזים רמה טכנולוגיתלתוכנית והעובדים בהן לפי  שאושרו: התפלגות החברות 4לוח 

 עובדים חברות הרמה הטכנולוגית

 27.0 13.1 (1טכנולוגיה עילית )

 21.6 15.1 טכנולוגיה עילית מעורבת

 25.4 16.1 טכנולוגיה מסורתית מעורבת

 26.0 12.1 (0טכנולוגיה מסורתית )

 100.0 100 סה"כ

 חברות מחשוב 5כולל ( 1)

 חברות לאריזה ושיווק של תוצרת חקלאית 1( כולל 1)
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 .1פירוט הענפים לפי רמה טכנולוגית, על פי סיווג הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראה נספח   
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 היקף היצוא

 

 

דיווחו החברות על היקף היצוא שלהן בשנים  ,"דלויט"על ידי חברת לכל אחת מהחברות באבחון שנערך 

. כזכור, היקף היצוא בשנים אלה היווה את אחד מתנאי הסף להצטרפות לתוכנית. שעור קטן 1221עד  1225

לשנה  דולראלף  122ייצאו עד  15%-ועוד כ ,שלוש השנים שנבדקו, לא ייצאו כללבבממוצע  6%, מהחברות

בממוצע  מוצע יותר משני מיליון דולר בשנה בממוצע לשנים שנבדקו.ייצאו במ מהחברות 15%(. 5)ראה לוח 

אלף דולר לשנה, כאשר הסתמנה מגמה של גידול ביצוא לאורך  122-ייצאו החברות שאושרו כמיליון ושנתי 

 )ראה להלן(.  1221-ל 1225זמן בין השנים 

 

 

 וממוצעיםהתפלגות היקף היצוא באלפי דולרים לפי שנים באחוזים : 5לוח 

 0225 -0225ממוצע  0225 0226 0225 באלפי דולרים

2 9.3 5.4 3.2 6.0 

99עד  1  20.2 14.6 11.3 15.4 

049עד  122  11.6 11.5 11.3 11.5 

499עד  052  17.8 18.5 17.7 18.0 

999עד  522  14.0 17.7 18.5 16.7 

1,999עד  1,222  14.7 20.8 16.9 17.5 

0,222+  12.4 11.5 21.0 15.0 

 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 19138 593,1 59059 549 באלפי דולרים ממוצע

 

 

. חברות גדולות יחסית יכולות להתרכז בעלות מחזור עסקים קטןיצואנים קטנים אינם בהכרח חברות 

מהחברות שאושרו הן חברות שכל  12%ליצוא.  מהמכירות שלהןבשוק המקומי ולייעד רק חלק קטן 

מאידך,  (.6)ראה לוח  ,מיועדות ליצואהיו או כמעט כולן, , 1221עד  1225בממוצע לשנים המכירות שלהן, 

 11%. בממוצע, 12%, בממוצע לשנים שנבדקו, לא עלה על מההכנסות עור היצוא שלהןיחברות שש יוה 11%

 עדות ליצוא.היו מיובשנים אלו מהמכירות של החברות שאושרו 
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 התפלגות שעור היצוא מההכנסות לפי שנים באחוזים וממוצעים - 6לוח 

 0225 -0225ממוצע  0225 0226 0225 

2 7.9 4.7 3.8 5.5 

3עד  1  11.1 9.4 7.6 9.4 

12עד  4  15.1 12.5 12.4 13.3 

05עד  11  16.7 17.2 19.0 17.6 

52עד  06  16.7 20.3 12.4 16.5 

92עד  51  15.1 18.0 20.0 17.7 

122עד   91 17.5 18.0 24.8 20.1 

 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 7707 7403 7501 ,700 באחוזים ממוצע

 

 

 1225בין שנת (. 1)ראה לוח  שנבדקו חל גידול בהיקף היצוא של החברות שאושרו במהלך השניםלאורך זמן 

ת הייצוא שהגדילו א 11%את היקף היצוא שלהן. השאר התפלגו בין  הקטינומהחברות  32%-, כ1226-ל

שהגדילו אותו בשעור של עד  31%-, ו122%-, אך פחות מ52%-שהגדילו אותו ביותר מ 15%, 122%-ביותר מ

52% . 

 

צמצמו את מהחברות  11%. 1221-ל 1226נתוני היצוא בין שנת השינוי בהנתונים היו דומים גם בהשוואת 

 . 122%-הגדילו את היקף היצוא ביותר מ 11%-וא שלהן והיקף היצ

 

 יצוא באחוזים וממוצעיםהשינוי בהתפלגות שעור  - 5לוח 

 0225 -ל 0226שינוי בין  0226 -ל 0225שינוי בין  

-02עד  -122  17.9 15.5 

2עד  -19  12.8 12.9 

49עד  1  31.6 31.0 

122עד  52  15.4 13.8 

122+  22.2 26.7 

 100.0 100.0 סה"כ

באחוזים גידולממוצע   5905 790, 
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 הכנסות

 

היו חברות  1%. בממוצע לשנים אלה, 1221עד  1222נתוני ההכנסות של החברות שאושרו נבדקו בשנים 

בממוצע לתקופה הגיעו  ןשהכנסותיההיו חברות גדולות  11%-לשנה, ו ש"חקטנות שהכנסותיהן עד מיליון 

מיליון, כאשר הסתמנה  11שעור ההכנסות עמד על  ,(. בממוצע1)ראה לוח  לשנה ויותר ש"חמיליון  32-ל

  מגמה של גידול בהכנסות לאורך זמן )ראה להלן(.

