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האם אתה מעוניין:

לנצל הזדמנויות עסקיות בתחום הכלכלה היצרנית, 

המעגלית והשיתופית? 

להתמודד עם אתגרים סביבתיים על ידי מכירת מוצר או 

שירות ירוק?

ליצור ולהשיק מודל עסקי חדשני היוצר ערך חברתי 

וסביבתי?

לנהל חברה מובילה הפעילה במגזר הירוק וליצור משרות 

ירוקות במדינתך?

חוברת זו נוצרה עבורך: 

היא תהיה לך לעזר במסע שלך כיזם ירוק.

הפוך את הדף וצא להרפתקה הירוקה!
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בדיקה
בדוק את המודל העסקי הירוק שלך

השערת הבדיקה
אמת את התוצאות והרחב

יישום
תוכנית כספית ומימון

דוחות כספים.
מימון.

תוכנית ניהול משפטית 
תוכנית ביצוע

אימות המודל: ׳שנה 0׳
תוכנית פעולה: 3 שנים מעכשיו.

תוכנית פעולה וניהול

מדידה ושיפור
מדידת ההשפעה

מחוונים של הפרויקט.
מחוונים לביצועים סביבתיים.

שיפור מתמיד

מקורות

בנייה
מודל קנבס לעסקים ירוקים

בעלי עניין מרכזיים
זיהוי ומיפוי בעלי העניין.

הערכת ׳לתת ולקבל׳.
פלחי לקוחות

זיהוי, אפיון ויצירת פרופיל של לקוחות 
פוטנציאליים.
הצעת ערך

ערך חברתי וסביבתי.
יצירה משותפת של הצעת הערך: מוצרים 

ושירותים, מחוללי רווח ומשככי כאב.

.2.3

.4.5

קשרי/ערוצי לקוחות
קשרי לקוחות.

ערוצים.
פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים

פעילויות מרכזיות.

משאבים מרכזיים.
Ecodesign: צעד לכיוון חדשנות 

סביבתית.
 כרטיסי Ecodesign:  כיצד

 להשתמש בהם?
אם יש לך מוצר, התחל כאן!

תוכן העניינים

.1 .0

שרטוט והגדרה
רעיון עסקי

הקשר
זיהוי הבעיות והצרכים.

הבנת ההקשר.
יעדים
יעדים.

החזון והגדרת המשימה.

הקדמה
מה המשמעות של להיות יזם ירוק? 

מהן ההזדמנויות?
 התייחסות לשלושה ממדים התלויים 

זה בזה: סביבה, כלכלה וחברה.
יצירת ערך סביבתי.

להיות פעיל מול בעלי עניין.
מה מיוחד בחוברת עזר זו?

כיצד מאורגן המסע של היזם הירוק?

ומה לגבי המוצר?
מכירה ותקשורת בצורה אחראית.

ניהול יעיל של תשתיות.
מבנה עלות

עלויות קבועות מול משתנות.
עלויות ישירות מול עקיפות.

עלותה של הזדמנות.
תזרימי הכנסה

כיצד לייצר תזרימי הכנסה?
מנגנוני תמחור.
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הקדמה

0
אנו מתחילים את המסע על ידי הגדרת כמה מושגים 

בסיסיים בנושא יזמות ירוקה והדגשת ההזדמנויות 
הנפלאות הזמינות ליזמים ירוקים. ההקדמה כוללת 

גם הסבר לגבי מה שהופך מסמך זה למיוחד וכיצד 
הוא מאורגן. 

מה המשמעות של להיות יזם ירוק?   0.1 
מהן ההזדמנויות?

מה מיוחד בחוברת עזר זו?  0.2
כיצד מאורגן המסע של היזם הירוק?  0.3

מדידה ושיפורבדיקהבנייהשרטוט והגדרה יישום
הקם עסק ירוק משלך!
 חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון
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אתה כאן!
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 0.1
מה המשמעות של להיות יזם ירוק? 

מהן ההזדמנויות?

מודלים כלכליים חדשים, המכבדים יותר את הרווחה החברתית וידידותיים 
לסביבה, עולים וצצים בכל רחבי העולם. באופן פרדוקסאלי, בעוד שהפעילות 
הכלכלית נחשבת לעיתים קרובות כבלתי יעילה במונחי השפעות סביבתיות, 

יזמות ירוקה יכולה להיות הפתרון להתמודדות עם נושאים סביבתיים 
וחברתיים גלובליים, על ידי יצירת משרות ושינוי דפוסי הייצור והצריכה של 

החברה שלנו. 

במדינות המזה״ת וצפון אפריקה, שוקי המוצרים והשירותים הירוקים הם 
שווקים צומחים. הם מייצגים עולם נרחב של הזדמנויות לכל יזם הקשוב 

 לצורכי הלקוחות והנו בעל יכולת לצפות את הבאות. כל יזם המסוגל 
 לבדל את ההצעה שלו יכול להגיע במהירות לעמדת יתרון על ידי הוספת 

ערך ירוק.

ניתן להגדיר יזמות ירוקה כדרך של ׳פיתוח פתרונות עסקיים לאתגרים 
סביבתיים בעלי היתכנות כלכלית ואשר יוצרים העצמה חברתית׳. במילים 
אחרות, יזם ירוק ינצל הזדמנויות עסקיות המופיעות בהקשר של אתגרים 

סביבתיים גלובליים ומקומיים.

יזם ירוק מתחשב בצירים הסביבתיים, הכלכליים והחברתיים של עסקי הליבה, 
מספק פתרונות חדשניים לאופן שבו סחורות ושירותים מיוצרים ונצרכים, 

ומציע מודל עסקי התורם להפיכת הכלכלה לירוקה.

אתגר סביבתי הוא נושא סביבתי העשוי להשפיע על הרווחה והקיימות 
הכלכלית, אשר במרבית המקרים נוצר עקב פעילויות אנושיות. פרויקטים 

של יזמות ירוקה שונים מכיוון שהם מתמקדים בנושא סביבתי ספציפי. 
לדוגמה, יזם עשוי לטפל בזיהום עירוני על ידי עבודה ברמות שונות )תהליך, 

מוצר ומערכת( כדי לצמצם את ייצור המכוניות והשימוש בהן )לדוגמה, יישום 
מערכת לשיתוף מכוניות(. זיהוי האתגרים האלה אינו תמיד קל והוא תלוי 

בהקשר של כל מדינה, אך תהיה בטוח שקיימות הזדמנויות רבות! לאחר שזוהו 
האתגרים הסביבתיים, הפוטנציאל לביצוע עסקים הוא עצום. 

תהליך מציאת פתרונות עסקיים לטיפול באתגרים סביבתיים ידרבן את היזמים 
הירוקים לחשוב בצורה שונה, להיות חדשניים. כשהוא מצליח, היזם הירוק 
יתוגמל בצורה נדיבה עבור מאמציו/מאמציה, מאחר שחדשנות סביבתית 

מוסיפה ערך לפעילות העסקית, על ידי:

1. גישה לשווקים חדשים ומתפתחים.
2. הגדלת הרווחיות לאורך שרשרת הערך.

3. עמידה בסטנדרטים ובתקנות.
4. גיוס השקעות.

5. הגדלת הפרודוקטיביות והיכולת הטכנית.

אתגרים סביבתיים הקיימים במרחב יכולים להיות הזרע של עסק ירוק. זהו 
הרגע, זהו הזמן ליזמות ירוקה!

יזם ירוק שונה מיזם שגרתי. 
היה מודע לכך ונצל זאת! יזמים ירוקים יאמצו תפישה גלובלית של הפרויקט 

שלהם על ידי:

1. התייחסות לשלושה ממדים התלויים זה בזה: סביבה, כלכלה וחברה.
2. יצירת ערך סביבתי.

3. פעילות עם בעלי עניין.

היעד הבסיסי של היזם הירוק סובב סביב 
מקסום הערך הסביבתי שנוצר, באמצעות 

פרויקט היוצר העצמה חברתית, ובאמצעות 
מודל עסקי יעיל ובעל היתכנות.



מדידה ושיפורבדיקהבנייה יישום

02030405

שרטוט והגדרה

הקם עסק ירוק משלך!01
חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

7

התייחסות לשלושה ממדים התלויים 
זה בזה: סביבה, כלכלה וחברה

יזמים ירוקים עשויים לגלות כי כל פעילות עסקית משפיעה על הסביבה 
והחברה עקב השימוש במשאבים, יצירת פסולת והספקת סחורות ושירותים. 

לפיכך, הם יפתחו את העסק שלהם תוך התחשבות בשלושה ממדים: 
כלכלה, סביבה וחברה. לכך יש תוצאה ברורה: בכל מקום שבו מבוצעת 

הפעילות העסקית, תהיה לה השפעה על החברה והסביבה, ומצד שני, כל דבר 
שמתרחש במרחב החברתי והסביבתי משפיע על הפעילות העסקית. תלות 

הדדית זו היא עובדה נתונה בכל עסק. אם יזמים ירוקים שוקלים בצורה מלאה 
את התכנון והעיצוב של העסק, הם יכולים לנצל זאת ולהפוך זאת 

להזדמנות! 

התייחסות לשלושת הממדים – כלכלה, 
סביבה וחברה – תעניק לעסק את הסיכוי 

הטוב ביותר להצליח בטווח הארוך!

שלושת הממדים של פרויקט עסקי ירוק.
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כדי להעניק למוצר או שירות ירוק את הסיכוי הטוב ביותר להימכר, 
חשוב שהוא יספק את הצרכים של לקוחות היעד. הערך המוסף של 

יזמים ירוקים, בהשוואה ליזמים אחרים, הוא שהעסק מספק את צורכי 
הלקוחות, ובנוסף על כך נותן מענה לאתגרים סביבתיים בצורה יעילה. 
זוהי הזדמנות עצומה למיצוב המותגים של היזמים הירוקים בשוק תוך 

הפחתת עלויות ושימוש יעיל במשאבים. 

 היזם הירוק יכול לפעול בשני כיוונים משלימים כדי לסייע לו ליצור 
ערך סביבתי: 

 1.  הפיכת האתגרים הסביבתיים להזדמנויות עסקיות כדי ליצור 
ערך סביבתי.

 Ecodesign .2 של מוצר/שירות לצורך הפחתת ההשפעות 
הסביבתיות שנוצרות.

אל תשכח: עסק ירוק הוא מעל הכל עסק! 
מעבר ליצירת ערך סביבתי, יזמים ירוקים 

צריכים לענות על צורכי השוק.

יזמים ירוקים מתאפיינים ביצירת ערך סביבתי ומזעור ההשפעות הסביבתיות, תודות ל
Ecodesign של פעילויותיהם

יצירת ערך סביבתי

.1.2
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הפיכת האתגרים הסביבתיים להזדמנויות עסקיות

ליזמים ירוקים יש הזדמנות להפוך אתגרים סביבתיים לעסק מבוסס מבחינה 
כלכלית. כפועל יוצא, עליהם לקשר אתגרים אלה לצרכים פוטנציאליים 

ולדרישות השוק. 

הטבלה הבאה מציגה כמה אתגרים סביבתיים מרכזיים שניתן למצוא במזרח 
התיכון ובצפון אפריקה, ודוגמאות לפעילויות עסקיות פוטנציאליות. למרות 

השונות של המדינות באזור, הן מתמודדות עם אתגרים סביבתיים דומים, 
המספקים ליזמים ירוקים פוטנציאליים הזדמנויות רבות. מנגד, התרשים מציג, 

לכל מדינה ומדינה, מהם כמה מהאתגרים וההזדמנויות המרכזיים. 

כפועל יוצא, עליהם לקשר אתגרים אלה 
לצרכים פוטנציאליים ולדרישות השוק 

מספר רעיונות לפעילויות עסקיות פוטנציאליותהאתגרים הסביבתיים המרכזיים

תלות בייבוא אנרגיה, גישה מוגבלת לאנרגיה 
באזורים מרוחקים.

– מוצרים ושירותים של אנרגיה סולרית. 
– ייעוץ או מוצרים בנושא יעילות אנרגטית להפחתת חשבונות חשמל.

– חומרים חדשים וארכיטקטורה חדשה לבניינים.צריכת אנרגיה גבוהה לחימום או קירור בבניינים.
– מחממים ומצנני אוויר בעלי יעילות גבוהה.

– מוצרי צביעה ירוקים וחדשניים.זיהום מים וקרקע מתעשיית הטקסטיל.

איומים על הגיוון הביולוגי ושימוש במשאבים באופן 
כללי.

– פעילויות תיירות סביבתית )מפעילי תיירות, בתי אירוח סביבתיים(.

– פעילויות ניהול פסולת אורבנית.זיהום אורבני ופגיעה בסביבה החופית.

זיהום קרקע ופגיעה בקרקע עקב פעילות 
חקלאית.

– פעילויות חקלאות אורגנית )סביבתית( )ייצור, הפצה(.

– שירותי שיתוף מכוניות ושירותי תחבורה ציבורית חדשניים. זיהום תעבורתי בערים.

– איסוף ומחזור פסולת להספקת מוצרים וחומרים חדשים. גידול במטמנות.
.Ecodesign-שירותי ייעוץ ב –

– שרשראות הספקה חדשות ויעילות. פסולת מזון לאורך שרשרת ההספקה.
– מחזור פסולת מזון למקורותיו )דשן, אנרגיה...(.
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אתגרים סביבתיים ומגזרים כלכליים בעלי פוטנציאל ליזמות ירוקה במדינות אזור המזה״ת וצפון אפריקה.

אזור המזה״ת וצפון אפריקה
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Ecodesign 

של מוצר/שירות

 יזם ירוק נמצא בעמדה המאפשרת לו לתכנן בצורה ירוקה את המוצרים 
ו/או השירותים שלו כדי לשפר את הביצועים הסביבתיים שלו תוך הפחתת 

עלויות ושימוש יעיל במשאבים. כאשר יזם לוקח בחשבון את ההשפעות 
 הסביבתיות של כל מוצר או שירות כבר משלבי התכנון המוקדמים שלו, 

לאורך כל מחזור החיים שלו, הוא מבצע תכנון ירוק. לכן, הוא שוקל לא רק את 
הרכבת המוצר אלא גם את החומרים, האריזה, ההפצה, השימוש והסילוק 

הסופי של המוצרים. 

בנוסף ליתרונות של Ecodesign כאמצעי לחדשנות, הוא מספק גם 
הזדמנויות חדשות לתקשור ומכירה טובים יותר של מוצרים ושירותים. הודות 

לתיוג סביבתי ושיווק ירוק, הלקוחות יהיו מודעים למאפיינים הירוקים של 
 המוצרים והם יוכלו לבצע את בחירת הרכישה שלהם על בסיס כך. 

דבר זה יכול בהחלט לסייע ליזמים ירוקים למכור את המוצרים והשירותים 
שלהם בשווקים ספציפיים.

בנוסף לכך, אסטרטגיות Ecodesign רבות עשויות גם להיות בעלות 
השפעה עצומה על היעילות הכוללת של הייצור וההספקה של מוצרים, ובכך 

להפחית את עלויות הייצור ואת המחיר הסופי למשתמש, ובמקביל להיות 
בעלי השפעה חיובית גדולה יותר על הסביבה. לדוגמה, נדמיין הספקה של 

כיסאות גדולים באמצעות משאית,  כשכל אחד מהכיסאות מאוחסן בקופסת 
קרטון. אם אריזת הכיסאות תשופר, לדוגמה, על ידי הסרת קופסאות הקרטון 

והערמתם זה על זה, המשאית תוכל להוביל 30% יותר כיסאות. בעזרת 
אסטרטגיה זו, ניתן לצמצם את עלויות ההובלה וזיהום האוויר.

עצות למדריכים

עליך להעלות את המודעות של יזמים ירוקים 
לצורך בחשיבה על Ecodesign של מוצרים 

ושירותים. מסחר במוצר/שירות ירוק הוא טוב, 
מסחר נקי הוא טוב אף יותר!

בנוסף, זיהוי התגיות הסביבתיות הקשורות 
למוצר או לשירות שלהם במדינות שבהן הם 

פועלים עשוי להיות לעזר. לאחר מכן, הם יכולים 
לבדוק את הדרישות להשגתן, ולהעריך את 

האפשרויות לקבל תגיות סביבתיות אלה לקידום 
המכירות.

 לאסטרטגיות Ecodesign רבות עשויה להיות השפעה עצומה על 
היעילות הכוללת של הייצור וההספקה, ובכך לצמצם את עלויות הייצור 

וההשפעות הסביבתיות.

מאחר ש-Ecodesign עניינו באימוץ מבט כולל על מחזור החיים של המוצר, 
הוא מוביל לשקילת גישות עסקיות חדשניות וחדשות שמטרתן היא צמצום 

ההשפעה הכוללת של דפוסי ייצור וצריכה. מבין אסטרטגיות אלה, כלכלה 
מעגלית ושיתופית מתחזקת בחשיבותה ומודלים עסקיים חדשים צומחים 

מתוך פרדיגמה חדשה זו של ׳כלכלת שיתוף׳. יש בכך מעבר מכלכלת בעלות 
לכלכלה של שירות. לדוגמה, יזם ירוק יכול להקים עסק להשכרת צמיגי 

משאיות )במקום מכירת צמיגים(, או חברת הנדסה שתקבל תשלום באופן 
יחסי לחיסכון האמיתי באנרגיה תודות לשירותי הייעוץ שלה )במקום למכור 

מכשירי חשמל יעילים אנרגטית(.

סקרים שנערכו לאחרונה מראים כי 
Ecodesign משפיע בצורה חיובית על 

הרווחיות של העסק.
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כפי שקורה בכל עסק אחר, פעילות עסקית ירוקה לא תשפיע רק על 
הלקוחות שלה אלא על כל בעלי העניין, כלומר, האנשים והארגונים 

המשפיעים על הפעילות העסקית או המושפעים ממנה.

עבור יזמים ירוקים, בעלי העניין חשובים מכיוון שהם מקבלים ערך )סביבתי, 
חברתי( מהעסק שהוקם. מסיבה זו, יש עניין לערב אותם בעסק כדי שהם 

יתרמו להצלחתו.

בנוסף לכך, היחסים בין החברות ובעלי העניין שלהן משתנים בהדרגה. 
את הלקוחות, וכן חלק מבעלי העניין, ניתן למקם בליבת תהליך היצירה 

המשותפת עם החברה; באפשרותם לפעול יד ביד. לדוגמה, חברה חדשה 
האוספת שמן בישול יכולה לפתח יחד עם המסעדות )הלקוחות שלה( את 

מכל האחסון הטוב ביותר שיהיה הנוח ביותר עבור שני הצדדים )במונחי 
קיבולת, משקל, שטח אחסון...( וכן את תעריפי האיסוף.

שיתוף בעלי העניין, ובמיוחד הלקוחות, 
בפיתוח של הפרויקט העסקי, הוא דרך 

להבטיח שהמוצר/שירות של החברה יתקבל 
בברכה ולחזות את המחסומים שעשויים 

לפגוע בהתפתחותו.

מספר דוגמאות של בעלי עניין מרכזיים )פנימיים וחיצוניים(.

להיות פעיל מול בעלי עניין
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עזר זו?

חוברת עזר זו מתארת מתודולוגיה ברורה, שהותאמה להקשר של אזור 
המזה״ת וצפון אפריקה, להדרכת יזמים ירוקים לאורך מסע היזמות שלהם, 

מהגדרת הרעיון ועד למסחור המוצרים והשירותים. המושגים מטופלים בצורה 
חזותית ובכך הופכים את חוויית הקורא למהנה וקלה יותר, והפעולה מלווה 

בחוברת עבודה עם תרגילים מעשיים. 

הגישה המתודולוגית שלנו מתמקדת בייחודיות של היזמות הירוקה, תוך 
שילוב מודל הסטארט-אפ הרזה, מודל הקנבס לעסקים ירוקים ותפקידה של 

החדשנות כאמצעי להצלחה. 

 1. מודל הסטארט-אפ הרזה 
כמסגרת גלובלית

גישה מקובלת שנוקטים יזמים רבים לצורך פיתוח רעיונות 
על בסיס הנחות עד לקבלת המוצר הסופי והוצאתו לשוק. 
במקרים רבים, דרך זו מובילה לכישלון של הפרויקט עקב 

חוסר הבנה של צורכי השוק. כתוצאה מכך, במקרים רבים 
הכסף יורד לטמיון כאשר מפתחים את הרעיון העסקי 

ללא אימות ההנחות. 

מודל הסטארט-אפ הרזה מנסה למנוע מצב זה על ידי 
פיתוח הצעה עסקית שלב אחר שלב, תוך התחשבות 

במשוב מבעלי העניין )כולל לקוחות פוטנציאליים( 
מראשית דרכו של הרעיון. לפיכך, המתודולוגיה פועלת 

בנתיב של ׳ניסיון וטעיה׳ עד שהמוצר מוכן לשיווק בצורה 
נרחבת. גישה זו מונעת את הוצאתם של משאבים רבים, 

מאיצה את קבלת ההכנסות ויכולה להבטיח הצלחה 
כלכלית מהירה. 

2. מודל קנבס לעסקים ירוקים בליבה

מודל קנבס לעסקים הוא דרך סינתטית לתכנן ולהגדיר 
מודל עסקי, כולל היבטים חיוניים כמו מהי הצעת הערך, 

מיהם הלקוחות ובעלי העניין או כיצד פועל העסק 
)פעילויות, משאבים, ערוצי לקוחות, עלויות והכנסות...(. 
חוברת עזר זו מנסה להתאים את מודל הקנבס העסקי 
שנבנה בידי אלכס אוסטרוואלדר ואיב פינואר כך שייקח 

בחשבון את הייחודיות של היזמים הירוקים ובכך יסייע 
להם לפתח רעיונות עסקיים ירוקים באופן שיטתי ופשוט.
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3. חדשנות בכל שלב במסעו של היזם

מנקודת המבט העסקית, חדשנות מספקת ליזמים יתרון 
 תחרותי על ידי בידולם באמצעות הצעת ערך ייחודית 
ו/או יישומה. באופן כללי, בכל שלב בתכנון העסקי יש 

לזכור כי חדשנות היא הלך מחשבה או עדשות דרכן 
כל מרכיב בעסק יכול לעודד יצירת ערך. יזמים ירוקים 
לוקחים את החדשנות שלב אחד קדימה על ידי יצירת 

 ערך ללקוחות, לבעלי העניין ולטובת הכלל. בקיצור, 
אם קיימות היא המטרה של יזמים ירוקים, חדשנות היא 

האמצעי. 

׳חדשנות היא הכלי הספציפי של היזמות... הפעולה 
 התורמת משאבים עם יכולת חדשה ליצור עושר.׳ 

פיטר דרוקר

ניתן לציין שלוש צורות שונות של חדשנות, שבאפשרותן 
לתרום לשינוי כלל מגזרי הכלכלה בצורה הדרגתית:

1. חדשנות בתהליך 
חדשנות זו קשורה לכל חדשנות המתרחשת בתהליכי 

הייצור, שתוצאתה היא בדרך כלל הגברת היעילות בייצור 
ואינה משפיעה בהכרח על מאפייני הייצור. תהליכי ייצור 
נקיים יותר הם דוגמאות לחדשנות בתהליכים )לדוגמה, 

ייצור מכוניות יעיל במטרה להפחית את צריכת החומרים 
והפסולת במהלך הייצור(.

יתרונותיה של החדשנות.

שלושה סוגים של חדשנות: רמת המוצר, רמת התהליך ורמת המערכת.

2. חדשנות במוצר
זוהי חדשנות שעניינה הוא בתפיסה ובמאפיינים של 

מוצרים ושירותים. לדוגמה, תכנון פס ייצור של מכוניות, 
כך שניתן יהיה למחזר את מרכיביהן ולעשות בהם שימוש 

חוזר, או התכנון של רכב חשמלי חדש.