 

 לפי שנים באחוזים וממוצעים ח”שהתפלגות ההכנסות באלפי  - 8לוח 

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 באלפי ש"ח

 7.2 2.9 4.7 9.4 11.8 999עד 

1,222- 1,999 8.4 7.8 9.3 6.7 8.1 

0,222- 4,999 19.3 18.0 16.3 18.1 17.9 

5,222- 9,999 16.0 18.0 21.7 18.1 18.5 

12,222- 19,999 21.0 20.3 17.1 21.0 19.9 

02,222- 09,999 9.2 11.7 13.2 12.4 11.6 

32,222+ 14.3 14.8 17.8 21.0 17.0 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 229059 799933 779,05 7099,7 559377 ח”שממוצע באלפי 

 

 

 11%. השאר התפלגו בין 1221-ל 1226בין השנים  מהחברות המשתתפות דיווחו על ירידה בהכנסות 11%

שהכנסותיהן  11%, 52%-ל 16%שהכנסותיהן עלו בין  12% ,52%-שדיווחו על עלייה בהכנסות של יותר מ

 (.9ראה לוח ) 12%שהכנסותיהן עלו עד  12% -, ו15%-ל 11%עלו בין 

 

 התפלגות שעור השינוי בהכנסות באחוזים וממוצעים - 9לוח 

 0225 -ל 0226בין  0226 -ל 0225בין  0225 -ל 0224בין  

 14.6 11.0 12.9 -12עד  -62

 13.6 10.2 9.5 -1עד  -9

 20.4 20.5 17.2 12עד  1

 21.4 26.0 26.7 05עד  11

 13.6 15.7 16.4 52עד  06

 9.7 11.0 8.6 122עד  51

121+ 8.6 5.5 6.8 

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 5505 5005 109 ממוצע שינוי באחוזים
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 הרווח הגולמי

 

רווח גולמי הוא מדד המודד את הרווח לפני מס ולפני הוצאות והכנסות מימון, הוצאות הנהלה והוצאות 

 1%, 1221-1222בממוצע לשנים כלליות, כלומר, ההפרש בין ההכנסות ממכירות לעלות המכירות. 

דיווחו על רווח  32%עוד שלילי, ו גולמירווח  או על גולמייםמהחברות שאושרו דיווחו על העדר רווחים 

 ןשלההגולמי שהרווח  19%השאר התפלגו בין  (. 12לשנה )ראה לוח  ש"חנמוך של עד מיליון וחצי  גולמי

 -מיליון, ו 12-מיליון ל 3בממוצע לשנה, שעור דומה שהרוויחו בין  ש"חמיליון  3-מיליון ל 1.5עמד על בין 

של החברות עלה באופן רציף לאורך  מילהגוהרווח בממוצע לשנה.  ש"חמיליון  12-שהרוויחו יותר מ 12%

 .1221בשנת  ש"חמיליון  6.9-ל 1222בשנת  ש"חמיליון  5.3-זמן מ

 

 לפי שנים באחוזים וממוצעים₪ באלפי  הגולמיהתפלגות הרווח  - 12לוח 

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 באלפי ש"ח

 6.6 4.7 4.7 7.0 10.0 2עד 

 11.9 10.9 10.9 11.6 14.2 499עד  1

 18.6 17.1 17.1 20.9 19.2 1,499עד  522

 18.9 20.2 20.2 17.8 17.5 0,999עד  1,522

 29.9 31.8 31.8 30.2 25.8 9,999עד  3,222

12,222 + 13.3 12.4 15.5 15.5 14.2 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 59901 6,916 6,215 5,366 5,326 ח”שממוצע באלפי 

 

רווח  12%עד שעור נמוך של מהחברות על  13%בניתוח שבדק את שעור הרווח הגולמי מההכנסות, דיווחו 

דיווחו  12%דיווחו על רווח גולמי שלילי(, ועוד  תוכןמ 6%) 1221עד  1222בממוצע לשנים  ,גולמי מההכנסות

 22%-רווח גולמי של יותר משעור דיווחו על  19%. 12%-ל 12%של בין מההכנסות רווח גולמי שעור על 

 19%הרווח הגולמי על שעור (. בממוצע לכל התקופה עמד 11בממוצע לתקופה שנבדקה )ראה לוח 

 היו קטנים יחסית. ,שנים שנבדקובין הב ,מההכנסות. ההבדלים בשעור הרווח הגולמי מההכנסות

 

 יםמההכנסות לפי שנים באחוזים וממוצע הגולמישעור הרווח  -  11 לוח

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 

50%עד   14.9 15.0 10.2 12.1 13.1 

70%עד  55%  16.7 22.8 20.3 18.7 19.6 

30%עד  75%  18.4 14.2 19.5 18.7 17.7 

40%עד  35%  21.9 20.5 25.0 14.3 20.4 

90%עד  45%  14.0 10.2 10.2 15.4 12.5 

95%+  14.0 17.3 14.8 20.9 16.8 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 ,7,0 7505 ,7,0 ,790 3005 ממוצע באחוזים
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 תפעוליהווח הר

 

מדד הרווח התפעולי בודק את ההפרש בין כלל ההכנסות של החברה לבין כלל ההוצאות שלה לפני ניכוי 

(.  11שלילי )ראה לוח  תפעולימהחברות שאושרו דיווחו על רווח  35%, 1221-1222בממוצע לשנים מס. 

 1.5שהרוויחו בין  12%, ש"חמיליון  1.5היה גבוה ועלה על שלהן  התפעולישהרווח  19%השאר התפלגו בין 

שהרווח התפעולי שלהן  11%-, וש"חמיליון  1.5-ל 2.5שהרוויחו בין  11%, ש"חמיליון  1.5-ל ש"חמיליון 

לכל התקופה עמד על קרוב כל החברות  של ולי הממוצע. הרווח התפעש"חמיליון  2.5היה נמוך ולא עלה על 

והוא כמעט הכפיל את של החברות  התפעוליווח נרשמה עלייה רציפה בר 1226-ל 1222למיליון. בין השנים 

נעצרה המגמה והרווח התפעולי  1221. בשנת 1226ש"ח בשנת  1,161-ל 1222ש"ח בשנת אלף  661-עצמו מ

 . 1226הממוצע היה נמוך מעט מזה שנרשם בשנת 

 

 

 לפי שנים באחוזים וממוצעים ₪ התפלגות הרווח התפעולי באלפי  - 10לוח 

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 באלפי ש"ח

 13.4 14.3 11.6 14.0 13.6 -1,222עד   

 21.3 18.7 17.8 25.6 22.9 2עד  -999

 18.3 14.3 20.9 17.8 20.3 499עד  1

 17.9 18.7 18.6 15.5 18.6 1,499עד  522

 10.4 12.1 8.5 10.9 10.2 0,499עד  1,522

0,522+ 14.4 16.3 22.5 22.0 18.8 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 962 1,110 1,060 813 660 ח”שממוצע באלפי 

 

 

על שעור שלילי של  ,1221עד  1222בממוצע לשנים  ,מהחברות 32%שעור הרווח התפעולי, דיווחו  בבדיקת

הרווח התפעולי שלהן, מכלל ההכנסות, שעור ש 16%התפלגו בין  החברות . שארמההכנסותרווח תפעולי 