3. חדשנות במערכת
זוהי חדשנות שעניינה הוא ברמה רחבה יותר, לרבות 

חדשנות ברמת המודל העסקי או בדפוסי צריכה 
)גישות, התנהגות וכד׳(. דוגמה לחדשנות במערכת 

יכולה להיות הפיכת מודלים עסקיים מסוימים לשירות 
)servitisation( )שינוי מהצעת מוצרים להספקת 
שירותים(. אחת הדוגמאות האפשריות היא פיתוח 

מערכת לשיתוף רכב/אופניים, המיישמת שינויים באופן 
שבו הצעת הערך )ניידות( מוצעת וכיצד הלקוחות 

 מתנהגים ומתקשרים 
עם העסק. 
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היזם הירוק?

חוברת עזר זו תסייע ליזמים ירוקים לעבור 
מרעיון עסקי לפתרון היוצר ערך ומתאים לשוק

יזמים ירוקים יוצאים למסע של גילוי וחדשנות ברגע שבו הרעיון העסקי עולה 
במוחם. כדי להקל על המסע, מצורף לחוברת העזר מסמך משלים: חוברת 

עבודה ליזם הירוק. חוברת העבודה תשמש כעמוד השדרה של הפרויקט שלנו, 
ותהיה שימושית ביישום המושגים הכלולים בחוברת העזר )החוברת כוללת 

שלושה מקרי בוחן עסקיים להמחשה(.
עצות למדריכים

חוברת העזר תהיה שימושית ליזמים הירוקים לצורך בחינת המושגים. יהיה זה 
נהדר אם תוכל להמליץ להם לקרוא אותו במקביל לעבודתם עם חוברת העבודה. 

בנוסף, תוכל למצוא בסופו של חוברת עזר זו טבלה להמחשת תוכנית ההדרכה 
ליזמות ירוקה. 

הטבלה כוללת מחוונים לארגון פעילויות ההדרכה, כגון הזמן הנחוץ לביצוע כל 
תרגיל בחוברת העבודה וכן הזמן הנחוץ ליזמים ירוקים כדי לבצע עבודת שטח 

ולפתח את התרגילים בעצמם. אנו מציעים 5 פגישות הדרכה אינטנסיביות פנים 
אל פנים במהלך תקופה של 3 חודשים. כמובן, ניתן להתאים טבלה זו לאמצעי 

וצורכי ההדרכה שלך כמנחה מקומי.
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חמשת השלבים

מסעו של היזם הירוק מאורגן סביב חמישה שלבים, כפי 
שמוצג באיור. 

כעת, זהו הזמן לעבור לעמדה של יזמים ירוקים ולפתוח 
במסע...!

שלב 1. שרטוט והגדרה 
במהלך שלב זה, אנו משרטטים את הרעיון ומהרהרים 

בסיבות העומדות מאחורי השאלה ׳מדוע׳ אנו מעוניינים 
לגרום למימושו של הרעיון. פעולה זו תסייע לנו להבין את 
ההקשר, המניעים והמוטיבציות העומדים מאחורי הרעיון, 

ולקבוע את היעדים העסקיים בהתאם לכך.

שלב 2. בנייה 
בשלב זה, אנו מתכננים את הפרויקט שלנו באמצעות 
מודל קנבס לעסקים ירוקים, המאפשר לנו ליצור את 
הצעת הערך )׳מה אנו מציעים?׳( עם לקוחות ובעלי 

עניין )׳מי המשתתפים בפרויקט?׳(, להגדיר את הערוצים 
והיחסים עם בעלי העניין, את הפעילויות והמשאבים 

המרכזיים שיש לפתח ואת מבנה העלויות וההכנסות 
)׳איך אנו מתכוונים לעשות זאת?׳(.

שלב 3. בדיקה 
כל אב טיפוס העוזב את לוח התכנון צריך להיבדק בשוק 

כדי לאמת את ההשערות שעליהן הוא מבוסס. בניסיון 
לאמוד את ההנחות בנפרד, אנו נאמץ גישה פרוגרסיבית 

לבדיקה בתנאי שוק ההולכים ונעשים מציאותיים.

שלבים 2 ו-3 קשורים בקשרים הדדיים, מאחר שכל 
בדיקה שתבוצע תתרום לבניית הפרויקט.

שלב 4. יישום
לאחר שהמודל מאומת בשוק, מגיע הזמן לתכנן את 

התפקוד והפיתוח של הפרויקט, על ידי ביצוע חיזוי לעתיד 
והערכה של המכירות, העלויות והמשאבים הנוספים 

הדרושים )תוכנית פיננסית(. בנוסף, זהו השלב שבו אנו 
בוחרים את המבנה המשפטי המתאים ביותר, קובעים את 
תוכנית הביצוע לשנים הבאות, ומתכוננים לניהול ולביצוע 

)תוכניות ניהול ותפעול לכניסה לשוק(.

שלב 5. מדידה ושיפור
 לבסוף, כאשר אנו מפעילים את העסק )הפעולות( 

 שלנו, עלינו ליצור מערכת לשיפור מתמיד על ידי 
מדידת השפעה ביעדים הראשוניים, בחיפוש אחר 

תחומים לשיפור.

מסעו של היזם הירוק בחמישה שלבים.

עצות למדריכים

מטרת החלק המרכזי של חוברת העזר היא 
לאמת מודל עסקי על פי נתוני אמת ואימות 

ההשערות. זוהי גישה שבאופן חד משמעי 
עליה להקדים את התוכנית העסקית, שתגיע 

כאשר נטפל בשלב 4.
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אנו מתחילים את ההרפתקאה היזמית שלנו על ידי 
שרטוט הרעיון העסקי הבסיסי שלנו במודל קנבס 

לעסקים ירוקים, שיסייע לנו לעצב את הרעיון ולהכין את 
העבודה הצפויה בדרך לעסק ירוק המסוגל לפעול. 

לאחר מכן, אנו חושבים על ההקשר: אנו ננתח את גבולות 
המערכת ואת כוחות השינוי המשפיעים על המיזם שלנו; 

כמו גם את המניעים האישיים והמקצועיים, האתגרים 
הסביבתיים והחברתיים וצורכי הלקוחות הדוחפים 
לקיומו של המיזם. לבסוף, נקבע יעדים מתאימים 
ומדידים ונגדיר את החזון והגדרת המשימה שלנו.

1.1 רעיון עסקי
1.2 הקשר
1.3 יעדים

1 שרטוט והגדרה

מדידה ושיפורבדיקהבנייהשרטוט והגדרה יישום
הקם עסק ירוק משלך!
 חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון
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1.1 רעיון עסקי

1.1 רעיון עסקי
הגדרת הרעיון הבסיסי שלנו במסגרת מודל 

קנבס לעסקים ירוקים

סיכום

לכל יזם, על פי הגדרתו, יש בראש רעיון עסקי. בשלב ראשוני זה של 
המתודולוגיה אנו מעצבים את הרעיון על ידי מענה לכמה שאלות פשוטות 

שנבנו סביב עמוד השדרה של מה שיהפוך להיות בפרקים הבאים מודל 
קנבס לעסקים ירוקים. לפיכך, מטרתו של תרגיל זה היא להבין את המרכיבים 

השונים של הרעיון ולהכין את העבודה הצפויה.

עבור לתרגיל 
 1. שרטט את הרעיון העסקי שלך

)חוברת עבודה, עמ׳ 12(

תיאור

כדי לשרטט את הרעיון העסקי ולהכין את העבודה מבעוד מועד, עלינו רק 
לענות על סדרת השאלות הרשומות בחוברת העבודה, קרי:

1. מהו הרעיון העסקי הבסיסי שלך? 
2. מה אתה מתכוון להציע )מוצר, שירות(?

3. מי עשוי להיות קהל הלקוחות שלך? מי עשוי להתאים להיות שותף שלך?

התוצאות הצפויות

כאן אנו מצפים לקבל תיאור של 
הרעיון העסקי הבסיסי, העוסק 

במוצרים ו/או בשירותים אותם מעוניין 
היזם להציע, בלקוחות הפוטנציאליים 

שסומנו כיעד לרעיון והשותפים 
שעשויים להשתתף בעסק. 

עצות ליזמים ירוקים
היה מוכן להכניס שינויים ברעיון הבסיסי שלך!

לרוב, יזמים יוצאים למסע היזמות שלהם כשבאמתחתם רעיון, 
והם חותרים לפתח אותו מהר ככל האפשר. עם זאת, אנחנו 

ממליצים שתעצור לרגע ותשאל את עצמך את השאלה הבאה: 
מדוע אתה מעוניין להקים עסק כזה? מה מניע אותך? אולי יש 

דרך טובה יותר להשיג את המטרות שלך? במהלך הניסיון להשיב 
על שאלות אלה, ייתכן מאוד שיעלו בדעתך רעיונות שונים 

)מוצרים או שירותים חדשים, לדוגמה(. שמור על ראש פתוח ואם 
צריך, שנה את הרעיון הבסיסי שלך!

עצות למדריכים

בדרך כלל יזמים נוטים לבלות זמן רב בביצוע תרגיל זה, או 
מכיוון שזוהי הפעם הראשונה שבה הם מתמודדים עם מודל 

קנבס מסוג זה, או פשוט מכיוון שהם רוצים להיות יסודיים, 
ואינם מודעים לכך שזהו שלב מקדים. כדי להתמודד עם נטייה 
זו, המנחה יכול לקבוע תרגיל זה כשיעורי בית טרם המשימה, 
כך שהמשתתפים יוכלו לחשוב לעומק על הרעיון שלהם ועל 

מרכיביו, וכן לבצע את חקר השוק והלקוחות הדרוש.

19
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תיבת המטפורות

לכל אורכה של חוברת העזר, יעשה שימוש בתיבת המטפורות 

כדי להמחיש את השלבים השונים ואת המושגים המרכיבים את 

 המתודולוגיה. תוכל לזהות אותה בקלות בדומה למטפורה הבאה.

כאן זה מתחיל!

באנלוגיה לבישול, הצגת הרעיון העסקי הבסיסי שלנו דומה להכנת 

ארוחה שאתה עומד להגיש לכמה חברים ואתה שואל את עצמך: איזו 

ארוחה אני עומד להגיש? מי ישתתף בארוחה? מי יעזור לי? 

תצלום: הבנק העולמי / ארנה הול
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1.2 הקשר
ההקשר המקומי, האזורי והגלובלי 

והבעיות והצרכים שמאחורי הרעיון: 
הפרויקט במסגרת הקשר

סיכום

פרויקט לעולם אינו קיים בחלל ריק, הכל קשור, חלק ממערכת שלמה של 
שחקנים וחומרים המשולבים זה בזה, חלק ממערכת כדור הארץ. ההקשר 
במסגרתו אנו פועלים נשלט על ידי סדרה של היבטים פוליטיים, כלכליים, 
חברתיים, טכנולוגיים, סביבתיים ומשפטיים )PESTEL( המשפיעים עלינו 

בצורה ישירה או עקיפה, ועלינו להתחשב בהם כדי לצמוח במסגרתם. 
במסגרת הקשר זה, קיימת שורה של בעיות )סביבתיות, חברתיות( וצרכים )של 

לקוחות( שברצוננו לטפל בהם באמצעות עסק. 

התוצאות הצפויות 
כאן אנו מצפים לתאר את הגורמים 
המהווים אילוצים על העסק שלנו, 

כוחות השינוי המשפיעים עליו וכן את 
המניעים )בעיות וצרכים( המדרבנים 
אותנו לפתח את הרעיון. תיאור זה 

יסייע לנו להבין את ההקשר ולצפות 
כיצד הוא יכול להשפיע עלינו וכיצד 

אנו יכולים לנצלו לטובתנו.

בדומה לדברים אחרים, עסקים הם 
חלק ממערכת, עם כוחות שינוי 

המשפיעים עליהם.

עבור לתרגיל 
  2. זיהוי בעיות וצרכים

)חוברת עבודה, עמ׳ 14–15(

עבור לתרגיל 
 3. הבנת ההקשר

)חוברת עבודה, עמ׳ 20(

1.2 הקשר

21
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זיהוי הבעיות והצרכים 

1. מניעים אישיים ומקצועיים שדרבנו את המייסדים 
לבצע את הפרויקט.

2. אתגרים סביבתיים וחברתיים שהפרויקט יתרום 
לפתרונם ולהתמודדות עימם. אתגרים אלה נגזרים 

מההקשר ויש צורך להתאימם לערכי המייסדים כיזמים 
ירוקים.

3. צורכי השוק שיהפכו ללקוחות המעוניינים לקנות את 
המוצרים או השירותים שלנו ובכך יהוו את המנוע הכלכלי 

המרכזי המקיים את העסק.

עסקים ירוקים מוקמים כדי לענות על תמהיל של 
מניעים אישיים ומקצועיים, אתגרים סביבתיים 

וחברתיים וצורכי הלקוחות.

הבנת הסיבות המניעות את הפרויקט ומייסדיו היא דרישה מקדימה לכל עסק 
לשם קבלת תחושת כיוון ומטרה. אנו מבחינים בין שלושה סוגי מניעים:

המניעים העומדים מאחורי רעיון עסקי

1.2 הקשר
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מניעים אישיים ומקצועיים 

באמצעות התבוננות עמוקה פנימה, נוכל להרהר וללמוד על אופיינו האמיתי 
כיזמים ירוקים, היעדים שלנו )אישיים ומקצועיים כאחד( ביחס לפרויקט 

ספציפי, הגדרת ההצלחה שלנו ורמת המחויבות שאנו מוכנים לאמץ. במונחים 
מוחשיים, אלה הם הגורמים הנתונים להערכה אישית:

אופי: מאפיינים כיזם נוגעים, באופן מיוחד, לעמידות 
לסיכונים; הגדרה עצמית של יזם ירוק.

יעדים והצלחה: מניעים אישיים ושאיפות מקצועיות 
בהקשר לפרויקט; הגדרה עצמית של הצלחה )הקשורים 

למניעים הקודמים(. ניתן לציין כאן על הצלחה כלכלית 
בצורה פשוטה.

מחויבות: זמינות, מסירות ומחויבות לפרויקט ולצוות.

לאחר שבוצעה הבחינה האישית, יש לשתפה בצורה 
פתוחה וכנה עם שאר הצוות. 

עצות ליזמים ירוקים
הכר את עצמך... ואת מגבלותיך!

לפני שאתה יוצא למסע שאפתני של הקמת עסק, עליך להכיר את עצמך 
היטב: אילו כישורים ויכולות יש לך ואילו עליך לרכוש, מהו האיזון הרצוי 

מבחינתך בין העבודה לחיים האישיים, כיצד אתה עובד, הקשרים שלך עם 
אחרים וכו׳. המרכיבים האלה חשובים ביותר כאשר אתה מתכנן פרויקט 

עסקי, הואיל והם יסייעו לך לצפות מראש סיכונים, תקלות או כישלונות. על 
סמך התשובות שלך לשאלות האלה ייתכן שיהיה לך קל יותר למצוא שותפים 

רלוונטיים עם כישורים משלימים.

עצות ליזמים ירוקים
האם אוכל להשיק ולהפעיל את העסק שלי לבד?

ייתכן שתעדיף לנהל את העסק שלך לבד: הדבר תלוי בשאיפות ובהעדפות 
שלך. אף כי יש בכך יתרון בתחומי פעילות מסוימים )עבודות יד, ייעוץ וכו׳(, 

בתחומים אחרים ומורכבים יותר ייתכן שיידרשו לך עוד משאבים, כולל משאבי 
אנוש. בכל מקרה, תמיד מומלץ להקיף את עצמך באנשים שיכולים לבחון את 

הפרויקט שלך במבט אובייקטיבי. זאת ועוד, העבודה בצוותים והיכולת לחלק 
את העבודה בהתאם לכישורים מאפשרת לכל אחד להתמקד במומחיות שלו, 

דבר שיכול להביא לשיפור דרמטי בתוצאות.

יעדים אישיים ומקצועיים מתואמים, השלמה 
האחד של השני, רמות מאוזנות של מחויבות, 

וכן כנות ושקיפות, כל אלה הם מרכיבים 
התורמים להצלחת הפרויקט.

עצות למדריכים

מבין כל מגוון המניעים, המניע של היזם ייחשב חיוני 
להצלחת הפרויקט.

1.2 הקשר
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אתגרים סביבתיים וחברתיים

כיזמים ירוקים, עלינו להיות בעלי מודעות גבוהה לאתגרים הסביבתיים 
והחברתיים שבהם אנו עומדים לטפל באמצעות העסק שלנו. בנוסף, מומלץ 

ביותר לתמוך בכל הטענות האלה )הקיום והרלוונטיות של אתגרים( בעזרת 
נתונים ו/או ראיות, כדוגמת סטטיסטיקות, מחקרים מדעיים, מאמרים שנבחנו 

על ידי עמיתים, הוכחות חזותיות )תמונות או קטעי וידיאו( וכד׳. למותר לומר 
שככל שהמקורות יהיו אמינים יותר, כך ייטב.

עצות למדריכים

אתגרים סביבתיים וחברתיים יכולים לעיתים להיות רחבים או 
מורכבים מכדי שניתן יהיה להתמודד איתם בצורה ישירה, כך 
שכדי לצמצם אותם לרמה הניתנת לניהול שבה יכולה להיות 

לעסק השפעה משמעותית, על היזם לחפש את הסיבות 
האמיתיות העומדות מאחוריהם, ולחפש אחר סיבות השורש 

או לחלופין להישאר ברמה שבה ההשפעה תהיה גדולה יותר. 
בפועל, ניתן להשיג מטרה זו על ידי חזרה על השאלה מדוע 

או, על פי האנלוגיה לבישול, לקלף את שכבות הבצל, שכבה 
אחר שכבה.

אתגרים סביבתיים נמצאים בליבת העסק 
הירוק, המתמודד איתם על ידי העצמת 

הקהילות המקומיות מנקודת מבט 
חברתית וכלכלית.

עצות ליזמים ירוקים
שאף להיות יזם ירוק

יהיו אשר יהיו המניעים העמוקים שלנו להיות יזם ירוק )ליצור 
את העבודה שלך במו ידיך, להתמודד עם בעיה חברתית, 

לחולל דינמיקה חדשה בקהילה(, זכור שהמטרה הראשית 
שלך היא ליצור ערך עסקי על ידי טיפול בבעיה סביבתית.

צורכי השוק

כפי שהוסבר לעיל, במהלך תהליך היזמות, המקורות החיצוניים של הפרויקט 
מכים שורש בשלב ההתבוננות, כלומר, לא רק האתגרים הסביבתיים 

והחברתיים המחייבים פעולה, אלא גם הצרכים הלא ממומשים של לקוחות 
פוטנציאליים. אלה מייצגים הזדמנות בשוק שהיזם עשוי לגלות ולטפל בה. אם 

התרומה לסביבה בריאה יותר וחברה צודקת יותר היא חזונו של העסק שלנו, 
הלקוחות הם הגלגלים המניעים את המנוע הכלכלי שלו.

בשלב זה, תוכל לאסוף מידע מקדמי אודות המגמות בשוק וצורכי השוק, ואם 
ניתן, אודות הצרכים שבוטאו באמצעות סיכויי ההצלחה שלך. אל תבצע סקר 

שוק מקיף; ניתוח מעמיק יותר יבוצע בשלב מאוחר יותר.

על היזם לגלות את צורכי השוק ולטפל בהם 
כדי לענות עליהם ולהפעיל את העסק.

1.2 הקשר
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תיבת המטפורות

מה מניע אותנו לבשל ארוחה בבית עבור חברים? לבחור מתכון מסוים? 

כפי שקורה בעסק, אנו מבחינים בין שלושה סוגי גורמים:

מניעים אישיים: כולם קשורים לבניית חברות וזמן איכות משותף עם 

החברים האהובים.

צורכי לקוחות )אורחים במקרה זה(: ברמה זו, כשהדבר נוגע לאוכל, אנו 

מוודאים שאנו מתייחסים למנהגים, להרגלים, לרקע התרבותי והדתי 

ולטעמים האישיים של אורחינו.

אתגרים סביבתיים וחברתיים: במסגרת הפרמטרים שנקבעו על ידי 

אורחינו, יש לנו רמות חופש מסוימות לבחירת המרכיבים והמתכונים 

שאנו רוצים. על ידי בחירה, למשל, של מוצרים אקולוגיים, מקומיים 

ושל סחר הוגן ומנה צמחונית, ועל ידי כך שניידע את אורחינו, אנו יוצאים 

בהצהרה ברורה על סוג מערכת המזון שבה אנו תומכים והמטרות 

הסביבתיות והחברתיות שבהן אנו תומכים. 

תצלום: הבנק העולמי
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הבנת ההקשר
חברות פועלות בהקשר ספציפי, שברובו מעוצב על ידי המדינה או האזור 
שבהם החברה פועלת, אך הוא יכול גם להיות מושפע מגורמים גלובליים. 

כוחות השינוי הם כל אותם גורמים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, טכנולוגיים, 
סביבתיים ומשפטיים )PESTEL( העשויים להשפיע על העסק. מתוך גורמים 

אלה, אנו שמים דגש מיוחד על הגורמים הסביבתיים עקב אופיו של העסק 
שלנו. חברות הלוקחות בחשבון בגורמים אלה מסוגלות לצפות הזדמנויות 

ולהימנע מאיומים פוטנציאליים הנגרמים על ידי שינויים בטווח הארוך ומגמות 
בסביבה העסקית. 

חלק מהמגמות הגלובליות המרכזיות המשפיעות על העסקים של ימינו הן 
בתחומים כמו: דמוגרפיה, ייצור וצריכת אנרגיה, השפעות שינויי האקלים, 

גיוון ביולוגי, גישה והספקה של מים, בריאות ותברואה, זכויות אדם, ממשל, 
טכנולוגיה, משאבים טבעיים, התנהגויות צרכניות, מסחר, פיתוח כלכלי וכד׳. 

עבור החקלאי, כדוגמה, שינויי האקלים עשויים לגרום למחסור במים, המאלץ 
אותו/אותה להשתמש במים בצורה יעילה יותר.

כוחות השינוי פועלים על העסק שלנו.

היבטים פוליטיים, כלכליים, חברתיים, 
טכנולוגיים, סביבתיים ומשפטיים 

)PESTEL( ברמה המקומית, האזורית 
והגלובלית, משפיעים על עסקים.

עצות למדריכים

חלק מהיזמים מתמקדים בצורה משמעותית באתגר מקומי, 
ואינם רואים כיצד הוא קשור לתמונה הגדולה. בהתאמה, גישה 

טבעית יותר ללימוד ההקשר תהיה להתחיל ברמה המקומית 
)המיזם של היזם וסביבתו הקרובה(, ואז להרחיב את ההיקף 

)הקשר אזורי וגלובלי( בצורה הדרגתית. 

1.2 הקשר
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1. זמינות מוגבלת של משאבים. 
מאגר ׳המשאבים׳ שבהם יכולים עסקים וחברות 

להשתמש קטן בהתמדה, מכיוון שהטבע והמערכות 
האקולוגיות נפגעים בקצב מהיר יותר מאפשרויות 

ההתחדשות שלהם. דוגמה: קציר יתר, התדלדלות דלקי 
המאובנים וכד׳.

2. הגברת ייצור פסולת ופליטות. 
הזיהום הנוצר על ידי עסקים והחברה יכול לגרום לבעיות 

כאשר יכולתו של הטבע לעבד אותו איטית מקצב צבירתו. 
מרכיבים סינתטיים זרים לטבע ולעיתים קרובות לא ניתן 
לשלבם בחזרה למחזורי הטבע. דוגמה: חומרי פלסטיק 

מסוימים, חומרי הדברה וכד׳.