הרווח התפעולי שלהן שעור ש 12%-, ו12%-ל 6%בין  נעהרווח התפעולי שלהן שעור ש 12%, 12%עלה על 

הרווח התפעולי על שעור (. בממוצע לכל התקופה עמד 13מההכנסות )ראה לוח  5%היה נמוך ולא עלה על 

 3.2%-נרשמה עלייה רציפה בשעור הרווח התפעולי והוא עלה מ 1226-ל 1222בין השנים מההכנסות.  2.3%

הרווח התפעולי הממוצע מההכנסות  השתנתה המגמה ושעור 1221. בשנת 1226בשנת  5.5%-ל 1222בשנת 

 . 1226, נמוך מעט מזה שנרשם בשנת 2.2%עמד על 
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 שעור הרווח התפעולי מההכנסות לפי שנים באחוזים וממוצעים -  13לוח 

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 

-35%עד   11.5 10.3 9.4 8.9 10.0 

2עד  -34  22.1 27.8 19.5 24.4 23.5 

5עד  1  21.2 21.4 21.9 16.7 20.3 

12עד  6  26.5 15.1 21.1 18.9 20.4 

11+  18.6 25.4 28.1 31.1 25.8 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 403 4.4 5.5 4.0 3.4 באחוזיםשינוי ממוצע 
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 הרווח הנקי 

 

 

 

בממוצע לשנים  ,מהחברות שאושרו דיווחו 22%הרווח הנקי בודק את הרווח התפעולי לאחר ניכוי מס. 

 1.5-משדיווחו על רווח נקי של יותר  11%השאר התפלגו בין (. 12על רווח נקי שלילי )ראה לוח  ,שנבדקו

 1.5-ל 2.5רווח נקי שבין שדיווחו על  11% ש"ח,מיליון  1.5-ל 1.5שדיווחו על רווח שבין  12%, ש"חמיליון 

 1221עד  1222בממוצע לשנים  .ש"חמיליון  2.5שדיווחו על רווח נקי נמוך שהגיע עד  15%-, וש"חמיליון 

 .ש"חמיליון  2.5עמד הרווח הנקי על קצת יותר 

 

אלף  316עמד הרווח הנקי הממוצע על  1225-ו 1222התאפיינה בקפיצה חדה ברווח הנקי. בשנים  1226שנת 

. מגמה זו ש"חאלף  912-הרווח הנקי הממוצע צמח והגיע ל 1226בהתאמה. בשנת  ש"חאלף  211-ו חש"

 בלבד.  ש"חאלף  312-והרווח הנקי הממוצע ירד בשנה זו ל 1221השתנתה בשנת 

 

 לפי שנים באחוזים וממוצעים ש"חהתפלגות הרווח הנקי באלפי  - 41לוח 

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 באלפי ש"ח

 15.4 18.0 14.7 16.3 12.6 -1,222עד   

 24.4 20.2 20.2 27.9 29.4 2עד  -999

 14.9 10.1 14.7 17.8 16.8 499עד  1

 16.6 16.9 18.6 11.6 19.3 1,499עד  522

 10.3 15.7 10.9 7.8 6.7 0,499עד  1,522

0,522+ 15.1 18.6 20.9 19.1 18.4 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 524 382 904 415 356 ח”שממוצע באלפי 

 

 

. בדיקת שעור הרווח 1221 עד 1222מהחברות דיווחו על רווח נקי שלילי בממוצע לשנים  22%-, ככזכור

הרווח הנקי שלהן מההכנסות  ששעורמהחברות  11%הנקי מההכנסות של החברות האחרות מצביעה על 

ששעור הרווח  11%-ו ,12%-ל 6%ששעור הרווח הנקי שלהן מההכנסות נע בין  16%, על 12%-היה גבוה מ

 (.15מההכנסות )ראה לוח  5%הנקי שלהן היה נמוך ולא עלה על 
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 התפלגות שעור הרווח הנקי מההכנסות לפי שנים באחוזים וממוצעים -  51לוח 

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 

-35% -יותר מ  11.4 14.3 10.2 13.5 12.4 

2עד  -34  28.1 28.6 24.2 24.7 26.4 

5עד  1  30.7 25.4 25.8 28.1 27.5 

12עד  6  14.0 17.5 17.2 14.6 15.8 

11+  15.8 14.3 22.7 19.1 18.0 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 2.4 1.5 4.1 2.0 1.9 ממוצע 
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 מאזן יחס שוטף

 

 

ויכולתה לפרוע את  ,היחס השוטף הינו מדד המסייע בניתוח מצב נזילות החברה, חוסנה הפיננסימאזן 

התחייבויותיה מתוך נכסיה השוטפים בטווח הקצר. היחס מחושב על ידי חלוקת הנכסים השוטפים 

בהתחייבויות השוטפות. יש לקחת בחשבון שהיחס השוטף ה"אופטימאלי" יכול להיות שונה בחברות 

ת מרכיב גבוה של שונות בהתאם לסוג המוצרים שהן מייצרות ולתנאי השוק. כך לדוגמא, חברות בעלו

מלאי או קשיים בגביית חובות, היחס השוטף האופטימאלי שלהן אמור להיות גבוה מזה של חברות 

 אחרות.  

 

מהחברות האחרות  11%, יחס שנתפס כבלתי מספק. 2.1-דיווחו על יחס שוטף הנמוך מ מהחברות 13%

, יחס 1-ל 1.1מהחברות, היחס השוטף נע בין  32%-ב (.16)ראה לוח  1.1-ל 2.1על יחס סביר שנע בין דיווחו 

. יחס כזה עלול 1-, מדווחות על יחס שוטף הגבוה מ12%המצביע על מצב טוב של נזילות. שאר החברות, 

להצביע על ניהול לא יעיל של ההון החוזר ויכול לנבוע מרמות מזומנים או מלאי הגבוהות מהדרוש לתפעול 

 .  1.6תקופה, מדד היחס השוטף עמד על השוטף של החברה. בממוצע לכל ה

 

נרשמה  1221. בשנת 1.51-ל 1.25היה פחות או יותר יציב ונע בין  השוטף, מאזן היחס 1226עד  1222בשנים 

  .מדד גבוה יחסית -1.13-בממוצע לבמאזן היחס השוטף והוא הגיע  למדיעלייה חדה 

 

 צעיםהתפלגות היחס השוטף לפי שנים באחוזים וממו - 61לוח 

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 

 23.4 17.9 25.2 26.9 23.6 .59עד 

 26.6 24.4 26.0 26.1 30.0 1.19. עד 82

 29.8 29.5 30.9 28.6 30.0 1.99עד  1.02

0.22 + 16.4 18.5 17.9 28.2 20.3 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 1.6 1.83 1.51 1.45 1.46 ח”שממוצע באלפי 
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 רכוש קבוע

 

 

בכדי שישמשו אותה בייצור  ,מדד הרכוש הקבוע מבטא את הנכסים המוחשים שהחברה מחזיקה בקביעות

ההכנסה, כגון: קרקע, מבנים, מכונות, ציוד וכו'. הנכסים הקבועים מופחתים מדי שנה, על פי אורך החיים 

 הצפוי של הנכס.

 

רכוש קבוע מהחברות דיווחו על  11%, ח”שהיה גבוה מחמישה מיליון מהחברות  12%הרכוש הקבוע של  

על רכוש  16%-, וח”שמיליון  1.5 -ל 1רכוש קבוע שנע בין על  19%, ח”שמיליון  5-ל ח”שמיליון  1.5שנע בין 

מיליון  2.5מהחברות דיווחו על רכוש קבוע של פחות  11% (.11)ראה לוח  ש"חמיליון  1-ל 2.5קבוע שנע בין 

  .ש"חמיליון  2.6, הרכוש הקבוע עמד על 1221-1222בממוצע לשנים ח. ”ש

 

. 1221מיליון בשנת  6.2-עד ל 1222מיליון בשנת  3.1-נמדדה עלייה רציפה בערך הרכוש הקבוע לאורך זמן, מ

 .1226בהשוואה לשנת  31%עלייה של  -1221עלייה חדה יחסית בערך הרכוש נרשמה בשנת 

 

 לפי שנים באחוזים וממוצעים באלפי שקלים  הרכוש הקבועהתפלגות  - 51לוח 

 0225 -0224ממוצע  0225 0226 0225 0224 

 8.4 4.8 8.9 10.1 9.9 122עד 

 19.1 19.3 16.9 17.6 22.5 522עד  121

 16.3 15.7 12.9 16.8 19.8 1,222עד  521

 19.2 20.5 22.6 20.2 13.5 0,522עד  1,221

 17.3 15.7 16.9 17.6 18.9 5,222עד   0,521

5221+ 15.3 17.6 21.8 24.1 19.7 

 100.0 100 100 100 100 סה"כ

 49624 6,382 4,606 3,555 3,516 ח”שממוצע באלפי 
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 הבידול של המוצרים

 

 

שהן מתכוונות לייצא. במסגרת האבחון התבקשו החברות להעריך מהן התכונות המייחדות את המוצרים 

 שאושרו חברות, כל החברות 3למעט מאפיינים המבדלים את המוצרים שלהן.  191החברות ציינו בסה"כ 

 . ממוצרים אחרים בשוק ,להערכתן ,םדיווחו שלמוצרים שלהן יש מאפיינים ייחודיים המייחדים אות

 

התייחסה לאיכות המוצרים  ,החברותמחצית משצוינה על ידי  ,התכונה הנפוצה ביותר של המוצרים

התייחסה  ,מהחברות 31%על ידי  ,שצוינה בשכיחות גבוהה ,נוספתמבדלת (. תכונה 11 )ראה לוח ואמינותם

(, מהחברות 11%תכונות הייחודיות של המוצר. מאפיינים נוספים שהודגשו היו המחיר התחרותי )ל

ל החברה ש(,  והגמישות 12%ים בשוק )אין מוצרים דומ-(, הייחודיות של המוצרים15%ההתאמה ללקוח )

 (. 1 ( )פירוט נוסף בנספח12%בייצור ושיווק )

 

 התפלגות התכונות המבדלות העיקריות שצויינו במספרים ואחוזים  - 81לוח 

מספר  התכונה

 התשובות

שעור מכלל 

 החברות )*(

התפלגות מכלל 

 התשובות

 9.12 49.6 56 איכות גבוהה ואמינות

 16.8 38.2 50 ייחודיות תכונות

 9.1 20.6 27 מחיר תחרותי

 6.7 15.3 20 התאמה ללקוח

 6.1 13.7 18 מוצרים ייחודיים

 6.1 13.7 18 כוללת גמישות

 3.0 6.9 9 חדשנות

 3.0 6.9 9 יתרונות טכנולוגיים

 2.7 6.1 8 פתרונות ייחודיים

 2.4 5.3 7 נישהמוצרי 

 2.0 4.6 6 המוצרים כשרות

 2.0 4.6 6 עיצוב

 2.0 4.6 6 ללקוח מענה כולל

 519. 36.6 84 אחרות

 50000  ,75 סה"כ

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 מגבלות ייצור

 

 

במטרה שאין להן מגבלות ייצור והן יכולות להגדיל את הייצור שלהן, דיווחו  והחברות שאושרמ 11%

 כוח אדם. או ללא השקעות מהותיות בתשתיות, אמצעי ייצור , להכפיל את היצוא

 

מכלל  15%נטו להדגיש את המחסור בציוד ומכונות ), חברות( 15) החברות שציינו שיש להן מגבלות ייצור

 ( )ראה לוח1%(, ואת הצורך לגייס כוח אדם מיומן )9%(, את הצורך להגדיל את ריצפת הייצור )החברות

כים, להשיג חומרי גלם (. מגבלות נוספות שצוינו התייחסו לצורך להגדיל את שטח האכסון, לשפר תהלי19

 הון.לגייס ו ,הנמצאים במחסור

 

 

 חברות שציינו שיש להן מגבלות ייצור -התפלגות מגבלות הייצור במספרים ואחוזים: 91 לוח

מספר  המגבלות

 התשובות

שעור מכלל 

 החברות )*(

התפלגות מכלל 

 התשובות

 36.5 14.5 19 ציוד רכישת

 23.1 9.2 12 הגדלת רצפת ייצור

 19.2 7.6 10 אדםכח 

 5.8 2.3 3 הגדלת שטח אחסון

 5.8 2.3 3 שיפור תהליכים

 3.8 1.5 2 חומר גלם במחסור

 814 1.5 9 או הון לשיווק הון חוזר

 1.9 0.8 1 ארגון

 100.0  52 כ"סה

 .122% -ל)*( האחוזים לא מסתכמים 

 

 

 החברות הנעזרות בקבלני משנה אך רובבקבלני משנה בתהליך הייצור, מהחברות ציינו כי הן נעזרות  11%