היבטים סביבתיים

היבטים סביבתיים הינם מרכזיים לעסק ירוק. 
העובדה שמשאבים טבעיים הינם מוגבלים ברמת כדור הארץ, עשויה להוות 

אילוץ או מגבלה על פיתוחם של עסקים. מסיבה זו, העסקים המתמודדים עם 
גורמים הקשריים אלה משלב הקמתם )כלומר, על ידי הימנעות מתלות בדלקי 

מאובנים(, יזכו ביתרון תחרותי בכלכלה הגלובלית. כעת נתאר את המגבלות 
הסביבתיות המרכזיות המוטלות על ידי כדוה״א:

1.2 הקשר
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תיאור

מר מליק גואלטי, המונע מתוך רגישותו לנושאים 
סביבתיים, וכן מכך ששם לב שפעילויות כלכליות 

מייצרות פסולת רבה מידי שאינה ממוחזרת, הקים 
חברה שפעילותה מורכבת מאיסוף שמן בישול משומש 

ממסעדות ומלונות, עיבודו ומכירתו כביודיזל. או גם מסייע 
ללקוחותיו לקיים את הוראותיו של חוק 96-41 בדבר 

ניהול פסולת ותקן ISO 14001 לאישור סביבתי. המניעים 
שעמדו מאחורי רעיון זה היו:

סביבתי: סילוקו של שמן בישול במערכות הניקוז יצר בעיה 
סביבתית וזיהם את המים. בנוסף, פליטות הדלק מכלי 

רכב תרמו לזיהום האוויר.

צורכי השוק: המסעדות צריכות לעמוד בדרישות 
החקיקה, ולשם כך עליהן לנהל את השימוש בשמן 

הבישול בצורה מכבדת. 

לפיכך, מר מליק גואלטי טיפל בשתי בעיות במסגרת 
העסק שלו, וסלל את הדרך למגזר חדש: ניהול שמן בישול 

משומש לצורך הספקת דלק ממוחזר מוכן לשימוש. 
שרשרת ההספקה של Eco Oleo פעילה כיום ברחבי 

טוניסיה.

שם החברה:
Eco Oleo

המדינה:
טוניסיה

פעילות:
מחזור שמן בישול 

משומש

שנת הקמה:
2006

הון התחלתי:
 67,000  אירו

היזם:
מ. מליק גואלטי

מדידה ושיפור
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תצלום: הבנק העולמי

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
צור שרשרת הספקה משל עצמך
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1.3 יעדים
 עניין של מורשת:

יעדים, החזון והגדרת המשימה

סיכום

לאחר שהבנו את ההקשר שבו פועל העסק שלנו ואת המניעים העומדים 
מאחוריו )מניעים אישיים ומקצועיים, אתגרים סביבתיים וחברתיים וצורכי 

השוק(; אנו מוכנים כעת לקבוע את היעדים שינחו אותנו לכיוון ההשפעה שאנו 
מעוניינים לייצר. כדי לפלס דרך לכיוון הגדרת המשימה שלנו, יש לתרגם את 

המניעים ליעדי החברה ולעקוב אחריהם באמצעות מחוונים.

התוצאות הצפויות 

כאן אנו מצפים להגדיר את היעדים, 
החזון והגדרת המשימה של החברה. 

כדי לפלס דרך לכיוון הגדרת המשימה שלנו, 
יש לתרגם את המניעים ליעדי החברה ולעקוב 

אחריהם באמצעות מחוונים.

מההקשר והמניעים ליעדי העסק. 
קביעת מסלול להשפעה.

 לאחר מכן, כתוצאה משלב 1,
 תוכל לחבר בין התוצאות

 בתרגיל 6. סיכום
)חוברת עבודה, עמ׳ 26(

 5. חבר בין החזון
 להגדרת המשימה 

)חוברת עבודה, עמ׳ 25(

 עבור לתרגילים
 4. קבע את יעדיך

)חוברת עבודה, עמ׳ 22–23(

1.3 יעדים
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יעדים 
בשלב זה עלינו לקבוע את יעדי החברה, הנגזרים כתוצאה של שלב 1, 

ומשמשים כעמודי התווך של הפרויקט כולו. 
במילים פשוטות, יעדים נגזרים באופן ישיר מהמניעים שזוהו: מענה ליעדי 
המייסדים )מניעים אישיים ומקצועיים(, התמודדות עם אתגרים סביבתיים 

וחברתיים ומענה לצורכי הלקוחות. 

החזון והגדרת המשימה 
על ידי מיזוג וחיבור של היעדים להצהרה יחידה, קצרה ואלגנטית, אנו בונים את 

החזון של החברה, שעליו לגלם את מהותה של החברה ואת הסיבות לקיומה. 
הגדרת המשימה מצדה, מופיעה באופן טבעי כגילום של החזון בזמן: האופן 

שבו אנו רואים את הפרויקט שלנו בטווח הבינוני-ארוך.

אם החזון מגלים את מהותו של העסק 
ואת הסיבות לקיומו, הגדרת המשימה שלו 

מוסיפה לו את ממד הזמן.

עצות למדריכים

בדרך כלל יזמים נוטים לבלות זמן רב בביצוע תרגיל זה, או 
מכיוון שזוהי הפעם הראשונה שבה הם מתמודדים עם מודל 

קנבס מסוג זה, או פשוט מכיוון שהם רוצים להיות יסודיים, 
ואינם מודעים לכך שזהו שלב מקדים. כדי להתמודד עם נטייה 
זו, המנחה יכול לקבוע תרגיל זה כשיעורי בית טרם המשימה, 
כך שהמשתתפים יוכלו לחשוב לעומק על הרעיון שלהם ועל 

מרכיביו, וכן לבצע את חקר השוק והלקוחות הדרוש.

טיפים ליזמים ירוקים
צריך לחשוב ׳בגדול׳!

הצבת יעדים שאפתניים יכולה לדרבן אותנו לגבהים חדשים 
ולגרום לנו להשתפר. וזה טוב ויפה, אבל בתנאי שלא שוכחים 

ליהנות מכל צעד קטן קדימה במסע להצלחה.

1.3 יעדים
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הקם עסק ירוק משלך!02030405
חוברת העזר ליזמים ירוקים 
יזמים באזור הים התיכון 

תיבת המטפורות

למרות שלא תמיד נבטא אותם במודע באופן מילולי, אנו בהחלט קובעים 

יעדים מסוימים לאירוע חברתי כדוגמת ארוחה ביתית עם חברים: אנו 

רוצים שהאורחים יהנו מהארוחה )איכות, כמות, בריאות וחדשנות(, 

ובמקביל לתרום למערכת מזון בת קיימא והוגנת יותר. המחוונים 

להצלחה )השגת היעדים( הינם פשוטים בדרך כלל, למרות שהם 

סובייקטיביים למדי במקרה זה: הערות ומשוב, כמות האוכל שהושאר, 

שעת עזיבת האורחים, כמות המרכיבים שיוצרו באופן מקומי ואושרו 

כמרכיבים אורגניים וכד׳.

D
on LaVange /  Flickr :תצלום 1.3 יעדים
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תיאור

מר סקאנדר זריבי מעוניין מאוד לתרום לפיתוח הכלכלי 
של אזור מגוריו על ידי יצירת פעילות כלכלית. הוא 

התעניין בתיירות, שהיא מגזר הפעילות הכלכלית המרכזי 
בתוניסיה, שם התחרות בין שחקני התיירות היא עצומה. 

מר סקאנדר זריבי, המונע מתשוקתו לטבע, זיהה מגזר 
תיירות חדש בתוניסיה: תיירות סביבתית, שהיא תיירות 

המציעה טבע ואת חוויית הצפייה בחיי הטבע, תוך הגברת 
רגישותם של הלקוחות לסביבה. הוא החליט לבנות מלון 

אקולוגי, הראשון בתוניסיה, הממוקם במקום הרמוני, 
בסמוך לעיר הבירה של תוניסיה. זהו יתרון אמיתי עבור 
אנשים המחפשים אירוח הרחק מהמולת העיר. הצעת 

הערך שהוא מציע היא יותר מחוויית תיירות: כל הפרטים 
הינם בהתאם לתפישת העולם של המלון: בישול מזון 

 מקומי, שימוש באנרגיה מתחדשת להספקת מים 
חמים, באר קנדית לקירור וחימום טבעיים של הבקתות, 

 שימור שטחי טבע ושימוש בטכניקות חקלאות 
מסורתיות. המלון גם מספק ערך מוסף לצורכיהן של 
חברות )מגזר שוק נוסף(: סמינרים, סדנאות עסקיות 

ואירועים עסקיים נוספים. 

החזון של סקאנדר היה להציע חוויית תיירות חדשה תוך 
הספקת הזדמנויות עבודה לאוכלוסייה המקומית וכיבוד 

הסביבה. בחזונו הוא ראה בעתיד מערכת תיירות בת 
קיימא המחזירה לאזור פעילות כפרית ונמנעת מבריחה 

מאזורים כפריים. 

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
 כאשר חזון חברתי תורם לפיתוח

בר קיימא

שם החברה
Dar Zaghouan

המדינה:
תוניסיה

פעילות:
מלון אקולוגי

שנת הקמה:
2007

הון התחלתי:
190,000  אירו

היזם:
מ. סקאנדר זריבי

תצלום: הבנק העולמי / מריה פליישמן
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0405

בשלב זה, אנו מתכננים את הפרויקט באמצעות מודל 
קנבס לעסקים ירוקים, המאפשר יצירה משותפת של 

הצעת הערך עם לקוחות ובעלי עניין, הופכים אותה 
לחדשנית ככל האפשר באמצעות Ecodesign של 

הפעילויות הנובעות ממנה ומעצבים את המודל העסקי 
המממש את כל הגורמים האלה.

2.1 בעלי עניין מרכזיים
2.2 פלחי לקוחות

2.3 הצעת הערך
2.4 קשרי/ערוצי לקוחות

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
2.6 מבנה עלות

2.7 תזרימי הכנסה

2.1

2.62.7

2.52.32.42.2
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מודל קנבס לעסקים 
ירוקים

 בניית אבות טיפוס בני קיימא:
מודל קנבס לעסקים ירוקים

במסגרת המתודולוגיה של מדריך זה, 
מודל הקנבס פועל ככלי תכנון מרכזי בכל 

איטרציה של תהליך התכנון

עלון השירותים/המוצרים, כולל 
המחירים והתעריפים המתאימים.

פלחי לקוחות היעד, הקשרים 
שיש לבסס עימם והערוצים 

שבהם נעשה שימוש.

המערכת הכוללת של בעלי עניין 
המעורבים בתהליך והשתתפותם 

)קשר עם בעלי עניין(.

המודל העסקי ההופך אותו לבעל 
יכולת קיום: מבנה עלות ותזרימי 

הכנסה.
תיאור

במסגרת המתודולוגיה של מדריך זה, מודל הקנבס פועל ככלי תכנון מרכזי 
בכל איטרציה )עיין בתהליך האיטרטיבי בשלב 3(, ובכך הוא יוצר אבות טיפוס 

המתאימים בצורה טובה יותר לתנאי השוק לאחר כל חזרה. כשמתבוננים 
פנימה, התהליך מורכב מארבעה תחומים מרכזיים שיש לפתח על פי סדר 

כרונולוגי מסוים )הסברים נוספים ניתנים בפרקים הבאים(.

התוצאות הצפויות

כאן אנו מצפים לקבל אב טיפוס 
של הפתרון העסקי שלנו שיוגדר 
במסגרת מודל קנבס לעסקים 

ירוקים, הכולל את המרכיבים הבאים:

 עיין בשלב 3 –בדיקה לקבלת
מידע והסברים נוספים.

עמ׳ 95

2. מודל קנבס לעסקים ירוקים

סיכום

לאחר שבשלב 1 סומן בבירור כיוון הפרויקט, הגיע הזמן להתחיל בפיתוח 
בפועל של מרכיביו )מוצרים ו/או שירותים שיש לספק( ושל המודל העסקי 

התומך בו )מקורות הכנסה ועלות(. לשם כך עומד לרשותנו כלי התכנון המרכזי 
של מתודולוגיה זו: מודל קנבס לעסקים ירוקים.

מודל קנבס לעסקים ירוקים מחבר יחדיו את כל המרכיבים המרכזיים של 
העסק למסגרת אחת גלובלית: לקוחות ובעלי עניין, הצעת ערך, פעילויות 

ומשאבים מרכזיים, קשרי/ערוצי לקוחות ומודל עסקי.

35
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מודל קנבס לעסקים ירוקים והגישה המתודולוגית שלו. האותיות )א, ב, ג, ד( מציינות את הסדר 
הכרונולוגי שלפיו מטופל כל מרכיב במודל הקנבס.

מתודולוגיה 

א. בעלי עניין ולקוחות מרכזיים )מי(. 
אלה מהווים את השחקנים המרכזיים של הפרויקט היות 

 והם מושפעים או שיש להם השפעה )׳עניין׳( בהשגת 
יעדיו )מדוע(.

ב. הצעת הערך )מה(. 
׳הבטחת׳ הערך שיסופק לבעלי העניין והלקוחות ויקבל 
את אישורם. על ידי יצירה משותפת של הערך עם בעלי 

העניין והלקוחות, אנו מתרגמים את האתגרים הסביבתיים 
 והחברתיים 

המניעים את התהליך לערך חברתי, ובמקביל מבטיחים 
קיימות כלכלית.

ג. קשרי/ערוצי לקוחות, ופעילויות ומשאבים 
מרכזיים )כיצד(. 

יצירת הערך מושגת על ידי משיכה של הלקוחות 
ואינטראקציה יעילה עמם מצד אחד, ועבודה אופטימלית 

עם בעלי העניין מצד שני. באמצעות הפעילויות המרכזיות 
והמשאבים המרכזיים, הצעת הערך מתממשת 

בצורה של שירותים או מוצרים, בהתאם לעקרונות של 
Ecodesign שימזער את טביעת הרגל האקולוגית של 

העסק. 

ד. מבנה עלות ותזרימי הכנסה )כיצד(. 
המודל העסקי האמיתי של החברה שלנו, כפי שהוא ניתן 
באמצעות מבנה העלות הנובע מתוך הפעילויות שיושמו 
והמשאבים שנוצלו, ותזרימי הכנסה הנוצר על ידי מכירה 

לפלחי הלקוחות שלנו.

הצעת הערך היא ה׳הבטחה׳ של ערך שיסופק לבעלי העניין 
והלקוחות ויקבל את אישורם. באמצעות יצירה משותפת 
עמם, אנו הופכים את האתגרים הסביבתיים והחברתיים 
המניעים את התהליך )מדוע( לערך, ובמקביל מבטיחים 

קיימות כלכלית.

2. מודל קנבס לעסקים ירוקים
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2.1 בעלי עניין מרכזיים
הבנת הפרויקט במסגרת המערכת הסביבתית 

של השחקנים שלו
סיכום

לאחר שנקבעו יעדי העסק שלנו, אנו ממשיכים במיפוי ויישום המערכת 
האקולוגית של השחקנים )בעלי עניין( שימלאו תפקיד יסודי בהשגתם, 

כולל הצוות, השותפים, המוטבים, הלקוחות, הספקים, המשקיעים, 
אמצעי התקשורת, ארגונים לא ממשלתיים, קהילות מקומיות, החברה 

בכללה וכד׳. על ידי שיתופם בפרויקט, אנו יכולים ליצור את הערך 
החברתי והסביבתי של הפרויקט. 

בעלי עניין משחקים תפקיד יסודי בהשגת יעדי העסק, ומכאן נובעת 
החשיבות של מיפויים ושילובם בפרויקט.

תיאור
בעלי עניין הם כל הסוכנים או הקבוצות הקשורים לפרויקט, בין אם מכיוון 

שהם מושפעים מיעדיו, או להיפך, מכיוון שהם משפיעים על היעדים, או 
שתי האפשרויות גם יחד. באמצעות שילובם בפרויקט יוכלו כל השחקנים 

האלה ליצור ולקבל ערך )סביבתי וחברתי(, בצורה הוגנת ומיטבית 
)חילופי ׳תן וקבל׳ מאוזנים(. הלקוחות הם בעלי עניין מיוחדים מכיוון 

שהחוסן הכספי של הפרויקט בנוי על שילובם, ולכן הם ראויים לתשומת 
לב מיוחדת.

באמצעות שילובם של בעלי העניין בפרויקט נוכל ליצור ערך סביבתי 
וחברתי בצורה הוגנת ומיטבית )חילופי ׳תן וקבל׳ מאוזנים(.

השחקנים המרכזיים של הפרויקט )׳מי׳(: בעלי עניין ולקוחות מרכזיים

התוצאות הצפויות 

כאן אנו מצפים לפתח רשימה 
מפורטת של בעלי עניין מרכזיים 
 והשתתפותם בפרויקט )חילופי 

׳תן וקבל׳(, בדגש מיוחד על הקבוצות 
הבאות: צוות, שותפים, מוטבים, 

לקוחות והקהילה המקומית.

 עבור לתרגיל 7. 
 בעלי עניין מרכזיים

)חוברת עבודה, עמ׳ 34–39(

2.1 בעלי עניין מרכזיים
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זיהוי ומיפוי בעלי העניין

שלב זה כרוך בזיהוי ומתן עדיפות לבעלי העניין הממלאים תפקיד משמעותי 
בהשגת יעדי הפרויקט. הדרך לבצע מיפוי זה היא, תחילה, לזהות את כל 

השחקנים הקשורים לכל אחד מהיעדים, ואז לבחור את השחקנים הרלוונטיים 
ביותר לפרויקט כולו )כלומר, המעורבים במספר היעדים הרב ביותר(. לשם כך, 
יש להציב את בעלי העניין במטריצה, בהתאם לרמת ההשפעה שיש להם על 
הפרויקט ורמת ההשפעה שיש לפרויקט עליהם )הרביע הימני-עליון ירכז את 

בעלי העניין הרלוונטיים ביותר(. לבסוף, כדי להיות מעשיים יותר, אנו מתאימים 
את קטגוריות בעלי העניין שנקבעו לשחקנים ולארגונים אמיתיים. 

מספר בעלי עניין מרכזיים מופיעים בכל פרויקט, ולכן יש לתת להם תשומת 
לב מיוחדת על פי הרלוונטיות שלהם:

בהינתן המשאבים המוגבלים העומדים 
לרשות היזמים, חיוני לקבוע סדרי עדיפויות 

בין בעלי העניין המרכזיים ולצמצם את 
מספרם כך שאפשר יהיה לשמור על מיקוד 

)אך חשוב שלא יהיו מעטים מדי – כדי 
שהמודל יעבוד(.

הצוות
הצוות )המייסדים המשותפים והעובדים( מייצג ללא 

ספק את גורם ההצלחה הראשון במעלה של כל פרויקט. 
לפיכך, חברי צוות משלימים )תכונות אישיות ויכולות 

מקצועיות(, וכן גישות ניהוליות יעילות )קבלת החלטות 
ותיאום( הינם מרכיבים בסיסיים. בחירה אסטרטגית 
מנצחת נוספת קשורה להתאמה בין חוזקות הצוות 

)בתוספת החוזקות של השותפים( וקווי הפעולה 
המרכזיים של העסק.

הצוות מייצג ללא ספק את גורם ההצלחה הראשון 
במעלה של כל פרויקט.

השותפים
שותפים הם ישויות, ארגונים או אנשים החולקים את 
החזון שלנו, את ערכינו ומשלימים את החוזקות שלנו 

בשאיפה להשיג את היעדים המשותפים שלנו. כפי 
שקורה עם כל בעל עניין אחר, ההתאמה העדינה של 

חילופי הערך )׳תן וקבל׳(, האיזון, הוא המפתח המרכזי 
ליחסים מספקים עם שותפינו.

אנו מתרחקים מחזון המרוכז בחברה, לכיוון חזון המרוכז 
בכישרון, עם חברות קטנות יותר, רזות יותר וגמישות יותר, 
החולקות משאבים מבוזרים עם שותפים על פני רשתות.

מוטבים ולקוחות
מוטבים הם אלה הנהנים מהערך שמייצר הפרויקט שלך. 

לקוחות, מצד שני, הם סוג מיוחד של מוטבים הנמצאים 
בליבת המודל העסקי. הם רוכשים את השירותים או 
המוצרים שלנו )מובילי ערך(, ולכן הם פועלים כזרזים 

המרכזיים לזרימה המוניטרית סביב המערכת האקולוגית 
של הפרויקט.

הקהילה המקומית
ההשפעה המרכזית של הפרויקט שלנו בחברה, המונעת 

ממוטיב הקיימות של ׳חשוב גלובלית, פעל מקומית׳, 
קשורה מיסודה לקהילה המקומית, המתייחסת לשטח 

הגיאוגרפי שבו אנו פועלים ומספקים. בצורה דומה, 
מורשת האחריות החברתית שלנו מעוצבת על פי האופן 
שבו אנו פועלים בתוך החברה: יצירת תעסוקה מקומית, 

תרומה להגברת המודעות והחינוך של האוכלוסייה 
המקומית, שותפויות עם עסקים שכנים והמנהלה 

הציבורית, רכש ירוק וקרוב וכד׳.

ההשפעה המרכזית של פרויקט בחברה קשורה מיסודה 
לקהילה המקומית.

2.1 בעלי עניין מרכזיים
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מיפוי בעלי העניין המרכזיים בהתאם להשפעתם על העסק שלנו והשפעתנו עליהם.

עצות ליזמים ירוקים
הקמת צוות טוב

אל תנסה לנהל את כל העניינים לבד. התמקד בתחום המומחיות 
שלך, בדברים שאתה מצטיין בהם, והנח לאחרים לעשות את 

הדברים שאתה לא יודע לעשות )או לעשות היטב(. זכור, שרעיון 
יכול להיות חדשני ביותר אבל הוא לא שווה כלום אם אינך 

מצליח למכור אותו. ולשם כך דרוש לך צוות טוב, צוות שמסוגל 
להתמודד עם עסקי הליבה ולנהל את המשימות הבסיסיות. 
הסתכל סביבך כדי לאתר אנשים שיוכלו לסייע לך במשימה 

הזאת, ונסה לשכנע אותם להצטרף! שאף לגייס את המשאבים 
הטובים ביותר שאתה זקוק להם ובנה שותפויות.

עצות ליזמים ירוקים
זיהוי בעלי העניין

בין בעלי העניין, ייתכן שיהיה לך קל יותר להגדיר תחילה מי 
יהיו הלקוחות שלך. לקוחות, כמו גם בעלי עניין אחרים, ימלאו 

תפקיד בעל חשיבות קריטית בבניית הצעת הערך שלך 
ובהגדרת המודל העסקי שלך. עשה כמיטב יכולתך לגייס את 

בעלי העניין כבר בשלבים המוקדמים, וזכור שייתכן כי חלק 
מהם יתגלו לך רק בהמשך.

2.1 בעלי עניין מרכזיים

מיפוי בעלי עניין מרכזיים
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הערכת נותן לעומת מקבל
על ידי ניתוח בעלי העניין המרכזיים המצוינים במפה, נוכל להתחיל לצפות את 

סוג היחסים, או חילופי ׳תן וקבל׳ )תרומה/קבלה(, שצריכים להתקיים ביניהם 
כדי לאזן כראוי את המשוואה. חילופי ערך אלה מחייבים אימות במציאות על 

ידי בדיקות שוק ואיסוף משובים. כדי להעריך נתינה וקבלה, אנו משתמשים 
בכרטיסי בעלי עניין הכלולים בחוברת העבודה. 

כרטיס בעל עניין, שימושי לצורך אפיון בעלי העניין השונים והתייחסות לקבלה ונתינה.

יחסים מאוזנים )חילופי ערך מסוג ׳תן וקבל׳( 
הם מרכיב חובה לצורך פעולתה של המערכת 

האקולוגית של השחקנים והשגת יעדי 
הפרויקט.

2.1 בעלי עניין מרכזיים
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מעשי

העברת חילופים אלה לפסים מעשיים משמעותה 
שילוב בעלי העניין המרכזיים בפרויקט, כלומר, תמרוץ 

השתתפותם לשם הגברת המחויבות באמצעות חילופי 
׳תן וקבל׳ מאוזנים וידועים מראש. הערך האמיתי של 

שילוב בעלי עניין, בנוסף על הבטחת השתתפותם, נמצא 
בכוחה של היצירה המשותפת. ׳יצירה משותפת׳ של 

פרויקט משמעותה תכנון משותף של הפרויקט וביצועו 
יחד עם בעלי העניין המרכזיים, כאמצעי להעצמתם מצד 

אחד, ומקסום הערך שנוצר מצד שני. 