 ים ספציפיים.נתלות בקבל ןדיווחו שאין לה
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 לקוחות ולקוחות פוטנציאליים

 

(, שיש 15%שיש להן לקוחות, אבל לא מספיק ) דיווחומהחברות שאושרו עדיין אין לקוחות. השאר  5% -ל

(, שיש להן לקוחות עם פוטנציאל 16%הרבה לקוחות קבועים ) ן(, שיש לה12%לקוחות קבועים ) ןלה

 (.12 ( )ראה לוח13%מעט לקוחות ) ןיש להאו ש(, 15%להגדלה )

 

 

 

 התפלגות מאפייני הלקוחות במספרים ואחוזים: 02 לוח

מספר  

 התשובות

שעור מכלל 

 החברות )*(

התפלגות מכלל 

 התשובות

 21.2 25.2 33 יש, לא מספיק

 16.7 19.8 26 קיימים קבועיםלקוחות 

 13.5 16.0 21 הרבה לקוחות קבועים

 12.2 14.5 19 הגדלה לקוחות עם פוטנציאל

 10.9 13.0 17 מעט לקוחות

 7.1 8.4 11 בעיקר מפיצים, סוכנים

 3.2 3.8 5 קבועים הרבה לקוחות לא

 3.2 3.8 5 מעט לקוחות גדולים

 3.8 4.6 6 אין

 2.6 3.1 4 ארוכה לקוחות עם מחויבות

 2.6 3.1 4 פעמיים בעיקר לקוחות חד

 3.2 3.8 5 אחד חברת שיווק אחת/לקוח

 3.8 4.6 6 לקוחות אין

 100.0  156 כ"סה

 .122% -ל מסתכמים)*( האחוזים לא 

 

 

ציינו כי  21%לגבי אפשרויות ההגדלה של מאגר הלקוחות הקיים.  ותהיו אופטימי החברותהרוב הגדול של 

לקוחות פוטנציאליים מבלי להתייחס  ןציינו שיש לה 21%הרבה לקוחות פוטנציאליים ועוד  ןיש לה

 מספיק לקוחות פוטנציאליים. ןעדיין אם יש לה ותלא יודע ןמהחברות דיווחו שה 2%. רק להיקפם

 

מרבית החברות שהתייחסו לסוג הלקוחות העריכו כי הלקוחות הפוטנציאליים שלהן הם לקוחות הדומים 

להרחיב את מאגר הלקוחות באמצעות כניסה לשווקים חדשים  יתהלקוחות הקיימים, כאשר הכוונה היל

 או להיעזר במפיצים חדשים.
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 מאפייני שוק ומתחרים

 

 

בתיאור מאפייני שווקי היצוא החברות שאושרו התבקשו להעריך את מאפייני השוק שבו הן פועלות. 

שבהם אמורות החברות שאושרו לשווק את מוצריהן, הושם דגש בדיווח על מאפיינים הקשורים 

 31%העריכו כי מדובר בשווקים שהביקוש בהם למוצרים שלהן גדל, מהחברות  31%בפוטנציאל של השוק. 

המוצרים שהן  -למוצרי פרמיוםנוספות העריכו ש 5%סברו שלמוצרים שלהן יש שוק פוטנציאלי גדול, 

בעלי מאפיינים  םסברו שאין תחרות רבה למוצריהן שה 11%יש פוטנציאל שווקי רב, ועוד  ,משווקות

 (.11 ייחודיים )ראה לוח

 

מהחברות ציינו שיש למוצרים שלהן תחרות רבה  31%חלק מהחברות התייחסו גם לחסמים של השוק. 

על  , בעיקר מסין והמזרח הרחוק, המקשהת של מוצרים זוליםהתייחסו לתחרו 1%בשווקי חו"ל, ועוד 

ציינו שהחברות הגדולות  3%-ציינו שקיימת בשוק מגמה של ירידת מחירים ורווחיות, ו 15%המכירות. 

 . יצואההגדלת בשוק התחזקו, מגמה המקשה על 

 

 

 

 התפלגות מאפייני השוק במספרים ואחוזים: 01לוח 

מספר  המאפיינים

 התשובות

שעור מכלל 

 החברות )*(

התפלגות מכלל 

 התשובות

 17.9 37.4 49 שוק גדל, נפתח

 15.0 31.3 41 תחרות רבה

 14.7 30.5 40 שוק פוטנציאלי גדול

 8.4 17.6 23 תחרות לא חזקה מדי

 7.4 15.3 20 ורווחיות ירידת מחירים

 6.2 13.0 17 מוצר נישה

 6.2 13.0 17 שחקן קטן

 4.0 8.4 11 זולים תחרות של מוצרים

 2.6 5.3 7 שוק פוטנציאלי לפרמיום, לאיכות

 2.6 5.3 7 מספיק לא מכירים את השוק

 2.2 4.6 6 שוק יציב

 1.8 3.8 5  מתחרה אחד גדול

 1.8 3.8 5 הרווחיות גדלה

 1.5 3.1 4 הגדולות מתחזקות

 1.1 2.3 3 רישום/רגולציה/תקנים שוק הדורש

 6.5 13.7 18 מאפיינים אחרים

 100.0  273 כ"סה

 .122% -ל)*( האחוזים לא מסתכמים 
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 דרכי ההפצה

 

 

, נמצאות 9%-בשווקי חו"ל. שאר החברות ןלהפצת המוצרים שלה םדרכי ןשיש לה דיווחו החברותמ 91%

עם זאת, הוסכם בתהליך האבחון כי  בתחום היצוא בראשית דרכן ועדיין אין להן דרכי הפצה מוסדרות.

 )ראה להלן(. דרכי ההפצה של רוב החברות אינן מספקות ויש צורך לשפרן

 

 

 שירות לאחר מכירה

  

 

מהחברות שאושרו משווקות מוצרים הדורשים שירות ללקוח. בחלק מהמקרים השרות מהווה חלק  22%

גם חברות שהמוצרים שלהן אינם  מהמוצר. שאר החברות משווקות מוצרים שאינם דורשים שירות.

דורשים שירות מטפלות בליקויים על פי דרישה, כמו החלפה של מוצרים פגומים, אך אין מדובר במתן 

 שירות על בסיס קבוע.

 

 

 

 ותפים ש

 

 

 מהחברות שאושרו מדווחות שיש להן שותפים עסקיים. 11%
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 תשתיות

 

 

דיווחו על  13%-תשתיות טכנולוגיות, ו ןדיווחו שיש לה 11%צוות פיתוח,  ןמהחברות דיווחו שיש לה 22%

 ( דיווחו שאין להן תשתיות טכנולוגיות הניתנות לציון31%קיומם של פטנטים רשומים. כשליש מהחברות )

 .(11)ראה לוח 

  

 התפלגות תשתיות במספרים ואחוזים: 00 לוח

מספר  התשתיות

 התשובות

שעור מכלל 

)*( החברות  

התפלגות מכלל 

 התשובות

 29.8 43.5 57 פיתוח צוות

 18.8 27.5 36 תשתית טכנולוגית

 15.7 22.9 30 יןיעל קנ פטנטים, הגנה

 4.7 6.9 9  אישורים מיוחדים, תו תקן

 4.2 6.1 8 ידע

 3.1 4.6 6 כח אדם מקצועי

 1.6 2.3 3 אם פיתוח חיצוני או חברת

 22.0 32.1 42 אין משהו מיוחד

 100.0  191 כ"סה

 .122% -ל)*( האחוזים לא מסתכמים 
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 הניהול

 

 

הייתה התייחסות הן ליתרונות והן  ,בהערכת מאפייני המנהלים ותהליכי הניהול בחברות שאושרו

 לחסרונות של המערכת הניהולית.

 

 יתרונות ניהולייםא. 

 

את האבחון  כושל חברת דלויט שער ציםעל ידי היוע התבצעההערכת טיב הניהול של החברות שאושרו 

מהחברות הוערכו כחברות שלמנהלים שלהן יש הבנה טובה בענף  31%הראשוני לכל המועמדות לתוכנית. 

לתוכנית. יתרונות נוספים  וערכו כבעלי מחויבות גבוההנוספים ה 31%(. 13 שבו החברה פועלת )ראה לוח

( 16%(, מוטיבציה ליצוא )11%(, ניסיון )11%, רמה טובה של מנהלים )(11%)שצוינו היו: יעדים ברורים 

 (.15%ומקצועיות )

 

 יתרונות ניהוליים במספרים ואחוזים: 30לוח  

מספר  יתרונות ניהוליים

 התשובות

שעור מכלל 

 החברות )*(

התפלגות מכלל 

 התשובות

 17.0 32.1 42 טובה בענף הבנה

 16.6 31.3 41 מחויבות גבוהה

 10.9 20.6 27 יעדים ברורים

 9.7 18.3 24 הרמת מנהלים טוב

 9.7 18.3 24 ניסיון

 8.5 16.0 21 בציה ליצואימוט

 8.1 15.3 20 מקצועיות

 6.5 12.2 16 ניהול טוב

 5.3 9.9 13 החלטות טובות

 4.5 8.4 11 להשקעות, נכונות להתקדם יש פוטנציאל נכונות

 3.2 6.1 8 שימוש במידע

 100.0  247 כ"סה

 .122% -ל)*( האחוזים לא מסתכמים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

 ב. חסרונות ניהוליים

 

יחסית  התייחסויות( 15היו מעטות ) ,בחברות שאושרובהערכות של הניהול  ,ההתייחסויות השליליות

 12% -מהחברות צוין שאין לחברה יעדים ותוכנית ברורה, וב 15%-ב(. 121למספר ההתייחסויות החיוביות )

. התייחסויות נוספות היו להעדר (12 )ראה לוח בהיבטיו הניהוליים, חלש -מהחברות צוין שמערך השיווק

 (. 5%למצב בו מנהל אחד עושה את הכל )ו מהחברות( 1%תוכנית עסקית )

 

 חסרונות ניהוליים במספרים ואחוזים: 40לוח 

מספר  חסרונות ניהוליים

 התשובות

שעור מכלל 

 החברות )*(

מכלל התפלגות 

 התשובות

 38.8 25.2 33 מובנת אין יעדים ותוכנית

 21.2 13.7 18 מערך השיווק חלש

 11.8 7.6 10 אין תוכנית עסקית

 8.2 5.3 7 מנהל אחד עושה הכל

 5.9 3.8 5 אין ניהול פורמאלי

 4.7 3.1 4 ושימוש במידע פ"מופיתוח אין 

 3.5 2.3 3 צורך בתמיכה כללית יש

 3.5 2.3 3 חשיבה לטווח קצר

 2.4 1.5 2 תחלופת מנהלים

 100.0  85 סה"כ

 .122% -ל)*( האחוזים לא מסתכמים 
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 מצב פיננסי

 

 

המצב הפיננסי חברות נוספות  32%-במהחברות הוערך שאין לחברה בעיה של תזרים מזומנים ו 21%-ב

 11%לאפשרויות של החברות לגייס אשראי ) (. הערכות חיוביות נוספות התייחסו15 הוגדר כטוב )ראה לוח

יוחסו חסמים מהחברות שאושרו יחסית ברות מעטות מהחברות(, ולכך שהחברה מאוזנת. רק לח

(, 6%(, המצב הכלכלי לא טוב )1%) מזומנים (, יש בעיית תזרים11%ל כולו )צפיננסיים: האשראי מנו

ההתייחסויות למצב הפיננסי היו כלל בעים מ(. בסה"כ כשלושה ר1%( וסיכונים עתידיים )5%שעבודים )

 חיוביות.

 

 

 הערכת המצב הפיננסי במספרים ואחוזים: 50לוח 

מספר  

 התשובות

שעור מכלל 

 החברות )*(

התפלגות מכלל 

 התשובות

 26.4 46.6 61 ת תזריםיבעי אין

 19.0 33.6 44 מצב פיננסי טוב

 15.6 27.5 36 אפשרות לגייס אשראי

 8.7 15.3 20 יציבאיזון, סביר, 

 6.5 11.5 15 האשראי מנוצל כולו

 4.3 7.6 10 מסוגלת להשקיע בשיווק

 3.9 6.9 9 ית תזריםייש בע

 3.9 6.9 9 נזילות גבוהה

 3.5 6.1 8 לא כל כך טובכלכלי מצב 

 3.5 6.1 8 הלוואת בעלים הבעלים מזרים כסף,

 2.6 4.6 6 שעבודים

 1.3 2.3 3  מחזירים הלוואות

 0.9 1.5 2 יש סיכונים עתידיים

 100.0  231 כ"סה

 .122% -ל)*( האחוזים לא מסתכמים 
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 המלצות

 

 

 