חילופי קבל ותן מיושמים באמצעות שילוב בעלי העניין ויצירה משותפת של ערך. 
 עיין בשלב 3 –בדיקה לקבלת

מידע והסברים נוספים.
עמ׳ 95

הערך האמיתי של שילוב בעלי עניין, בנוסף 
על הבטחת השתתפותם, נמצא בכוחה של 

היצירה המשותפת.

בפועל, יצירה משותפת ושיתוף צריכים להתחיל בשלבים 
הראשוניים ביותר של פיתוח הפרויקט: על ידי מעורבות 

של בעלי העניין )לרבות הלקוחות( בתכנון, בהערכה 
ובפיתוח אבות הטיפוס, כלומר, בשלב הבדיקה והאימות. 

לפרטים נוספים עיין בשלב 3.

2.1 בעלי עניין מרכזיים

עצות ליזמים ירוקים
צריך לחשוב ׳בגדול׳!

עליך להביא בחשבון בקפידה רבה את הצרכים וההתנהגויות של בעלי העניין. 
זאת ועוד, אתה עשוי לגלות פתרונות חדשניים על ידי כך שתערב את בעלי העניין 

ביצירה משותפת של הפתרון. ביסוס שותפויות להשלמת הצוות ומיקור חוץ של 
משימות פחות חשובות )חברות פרטיות, מרכזי מחקר ציבוריים, לקוחות, ספקים, 

אוניברסיטאות וכו׳( – כל אלה הן אסטרטגיות נבונות בחתירה אחר אפקטיביות.

עצות למדריכים

שני הרעיונות המרכזיים אותם צריכים יזמים ירוקים לזכור בפרק זה כרוכים: 
תחילה, בצורך לזהות, לקבוע סדרי עדיפויות ולשלב כראוי )בצורה מאוזנת והוגנת( 

את כל בעלי העניין המרכזיים; ושנית, בעובדה שבעלי עניין חדשים שלא חשבנו 
עליהם עשויים להופיע בשלב מאוחר יותר בתהליך פיתוח העסק.
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2.1 בעלי עניין מרכזיים

עצות ליזמים ירוקים
צור מעורבות בקרב לקוחות ובעלי עניין

אף כי מעורבות מצד מי שיהיו הלקוחות שלך בתהליך היצירה המשותפת היא 
תנאי הכרחי להצלחה המהירה של הפרויקט, לפעמים קשה הרבה יותר להביא 

בעלי עניין אחרים לאותה רמה של מעורבות. על סמך השיחות שלך עם בעלי 
העניין, חשוב היטב ממי תוכל לצפות למעורבות מלאה ודרג את רמת המחויבות 

מהרופפת ביותר )לדוגמה, משוב סדיר על הפרויקט( ועד הגבוהה ביותר )יצירה 
משותפת(.

עצות למדריכים

לאחר שבחרו את בעלי העניין המרכזיים, היזמים הירוקים עשויים לגלות כי פגישה 
עימם תהיה רלוונטית לצורך יצירה משותפת של העסק ואימות ההשערות. 

לשם כך, היזמים יכולים לערוך ראיונות אישיים או לקבוע קבוצות של בעלי עניין 
)כשישה אנשים בכל קבוצה( ולהיפגש אתן למשך שעתיים לכל היותר. במהלך 

פגישות אלה, היזמים יאספו משוב מבעלי העניין על ידי שאלת שאלות אודות 
העסקים שלהם )לדוגמה, האם העסק מתמקד בבעיות הנכונות? מה דעתם על 

הצעת הערך? האם הם יהיו מעוניינים לתרום לו? מה הם יתרמו לפרויקט ומה 
יקבלו בתמורה?(. על ידי איסוף אנשים בעלי רקע שונה, היזמים יקבלו הזדמנות 

נרחבת לחשוב ׳מחוץ לקופסה׳ )כלומר מחוץ למסגרת המקובלת(, ולהגיע 
לרעיונות חדשניים.
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חברת Collectun D3E Recycling הוקמה בשנת 
2009 על ידי הגב׳ אינס תמימי, כיצואנית של מוצרי 

פסולת מתכת מתוניסיה. החברה ממוקמת בתוניסיה, 
 IP ממחזרת פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני )התקני

וטלקומוניקציה( המגיע מחברות או ממוסדות המנהל 
הציבורי. כדי להבטיח מחזור יעיל, הפסולת המושבת 

נמכרת באירופה לתעשיות המתמחות בתחום. 
Collectun D3E נתמכת על ידי הממשלה באמצעות 

חוק המסדיר את ניהול הפסולת בתוניסיה )במיוחד 
פסולת מהתקנים אלקטרוניים(. אחד האתגרים הגדולים 

ביותר עימם התמודדה החברה היה העלאת המודעות 
למחזור פסולת אלקטרונית ואיסוף טלפונים משומשים 

לצורכי מחזור. יישום פעילות כזו מחייב הבנה נרחבת של 
השחקנים הנמצאים בסביבה. כתוצאה מכך, כדי לפתח 

את החברה שלה בצורה חכמה, היה על אינס לשלב כמה 
בעלי עניין אסטרטגיים, כולל:

לקוחות: חברות למחזור פלסטיק ומתכת, הן מקומיות והן 
 Société des(  STB , EPPM , Shell ,Nokia( בינלאומיות

Banques Tunisiennes(, )תוניסיה(.

ספקי פסולת אלקטרונית, כמו הממשלה וחברות 
שברשותן ציוד משומש.

שותפויות בינלאומיות: מדינות החתומות על אמנת באזל.

עקב צמיחת המגזר הכלכלי של המחזור, פרופיל בעלי 
העניין ישתנה בהתמדה. עובדה זו הובילה את הגב׳ תמימי 
לצורך לשקול שוב ושוב את החילופים מסוג ׳לתת ולקבל׳. 

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
היה חלק משרשרת הערך

שם החברה:
Collectun D3E Recyclage

המדינה:
טוניסיה

פעילות:
מחזור פסולת אלקטרונית וציוד 

אלקטרוני

שנת הקמה:
2009

הון התחלתי:
7,600  אירו

היזם:
גב׳ אינס תמימי

0405

תצלום : הבנק העולמי

2.1 בעלי עניין מרכזיים

מדידה ושיפור יישום
הקם עסק ירוק משלך!
 חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון
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הקם עסק ירוק משלך!
חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

תיבת המטפורות

פעם נוספת מספקת הארוחה שלנו עם חברים את הפלטפורמה 

המושלמת להמחשת המושגים של מיפוי ושילוב בעלי עניין. בהינתן כי 

היעדים המרכזיים שלנו היו הכנת ארוחה מהנה עבור אורחינו )איכות, 

כמות, בריאות וחדשנות(, הנאה מהרגע ומהחברה, ובמקביל לתרום 

למערכת מזון בת קיימא והוגנת יותר; בעלי העניין המרכזיים המעורבים 

בכך כללו את המארחים )אותנו, המבשלים(, האורחים )חברים שהוזמנו(, 

ספקי המזון )השוק או חנויות שבהן קנינו את המוצרים( ומגדלי המזון 

)חקלאים(. בנוגע לחילופי ׳תן וקבל׳ פוטנציאליים:

המארחים: אנו קנינו את המוצרים, בישלנו את הארוחה וארחנו את 

האירוע; אנו מקווים לקבל משוב טוב מאורחינו, ליהנות והערב בקרב 

חברה טובה ולהפיץ את בשורת המזון הבריא ובר קיימא.

האורחים: הם מהווים את מרכזה של החוויה ותורמים לה בנוכחותם, 

בגישה שהם מפגינים, במשוב וכד׳. הם עשויים להביא מתנה כהוקרה על 

ההזמנה שלנו. 

ספקי מזון: מספקים את מזון האקולוגי והמקומי לארוחה, מקבלים 

בתמורה את התשלום, וכן אינדיקציה לדרישה לסוג כזה של מזון. 

מגדלי המזון: הם מגדלים ומספקים )יתכן כי באמצעות מתווכים( את 

המזון לספקים. 

מצד שני, מכיוון שאנו עוסקים בסחר הוגן, הם מקבלים תשלום הוגן עבור 

עבודתם, תמריץ להמשיך ולגדל מזון אורגני ולהפיץ אותו באופן מקומי. 

תצלום: הבנק העולמי / אדווין האפמן
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2.2 פלחי לקוחות
 מציאת הלקוחות שלנו,

סיכוםהבנת השוק 

כאשר מתמקדים במערכת האקולוגית של בעלי העניין, אנו מעבירים 
את המיקוד לבעל עניין אחד מסוים המחזיק במפתח הראשי לקיימות 
הכלכלית והכספית: הלקוחות. כתוצאה מכך, המטרה שלנו בנקודה זו 

היא לפתח הבנה מוצקה של בסיס הלקוחות הפוטנציאליים שלנו )זיהוי 
לקוחות וקביעת פרופיל הלקוחות( והשוק הקיים סביבו )הערכת השוק(, 

אשר עליו נבנה את בחירות התכנון של המודל העסקי. בנוסף, על ידי 
שילוב מידע זה בניתוח החוזקות )צוות ושותפים(, אנו מקבלים החלטות 
בנוגע לפילוח )בחירת פלחי הלקוחות( ומיצוב )בידול הגישה שלנו ביחס 

לזו של המתחרים(. ערך הלקוחות הזה יתורגם לאחר מכן לליבת העסק 
שלנו באמצעות הצעת הערך. 

נקודת מבט המתרכזת בלקוח מבטיחה כי הצעת הערך תתבסס על 
צרכים אמיתיים, וכן, באופן אידיאלי, שלא נענו, המגיעים ממגזרי שוק 

אליהם יש גישה. 

תיאור

פיתוח לקוחות סובב סביב הבנת הצרכים הבסיסיים והשאיפות העמוקות 
של הלקוחות, ושימוש בתובנות אלה כדי לפתח קשרים משמעותיים 

בינם לבין הצעת הערך שהיזם הירוק בונה. לפיכך, על ידי שילוב ויצירה 
משותפת אנו מבטיחים יצירת ערך מיטבית עבור הלקוחות.

פיתוח לקוחות סובב סביב הבנת הצרכים הבסיסיים והשאיפות העמוקות 
של הלקוחות לשם פיתוח הצעת הערך שלנו.

התוצאות הצפויות

כאן אנו מצפים להגדיר את פלחי 
הלקוחות שבהם נטפל בהקשר 

של השוק אליו אנו נכנסים, 
ולהגדיר פרופילי לקוחות מפורטים 
)כרטיסי לקוח( עם נתונים כלליים, 
פונקציונאליים ורגשיים )פונקציות, 

כאב, רווח ותחושות(.

אפיון הלקוחות שלנו באמצעות זיהוי הלקוחות, חקר משתמשים והערכת השוק.

 עבור לתרגיל 8.
 פלחי לקוחות

)חוברת עבודה, עמ׳ 46–50(

2.2 פלחי לקוחות

45
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 זיהוי, אפיון ויצירת פרופיל
של לקוחות פוטנציאליים 

הלקוחות הם סוג מיוחד של מוטבים והם מקבלים ערך 
מהפרויקט באמצעות רכישת השירותים או המוצרים שלו. 

שלושה גורמים מתכנסים בדרך כלל ליצירת לקוח: יצירת 
ערך רב )תפיסה וקבלה(, הצעה ייחודית בשוק )בידול( 

ומחיר מתאים )בהישג יד(. על ידי לקיחת מאפיינים אלה 
בחשבון והתבססות על מפת בעלי העניין שתיארנו זה 

עתה, המשימה שלנו בשלב זה היא לזהות את הלקוחות 
הפוטנציאליים מבין כלל המוטבים. הם נקראים פלחי 

לקוחות, אותם ניתן להגדיר כקבוצות הומוגניות של 
לקוחות שהמאפיינים ההתנהגותיים, הדמוגרפיים 

והכלכליים שלהם )בין שאר הדברים( דומים.

כאשר אנו נכנסים לשוק, תחילה עלינו ללמוד אותו 
)הערכת השוק( כדי להחליט האם להתמקד בנישה שלו 

)מגזר( או לפתוח תחום חדש בשוק שאינו מציב התנגדות, 
והתחרות שבו אינה רלוונטית. 

במסגרת הבדיקה של המודל העסקי שלנו, הלקוחות 
המעוניינים לשלם עבור אב טיפוס )גרסה מוקדמת 

של המוצר או השירות המוצעים( נקראים ׳מאמצים 
מוקדמים׳.

לאחר ששרטטת את סוגי הלקוחות הפוטנציאליים שלך, 
עליך לאסוף מידע נוסף כדי לקבצם, ואז להגדיר כל מגזר 

שיחייב תשומת לב ופעולה מיוחדת. 

במונחים טכניים, תהליך זה נקרא ׳קביעת פרופיל לקוח׳ 
ובאופן בסיסי הוא מורכב משתי שכבות של פרטים: תיאור 

כללי המבוסס על סטטיסטיקות דמוגרפיות נרחבות, 
ומפה אישית של הפונקציות שיש למלא )פונקציות 

הלקוח( והתחושות שהורגשו )כאב ורווח וכן תחושות(.

היכולת לדמיין את סגנון החיים של הלקוחות )תיאור 
כללי( מהווה נכס בעל ערך רב בפיתוח מוצר. אולם, אם 
מה שאנו באמת מעוניינים בו הוא לגלות את הקשרים 

האישיים עם הפרויקט שלנו כדי ליצור אמפטיה, אזי 
עלינו לשים עצמנו בנעלי הלקוחות שלנו ולחשוב, לדבר 
ולהרגיש כמוהם. פעולה זו תוחמת את גבולות התנאים 

להבנתם ובסופו של דבר לשילובם. אינטראקציה אמיתית 
עם לקוחות הינה תשומה אידיאלית, למרות שבתור 
הערכה ראשונית, ניתן להכניס למודל את הציפיות 
הראשוניות שלנו והידע שלנו לגבי פלחי הלקוחות.

תהליך שילובם של הלקוחות מרמז על הבנה של 
צורכיהם, פנייה אליהם, פיתוח אמפטיה, בניית אמון 

ולבסוף יצירת ערך עבורם דרך הזדמנויות רכישה.

עצות ליזמים ירוקים
חפש הזדמנויות בשוק הבינלאומי!

כאשר אתה ניגש לזהות לקוחות פוטנציאליים, אל תשכח 
לחפש הזדמנויות בשוק הבינלאומי! אף כי שיווק של מוצרים 

ברמה הבינלאומית עשוי לחייב אותך להתאמות ולעלות ממון 
רב, זוהי אפשרות שראוי לשקול אותה כבר בשלבים המוקדמים 
של פרויקט העסק הירוק. במגזרים מסוימים, כמו למשל תיירות 

אקולוגית, הפוטנציאל פשוט אדיר!

עצות למדריכים

בחירת מגזר השוק הנכון שעמו נתמודד בעדיפות הראשונה 
יכולה להיות תרגיל מסובך, אותו יש ליישם בשלב מאוחר יותר, 
לאחר שהמודל העסקי יאומת )עיין בשלב 4 – יישום(. במסגרת 

מתודולוגיה זו, מומלץ ליזם הירוק להתמקד תחילה במגזר אחד, 
ולזהותו, לאפיינו ולקבוע את הפרופיל שלו, ולאחר מכן להגדיר 

את הצעת הערך הטובה ביותר עבור המגזר. 

עצות למדריכים

קבוצת מיקוד )או מספר קבוצות מיקוד( מהווה שיטה 
שימושית לפיתוח כרטיסי לקוח. בנוסף לכך, אם המשתתפים 

כבר נופלים במסגרת פלחי הלקוחות שסומנו כיעד, אימות 
הנתונים יהיה אוטומטי.

2.2 פלחי לקוחות
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עצות ליזמים ירוקים
לחשוב ברוח של קיימות כלכלית!

עליך לזכור שגם עסק ירוק הוא קודם כול עסק, כלומר מלבד 
ההיבטים הירוקים שצריך להדגיש אותם, תצטרך להביא 

בחשבון שייתכן שללקוח יש קריטריונים אחרים שישפיעו על 
החלטות הרכישה שלו, כולל עיצוב, עלות, מפרט טכני, נוחות, 

בריאות וכו׳.

כרטיסי לקוח
כדי לבצע את התרגיל של קביעת פרופיל הלקוחות ואפיונם, אנו יכולים 

להשתמש בכרטיסי לקוח הכלולים בחוברת העבודה. 

תיאור כללי

תיאור דיוקן של לקוח מבוסס על נתונים אוביקטיביים 
 מתוך סטטיסטיקות דמוגרפיות, סקרי לקוחות, 

ראיונות הקשריים, קבוצות מיקוד, חקר שוק משני וחקר 
 משתמשים נוסף שזמין לנו. התיאור יכול לכלול נתונים 

 על אזור גיאוגרפי שבו הם ממוקמים, המשרות 
 הטיפוסיות שלהם, טווח גילאים, רמת חיים, קשרים 

לשאר העולם וכד׳.

פונקציות הלקוח 

תיאור הפעולות שהם היו מעוניינים בביצוען. צרכים 
חבויים אלה יכולים להיות המשימות שהם מנסים לבצע 
ולהשלים, הבעיות שהם מנסים לפתור או הצרכים שהם 

מנסים למלא. הצרכים פונים יותר למוחנו ולמניעים 
הרציונליים שלנו.

כאב ורווח

כאבים מתייחסים לרגשות שליליים, פחדים, עלויות לא 
רצויות ומצבים וסיכונים שהלקוח שלך חווה או עשוי 

לחוות לפני, במהלך ולאחר ביצוע הפונקציות. פחדים 
יכולים להיות מניע חזק להתנהגות צרכנית ועשויים להיות 

המקור החבוי של רצונות וצרכים. 

רווח, מנגד, הוא היתרון שלקוח היעד צופה או רוצה לקבל, 
או שיפתיע אותו. הרווח יכול לכלול שירות פונקציונאלי, 

רווח חברתי, רגשות חיוביים וחיסכון בעלויות. מניעים 
רגשיים אלה הם בדרך כלל מחשבות מודעות )למרות 

שהן שאיפות( לגבי האופן שבו אנו מעוניינים לשפר 
את חיינו. ניתן לדרגם בהתאם לרלוונטיות שלהם עבור 

הלקוח, מחסר חשיבות למשמעותי. מניעים אלה מדברים 
יותר לליבנו ולרגשות שלנו.

לאחר השלמת החיפוש הראשוני אחר לקוחות ולפני 
המעבר לבניית הצעת הערך, עלינו לצאת לרחוב 

ולאסוף נתונים אמיתיים כדי לבדוק את ההנחות לגבי 
המשתמשים )הלקוחות( שלנו, לדוגמה, באמצעות דיון 

עם קבוצות של לקוחות שסומנו כיעד או בראיונות פנים 
אל פנים. פעולה זו תסייע לנו לקבל מידע מהימן על 

לקוחותינו )ואז תוכל לסמן את התיבה: ׳האם אימתת 
מידע זה׳(. חשוב שננקוט תחילה בגישה איכותית כזו, 

מאחר שזהו שלב חובה לפני פילוח הלקוחות )אותו ניתן 
לבצע לאחר מכן באמצעות ניתוח כמותי(. 

תהליך זה של בדיקה ואימות נתוני הלקוח מוסבר בפירוט 
בשלב 3 )בדיקה(.

 עיין בשלב 3 –בדיקה לקבלת
מידע והסברים נוספים.

עמ׳ 95

כרטיס לקוח: תיאור כללי, כאב ורווח ופונקציות 
שיש לכסות.

2.2 פלחי לקוחות
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הקם עסק ירוק משלך!
חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

תיבת המטפורות

הרחבת האירוע ׳ארוחה עבור חברים׳ למסעדה אורגנית ומקומית 

בשכונה תסייע לנו לעבוד על פיתוח הלקוח:

תחילה, מבין כל הלקוחות הפוטנציאליים של מסעדה אקולוגית בשכונה, 

אנו נשים כיעד משפחות הדואגות דאגה עמוקה לבריאות ילדיהן ובעלות 

מודעות סביבתית.

לאחר מכן, נקבע את הפרופיל שלהן ונאפיין אותן: תיאור כללי: משפחות 

 ,)Y מדינה( X-בעלות ילד אחד עד שלושה, המתגוררות בשכנות ל

מעמד בינוני, עובדות בדרך כלל במגזר השירותים, במיוחד בתיירות. 

הן מעריכות איכות חיים טובה ובעלות קשרים טובים לעולם באמצעות 

העבודות שלהן והעניין והמודעות האישיים שלהן. 

פונקציות הלקוח: לאכול אוכל איכותי ובריא; לספק חינוך טוב לילדיהם; 

לתמוך במטרות סביבתיות וחברתיות באמצעות החלטותיהם כלקוחות. 

כאב ורווח: הם אינם יכולים להרשות לעצמם ׳מסעדות אקולוגיות׳ יקרות; 

הם אינם אוהבים מסעדות רשת; הם יכולים לאכול מזון בריא, לא יקר; הם 

לומדים אודות מזון מקומי בעונה; הם תומכים בחקלאים מקומיים; הם 

יודעים שכל מה שהם אוכלים מאושר כמזון אורגני בסחר הוגן; הם נהנים 

ממתכונים טעמים. 

תצלום: הבנק העולמי / ג'ון הוג
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תיאור

 כחברה שהוקמה בשנת 2003 כחברה בת של 
 Middle East Engineering and

.MEET(  Telecommunications S.A.E מצרים(, 
Onera Systems הייתה מובילת שוק בהכנסת מערכות 

סולריות שאינן מחוברות לרשת החשמל וטכנולוגיות 
אחרות לאנרגיה מתחדשת במצרים. 

האתגר המרכזי של החברה היה להתגבר על היעדר 
המודעות הציבורית בנוגע לעלות-תועלת של מערכות 

אנרגיה מתחדשות, וכן היעדרה של מדיניות ציבורית 
 Onera מתאימה לקידום המגזר. כתוצאה מכך, זיהתה

Systems מגזרי שוק שבהם הספקת אנרגיה מחוץ 
לרשת החשמל מייצגת את הרווח הגבוה ביותר: מערכות 

גיבוי סולריות, שלטי תעבורה המופעלים באמצעות 
אנרגיה סולרית, אתרי טלקום. בעזרת המודעות הגוברת 

לשינויי האקלים, Onera Systems הפכה לשותפה 
מרכזית של ממשלת מצרים, באופן שבו היא דחפה לשינוי 

של תמהיל האנרגיה במצרים. כדי לשמור על מעמדה 
המוביל, היה על Onera Systems ליישם תהליך מלא 

לניתוח דרישות השוק, הצרכים והטעמים המשתנים 
 Onera Systems של הלקוחות. תהליך זה הוביל את

להתאמה נמשכת של אסטרטגיית המכירות שלה ושל 
הקשרים עם לקוחותיה. 

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
בחירת מגזרי השוק הנכונים

שם החברה:
Onera Systems

המדינה:
מצרים

פעילות:
ייצור והפצה של פתרונות אנרגיה נקיים

שנת הקמה:
2003

הון התחלתי:
30,000  אירו

היזם:
מ. וואעל אל נאשר
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בניית הצעת ערך ייחודית באמצעות מעורבות חזקה של בעלי העניין והלקוחות.

התוצאות הצפויות 

כאן אנו מצפים להגדיר את הצעת 
הערך, כלומר את ה׳הבטחה׳ לגבי 

ערך שיימסר לבעלי העניין וללקוחות 
ויקבל את אישורם. הצעת ערך זו 
תכלול ערך עבור הסביבה, בעלי 
העניין והלקוחות; הכל בהקשר 

לעמדה האסטרטגית שלנו )בידול 
וערך מוסף( בשוק בהשוואה 
למתחרים ולמובילי המגזר.