המלצות במסגרת האבחון הראשוני שהתבצע על ידי יועצי חברת  512החברות שאושרו ניתנו בסה"כ  131-ל

תוכנית אב לשיווק ויצוא )ראה התייחסה לפיתוח מהחברות,  61%-ניתנה ל-דלויט. ההמלצה הנפוצה ביותר

מהחברות.  23%-(. המלצה נוספת התייחסה להקמה של מערך קשרי לקוחות, המלצה שניתנה ל16 לוח

היו: מיפוי ערוצי תקשורת, איתור שווקים  ,מהחברות 32%-שניתנו ליותר מ ,המלצות נפוצות נוספות

או יותר מהחברות קיבלו  12%משלימים.  או חדשים, פיתוח ערוצי שיווק נוספים ופיתוח מוצרים נוספים

ופרסום )ראה  ,ם אסטרטגיים, מיתוג המוצרהמלצות גם בתחומים הבאים: איתור מפיצים, מציאת שותפי

 (.1גם נספח 
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 המלצות לחברות המאובחנות במספרים ואחוזים: 60לוח 

מספר  

 התשובות

שעור מכלל 

 החברות )*(

מכלל התפלגות 

 התשובות

 13.9 61.1 80 ויצוא תוכנית אב לשיווק

 9.8 42.7 56 מערך קשרי לקוחות

 8.0 35.1 46 מיפוי ערוצי שיווק

 7.3 32.1 42 שווקים חדשים

 7.1 31.3 41 פיתוח ערוצי שיווק

 7.1 31.3 41 נוספיםמוצרים משלימים/ מוצרים

 6.1 26.7 35 מפיצים

 5.7 25.2 33 ומקומיים שותפים אסטרטגיים

 5.1 22.1 29 מיתוג

 4.5 19.8 26 פרסום

 3.0 13.0 17 ישימות בדיקות שוק, חקר

 2.3 9.9 13 טכנולוגיות מחקר, פיתוח

 2.3 9.9 13 תערוכות

 1.7 7.6 10 שיווקית מול מפיצים קיימים תוכנית

 1.6 6.9 9 עיצוב וחדשנות

 1.6 6.9 9 פטנטים, תקנים

 1.4 6.1 8  ארגוני פיתוח

 1.4 6.1 8 תוכנית להגדלת הייצור

 1.2 5.3 7  הון גיוס

 1.0 4.6 6 רכישות, סניפים, מיזוגים הקמת חברות בת,

 1.0 4.6 6 ייחודיים התמקדות בשווקים

 0.9 3.8 5 בדיקת תמחור

 0.9 3.8 5 מינוי מנהל שיווק

 0.9 3.8 5 פיתוח קשרים אישיים

 819 18.3 98 המלצות אחרות

 100.0  574 כ"סה

 .122% -ל)*( האחוזים לא מסתכמים 
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 החברות שהצטרפותן לתוכנית לא אושרה

 

 

שעברו אבחון ונתוניהן הוגשו לצוות האבחון, הבקרה והמעקב, לא אושרו על ידי  ,חברות 39כפי שצוין, 

-חברות שנדחו על ידי הוועדה ו 11-. חברות אלו התחלקו ל1229ועדת ההיגוי של התוכנית נכון לחודש מאי 

 חברות שההחלטה בעניינן עדיין לא התקבלה.  11

 

 מאפייני הרקע א.

(. 11 סקים בחברות שלא אושרו בהשוואה לחברות שאושרו )ראה לוחנמצאו הבדלים ניכרים בהיקף המוע

בלבד בחברות שלא אושרו.  12-עובדים, זאת בהשוואה ל 26ממוצע העובדים בחברות שאושרו עמד על 

 15הפערים הגדולים בממוצע העובדים נבעו בעיקר מכך שכמעט ולא נדחו חברות גדולות המעסיקות 

עובדים, זאת בהשוואה  15-היו חברות שמעסיקות יותר מ 11.2%אושרו, עובדים ויותר. בקרב החברות ש

  .שהשתתפותן לא אושרה( בקרב החברות 1.6%לחברה בודדת )

 

הבדלים נמצאו גם במיקומן הגיאוגרפי של החברות שלא אושרו, בהשוואה לחברות שאושרו. בקרב 

מהחברות שאושרו שהיו ממוקמות  13% -היו ממחוז הצפון, זאת בהשוואה ל 26%החברות שלא אושרו, 

 .  זה מחוזב

 

חסית. שעור גבוה היו קטנים י ,למפעלים שלא אושרו ,הפערים ברמה הטכנולוגית בין המפעלים שאושרו

נולוגיית עילית ושעור נמוך יותר היו בעלות טכנולוגיה יותר מהחברות שאושרו היו חברות בעלות טכ

   היו גדולים. לים שנמצאו לא אך ההבדמסורתית מעורבת, 

 

 מאפייני הרקע של החברות שלא צורפו לתוכנית בהשוואה לחברות המצורפות: 50לוח 

 אושרולא החברות ש אושרושהחברות  

   מאפייני החברות

 04.3 26.2 מספר עובדים ממוצע

 05.6 11.6 עובדים 12שעור החברות המעסיקות עד 

 0.6 11.2 עובדים ויותר 55שעור החברות המעסיקות 

 46.0 11.5 ממוקמות במחוז הצפון

 03.1 1.6 ממוקמות במחוז חיפה

 32.8 19.1 ממוקמות בדרום ובנגב

 15.9 13.1  בעלות טכנולוגיה עילית

 03.1 15.1 בעלות טכנולוגיה עילית מעורבת

 33.3 16.1 בעלות טכנולוגיה מסורתית מעורבת

 05.6 04.4 בעלות טכנולוגיה מסורתית 
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 יצוא ומאפיינים כלכלייםב. 