סיכום

יש לנו חזון שינחה את צעדינו, מערכת אקולוגית של בעלי עניין שילוו 
אותנו לאורך הדרך ומאגר של לקוחות פוטנציאליים לניהול חסכוני של 
התהליך. כעת, הכל תלוי בהבאת הרעיון העסקי לקרקע, ומימושו לכדי 
הצעת ערך עשירה, ייחודית וזמינה היוצרת ערך חברתי וסביבתי בדרך 

להשגת היעדים. לשם כך, אנו מתכוונים, מצד אחד, לנתח את חקר השוק 
למציאת הזדמנויות לבידול התואמות את החוזקות והמיקוד שלנו במתן 
ערך מוסף למה שכבר קיים. ומצד שני, לשתף לקוחות ובעלי עניין כאחד 

בדינמיקה הנקראת יצירה משותפת, שתיצור הצעת ערך המתאימה 
לצרכים, לדרישות ולתרומות של כולם.

על ידי חיפוש הזדמנויות לבידול בשוק 
ויצירה משותפת עם לקוחות ובעלי עניין, אנו 

מבטיחים שהצעת הערך שלנו תעניק ערך 
מוסף ותתאים לצרכים, לדרישות ולתרומות 

של כולם.

2.3 הצעת ערך
 ניצול העוצמה של יצירה משותפת

לטובת קיימות 

 עבור לתרגיל
 9. הצעת ערך

)חוברת עבודה, עמ׳ 54–55(

 ו-11. מיקוד
 הצעת הערך

)חוברת עבודה, עמ׳ 64–65(

 בסיום, המשך לתרגילים
10. בדיקה: בעלי עניין מרכזיים – 

 הצעת הערך – פלחי לקוחות
)חוברת עבודה, עמ׳ 58–61(

2.3 הצעת ערך
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ערך סביבתי קשור ליכולת של עסק ליצור ערך על ידי הגנה ושמירה על 
הסביבה באמצעות פעילויותיו והפעולות של הלקוחות ובעלי העניין שלו. 

יצירת ערך חברתי, מצד שני, משמעותה מינוף עסקים לצורך טיפול בבעיות 
חברתיות. באמצעות שילוב שתי הזוויות האלה, עסקים ירוקים יכולים ליצור 
ערך סביבתי על ידי התמודדות עם אתגרים סביבתיים )מניע מרכזי לקיומם( 

באמצעות הפתרונות העסקיים שלהם ופעולותיהם, וערך חברתי על ידי 
העצמת בעלי העניין שלהם )לרבות עובדים, ספקים, קהילות והדורות הבאים( 

ומענה על צורכי לקוחותיהם.

ערך סביבתי נוצר כאשר האתגרים הסביבתיים עימם אנו מתמודדים מחלחלים 
להצעת הערך באמצעות בעלי העניין ו/או הלקוחות, כלומר, חלק מהשחקנים 

האלה מעריכים ודורשים פעולות לכיוון יעדים סביבתיים אלה.

ערך הלקוח

למרות שערך הלקוח הוא ערך חברתי )הלקוחות הם 
בעלי עניין(, אנו מקדישים לו תשומת לב מיוחדת בתנאי 
שקיימותו של העסק שלנו עומדת בסכנה. הערך מסמן 

כיעד את צורכי הלקוחות ועליו להימסר להם )בצורת 
שירותים/מוצרים וחוויית משתמש( ולקבל את אישורם 
)לקבל הערכה מספקת שלהם(. ערך יכול להיות כמותי 

)מחיר, מהירות השירות, הפחתת עלות, הפחתת 
סיכונים...(, איכותי )חדשנות, התאמה אישית, חוויית 

 הלקוח, עיצוב, סטטוס וזיהוי, נוחות/שימושיות...( 

 או משהו בין שני אלה )קיימות, זמינות ונגישות, 
ביצועים...( על ידי קישור עם המודל העסקי, תפיסת 

הלקוחות לגבי הערך המושג )ההיקף שבו הם תופסים 
את צורכיהם כצרכים שמומשו( נעשית קשורה ישירות 

לנכונות שלהם לשלם עבורו.

ערך הלקוח מסמן כיעד את צורכי הלקוחות ושאיפותיהם 
ועליו להימסר להם ולקבל את אישורם.

התאמה לצרכים ולשאיפות של הלקוחות.

עצות למדריכים

תהליך היצירה המשותפת חיוני לצורך מקסום הסיכויים להשגת 
חלק מהערכים החדשניים. למרות שזוהי גישה מומלצת, על 

היזמים לנקוט בה רק אם היא בעלת עניין ליזמים. המדריכים 
המקומיים יכולים לייעץ ליזמים בנוגע לכדאיות היצירה 

המשותפת עם כל בעלי העניין בכל מקרה לגופו. 

ערך חברתי וסביבתי

2.3 הצעת ערך
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 יצירה משותפת של הצעת הערך:
 מוצרים ושירותים, מחוללי רווח

ומשככי כאב

אם כן, באופן בסיסי, הצעת הערך שלנו צריכה לכלול ערך עבור הסביבה, 
בעלי העניין והלקוחות. במילים אחרות, עליה להעביר את הערך החברתי 

והסביבתי שיצרנו, תוך שילובם של בעלי העניין, וביצוע משימות הלקוח. הדרך 
ההגיונית ביותר להשגת מטרה זו היא על ידי מעורבות בפועל של הלקוחות 

ובעלי העניין בתהליך התכנון והיצירה של הצעת הערך )יצירה משותפת(. בעלי 
עניין משולבים בחילופי ׳תן וקבל׳ שמטרתם לאזן את ההשתתפות בפרויקט. 

הלקוחות אומרים ומדגימים את צורכיהם האמיתיים. 

בליבת הצעת הערך עומד עלון המוצרים והשירותים שאנו מספקים, אותם 
עלינו להגדיר בצורה מקיפה בשלב זה במונחי אופן הפעולה שלהם, הדרך 
שבה בעלי העניין משולבים וכיצד הם מגבירים את התועלת )מחוללי רווח( 

ומקלים על הבעיות )משככי כאב( עבור לקוחותינו.

הצעת הערך שלנו מורכבת מעלון מוצרים ושירותים אשר, באמצעות שילוב 
בעלי העניין, יוצרים ערך חברתי וסביבתי, העונה על צורכי הלקוחות ומספק 

ערך מוסף בשוק. 

יצירה משותפת של הצעת ערך עם בעלי העניין והלקוחות.

חקר שוק: תחליפים/מתחרים

בכלכלת שוק, קיומה של הצעת ערך המספקת בצורה 
יעילה את צורכי הלקוחות שלנו ומשלבת את בעלי העניין, 

אינו מספיק. עליה לבדוק בנוסף מה מוצע כבר בשוק 
לאותם פלחי לקוחות, המטפל בצרכים דומים. כלומר, 
עלינו לבדל את גישתנו ביחס לגישתם של המתחרים 
 שלנו על ידי מתן ערך מוסף, או במילים פשוטות יותר, 

על ידי הגשת הצעת ערך ייחודית.

כשיעד זה יושב בראשנו, אנו יוצאים למשימה הבסיסית 
של הערכת השוק והשחקנים שבו )חקר שוק(, בחיפוש 

אחר הזדמנויות שוק בתוך פלחי הלקוחות שלנו. אנו 
עושים זאת על ידי התבוננות במוצרים או השירותים 

התחליפיים שבהם הלקוחות שלנו עשויים להיתקל, 
לרבות מובילי המגזר, המתחרים, וכן פתרונות המטפלים 

בצרכים דומים )בחלק מהם( לאלה של הצעת הערך 
 שלנו. ההערכה צריכה להטיל אור על סוג השוק 

)המוני או מבוסס נישה(, החוזקות המרכזיות והתחומים 
לשיפור של השחקנים, ומאפיינים מרכזיים נוספים )איכות, 

מחיר, קיימות...(

חקר שוק מספק תשומה ראשונה בעלת ערך לתכנון 
אבות הטיפוס, שלאחר מכן נבדקים בתנאי אמת, ועוברים 

שיפור עד להשגת ההתאמה לשוק.
עצות ליזמים ירוקים

גבש הצעת ערך ייחודית!

זוהי נקודה חיונית בפרויקט העסקי שלך. 
הצעת הערך אמורה ׳לפתות׳ את הלקוח במשהו חדש, שיגרום לו 

לבחור בך ולא במתחרים שלך.

2.3 הצעת ערך
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עצות למדריכים

שלב זה כרוך במחקר רב המבוצע על ידי היזמים הירוקים. ודא 
שהם מקדישים את כל הזמן הדרוש ומתייעצים עם מקורות 

מספקים ואמינים.
הצעת הערך היא ליבו של העסק ולכן עלינו לסייע ליזמים הירוקים 
בהגדרת בדיקות מתאימות )שלב 3( לצורך אימות ושיפור ההצעה 

דרך יצירה משותפת.

ערך מוסף וחדשנות

חקר השוק שם אותנו בעמדה הנכונה לתכנון כניסה 
חכמה ומיצוב אסטרטגי, הממוקד בערך המוסף שאנו 
עומדים לספק. הכל תלוי בבידול שלנו ביחס לחלופות 
הקיימות, באימוץ גישה ייחודית. חדשנות, בנוגע לכך, 

עשויה להגיע מכל המקורות והתהליכים המוזכרים לעיל 
או מחלקם: שילוב בעלי עניין, תכנון וקשרים ממוקדי 

לקוחות, אינטגרציה סביבתית, איכות, מודל עסקי וכד׳. 
באופן ספציפי, על העסק הירוק שלנו להראות איזה ׳ערך 
ירוק׳ הוא מביא ללקוח. בנוסף, השוואה זו עם המתחרים 

מדגישה את החוזקות שלנו )ושל המתחרים שלנו( בעלות 
הפוטנציאל להוות הזדמנות התפורה לפי מידות. זהו הזמן 

אם כן לקבל את ההחלטות העסקיות המרכזיות, אשר 
כמובן עשויות להשתנות במהלך הזמן ככל שאנו מנווטים 

בשוק ומעורבים בו.

מידע מדויק לגבי השוק שבו אנו פועלים חיוני כדי למצב 
עצמנו בשוק על ידי הפעלת החוזקות שלנו וניצול 

הזדמנויות קיימות, תמיד באופן המתואם עם החזון ארוך 
הטווח שלנו.

בתחילה, אנו בונים הצעת ערך ׳תיאורטית׳ באמצעות 
חקר שוק והידע המוקדם שלנו על צורכי הלקוחות 
והחילופים עם בעלי העניין, כפי שהתחלנו לעשות 

בעת התוויית הרעיון העסקי הבסיסי שלנו. לאחר מכן, 
לצורך האימות )המשך לשלב 3(, אנו מבצעים בדיקות 

שוק איטרטיביות כדי לבדוק ולשפר בצורה הדרגתית 
את הצעת הערך שלנו, הודות לנתוני האמת והמשוב 

מהשחקנים המעורבים. זוהי הנקודה שבה יצירה 
משותפת מוגברת, ובה עליה להוביל להגדרת הערך 

המוסף בהשוואה למתחרים, כלומר הצעת הערך 
שתהפוך אותנו לייחודיים: הצעת הערך הייחודית.

 עיין בשלב 3 –בדיקה לקבלת
מידע והסברים נוספים.

עמ׳ 95

הצעת ערך ייחודית צריכה להציע ערך מוסף בשוק )חברתי, 
סביבתי וללקוח(. 

2.3 הצעת ערך
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הקם עסק ירוק משלך!
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תיבת המטפורות

בהמשך לסיפור המסעדה המקומית ההוגנת והאקולוגית, אנו בונים את 

הצעת הערך )התיאורטית( שלה באופן הבא: 

ערך חברתי וסביבתי: על ידי מיקור המוצרים שלה מחקלאים מקומיים 

בעלי אישור אקולוגי, שיתופם בסחר הוגן, והעלאת המודעות אצל 

הלקוחות באופן יזום; היא תורמת לגידול בדרישה למזון אורגני, יצירת 

תעסוקה מקומית ואיכותית ולחברה בריאה באופן כללי. 

מוצרים ושירותים: שירות של מסעדה אורגנית עם מגוון גדול ובמחירים 

נוחים; שירות גנון קטן עם משחקים וסיפור סיפורים הקשורים לסביבה; 

שירות שמירה על חיות מחמד; שוק שבועי בסגנון ׳שוק איכרים׳; ביקור 

חודשי בקרקעות המעובדות באופן מסורתי.

מחולל רווח: דיאטה בריאה ומגוונת; חינוך סביבתי מעשי; ידע אודות 

ייצור אורגני ושאיפה למתכונים ביתיים; קשר עם השכנים; תמיכה 

בעסקים מקומיים. 

משככי כאב: ארוחות אורגניות טעימות במחירים נוחים; ידידותית לילדים 

ולחיות מחמד; אינה חלק מרשת מסעדות.

תחליפים/מתחרים: מסעדות רשת באיכות גבוהה או מסעדות מתמחות 

)לאומיות(; מסעדות צמחוניות יקרות; מתכונים ביתיים.

ערך מוסף: כדאיות המחירים; תפריט אקולוגי מגוון; איכות וטעם; 

אישור סחר הוגן ואקולוגי; פרואקטיביות והגברת מודעות ברורות בנוגע 

ליתרונות )בריאות, סביבה וקהילה( של מזון הוגן, אורגני ומקומי; חיבור 

לחקלאים מקומיים וחקלאות מסורתית. 

תצלום: הבנק העולמי
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הישאם אל באייד רצה להקים עסק במגזר שטיפת הרכב, 
מאחר שמגזר זה היה רלוונטי ומפותח היטב במרוקו. 
בשיתוף עם שני מייסדים נוספים, הם החליטו להקים 

את Vireo Car Wash, שיהיה שונה מהמתחרים: הם 
בחרו בשירות שטיפת רכב ידידותי לסביבה. הם רשמו 

פטנט על תהליך ללא מים המשתמש ב-100% מוצרים 
טבעיים ומתכלים. אפילו אם הלקוחות מבינים שהתהליך 
מאפשר צמצום של 150 ליטר מים בכל שטיפה, הצעת 

ערך סביבתי זו לבדה לא תספיק, מאחר שהלקוחות עדיין 
 Vireo זקוקים לטיעונים נוספים כדי לבחור בשירותיה של

Car Wash. לכן, הישאם עבד על שיפור הצעת הערך 
שלו. מצד אחד, הוא מציע מחירים נמוכים ומצד שני, הוא 
מציע אזור המתנה המותאם לצורכיהם של ילדים והורים 

)לדוגמה, הוא מציע חיבור WIFI(. החבילה השלמה 
מציעה הצעת ערך ייחודית באזור.

 Vireo Car היום, הישאם מפתח את הפעילויות של
Wash על ידי פריסת רשת של זכיינים.

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
כיצד למסחר המצאה

שם החברה:
Vireo Car Wash

המדינה:
מרוקו

פעילות:
תחנת שטיפת רכב

שנת הקמה:
2008

הון התחלתי:
17,000  אירו

היזם:
מ. הישאם אל באייד

0405

תצלום: הבנק העולמי / אליסון קווסל

2.3 הצעת ערך

מדידה ושיפור יישום
הקם עסק ירוק משלך!
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בפרק/בסעיף זה נבחן את סוגי הקשרים שחברה יוצרת עם פלח לקוחות 
מסוים וכיצד היא מתקשרת, משיגה ומעבירה ערך לפלחי הלקוחות 

שלה. האיכות ורמת הפירוט המוקדשות לקשרים אלה משפיעות בצורה 
עמוקה על חוויית הלקוח ועל מוניטין המותג. טיפוח ומעקב אחר כל 

נקודת מגע אותה חווה הלקוח שלך הם המפתח לרכישת נאמנות 
למותג ושיתופם של לקוחות חדשים. 

התוצאות הצפויות

 כאן אנו מצפים להגדיר ולאפיין את 
הסוגים השונים של קשרי וערוצי 
הלקוחות. הם מהווים שטח מצוין 
לחדשנות ומספקים בצורה טובה 

יותר את הצעת הערך שלנו לפלחי 
הלקוחות שלנו. 

האיכות ורמת הפירוט המוקדשות לקשרים 
אלה משפיעות בצורה עמוקה על חוויית 

הלקוח ועל מוניטין המותג.

2.4 קשרי/ערוצי לקוחות
דרכי אינטראקציה עם לקוחות כדי לשתף אותם 

ולתת להם הרגשה שהם חלק מהעסק שלנו, 
ובמקביל ליצור עבורם הצעת ערך.

 עבור לתרגיל 12.
 קשרי/ערוצי לקוחות

)חוברת עבודה, עמ׳ 72–73(

2.4 קשרי/ערוצי לקוחות

56
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נוכל לקבוע סוגים שונים של קשרים עם הלקוחות שלנו, 
לדוגמה:

קשרי לקוחות

1. סיוע אישי: כאשר אנו מעורבים באופן אישי בשירות 
לקוחותינו, לא בהאצלה לאנשים אחרים או למכונות. 

דוגמה: אחות, מורה וכד׳.

2. סיוע אישי ייעודי: זהו סוג מסוים של סיוע אישי שבו 
אנו משרתים בצורה פרטנית חלק מהלקוחות שלנו. הם 

נבדלים משאר פלח הלקוחות שלנו, לכן אנו מטפלים 
בהם באופן אישי, עם תשומת לב מיוחדת שאיננו 

מעניקים לאחרים באותו פלח לקוחות. דוגמה: מנהל או 
סוכן של שחקנים/שחקניות. 

3. שירות עצמי: משמעותי כי הלקוח מפתח פעולות 
המייצרות את השירות שהוא מצפה לו. 

4. שירות אוטומטי: באמצעות שירות אוטומטי, הלקוח 
נשאר סובייקט פסיבי והשירות ניתן על ידי מכונה. 

5. מבוססי קהילה: קשרים המבוססים על קהילה 
מסתמכים על הכוח והתשומות מכל החברים בקהילה. 

לדוגמה: YouTube, שם מיליוני משתמשים יוצרים תוכן 
ומקיימים אינטראקציה זה עם זה. 

6. יצירה משותפת: באמצעות יצירה משותפת אנו 
משתפים את הלקוחות שלנו בפיתוח השירות שלנו; הם 

לוקחים חלק פעיל בתכנונו ואף בייצורו. 

סוגים מסוימים של קשרים וצורות מסוימות של אינטראקציה )סיוע אישי, שירותים 
אוטומטיים, שירות עצמי וכד׳( עם הלקוחות שלנו

קשרים המבוססים על קהילה 
מסתמכים על הכוח והתשומות 

מכל החברים בקהילה

2.4 קשרי/ערוצי לקוחות
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מיפוי מסעו של הלקוח הוא גרף מוכוון המתאר את 
מסעו של המשתמש על ידי ייצוגן של נקודות מגע שונות 

המאפיינות את האינטראקציה שלו עם השירות או 
המוצר. נקודות המגע של הלקוח הן נקודות המגע של 

הלקוח עם המותג שלנו, מההתחלה ועד לסיום, היות והן 
אינן מוגבלות לפעולת הרכישה. תחת זאת, הן מתרחשות 
לאורך כל התהליך שיוביל את הלקוח לבחור בחברה שלנו 
ואז לרכוש את ההצעה שלנו: 1( תפיסה: הלקוחות חייבים 

להיות מודעים לקיומו של העסק; 2( הערכה: הלקוחות 
מעריכים את העסק שלנו ומשווים אותו למתחרים; 3( 

קניה: הלקוחות בוחרים לבסוף בעסק שלנו מבין העסקים 
האחרים ומחליטים לקנות את המוצר/השירות שלנו; 4( 
 הספקה: הלקוחות מקבלים את המוצר ומשתמשים בו; 

 וכן 5( לאחר מכירה: הקשרים בין העסק שלנו 
והלקוח נשארים בדרך כלל, למשל, בצורה של שירות 

לאחר מכירה.

לדוגמה, הלקוחות עשויים למצוא את העסק שלנו 
באינטרנט או בפרסום, לראות דירוגים וסקירות, לבקר 

באתר האינטרנט שלנו, לקנות או ליצור קשר עם שירות 
הלקוחות. זו נראית רשימה ארוכה, אך אלה הן רק 

חלק מנקודת המגע שלנו! עלינו לזהות אותן ולהתחיל 
לקבל משוב מוקדם ככל שניתן כדי לשפר את חוויית 

הלקוח, החיונית לעסקים מודרניים. החדשות הטובות הן 
שמרביתן נמצאות בשליטתנו! בסוג זה של ויזואליזציה, 

הקשר מתואר שלב אחרי שלב, אך עם דגש חזק יותר על 
היבטים מסוימים כדוגמת זרימת מידע וההתקנים הפיזיים 

המעורבים בכך. במקביל מושם דגש משמעותי על 
היבטים אחרים: הייצוג מפושט באמצעות הוצאת מידע 

מיותר והפרטים העמוקים ביותר. ראשית, אנו ממפים 
כל נקודת מגע שיש לנו עם לקוחותינו בשלבי התפיסה, 

ההערכה, הרכישה, ההספקה ולאחר המכירה. שנית, אנו 
מנתחים את התחושות, הרגשות והמחשבות )החיוביים, 

השליליים או הניטרליים( שיש ללקוחותינו בשלבים 
אלה, בהקשר עם העסק שלנו. לבסוף, אנו מתקנים את 

ההיבטים של העסק שלנו המשפיעים בצורה שלילית 
על הלקוחות על ידי כך שנאפשר לגורמים המתלוננים 

לשכך את תחושותיהם השליליות, וכן להוסיף ערך לחיזוק 
הנקודות החיוביות הגורמות להם ליהנות מתחושות 
חיוביות. מיפוי מסעו של הלקוח מתמקד בדרך כלל 

 במפגש החזיתי מנקודת מבטו של הלקוח, 
 אך כביקורת יהיה זה מצוין לראות גרסה משלימה 

המראה את הקשרים עם תהליכי התמיכה המתנהלים 
מאחורי הקלעים.

מיפוי מסעו של הלקוח מייצג גישה עוצמתית לפעולה 
וחדשנות ממוקדות לקוח. זכור כי יצירת עסק אינה 

מתמקדת במתן מענה לרצונות ולציפיות שלנו, אלא 
במתן מענה לצורכי הלקוחות שלנו.

פיתוח מסעו של הלקוח

כדי לקבוע כראוי סוגים שונים של קשרים שעשויים להיות לנו עם 
לקוחותינו, וכן את הערוצים השונים שבהם אנו משתמשים כדי להגיע 

אליהם, עלינו להשלים תחילה את מיפוי מסעו של הלקוח במגזר 
המסוים של הלקוחות שלנו. 

מיפוי מסעו של הלקוח מייצג גישה עוצמתית 
לפעולה וחדשנות ממוקדות לקוח. 

מיפוי מסעו של הלקוח.

2.4 קשרי/ערוצי לקוחות
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עצות ליזמים ירוקים
!Web 2.0-זכור את מהפכת ה

מהפכת האינטרנט הפכה למציאות החדשה, המשפיעה על 
החיים החברתיים והכלכליים ואף על האופן שבו אנו מנהלים 

עסקים. רוב ערוצי התקשורת והשיווק הם בעלי מרכיב אינטרנטי 
מודרני )Web 2.0(. כל גולש באינטרנט הוא לקוח פוטנציאלי. 
כיום, רשתות חברתיות המאורגנות על פי נושאים, תחומי עניין 

או העדפות הן כר הניסויים של מגמות שיווקיות בזמן אמת. 
הלקוחות גולשים באינטרנט ומחפשים ביקורות של צרכנים לפני 

שהם מחליטים על רכישה. במודל העסקי הירוק שלך, אסור 
 ,Web 2.0 לך להקל ראש בעוצמתן של טכנולוגיות האינטרנט

בייחוד אם קהל היעד שלך הוא לא רק ברמה המקומית.

עצות למדריכים

עודד את היזמים לחשוב על כל סוגי הערוצים לשם הגעה 
ללקוחותיהם ועודד אותם לנצל את היתרון הגלום בפוטנציאל 

האינטרנט ליצירת קשר עם הלקוחות. זוהי פלטפורמה נהדרת 
ליצירת קשרים עם בעלי עניין בצורה זולה ומהירה.

ערוצים
ערוצים כוללים את כל אמצעי התקשורת וההפצה לצורך הגעה ללקוחות 

ומסירת הצעת הערך. 
 עליך להכין רשימה של ערוצים הקשורים לכל פלח לקוחות, אם הם 

שונים בצורה מהותית. במרבית המקרים, יהיה עליך לערוך הבחנה בין הדרך 
למשיכת תשומת הלב של הלקוח לבין אופן הידוק הקשרים עמו לאורך זמן.

ערוצי תקשורת

יעדי התקשורת הם ׳מוניטין׳ )להיות מוכר(, ׳דימוי׳ )להיות 
אהוב(, ׳למכור׳ )לבצע רכישה(. כנות חיונית לתקשורת 

אפקטיבית. ערוצים יכולים להיות מקוונים ולא מקוונים, 
ותקשורת עם הלקוח יכולה לכלול מכתבים, עלונים, דיוור 

ישיר, תכתובות דוא״ל, הודעות טקסט רשתות, עלוני 
חדשות, פגישות פנים אל פנים וכד׳.

ערוצי הפצה ומכירה

ערוצים אלה יכולים להיות שיווק המוני, מכירה סיטונאית, 
מכירה קמעונאית, הזמנה בדואר, מכירה מדלת לדלת, 

מסחר אלקטרוני וערוצי אינטרנט/סלולר. 
בדרך כלל אנו מבחינים בין ערוצים ישירים, שבהם היצרן 

מוכר ישירות לצרכנים, וערוצים עקיפים, שבהם היצרן 
מקבל עזרה ממתווך אחד או יותר בהעברת הסחורה 

ממקום הייצור למקום הצריכה. את המתווכים ניתן לתאר 
במסגרת 3 קבוצות: קמעונאי עצמאי, קמעונאי גדול 

)היפרמרקט, חנות מתמחה גדולה וכד׳(, מסחר קשור 
)זיכיון מסחרי, קואופרטיב של קמעונאים וכד׳(. אנשי 

המכירות שלנו הם מקור ההכנסות המרכזי שלנו. הם 
מהווים גם את הקשר עם הלקוח. 

ערוצים כוללים את כל אמצעי התקשורת 
וההפצה לצורך הגעה ללקוחות ומסירת 

הצעת הערך.

2.4 קשרי/ערוצי לקוחות
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תיבת המטפורות

ערוצים הם האמצעים )או הדרכים( שבהם אתה משתמש כדי להגיש 

ולספק את הארוחה לאורחיך הממתינים לה )אתה יכול להגיש את האוכל 

בצלחות אישיות או להגיש מגש גדול עם כל האוכל והם יגישו לעצמם(. 

הערוצים הם גם האופן הפיזי או הבלתי מוחשי שבו אתה משתמש כדי 

להעביר מידע תזונתי, את ערכו המיוחד של המתכון או את המאמץ 

שעשית כדי להכינו. 

מהות הקשרים היא כמה אהבה או תשומת לב אתה מעניק לאורחיך. 

רשת מזון מהיר, לדוגמה, אינה מקיימת קשרים חזקים עם הצרכנים 

מאחר שהיא נוקטת בגישה הקרובה לשירות עצמי, הלקוחות מקבלים 

את השירות במהירות האפשרית, אך במסעדת איכות בעלת 5 כוכבים, 

המלצר האלגנטי חולץ את הבקבוק ומבדר אותך באמצעות סיפור על 

היין שאתה שותה, כאילו הייתה הלקוח החשוב ביותר מעולם. זוהי 

אינטראקציית שירות אישית ביותר, עם קשרים ייחודיים מיוחדים.

תצלום: Flickr / לא ידוע
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הממשל התוניסאי קידם את האנרגיה התרמו-סולרית 
באמצעות תמריצים כספיים )סובסידיות והלוואות(. 

לממשל תוכניות לעודד את השימוש באנרגיה תרמו-
סולרית בתעשיות ובבניינים באמצעות תמיכה ציבורית 

חדשה ותקנות חדשות. 

בשנת 2007, מר אחמד ארנז העריך כי ההקשר התוניסאי 
מציע הזדמנויות עסקיות טובות במגזר חימום המים 

 Biome הסולרי למכשירים ביתיים, ולכן הוא הקים את
 .)SWH( יצרנית מחממי מים סולריים ,Solar Industry

בשאיפה להגיע לעמדה מובילה בתוניסיה, הוא היא היצרן 
 Solar( התוניסאי הראשון שקיבל את תו התקן האירופי
Keymart( למוצריו, דבר המעיד על האיכות והביצועים 
של ה-SWH. מכיוון שהיעד המרכזי שלו היה בתחילה 

בתים פרטיים, האתגר היה להשיג אותם, לעורר את 
מודעותם לפתרון, ולשכנע לקוחות לרכוש אותו. הדרך 

הטובה ביותר להשיג זאת הייתה פיתוח רשת נרחבת של 
מתקינים ברחבי המדינה. במקרה זה, ערוץ ההפצה היה 

בעל חשיבות מרכזית להצלחת החברה. 

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
 ׳איכות היא דבר טוב,

מכירה טובה יותר!׳

שם החברה:
Biome Solar Industry

המדינה:
טוניסיה

פעילות:
ייצור מחממי מים סולריים

שנת הקמה:
2007

הון התחלתי:
€ 000 188

היזם:
מ. אחמד ארנז

0405

תצלום: הבנק העולמי

2.4 קשרי/ערוצי לקוחות

מדידה ושיפור יישום
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המלון האקולוגי Taziry נבנה בנווה המדבר של סיווה, 
הממוקם במדבר שבמערב מצרים. עקב העושר ההיסטורי 

והתרבותי שלו והסביבה הטבעית באזור, המלון האקולוגי 
Taziry מהווה יעד אירוח ייחודי לתיירים המחפשים 

אותנטיות. מייסד המלון, מר קעבי, רצה להבטיח שתכנון 
ופעילויות המלון ישתלבו בצורה מושלמת בנוף ובמסורות 

המקומיות. מסיבה זו, הוא החליט להקים מלון אקולוגי 
זה באמצעות שיטות בניה מסורתיות, ידידותיות לסביבה, 

בשילוב אסטרטגיות אחרות כדוגמת השימוש באנרגיה 
סולרית לייצור חשמל ומי תברואה חמים, ותוכנית ניהול 

פסולת מבוססת ומתאימה. בנוסף, חווה אורגנית מייצרת 
בשר, דגים, פירות וירקות המבושלים עבור התיירים. 

 Taziry בנוסף לפעילויות המלון עצמו, המלון האקולוגי
מערב מספר גדול של בעלי עניין באמצעות תוכניות חינוך, 

אומנות ותרבות.

למרות המיקום המרוחק, החליט מר קעבי להשתמש 
בכלי התקשורת העדכניים ביותר כדי להגיע ללקוחותיו. 

הרשתות החברתיות מבוססות האינטרנט, בשילוב 
עם רשימות בינלאומיות וקידום פעיל באמצעות אתר 

אינטרנט, הצליחו לעורר את העניין ולענות על צורכי הדור 
החדש של ׳תיירי Web 2.0׳, המשתוקקים לחפש מידע 
לפני בחירת יעד התיירות שלהם. כיום, המלון האקולוגי 
Taziry הוא בעל מוניטין רב בפורטלי התיירות מבוססי 

 .Trip Advisor האינטרנט כדוגמת

שם החברה:
Taziry Ecolodge

המדינה:
מצרים

פעילות:
תיירות סביבתית

שנת הקמה:
2007

הון התחלתי:
)לא זמין(

היזם:
מ. פייסל כעבי

0405

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
 Web 2.0 בשירות

הפיתוח המקומי

תצלום : לא ידוע

2.4 קשרי/ערוצי לקוחות

מדידה ושיפור יישום
הקם עסק ירוק משלך!

חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון 

62



בנייה

02

מדידה ושיפורבדיקה יישום

030405

שרטוט והגדרה

הקם עסק ירוק משלך!01
חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

סיכום

פעילויות מרכזיות )פ״מ( ומשאבים מרכזיים )מ״מ( הם כל המשימות 
והמשאבים להם אנו זקוקים כדי לייצר, לחדש ולנהל את הערך שאנו יוצרים 

ומספקים ללקוחות, לבעלי עניין אחרים ולסביבה. האתגר, בחלק זה, הוא 
לספק את הפתרון הטוב ביותר האפשרי, למקסם ערך עבור הלקוחות, בעלי 

העניין והמערכת האקולוגית הטבעית, ולמזער את העלויות הכלכליות, 
החברתיות והסביבתיות. לשם כך, יש למקד את הפ״מ והמ״מ במחזור החיים 

העסקי כדי לאתר נקודות קריטיות ולקדם דרכים חדשניות לביצוע עסקים 
באמצעות הצעת מוצר ושירות.

התוצאות הצפויות

כאן אנו מצפים להשיג רשימה של 
פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים, 

 Ecodesign ומערכת של כרטיסי
המדווחים על מידע אודות 

אסטרטגיות ה-Ecodesign שיושמו 
והביצועים הסביבתיים של המוצרים 

והשירותים שלנו. 

הפעילויות והמשאבים המרכזיים הם המרכיבים המרכזיים למקסום ערך עבור 
הלקוחות, בעלי העניין והמערכת האקולוגית הטבעית, תוך מזעור העלויות 

הכלכליות, החברתיות והסביבתיות.

האתגר כאן הוא למקסם ערך עבור הלקוחות, 
בעלי העניין והמערכת האקולוגית הטבעית, 

תוך מזעור העלויות הכלכליות, החברתיות 
והסביבתיות. 

2.5 פעילויות ומשאבים 
מרכזיים 

 כל מה שאנו צריכים כדי ליצור, לספק ולחדש הצעת

 ערך ייחודית עבור צורך/בעיה ו/או פלח לקוחות

 עבור לתרגיל 13.ספציפיים שסומנו כיעד
 פעילויות ומשאבים מרכזיים
)חוברת עבודה, עמ׳ 76–77(

 עבור לתרגיל 14.
Ecodesign כרטיסי 

)חוברת עבודה, עמ׳ 78–105(

 בסיום, תוכל לעבור לתרגיל 15.
 )חוברת העבודה, עמ׳ 122(

 סיכום כדי לסכם את העבודה 
שבוצעה קודם לכן על קשרי/

ערוצי לקוחות, ופעילויות 
ומשאבים מרכזיים.

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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פעילויות מרכזיות
פעילויות מרכזיות הן כל הנהלים, המשימות והפעולות שעלינו לבצע כדי 

להציע את הצעת הערך. 

הפעילויות הן סוג של ׳רשימה לביצוע׳ של פעולות שאורגנו על פי תחומים 
שונים של העסק שלנו. לדוגמה, מכירות יכללו כל פעילות ההופכת את מסחור 

המוצר שלנו ל׳אמיתי׳, כדוגמת שיווק, דיוור, פעולה ברשתות חברתיות, ארגון 
ירידים ואירועים וכן הלאה, עם כל המשימות והנהלים שכבר כלולים בה.

את הפעילויות המרכזיות ניתן לסווג באופן הבא:

פעילויות מרכזיות מגדירות את מה שעלינו 
לעשות כדי להגדיר ולהציע הצעת ערך למגזר 

לקוחות ספציפי

1. פתרון בעיות מורכב משימוש בשיטות כלליות 
וספציפיות, בצורה מסודרת, לצורך מציאת פתרונות 

לבעיות. זהו אוסף גישות המסייעות בארגון ומתן עדיפויות 
של אופן ההתמודדות עם האתגרים. דוגמאות אחדות 

לפעילויות פתרון בעיות הינן התייעצות וייעוץ, תכנון שירות 
או מוצר כאשר ישנה פעילות אינטלקטואלית ובלתי 

מוחשית מרכזית.

2. ייצור מורכב מכל הפעילויות המשתמשות במשאבים 
כדי ליצור סחורה או שירות המתאימים לשימוש ולהחלפה 

בכלכלת שוק. בייצור נכללים חקלאות, אומנות, ייצור, 
אחסון, משלוח ללקוח ואריזה, והוא עשוי לכלול גם 

הספקת שירות כגון בנקאות )פעולות הן צורה מסוימת 
של מוצר בלתי מוחשי(, תיירות ופעילויות נדל״ן. 

3. פעילויות פלטפורמה/רשת/מכירה מורכבות מכל 
הפעילויות הדרושות לנו כדי ליצור סביבה של שיתוף 
פעולה )יכול להיות פיזי או דיגיטלי( במקום שבו ישנה 

החלפה של ערך. המטרה היא שמירה על רשת פעילות 
רווחית לשם הגעה ללקוח, קידום מכירות ותקשורת עם 

בעלי העניין. דוגמאות אחדות הן שווקים של סחורות 
ושירותים או קהילות אינטרנט למטרות סביבתיות 

וחברתיות. 

4. ניהול שרשרת ההספקה מגדיר את כל המשימות 
להן אנו זקוקים כדי לנהל רכישות חומרים, שירותי צד 
שלישי, מתקני השכרה או סוגים אחרים של הספקה 

הנחוצים לצורך הפעילויות המרכזיות שלנו. רכש ירוק, 
לדוגמה, הופך לגורם מרכזי בהבטחת שרשרת הספקה 

בת קיימא והגדלת הערך הגלובלי של הצעת הערך שלנו. 

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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אלה הם כל המשאבים הנחוצים לשם יצירת ערך עבור הלקוח. משאבים אלה 
נחשבים נכס של החברה, הנדרשים כדי לשמר את העסק ולתמוך בו. משאבים 

אלה יכולים להיות אנושיים, פיזיים, רוחניים וכספיים. 

את משאבים מרכזיים )ההון התומך בעסק שלנו( ניתן לסווג באופן הבא:

1. משאבים אנושיים. אלה הם כמות האנשים 
המוכשרים, הנלהבים והמיומנים עליהם אתה מסתמך 

כדי להשיק, לנהל ולהפעיל את העסק שלך. רשימת 
האנשים החשובים באמת, ליבת הפרויקט שלנו. 
אופטימיות, נדיבות, מנהיגות, יצירתיות הן חלק 

מהדרישות של צוות יזמות 360 מעלות. מעבר לתפקידים 
הקלאסיים, מנהל, טכנאים, אנשי מכירות, אנו ממליצים 

לך ליצור ׳צוות חלומות׳, מגוון אנושי של יכולות, מיומנויות, 
תשוקות, המהוות את המפתח להצלחת הפרויקט שלך.

2. נכסים פיזיים כדוגמת מתקני ייצור, מבנים, כלי רכב, 
מכונות, מערכות, מערכת נקודות מכירה ורשתות הפצה, 
נכנסים לקטגוריה זו. קמעונאים גדולים מסתמכים בצורה 
משמעותית על משאבים פיזיים, שלעיתים קרובות הינם 

עתירי הון. נמשיך לדון בנושא המשאבים הפיזיים בתהליך 
ה-Ecodesign בפרק זה.

3.משאבים רוחניים הם מותגים, ידע קניינים, פטנטים 
וזכויות יוצרים, שותפויות ומסדי נתונים של לקוחות. כל 

אלה הם מרכיבים בעלי חשיבות גוברת למודל עסקי חזק. 
נדרש זמן ליצירה ופיתוח של משאבים רוחניים. חברות 

מוצרי צריכה מסתמכות בצורה נרחבת על המותגים 
שלהן. אחרות תלויות בתוכנה וקניין רוחני קשור המפותח 
כל הזמן. ספק של שבבים להתקנים ניידים בטווח תדרים 

רחב בנה את המודל העסקי שלו סביב תוכניות שבבים 
המוגנות בפטנט שכיום יוצר לחברה רווחים באמצעות 

עמלות רישוי משמעותיות.

4. משאבים כספיים. חלק מהמודלים העסקיים תלויים 
במידה רבה על משאבים כספיים ו/או ערבויות: מזומן, 
קווי אשראי או מאגר אופציות לגיוס עובדים מרכזיים. 

יצרן טלקום ענק יבחר ללוות כסף מבנקים ומשווקי ההון, 
לדוגמה, וישתמש בכסף זה כדי לספק מימון לספקים 
שבתמורה מבטיחים את הוצאות ההזמנות עם אותה 

חברה ולא עם המתחרים. 

עצות למדריכים

יזם יכול להגדיר הצעת ערך עבור כל פלח לקוחות שזיהה. 
במקרה כזה, עשויות להיות פעילויות ספציפיות ומשאבים 

ספציפיים לשם מסירת אותה הצעת ערך ספציפית, עם זאת, 
ניתן גם להכין רשימה של פעילויות ומשאבים עבור כל העסק 

ולא עבור כל אחת מהצעות הערך וכל אחד מהמגזרים. 

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים

משאבים מרכזיים

משאבים מרכזיים מייצגים את כל הגורמים 
וההיבטים החיוניים לפעולה תקינה של 

העסק שלנו
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הקם עסק ירוק משלך!
חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

תצלום: Flickr / לא ידוע

תיבת המטפורות

הגדרת פעילויות ומשאבים מרכזיים יכולה להיות דומה למחשבה כיצד 

להכין ארוחה עבור חברים: כל המשימות, הפעולות והמשאבים שאתה 

צריך לשקול.

מעבר לכמה מרכיבים טובים )חומרים ומשאבים: סוגים שונים של 

ירקות, אנרגיה, מים ותבלינים(, עליך להציב טבח )תשתית: מטבח וכמה 

כלים(, דרך יעילה לעבד את המרכיבים )ייצור: בישול( כדי להכין את 

הארוחה ולספק אותה לאורחיך )הפצה, מכירות ושירות: הצגה והגשה 

של הארוחה, בידור האורחים(. לאחר הארוחה, עליך לסלק את הפסולת 

האורגנית והאריזות שנותרו במהלך הדרך )ניהול סוף חיי המוצר: הפיכת 

המזון לקומפוסט ומחזור אריזות הפלסטיק(.
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תיאור

Au Grain de Sésame הוא מיזם חברתי המייצר 
 Au Grain de .אומנות ויצירה אקולוגית בת קיימא
Sésame, שנוסד בשנת 2008 על ידי האמן אסמה 

בנאצ׳יר, מחזיק היום בגלריית אומנות יקרה, בית 
קפה ספרותי וסדנת ייצור להדרכה בתחום האומנות 

האקולוגית. 

הפעילויות החשובות ביותר שלו הן:

הכשרה לא פורמלית של נשות העיר רבאט-סאלה. 

מכירת יצירות אומנות בעבודת יד.

ניהול שרשרת ההספקה.

יצירת רשת תרבותית ויצירה משותפת.

המידע שיש לנו אודות המשאבים המרכזיים שהם 
מנהלים ומשתמשים:

חומרים פיזיים כדוגמת נייר, צבעים, מוצרים משותפים 
)כמו כיסאות או סירים( ותשתיות כדוגמת החנות והסדנה.

דיגיטלי ורוחני, כדוגמת בלוג, שבו הם מספרים את סיפורם 
ומקדמים קיימות ומודעות חברתית.

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
שימוש בחומרים טבעיים זולים, 

מקומיים וקלים למציאה הוא 
המפתח

שם החברה:
Au grain de sésame

המדינה:
מרוקו

פעילות:
Ecodesign וסדנאות אומנות

שנת הקמה:
2008

הון התחלתי:
)לא זמין(

היזם:
אסאמה בנאצ׳יר

0405

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים

תצלום: הבנק העולמי / יוסף הדר

מדידה ושיפור יישום
הקם עסק ירוק משלך!
 חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון
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Ecodesign הוא מתודולוגיה המסייעת לנו לכלול 
קריטריונים סביבתיים יעילים בשלב התכנון של המוצרים, 
השירותים והמודלים העסקיים שלנו. הפוטנציאל ומרווח 
התמרון והחשיבות ברורים. המצאות מוקדמות מעניקות 

חופש רב יותר ומאפשרות ליצור פתרונות חדשים 
 הרבה יותר יעילים וחדשניים. כתוצאה מכך, עבודה 

על פי מתודולוגיה של Ecodesign תפתח תחומים 
חדשים לחדשנות.

Ecodesign של מוצר או שירות משמעותו יישום 
אסטרטגיות המאפשרות לנו להפחית את ההשפעה 

השלילית של המוצרים והשירותים שלנו, הקשורה 
לפעילויות ולמשאבים הנחוצים, תוך יצירת ערך רב יותר 

ללקוחות ולבעלי העניין. 

דוגמה? אם אנו מוכרים סחורות, לדוגמה ריהוט, אנו יכולים 
לחשוב על הפחתת המשקל והנפח, ביטול האריזה או 

תכנון מחודש של המוצר כך שיימכר כשהוא מפורק 
ויפחית את עלויות ההובלה וההשפעות הסביבתיות.

כדי להתחיל ב-Ecodesign, אנו ממליצים לשרטט את 
התמונה הגדולה של המערכת האקולוגית של העסק 

שלנו, עם כל מרכיב המעורב במחזור החיים של פתרון 
המוצר והשירות שלנו. גישת המחשבה על מחזור החיים 
מבוססת על שמונה שלבים שבהם נדון בעמודים הבאים.

מעל 80% מההשפעה הסביבתית ועלויות הייצור 
והשירותים נקבעים בשלב התכנון, וכאן יש לנו 
את היתרון של התייחסות ל׳סביבה׳ כאשר אנו 

יוצרים מוצר או שירות חדשים.

עצות ליזמים ירוקים
שותף עם שרשרת ההספקה שלך

תוכל לנסות לקדם את נושא הקיימות גם דרך שרשרת ההספקה שלך, 
לדרבן את הספקים שלך להיות ערים יותר ל-Ecodesign ולבקש מהם 

 .Ecodesign לשלב אסטרטגיות
תוכל לערב אותם בתהליכי יצירה משותפת כדי להתאים את אסטרטגיות 

ה-Ecodesign למטרה משותפת. 

עצות למדריכים

Ecodesign אינו שלב חובה בדרך להיות ׳יזם ירוק׳, למרות שהוא מומלץ 
ביותר. יזם ירוק יכול להתמקד ביצירת ערך לסביבה תוך הפעלת עסק 

יציב מבחינה כלכלית. עם זאת, Ecodesign יכול לתרום להעשרת 
הפרויקט ולשמש כאמצעי לפתיחת דלתות של חדשנות סביבתית וחיזוק 

הבידול מול המתחרים.

עצות למדריכים

מוצר, שירות או שניהם? יזמים ירוקים יתבקשו להצהיר אם הצעת 
הערך שלהם מבוססת על מערכת מוצר-שירות )PSS( או על שירות 

בלבד. באותו רגע, אל תשכח, במרבית הזמן, מוצר קשור לשירות משל 
עצמו ולהיפך! לדוגמה, אם יזם ירוק מעבד ומוכר מוצרי חקלאות, עליו 
לבצע Ecodesign גם של השירות, כמו נושאי חוויית הלקוח, ערוצים 

וקשרי לקוחות. מצד שני, ספק שירות, כדוגמת מלון, מספק גם מוצרים 
ומשאבים פיזיים )סבון, מגבות, מדים, אנרגיה...(. זה חשוב, מאחר שיש 
קשר הדדי עמוק בין מוצרים ושירותים: המכירה של מוצרים והשימוש 

בהם מחייבים שירותים והאספקה של שירותים והשימוש הנאותים בהם 
מחייבים תשתית ומוצרים פיזיים. 

:Ecodesign 
צעד לכיוון חדשנות סביבתית

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים



2.1   מודל קנבס לעסקים ירוקים

בנייה

02

מדידה ושיפורבדיקה יישום

030405

שרטוט והגדרה

01

69

הקם עסק ירוק משלך!
חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

תיבת המטפורות

Ecodesign של מוצר או שירות דומה לשקילה, בתהליך המתכון, של 
אסטרטגיות כמו הכללת מרכיבים מחקלאות אורגנית )בחירת חומרים 

בני קיימא(, שימוש במכשירי בישול יעילים )שיפור טכנולוגיה יעילה( או 

הימנעות מפסולת לאחר שהמזון מוכן )תכנון למזעור פסולת(. 