מוך של יצוא, יחסית לחברות שאושרו. היצוא התאפיינו בהיקף נהחברות שהצטרפותן לתוכנית לא אושרה 

מיליון דולר, פחות ממחצית  2.5-עמד על כ, 1221-1225שנים , בהשנתי הממוצע של החברות שלא אושרו

הפערים הגדולים בין החברות שהתקבלו (. 11היצוא הממוצע של החברות שאושרו בשנים אלה )ראה לוח 

 13.5-ו ש"חמיליון  11לתוכנית, לבין החברות שלא אושרו, באו לידי ביטוי גם בהכנסות הממוצעות לשנה )

רווח -בהתאמה( וברווח הנקי ש"חמיליון  3.5-ו ח”ש מיליון 5.9בהתאמה(, ברווח הגולמי ) ש"חמיליון 

 בממוצע בחברות שאושרו. ח”שמיליון  2.5-לשוואה בה ,ממוצע שלילי בקרב החברות שלא אושרו

 

בממוצע(, היה גבוה מזה של  ש"חמיליון  5.5של החברות שלא אושרו )הקבוע המעניין הוא כי הרכוש 

בממוצע(. הממצא היה דומה גם במדד מאזן היחס השוטף שהיה גבוה  ש"חמיליון  2.6החברות שאושרו )

(. ממצאים אלה מצביעים כנראה 1.56( מאשר בחברות שאושרו )1.16יותר בממוצע בחברות שלא אושרו )

ואינן  ,של החברות שלא אושרו שאינן מנצלות בצורה אופטימאלית את הרכוש הקבועפחות על ניהול יעיל 

 מאלית את משאבי ההון שלהן.מנהלות בצורה אופטי

 

 

 מאפייני יצוא ומאפיינים כלכליים של החברות שלא צורפו לתוכנית בהשוואה לחברות המצורפות: 08 לוח

החברות  

 שאושרו

החברות שלא 

 אושרו

   מאפייני החברות

 522 1,139 0225 -0225 -דולרים באלפילשנה היקף היצוא הממוצע 

 13,551 11,259 0225 -0225 -ח”ש באלפילשנה היקף ההכנסה הממוצעת 

 3,519.1 5,922.6 0225 -0225 -ח”שבאלפי לשנה היקף הרווח הגולמי הממוצע 

 9.2 961.2 0225 -0225 -ח”שבאלפי לשנה היקף הרווח התפעולי הממוצע 

 -92.1 512.1 0225 -0225 -ח”שבאלפי הממוצע לשנה היקף הרווח הנקי 

 5,539 2,612 0225 -0225 -ח”שהיקף הרכוש הקבוע לשנה באלפי 

 1.16 1.56 0225 -0225 -מאזן יחס שוטף לשנה
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 סיווג טכנולוגיות  –נספח א' 

 

 

 סיווג הלמ"ס  תעשיות טכנולוגיה עילית

למשרד ומחשובמכונות    30 

 32 רכיבים אלקטרוניים

 355 כלי טיס

 33 ציוד תקשורת אלקטרוני

 34 ציוד לבקרה ולפיקוח

 245  תרופות

    עילית -מעורבת   תעשיות טכנולוגיה

  (245)-24+23 וזיקוק נפט למעט תרופות  כימיקלים

 29 מכונות וציוד

 31   ציוד ומנועים חשמליים

 (353+355+358)-35 כלי רכב מנועיים

    מסורתית -מעורבת   תעשיות טכנולוגיה

 10-11-12-13 כרייה וחציבה

 25 גומי ופלסטיקה

 26 מתכתיים-אל מינראליים

 271,273 ויקרות ברזליות -מתכות אל

 270,272,274 מוצרי ברזל ופלדה

 28  מתכת מוצרי

 353 כלי שיט

 38 תכשיטים וצורפות

 39 אחריםמוצרים 

    תעשיות טכנולוגיה מסורתית

 14-15-16 וטבק מוצרי מזון, משקאות

 17-18-19 הלבשה ועור טקסטיל,

 21,22 נייר, דפוס ומוצריו

 20,36 מוצרי עץ ורהיטים
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 נספח ב' 

 

 

 לפי מספר התייחסויות מאפייני הבידול של המוצרים: 1נ.לוח 

 הנושא

מספר 

 הנושא התייחסויות

מספר 

 התייחסויות

 3 פ"תמיכת מו 65 גבוהה אמינות איכות

 3 תפונקציונאליו 50 תכונות ייחודיות

 3 כמויות קטנות 27 מחיר תחרותי

 2 קירבה לשווקים 18 מוצרים ייחודיים

 2 ייעוץ 20 התאמה ללקוח

 2 אקולוגי 18 גמישות

 2 מיצוב גבוה 9 חדשנות

 1 בטיחות 9 יתרונות טכנולוגיים

 1 תמודולאריו 8 פתרונות ייחודיים

 1 צורך בתחזוקה שוטפת 7 נישה

 1 מוצרי בוטיק יקרים יחסית 6 כשרות

 1 חומרי גלם נדירים 6 עיצוב

 1 תרומה לקהילה-שיקומי 6 מענה כולל

 1 תוכנה ייחודית 5 אספקה מהירה

 1 ידע 4 מיתוג

 1 קשר טוב ללקוחות 4 עלויות זולות

 1 סדרות גדולות 4 שירות

 297 כ"סה 4 מגוון מוצרים
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 שאושרו לפי מספר התייחסויותהמלצות לעסקים : 0נ.לוח 

 הנושא

מספר 

 הנושא התייחסויות

מספר 

 התייחסויות

 80 ויצוא תוכנית אב לשיווק

 התמקדות בשווקים

 6 ייחודיים

 5 בדיקת תמחור 56 איתור לקוחות מערך קשרי לקוחות,

 5 מינוי מנהל שיווק 46 מיפוי ערוצי שיווק

 5 פיתוח קשרים אישיים 42 שווקים חדשים

 3 גיוס אנשי מקצוע 41 פיתוח ערוצי שיווק

 3 הכשרת כח אדם 41 משלימים/נוספים מוצרים

 2 הוזלת המוצרים 35 מפיצים

 2 ספציפיים מיקוד במוצרים 33 ומקומיים שותפים אסטרטגיים

 2 בידול המוצר 29 מיתוג

 2 מכירה מערך שירות אחרי 26 פרסום

 2 מוצרי מדףפיתוח  17 ישימות בדיקות שוק, חקר

 2 ייעוץ פיננסי 13 טכנולוגיות מחקר, פיתוח

 13 תערוכות

טיפול בסיכוני חשיפת 

 1  אשראי

 1 אספקה פיתרון לקיצור זמני 10 שיווקית מול מפיצים קיימים תוכנית

 1 טיפול במלאים 9 עיצוב וחדשנות

 1 טיפוח רצפת ייצור 9 פטנטים, תקנים

 8  ארגוני פיתוח

 לצורך מיפוי מתחרים

 1 רכישה

 1 אתר אינטרנט 8 תוכנית להגדלת הייצור

 574 כ"סה 7  הון גיוס

רכישות, סניפים,  הקמת חברות בת,

   6 מיזוגים

 