בדרך זו נוכל לשלב ערך לסביבה, חיסכון במשאבים והימנעות מזיהום 

וכד׳. במילים אחרות, נוכל להפוך את המוצר/השירות שלנו לידידותי יותר 

לסביבה, היבט חשוב המגביר את התחרותיות! 

תצלום: הבנק העולמי
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תוכנית מחזור חיים

תוכנית מחזור חיים: סיכום 8 השלבים של מחזור חיי המוצר והשירות.

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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 :Ecodesign כרטיסי
כיצד להשתמש בהם?

עצות למדריכים

ישנם בסך הכל 9 כרטיסי Ecodesign. במקרה שיזם עובד 
על מוצר-שירות, יהיה עליו לעבור על כל הכרטיסים. עם 
זאת, היזמים שיתמקדו בשירות בלבד, יצטרכו לעבור על 

הכרטיסים 6 עד 9. 

אנו ממליצים לך להקדיש תשומת לב למקרי השירות 
)בלבד(, מאחר שהם דורשים תשתיות פיזיות ומוצרים 

למסירתם וכדי שניתן יהיה ליהנות מהם כראוי. לכן, ישנם 
קשרים הדדיים עמוקים בין מוצרים ושירותים. שים לב לכך 

כדי לייעץ ל–GE בצורה נכונה. 

כרטיסי ה-Ecodesign המוצגים בחוברת העבודה הם כלים להערכה ושיפור 
של האופן שבו המוצרים והשירותים שלנו פועלים במונחים סביבתיים, לשם 

זיהוי מקום לשיפור וחדשנות סביבתית.

כרטיסי Ecodesign הינם ׳מסלולים מהירים׳ שבהם אנו מתבקשים לנתח, 
לנקד ולשפר מבחינה סביבתית את הפעילויות המרכזיות והמשאבים 

המרכזיים שלנו.

ישנם בסך הכל 9 כרטיסי Ecodesign שונים, מ-1 עד 9, שבהם אנו 
 מתבקשים לענות על שאלות אודות ההיבטים הסביבתיים, הניקוד 

והביצועים, ואז ליישם אסטרטגיות של Ecodesign וחדשנות לשם שיפור 
התוצאות שהתקבלו.

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים

התחל בכרטיסים 1 עד 8
כל כרטיס בנוי משלושה חלקים

החלק הראשון הוא הערכה וכולל מענה על חמש 
שאלות מרכזיות אודות היבטים שונים של מחזור חיי 

המוצר והשירות. 

החלק השני נקרא ציון ומנסה להתעמק בכל אחד 
 מחמשת ההיבטים, על ידי מענה על סדרת שאלות 

 כן/לא. על כל שאלה שאנו משיבים בחיוב, אנו 
מקבלים נקודות. לאחר מכן, אנו מסכמים את כל 

הנקודות כדי לקבל ציון בין 0 ל-3 עבור כל היבט. כדי 
לעזור בהמחשה החזותית של התהליך, נשתמש בצבעים 

 )משחור לירוק( ואמוטיקונים )מ׳מורעל׳ עד ׳שמח׳( 
כפי שמתואר בתמונה. מערכת ציון זו מספקת לנו רמזים 

לגבי המטריצות הסביבתיות שבהן ניתן להשתמש כדי 
להעריך את הביצועים הסביבתיים והתקשורת שלנו 

ולהשוות תוצאות. 

החלק השלישי נקרא שיפור ומשמש כשטח שמור 
לפיתוח רעיונות אותם ניתן ליישם במוצר או בשירות 

שלנו כדי לשפר את התוצאות שלהם. לשם כך אנו 
 Ecodesign יכולים לקבל השראה מאסטרטגיות

הכלולות בכרטיס. בנוסף, קבוצות היצירה מחדש, שבהן 
מעורבים חלק מבעלי העניין המרכזיים שלנו, יסייעו 

לנו במציאת אסטרטגיות Ecodesign חדשניות. זהו 
המקום וזה הזמן הנכון לחשוב האם אנו יכולים ליישם 

את השינויים כדי לקבל את הנקודות שחסרו לנו במהלך 
שלב הציון. אם נוכל ליישם את מה שאמרנו בתיבת 

ההסבר )החלק השני והשלישי(, נוכל להוסיף נקודות; 
אם לא, הניקוד פשוט יישאר כפי שהוא ואנו נחזור על 

אותו מספר בתא הניקוד החדש.

כל כרטיס )מ-1 עד 8( נחלק לשלושה חלקים.
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עצות למדריכים

כאן מתואר נושא חשוב לגבי מנגנון מערכת הניקוד שצריך 
 .WB להיות ברור לך כדי להימנע מאי הבנות במהלך תרגילי

בחלק הציון של כל כרטיס Ecodesign, אם ה-GE עונה אחר 
 )משמעות התשובה היא כי כן ולא אינן התשובות הנכונות(, 

עליו להצדיק תשובה זו, ולציין מה בוצע בנושא זה כדי לקבל 
את הנקודה.

אם הוא מעוניין לעשות זאת, אך הוא עדיין לא יישם אסטרטגיה 
זו, ה-GE אינו מקבל נקודות. 

בחלק השיפור, יש לו הזדמנות נוספת לנקוט בפעולה ולעשות 
משהו באופן מיידי. במקרה זה, יישומה של אסטרטגיית 

Ecodesign במוצר או בשירות שלו מעניקה לו 1+ נקודות 
שתתווסף לניקוד הסופי )ציון חדש(. 

Ecodesign לעולם אינו מסתיים, תמיד 
תוכל להשתפר ולהרחיב עוד את מעטפת 

החדשנות הסביבתית! 

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים

לבסוף, הוסף תוצאות גלובליות בכרטיס 9!

לאחר השלמת כל הכרטיסים שהוקצו, אנו אוספים לבסוף את התוצאות 
)אמוטיקונים צבעוניים עם הנקודות שלהם( מחלק שלוש )שיפור( במטריצת 

הסיכום, שבה נוכל לחשב את התוצאה הכללית. כאן נמצא שטח ריק 
אופציונאלי שבו נוכל להוסיף רעיונות או אסטרטגיות לשיפור נוסף. 

עצות למדריכים

מה היו התוצאות של ה-GEs? ככל שהם יקבלו נקודות רבות 
יותר, כך ה׳תיק הסביבתי׳ שלהם יהיה קל יותר וכך המוצרים, 

השירותים והעסקים שלהם יהיו בני קיימא ברמה גבוהה יותר! 
בעזרת ציון זו תוכל לעודד תחרות בריאה ביניהם ושילוב עמוק 

יותר לשם השגת תוצאות טובות יותר. GE יכול לקבל ציון פעם 
אחת ואז לחזור בשלב מאוחר יותר ולעדכן את הניקוד שלו שוב 

אם הוא מבצע שיפור.

אמוטיקונים וצבעים מדגישים את התוצאות.

חומרים ומשאבים

סוג
NR וחומרי

כמות
(משקל)

חומרים טכנולוגיים,
תוכן ממוחזר

ואפשרות מיחזור

חומרים ביולוגיים,
אפשרות מיחזור,

אפשרות ליצור קומפוסט

מיקום מקורות

ייצור

ניהול אנרגיה

ניהול מים

ניהול פסולת

כניסה/יציאה
של כימיקלים

תהליכים
וטכנולוגיה

אריזה והפצה

חומרי אריזה

עיצוב שטוח

אפשרות
הערמה

אמצעי
הובלה

מסלולים
ומרחקים

שימוש ותחזוקה

צריכת
אנרגיה

חומרים
מתכלים

אפשרויות
תיקון 

עמידות

רב-תכליתיות
ומודולריות

ניהול סוף חיים

נוח לשימוש
חוזר

נוח לשיפוץ

נוח לפירוק

סימון וזיהוי 

כניסה/יציאה
של כימיקלים

שירות

עזרים
וגאדג'טים

אחריות
בשימוש חוזר

תכנון לשיתוף
והחלפה

תכנון
להנחלת ידע

מדיניות
שכר

מכירות ותקשורת

שקיפות
ומידע

תמיכה במוצרים
ושירותים אקולוגיים

ציוד משרדי

שיחות
ועידה

נסיעות
ותשלומים

תשתית

ניהול אנרגיה

ניהול מים

ניהול עסקי

רכש ירוק

תנאי ומדיניות
תעסוקה

הניקוד הכולל 
שלך
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אם יש לך מוצר, התחל כאן!

האופן שבו אנו תופסים את המוצר שלנו צריך להישקל אל מול נקודת המבט 
הסביבתית, מעבר לקריטריונים הרגילים )כדוגמת ארגונומיה, חיסכון כספי, 

בטיחות, אסתטיקה וכד׳(. 
לשם כך, עלינו להבין ולהגדיר את השלבים במחזור חיי המוצר שלנו. כפי שדנו 

בשלב מוקדם יותר, מחזור חיי המוצר מוגדר על ידי חמישה שלבים: חומרים 
ומשאבים, ייצור, אריזה והפצה, שימוש ותחזוקה, וניהול סוף חיי המוצר. 

עצות למדריכים

זכור כי ככל שה-GE אוסף  מידע רב יותר, 
כך הוא מכיר טוב יותר את העסק ושרשרת 

ההספקה שלו, לכן, המשך והתעקש על 
נושא זה. הגישה למידע בעל ערך תסייע 

ל-GE לאתר נקודות של חוסר יעילות, 
לחשוף בעיות ולמצוא רעיונות חדשים 

שלבים במחזור חיי המוצר.לשיפור.

מוצר הוא חלק חומרי )מוחשי, פיזי( מהצעת הערך שלנו, 
והוא מייצג את הגורם המרכזי עבורו מוכן הלקוח לשלם.

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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1. חומרים ומשאבים 
בשלב ראשון זה, אנו מתבקשים לזהות את סוגי 

המרכיבים, החומרים והמשאבים שבהם אנו עומדים 
להשתמש ואת מקורם. זהו שלב חשוב שבו אנו מזהים 

ו׳מכמתים׳ את כל מה שאנו צריכים כדי ליצור את המוצר 
שלנו, כשאנו לוקחים בחשבון את הכמות, הסוג והאיכות 

של החומרים ואת כל המשאבים )כדוגמת מים או 
אנרגיה...( להם אנו זקוקים. 

בשלב זה, אנו מנצלים הזדמנויות נהדרות הקשורות 
לצריכת חומרי הגלם, בואו נדמיין את החיסכון במקרה 

שבו נספק איכות מוצר ופעולה זהות עם 20% פחות 
חומרים או עם 100% של תוכן בר מחזור וזול יותר.

2. ייצור 
בשלב זה, עלינו לזהות את שלבי הייצור המרכזיים )לרבות 

תהליכים, טיפולים, פעולות ייצור וכן הלאה(. 
מוצרים מורכבים יותר, עם מרכיבים רבים המגיעים 

ממקומות מרוחקים, מוסיפים היבטים פגיעים רבים 
לעסק שלנו. טכנולוגיות יעילות חדשות, בשלב הייצור, 

יכולות לסייע לנו לשפר את האופן שבו אנו מעצבים את 
המוצרים והשירותים שלנו. בתעשיית הטקסטיל, לדוגמה, 

את תהליך התזת החול )טיפול שטח מסוכן ביותר לג׳ינס( 
ניתן להחליף בטכנולוגיית אוזון ולחסוך עד 67% מצריכת 

האנרגיה ליחידה!

3. אריזה והפצה 
בשלב זה, אנו מתבקשים לזהות את נושאי הלוגיסטיקה 

המרכזיים כדוגמת הפצה, אריזה ותשתיות לרשת 
קמעונאית. 

ההיבטים הסביבתיים המרכזיים לשלב זה קשורים 
למרכיבים הבאים: 

אמצעי הובלה ומרחקים.
צורה, גודל ומשקל של חומרי האריזה.

השימוש בתכנון וחומרי אריזה חדשניים, ובאמצעי הובלה 
חדשים הופך למקובל יותר ויותר. בערים רבות, חלופות 
ידידותיות לסביבה פועלות היטב. אריזות קטנות ובנות 

קיימא נשלחות באמצעות שליח רגלי או על אופניים, דרך 
ירוקה יותר להבאת ערך ללקוחות.

שלבים במחזור חיי המוצר

בתעשיית הטקסטיל, לדוגמה, את תהליך התזת 
החול )טיפול שטח מסוכן ביותר לג׳ינס( ניתן 

להחליף בטכנולוגיית אוזון ולחסוך עד 67% 
מצריכת האנרגיה ליחידה!

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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4. שימוש ותחזוקה 
שלב השימוש קשור לאינטראקציה של הלקוח עם 

המוצר. ניתן לחלקו לשלוש קבוצות מרכזיות:

מוצרים המשתמשים בצורה ישירה במשאבים )מוצרים 
 מתכלים, אנרגיה ומים, מעל כולם( כמו מנורה או 

מחשב נייד.

 מוצרים הדורשים תחזוקה רבה )מים, סבון, אנרגיה...( 
כמו בדים וכלי אוכל. 

מוצרים הדורשים מעט תחזוקה )כמעט ללא תשומות של 
משאבים לתחזוקתם או כדי לשמור עליהם במצב פעולה( 

כמו כיסא.

אנו נתמקד בקבוצה הראשונה והשנייה, מאחר שמוצרים 
המשתמשים באנרגיה, לדוגמה, בדרך כלל מציגים 

ביצועים גרועים בשלב זה של מחזור החיים. עידודו של 
שימוש משותף, אופן תיקון פשוט ותכנון קלאסי, יסייעו לנו 
ליצור מוצר בעל עמידות גבוהה אשר, כמו יין ישן, משתבח 

עם הזמן! 

5. ניהול סוף חיי המוצר 
זהו סופם של חיי המוצר, אך מה שקורה לאחר מכן תלוי 

באופן שבו חשבנו על כך בשלב התכנון.
Ecodesign טוב מאוד יכול למעשה להפוך את המוצר 
שלנו ל׳נצחי׳, שאינו ׳מתיישן׳ )׳סיום׳ בטרם עת(, ולבטל 

לחלוטין את מושג הפסולת לטובת סוג מסוים של ׳לידה 
מחדש׳ בתור מוצר תעשייתי חדש או חומר אורגני בטוח 

החוזר לטבע ) במסגרת מערכת המחזור הטבעית(. 

יישומן של אסטרטגיות Ecodesign בשלב סוף חיי 
המוצר עשוי לפתוח הזדמנויות מעניינות ביותר לשיפור 
הביצועים הסביבתיים והשגת חיסכון או תזרימי הכנסה 

חדשים. מוצרים רבים יכולים להימכר מחדש ולעבור 
לשימוש חוזר בשרשרת של מגזרי שוק אחרים, לכן חשוב 

לחשוב מחדש על הדרך שבה אנו מתכננים את המוצר 
שלנו או מגדירים את השירות שלנו, כדי לנצל הזדמנויות 

אלה. לדוגמה, עסקים הקשורים לתעשיית הרכב 
מתחילים לקבל חזרה צמיגים משומשים לצורך יישומים 

אורבניים. משהו שהיה פסולת מיוחדת )עלות!( לתעשייה, 
 הפך לחומר גלם זול ביותר עבור אחרים )חיסכון!(. 

זה נהדר, לא? 

עצות למדריכים

ישנה אסטרטגיה מעניינת וחדשנית שכדאי לשקול. הכלכלה המעגלית דוחפת 
עסקים קדימה לכיוון הפיכת מוצרים לשירות. הפיכת מוצרים לשירות משמעותה, 

מוצרים ההופכים לשירות, והבעלים של מוצרים אלה הופכים למשתמשים של 
מוצר ׳של מישהו אחר׳.

׳מישהו אחר׳ זה עשוי להיות היצרן או המפיץ השומרים על הבעלות בצורה יעילה 
כדי לספק את הגישה או החוויה למשתמשים. הפיכת מוצרים לשירות מצמצמת 

את ההשפעה של בעלות בלתי יעילה והופכת אותה לאופציה חדשנית ובת 
קיימא עבור המשתמשים.

דוגמה עדכנית לכך היא שיתוף מכוניות. אנשים רבים בכל יום שינו את תפישת 
העולם שלהם ועברו מבעלות בלתי יעילה ויקרה לחלופה של תשלום-לפי-שעה. 
בדרך זו, הם מצמצמים את ההשפעה הסביבתית שלהם על ידי שימוש ברכב רק 

במקום ובזמן שהם זקוקים לו, ובכך הם גם חוסכים כסף רב!

יישומן של אסטרטגיות Ecodesign בשלב סוף 
חיי המוצר עשוי לפתוח הזדמנויות מעניינות ביותר 

לשיפור הביצועים הסביבתיים והשגת חיסכון או 
תזרימי הכנסה חדשים. 

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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Dawayer, שנוסד על ידי מעצבים, הוא סטודיו לעיצוב 
שמטרתו ייצור מוצרים ידידותיים לסביבה שתוכננו 

בסטנדרטים הגבוהים ביותר של איכות. Dawayer יצר 
חומר חדש וייחודי שנוצר מפסולת חקלאית של תהליך 

קציר האורז, לצורך ייצור כלים ביתיים וריהוט ביתי בני 
קיימא וידידותיים לסביבה, כדוגמת יחידות תאורה, 

שולחנות וכלים.

שלב אחרי שלב, מהייצור ועד לסוף חיי המוצר, המוצרים 
שלהם נחקרו ותוכננו מחדש כדי להגיע לאופטימיזציה 

של צריכת חומרים ויישום תהליכים טובים. חלק 
מהאסטרטגיות שיושמו הינן: 

 
סגירת מחזורים, בחירת תוכן בר מחזור )פסולת חקלאית( 

כחומרי גלם. 

מזעור המשקל והנפח לשם הפצה יעילה יותר.

הארכת חיי המוצרים בעזרת תכנון עמיד המאפשר תיקון.

קידום מחזור אנרגטי כאשר המוצר הופך לחסר שימוש.

אסטרטגיות ידידותיות לסביבה אלה מסייעות להם 
להשיג יתרונות מעניינים, מחיסכון בחומרי גלם והובלה, 

ועד לצמצום ההשפעות הסביבתיות, במקביל לקידום 
תעשיות מקומיות והימנעות מפסולת מיותרת.

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
חומר ישן לקישוט פנים המבנה

שם החברה:
DAWAYER

המדינה:
מצרים

פעילות:
Ecodesign

שנת הקמה:
)לא ידוע(

הון התחלתי:
)לא ידוע(

היזם:
חביבה שאווקאט, חדיג׳ה ראדוואן, 

סאלמה שריף ונעימה אל גוואדי

0405

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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הקם עסק ירוק משלך!
 חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון
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ומה לגבי המוצר? 

שירות הוא פעולת סיוע או ביצוע של עבודה עבור מישהו, מערכת של 
אינטראקציות וממשקים המסייעים בביצוע משימות מסוימות או במסירת 

הערך. לשם כך, תזדקק לחוויית לקוח מתוכננת היטב )מה הוא עומד להרגיש, 
לחוות ועם מה הוא עומד לקיים אינטראקציה( באמצעות ממשק משתמש 
יעיל ומהנה )שיכול להיות ערוץ מכירות או אתר האינטרנט שלך, לדוגמה(. 

שירות סובב סביב ייצור, מסירה והחלפה של מידע, רגשות ואפילו חומר פיזי. 
בשירות יש משהו חווייתי, המחובר או שאינו מחובר לאובייקטים מוחשיים. 

 אופיו המיוחד, שונה ממחזור חיי המוצר, מאחר שהוא פועל במקביל
משתי נקודות מבט:

שירות סובב סביב ייצור, מסירה והחלפה של 
ערך )מידע, רגשות ואפילו חומר פיזי(.

עצות למדריכים

כיצד להסביר שירות בצורה טובה יותר? אין זה תמיד קל, אנו 
מוקפים בשירותים אך כמעט תמיד איננו שמים אליהם לב.

עבור GE המספק שירות משותף כדוגמת השכרת אופנים 
או שירותים הקשורים לתיירות, ההסבר וההבנה יכולים להיות 

קלים, אך בפרויקטים הקשורים למוצר, אנו ממליצים לשים לב 
ולעודד אותם לחשוב טוב יותר על קשרי מוצר-שירות.

1. משתמשים )הלקוחות שלנו(: משתמשים בשירות, 
חווים אותו ומקיימים עמו אינטראקציה.

2. ספק )אנחנו(: מתכננים, בונים ומבצעים אופטימיזציה 
של החוויה והשימושיות. 

שתי נקודות המבט שימושיות להבנה טובה יותר של 
׳מחזור החיים׳ של השירות. החיבור בין המשתמש והספק 

מגיב ודינמי בזמן הרבה יותר כך שבאפשרותנו לבצע 
התאמות של הביצועים הכוללים ולהשתפר על ידי קבלת 

משוב מהמשתמשים.

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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הקם עסק ירוק משלך!
חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

תיבת המטפורות

השירות יכול להיות מקביל לתכנון החוויה הניתנת לאורחיך, הממתינים 

לקבל שירות וליהנות מהארוחה. 

הוא מייצג את כל מה שאתה צריך להכין ולספק )פיזית או לא( כדי 

לגרום להם להרגיש מרוצים ובנוח. כפי שבוודאי תסכים, לא קיימת 

ארוחה )מוצר( טובה אם לא תגיש אותה ותציג אותה כראוי, נכון?

שירותים הם מערכת של רגשות )האורחים שלך נהנים מטעמה של 

הארוחה שלך, מאור הנרות ומהמוזיקה( ותפאורה מגוונת המתוכננת 

היטב, כדוגמת תכנון חדר האוכל, פריסת כלי האוכל או בקרת 

הטמפרטורה וכן הלאה. 

אם כן, להבהרת הנושא, אם ברצונך לספק את הארוחה המרשימה 

 ביותר מעולם, עליך להיות המארח והמלצר הטובים ביותר, לא רק 

השף הטוב ביותר!

תצלום: Flickr / לא ידוע
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Ecodesign של שירות!

מאחר שאנו מקימים עסק ירוק, אנו נמקד את המאמצים ותשומת הלב 
בנושאים סביבתיים הקשורים לשירותים. תכנון כזה לא יהיה אינטואיטיבי כמו 

Ecodesign של מוצר, מאחר שהיישום הגשמי של השירות אינו קיים בהכרח 
)אך אנו נגלה כיצד להתמודד עם זה!(.

כדי להבהיר אתגר מסוים זה, אנו ממליצים לשקול שני היבטים של 
Ecodesign של שירות:

התנהגות קשורה לאופן שבו המשתמשים יוצרים אינטראקציה במסגרת 
השירות, שלב אחרי שלה.

עזרים פיזיים הם מוצרים ומשאבים הנלווים לחוויה )כל גאדג'ט או אובייקט פיזי 
הנמצאים בשימוש בשירות(.

על ידי Ecodesign של השירות שלנו, נוכל להשפיע 
על התנהגות הלקוחות שלנו והגישה הסביבתית שלהם. 

בעוד שנראה כי יהיה קל יותר לבצע Ecodesign של 
מוצר, Ecodesign של שירות מציע הזדמנויות עצומות 

לחדשנות תוך יצירת ערך מוסף גבוה יותר לסביבה.

Ecodesign של שירות קשור למרכיבים הפיזיים ולאופן השימוש בהם. 

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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תכנון שירות: התנהגות אחראית 
האינטראקציה בין המשתמש והתשתית מגדירה 

התנהגויות ומשנה הרגלים. מבחינה פסיכולוגית, גורמי 
תרבות וגורמים רגשיים חשובים ביותר לאופן שבו 

המשתמשים חווים ונהנים משירותים. 

אם ברצוננו להשיג הרגלים בני קיימא יותר מהמשתמשים 
שלנו, עלינו להבין אותם טוב יותר. כללית, כאשר התנאים 

המתאימים מתקיימים, ניתן לזהות נטייה אנושית 
לעצלות פעם אחר פעם. לכן, אנו ממליצים לתכנן את 

האינטראקציה שתחייב מאמץ מינימלי, עם מספר 
שלבים, הקלקות ופעולות הנמוך ביותר שניתן. 

לדוגמה, אם ברצוננו לצמצם את צריכת המים בחדרי 
מלון, נוכל להסתמך על מודעותם של המשתמשים או 

על טכנולוגיה, אך יתכן שיהיה זה בטוח יותר לעודד אותם 
בעזרת פרסים, הנחות או רעיון מעניין. האופי האנושי הוא 

עולם מורכב; יש לזכור את זה כאשר אנו מתכננים את 
השירות שלנו, דרך ליצירת שינויים לשם השגת התנהגות 

יעילה יותר! 

דוגמה נוספת יכולה להיות אפליקציה לנייד שעשויה 
לסייע לאלפי משתמשים לבצע את הבחירה הנכונה 
בסופרמרקט, על ידי עידוד צרכנות אחראית או מידע 

אודות חקלאות אורגנית. 

לכן, אפילו אם אנו מספקים שירות, עלינו 
לשקול ולמפות את המרכיבים המוחשיים 

שעלינו להגיש למשתמשים שלנו.

תכנון שירות: עזרים פיזיים 
עסקי השירות השכיחים ביותר מסתמכים על חפצים 

פיזיים. מפורמטים של נייר )עיתון, כרטיס לקונצרט, 
חוזים...( ועד גאדג'טים ועזרים )כרטיסי SIM לטלפון, 
כרטיסי אשראי...(, מסחורה )מגבות, סבון, מזון...( ועד 

למוצרים גדולים )כלי רכב, ציוד צלילה, ריהוט...(. לאופן 
שבו מייצרים חפצים אלה, משתמשים בהם ומעבירים 
אותם יש השפעה רלוונטית על הסביבה והחברה. כפי 

שלמדנו בעבר, חשוב להעריך ולהפחית את ההשפעות 
השליליות שמוצרים אלה מייצרים. לכן, אפילו אם אנו 
מספקים שירות, עלינו לשקול ולמפות את המרכיבים 

המוחשיים שעלינו להגיש למשתמשים שלנו.

בתעשיית החדשות או האירועים, לדוגמה, ראינו מעבר 
קיצוני מנכסים פיזיים לדיגיטליים, עיתונים או כרטיסים 

לקונצרטים עוברים במהירות לכיוון מוצרים שאינם 
מוחשיים. 

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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הנסיעה בקהיר נחשבת לקשה בעולם. תנועה מזוהמת 
ביותר, מלחיצה מאוד וכאוטית מהווה בעיה גדולה בעיר 
המצרית. תנועה מסביב לעיר יכולה להיות חוויה קשה. 

 ,Tawseela ,תאייסיר חווארי והצוות שלו הגו רעיון מעניין
שירות אוטובוסים חדשני המציע נסיעה רגועה, 

פרודוקטיבית, כיפית ומהנה ברחובות קהיר. הם רצו ליצור 
חלופה תחבורתית חדשה, צבעונית ושמחה מבחינה 

חיצונית, ולהאיר נקודת אור בסביבת תעבורה שלילית, 
ובמקביל להיות נוחה ורגועה מבפנים. הרעיון מבוסס על 
קהילה וחזון שהנסיעה תגרום למשתמשים להרגיש טוב 

יותר לגבי היום שלהם, לא רק הנסיעה. כיצד זה עובד? 
חברים נאספים ומורדים בנקודות קבועות מראש ונהנים 

בנוסף מכמה שירותים נוספים. חבילות עם 10 נסיעות 
זמינות, או לחודש שלם, בעלות של כ-130 דולר לחודש. 

האסטרטגיות הבאות יושמו לעידוד החידוש בהצעת 
התחבורה הציבורית בקהיר:

קידום הרוח הקהילתית ועידוד השימוש המשותף 
באמצעי תחבורה.

 התקנת גגות ירוקים )עם צמחים( להגברת המודעות 
נגד זיהום בעיר, שיתוף פעולה וסיוע לחברות סולריות 

בקבלת נראות.

יצירה משותפת של נתיבים עם לקוחות שהתעניינו 
בנתיבי התחבורה הרגילים שלהם.

התקנת Wi-Fi וצביעת כלי הרכב בצבעים בהירים ליצירת 
חוויה מהנה.

חינוך הנהגים להיות מודעים יותר לכללי התעבורה ולנהוג 
בצורה שקטה יותר לשם הפחתת הלחץ אצל הנוסעים.

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
שימוש ב׳טיפים ירוקים׳ להפיכת 
נסיעה לא נוחה באוטובוס לחוויה 

מהנה ומרגיעה!

שם החברה:
 TAWSEELA

המדינה:
מצרים

פעילות:
שירות תחבורה

שנת הקמה:
2012

הון התחלתי:
)לא ידוע(

היזם:
תאייסיר חווארי והצוות

0405

תצלום: הבנק העולמי / קורט קרנמארק
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מכירה ותקשורת בצורה אחראית

תקשורת ומכירות מהווים את אחד המרכיבים החשובים ביותר של פרויקט 
עסקי מאחר שמטרתם לספק ללקוחות את השווי ההוגן של עבודת היזם. 
לפיכך, עלינו להיות מוכנים לצאת ולמכור את המוצרים והשירותים שלנו. 

למעשה, אנו יודעים טוב יותר מכל אחד אחר מהו המוצר/השירות שלנו!

ללא מוכר טוב, סיכוייך נמוכים, אפילו עם המוצר הטוב ביותר הקיים.

שקיפות ויכולת עקיבה 

לצורך תקשורת אחראית, יש חשיבות לשקיפות 
ומידע. אם אנו מצפים למכור משהו ׳סביבתי׳ או ׳ירוק׳, 

הלקוחות רוצים לראות מה עומד מאחורי המוצרים 
והשירותים הירוקים, לכן עליך להיות מוכן לכך 

שתתבקש לספק מידע נוסף. 

הלקוחות רוצים לראות מה עומד מאחורי המוצרים 
והשירותים הירוקים עבורם הם משלמים.

שיווק ירוק

מתייחס לתהליך מכירת המוצרים ו/או השירותים 
המבוסס על יתרונותיהם הסביבתיים. הודות לשיווק ירוק, 

מוצרים ושירותים ירוקים יכולים להצליח יותר בשוק 
ולהגיע ללקוחות חדשים ו/או להיות בעמדה טובה יותר. 

תיוג ירוק )או תיוג סביבתי(

מסייע ללקוחות לזהות בקלות מוצרים ושירותים בעלי 
השפעה סביבתית פחותה לאורך מחזור חייהם. במרבית 

המקרים זוהי בחירה, למרות שבמקרים אחרים זוהי חובה, 
בהתאם למסגרת המשפטית של המדינה. מוצרים כמו 
מכשירי חשמל או אלקטרוניקה, מוצרים כימיים או אף 
בניינים, ניתן לדחוף לקבלת תיוג סביבתי כך שיתאימו 

לדרישות החוקיות או לדרישת השוק. שווקים ספציפיים 
עשויים גם לדרוש סוג זה של תיוג, דבר ההופך זאת 

לדרישת חובה לצורך גישה לשווקים אלה. היה מעודכן 
וחפש הזדמנויות לתיוג סביבתי! 

שווקים ספציפיים עשויים גם לדרוש סוג 
זה של תיוג, דבר ההופך זאת לדרישת חובה 

לצורך גישה לשווקים אלה. היה מעודכן וחפש 
הזדמנויות לתיוג סביבתי! 

עצות ליזם הירוק
תקשורת נבונה

אם אתה מעוניין לקבל אישורים למוצר שלך, תוכל לברר פרטים 
על תוויות אקולוגיות, דרישות טכניות ומשפטיות ועלויות. 

עם זאת, מומלץ להתחיל בהצהרה עצמית על מחויבות 
סביבתית. זוהי דרך מהירה וזולה יותר להפיץ מידע על היתרונות 

הסביבתיים של המוצר או השירות שאתה מציע! 

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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חברת Dassia Peintures׳O מוכרת צבע מבנים ללא 
חומר מסיס המבוסס על מים בלבד. מר אבדסמאד ג׳נין, 

מייסד החברה, מיקם את הצעתו בשוק תחרותי ביותר 
במרוקו, שבו שוק הצבעים האקולוגיים מנוצל בצורה 

מועטה ביותר. 

אך עדיין יש ליידע את הלקוחות לגבי היתרונות של 
מוצרים ירוקים, ויש למצוא טיעונים טובים למכירות. לכן, 
אבדסמאד מיקד את התקשורת שלו בבריאות ובטיחות: 

המוצרים נטולי חומר מסיס של Dassia׳O מפחיתים את 
הסיכון לאסטמה ואלרגיות ומונעים ריחות רעים במהלך 

הצביעה ולאחריה.

זמן הייבוש מופחת מ-48 שעות )צבעים עם חומר מסיס( 
לשעה אחת. 

בטיחות מרבית הודות לרכיבים לא דליקים.

הם מציין גם את מפרטי הביצועים הטכניים )צביעה 
הניתנת לרחיצה, צבע שאינו דוהה, קלות הצביעה של 

צבעי מים ללא חומר מסיס(. 

טיעוני מכירות אלה באים כדי להסביר מה משמעותו של 
׳ירוק׳, על ידי כך שהם מזכירים ללקוחות את הבעיות שיש 

להם בזמן הצביעה לצרכים אישיים, ומיידעים אותם לגבי 
נושאי בטיחות כדי לייצר חששות ׳חדשים׳.

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
כיצד יכול ׳ירוק׳ לעניין את כולם...

שם החברה:
O'Dassia peintures

המדינה:
מרוקו

פעילות:
ייצור ומסחור של צבעים ירוקים

שנת הקמה:
2007

הון התחלתי:
1.1 מיליון אירו

היזם:
מר אבדסמאד ג׳נין

0405

תצלום: לא ידוע

מדידה ושיפור יישום
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ניהול תשתיות יעיל

ניהול עסק ותשתיות קשור ליצירת ערך יעיל לא ישירות ממוצרים או שירותים 
אלא כתוצאה מניהול חכם יותר של מתקנים )בתי מלון, משרדים, חנויות וכד׳(, 

תשתיות בסיסיות ושיטות פעולה עסקיות. 
דוגמאות כוללות מדיניות בדבר יעילות במים ואנרגיה במשרדינו ושינוי הרגלי 

העובדים או הימנעות מהדפסה. 

דיגיטליזציה
כיום, עם מהפכת טכנולוגיית המידע, תוכל להבחין 

שעסקים רבים עוברים מהעולם הפיזי לעולם וירטואלי 
יותר. לשם כך, חברות רבות ויזמים רבים בחרו להעביר 

הכל למבנה דיגיטלי ולרשת ויישומים מקוונים מתפתחים 
בצורה מעריכית, ומפנים לעמיתים זמן רב וסגנון חיים בר 
קיימא, תוך הימנעות מנסיעות יומיות לעבודה. זוהי דרך 

טובה להתחיל בצמצום ההשפעה של התשתית!

רכש ירוק
רכש ירוק משמעותו קבלת הנכסים האסטרטגיים שאנו 
צריכים מספקים ירוקים ספציפיים, המוכרים בדרך כלל 
בזכות המדיניות הסביבתית שלהם או כי זכו בתיוג ירוק. 
רכש זה מייצג הזדמנות מעניינת שיש לנצלה. מוצרים, 
שירותים ותשתיות ירוקים ניתן לרכוש, לשכור או לגייס, 

כדי לספק ללקוחות פתרונות ידידותיים לסביבה. קביעת 
מדיניות רכש ירוק בעסק שלנו משמעותה חיזוק המהות 

הירוקה שלנו בעובדות, והיא יכולה להיות שימושית ביותר 
לצורכי שיווק ירוק! 

לדוגמה, בתעשיית התיירות מלונות רבים כבר משתמשים 
בסבון, כימיקלים ומוצרי היגיינה ידידותיים לסביבה 

)ולעיתים בעלי תיוג סביבתי( לשם מתן חוויה עקבית 
למשתמשים שלהם. 

ניהול תשתיות יעיל הוא האופן שבו אנו 
מנהלים את התשתיות והעסקים שלנו 

בדרך בת קיימא ברמה גבוהה יותר. לכן, 
ניהול עסק ותשתיות קשור לערך בר 

קיימא לא ישירות ממוצרים או שירותים 
אלא כתוצאה מניהול חכם יותר של 

מתקנים )בתי מלון, משרדים, חנויות.(

2.5 פעילויות מרכזיות ומשאבים מרכזיים
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מכירות ותקשורת ייצגו את הדרך שבה אתה מפתה את אורחיך 

וגורם להם לטעום ולהעריך את ערכן של המנות שלך. היכולת 

שלך לספק להם עניין ומידע אמין היא המפתח. שקיפות לגבי 

המתכון ותהליך הבישול מוסיפה ערך מיוחד לעבודתך, אורחיך 

יעריכו אותה מאוד.

בכל הנוגע לניהול תשתיות יעיל, נוכל לחשוב על חדר האוכל, 

על האופן שבו אתה מנהל את התאורה, הטמפרטורה והאוורור. 

כדי לשפר היבטים אלה, תוכל אף להתחיל בטריק חכם ולחסוך 

חשמל ומים רבים. 

תצלום: הבנק העולמי / איוון ולב
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התוצאות הצפויות 

כאן אנו מצפים לקבל גישה ראשונה 
לניהול החשבונאות המאפשרת לנו 

לתחזק את העסק שלנו כראוי. חשוב 
מאוד לשמור על מבנה עלות מאוזן 
היטב כדי שלא ניכשל. גם כאן נוכל 

לחדש, על ידי הפחתת מבנה העלות 
שלנו, במיוחד בעלויות הקבועות, 
באמצעות יישום מנגנונים/כלים 

מסוימים המפחיתים עלויות. 

סיכום

לעסק ישנן עלויות שונות רבות, החל מתשלום על חומרי גלם ועד לתשלום 
דמי שכירות או משכורות. באמצעות סיווג זהיר של עלויות אלה )עלויות 

משתנות וקבועות(, עסק יכול לנתח את ביצועיו ולשפרם. בפרק/סעיף זה, 
נבחן את המושגים החיוניים לניהול נכון של העסק שלנו והמסייעים רבות 

בקבלת החלטות באופן מיודע יותר.

חשוב מאוד לשמור על מבנה עלות מאוזן 
היטב כדי שלא ניכשל. 

2.6 מבנה עלות
שמור על מבנה עלות מאוזן היטב, במיוחד עם 

עלויות קבועות נמוכות, כדי להשיק את היוזמה 

שלך במהירות האפשרית!

 עבור לתרגיל 16.
 מבנה עלות

)חוברת עבודה, עמ׳ 124–125(

2.6 מבנה עלויות
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עלויות קבועות 
מול משתנות

מבנה עלות מתייחס לסוגים ולחלוקה היחסית בין עלויות 
משתנות וקבועות שהעסק מוציא. עלויות משתנות 

באופן יחסי לכמות התוצרת שיוצרה. עלויות קבועות 
נותרות ללא שינוי, לא משנה כמה העסק מייצר. דוגמאות 

לעלויות משתנות: חומרי גלם, שכר עובדים )אם הם 
עובדים זמניים(, אנרגיה/דלק למכונות. דוגמאות לעלויות 
קבועות: דמי שכירות, משכורות לעובדי המשרד הראשי, 

חימום ותאורה, ביטוח, ריבית על הלוואות.

אנו משתמשים במבנה העלות כדי לקבוע מחירים, אם 
אנו משתמשים באסטרטגיית מחירים מבוססת עלות, וכן 
לשם הדגשת תחומים שבהם ניתן פוטנציאלית להפחית 

את העלות או לכל הפחות להשית עליה בקרה טובה 
יותר. נוכל לשנות את העמדה התחרותית של העסק על 

ידי שינוי מבנה העלות שלו, לא רק בסכום הכולל, אלא בין 
מרכיבי העלות הקבועה והמשתנה. לדוגמה, אנו מוציאים 
למיקור חוץ את הפונקציות של מחלקה, לספק המעוניין 

לחייב את החברה על בסיס רמות שימוש. בעשותנו כך, 
אנו מבטלים עלות קבועה לטובת עלות משתנה, כלומר, 

החברה תוכל להרוויח ברמות מכירה נמוכות יותר. 

במיוחד כאשר משיקים חברת סטארט-אפ ולא מייצרים 
כסף רב, עדיין יש למשוך את הלקוחות וכו׳, חשוב מאוד 

לקבוע מבנה עלות עם עלויות קבועות נמוכות ככל שניתן. 

עלויות משתנות )חומרי גלם, אנרגיה/דלק למכונות וכד׳( ועלויות קבועות )דמי שכירות, 
משכורות, חימום, תאורה( קובעים את מבנה העלות שלנו.

ככל שתוכל לשים עלויות רבות יותר בצד 
העלויות המשתנות, כך ייטב!

2.6 מבנה עלויות
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עצות למדריכים

חשוב כי יזמים ירוקים יהיו מודעים לכך שמבנה העלות קשור 
באופן ישיר לפעילויות המרכזיות ולמשאבים המרכזיים שהוגדרו 

קודם לכן, אשר מצדם, קשורים להצעת הערך. בשלב זה, 
היזם יגלה שהעלויות קשורות לרכישתן וליישומן. אם משהו 

אינו בר השגה, היזם יכול תמיד לחזור ולשנות את הפעילויות 
והמשאבים שהוגדרו. זהו תהליך איטרטיבי. וזכור כי כל שינוי 

יכול להשפיע בצורה שונה על המודל העסקי כולו!

עלותה של הזדמנותעלויות ישירות מול עקיפות
עלויות ישירות הן עלויות שניתן לזהות באופן ישיר עם ייצור סחורה או שירות; 

לדוגמה, חומרי גלם. עלויות עקיפות הן עלויות שלא ניתן לבצע התאמה שלהן 
מול כל מוצר מכיוון שיש לשלמן ללא קשר ייצור הסחורות או השירותים; 

לדוגמה, דמי שכירות של המבנה/המשרדים. 

עסק יכול למדוד את התוצאה של החלטה על ידי 
השוואתה ליתרונות )הנמדדים ככל הנראה במונחי רווחים 

או הכנסות( שיכולים להיות לו נקט באפשרות הטובה 
הבאה אחריה.

עלותה של הזדמנות היא אובדן הרווח הפוטנציאלי מחלופות אחרות כאשר 
נבחרת חלופה אחת. עסק יכול למדוד את התוצאה של החלטה על ידי 

השוואתה ליתרונות )הנמדדים ככל הנראה במונחי רווחים או הכנסות( שיכולים 
להיות לו נקט באפשרות הטובה הבאה אחריה. את עלותה של הזדמנות 

לרכישת יחידת מיכון חדשה ניתן להשוות ליתרונות של הוצאת כסף על מסע 
פרסום חדש, לדוגמה. 

עצות ליזמים ירוקים
הגדלת הון התחלתי

כדי להשיק מוצר או שירות, לא תמיד נדרשת 
השקעת ענק. ניתן לצמצם את עלויות הפיתוח 
בדרכים שונות, כפי שנפרט בהמשך. יתרה מזו, 
אין צורך לפתח את הפרויקט המתוכנן לפרטיו: 

מציאת שותף מתאים כדי להעביר חלק 
מהפעילויות למיקור חוץ יכולה לסייע לך לחסוך 

הרבה זמן וכסף.

2.6 מבנה עלויות
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עלויות דומות להוצאות שלך על בישול, חימום, חומרים, שכירת כלים 

וכד׳. הן הגורמים הבסיסיים בהגדרת האיכות והאפשרויות של הארוחה 

שאתה מבשל. עלויות גבוהות )מרכיבים טובים יותר, כלי מטבח טובים 

יותר וכד׳( משמעותן ככל הנראה ארוחה טובה יותר, אך לא כולם יכולים 

להרשות אותה לעצמם )אם קבעת מחיר לארוחה, בדוגמה זו(. העלויות 

משפיעות על הצעת הערך ועל איכות הארוחה שלך, אך אינן משפיעות 

על הקהל שלך.

אם אנו מכינים ארוחה לחברים, דוגמות לעלויות קבועות הן תשלום דמי 

שכירות לבית, החזקת ציוד למטבח )תנור, מקרר וכד׳( או החזקת צלחות 

ומפות שולחן יפות. מצד שני, העלויות המשתנות יכולות להיות הכסף 

שהוצא כדי לקנות את המזון והמשקאות לארוחה. באופן דומה, עלויות 

ישירות כוללות את המזון, ועלויות עקיפות כוללות את דמי השכירות. 

עלותה של הזדמנות, במקרה זה, יכולה להיות סכום הכסף שלא הרווחנו 

באותו יום מכיוון שהכנו את הארוחה ולא יכולנו לעבוד.

תצלום: Flickr / לא ידוע
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תזרימי הכנסה הן אבן הבניין המייצגת את המזומן )לא רווח, שהוא הכנסה 
פחות עלויות( שחברה מייצרת מכל אחד מפלחי הלקוחות. חלופות הכנסה 

חדשניות מגלות דרך חדשה להמיר את הצעות החברה ומקורות ערך אחרים 
למזומן. החשיבות היא בהבנת מה שהלקוח והמשתמש באמת מוקירים והיכן 

עשויות להימצא הזדמנויות חדשות להכנסות או מחירים. מודלים חדשניים 
לאיסוף הכנסות מאתגרים לעיתים את ההנחות הקיימות בתעשייה לגבי 

מהי הצעה, מהו חיוב או כיצד לאסוף הכנסות. הנחות אלה נותרות, במרבית 
המקרים, ללא בחינה במשך עשורים. הצגתן של אסטרטגיות מחירים, חיוב 

ובעלות חדשות יכולה להכניס יתרון תחרותי שקשה מאוד לשכפל.

התוצאות הצפויות
אן אנו מצפים להגדיר את הדרכים 

השונות שבהן אנו יכולים לייצר 
הכנסות מכל אחד מפלחי הלקוחות. 

סוגי תזרימי ההכנסה )משמאל לימין(: דמי שימוש )אירוח במלון אקולוגי(, מכירת נכסים 
)מוצר אקולוגי או מכונת כביסה אקולוגית(, פרסום )שלט פרסום למוצר/שירות אקולוגי( 

ודמי שכירות )מכונית חשמלית(.

הצגתן של אסטרטגיות מחירים, חיוב ובעלות 
חדשות יכולה להכניס יתרון תחרותי שקשה 

מאוד לשכפל.

2.7 תזרימי הכנסה 
הגדר מהיכן מגיעים תזרימי ההכנסה שלך, ומקסם 

אותם מכל אחד מפלחי הלקוחות שלך! 
עבור לתרגיל 17. תזרימי הכנסה 

)חוברת העבודה, עמ׳ 128(.

לאחר תרגיל זה, תוכל להשוות 
את מבנה העלות ותזרימי 

ההכנסה כדי להעריך את הרווח 
הפוטנציאלי שהעסק שלך יכול 

לייצר, באמצעות תרגיל 18.
עלויות ותזרימי הכנסה – סיכום. 

)חוברת העבודה, עמ׳ 66(

2.7 תזרימי הכנסה
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כיצד ליצור תזרימי 
הכנסה?

אנו חייבים לקבל מושג מדויק על חשיבותו של כל זרם הכנסות ומי מהם 
מתאים בצורה הטובה ביותר לפלח לקוחות ולערוץ מסוים. 

מכירת נכסים
מכירת נכסים מסווגת ככזו אם המוכר נותן לקונה שליטה 
מוחלטת על המוצר כנכס, לאחר ביצוע התשלום. במילים 

אחרות, המוצר מועבר מזוג ידיים אחד לשני כשבתמורה 
מבוצע תשלום. לדוגמה, כאשר יזם מוכר מוצר )לדוגמה, 

תפוח אורגני(. 

דמי שימוש
השימוש בשירות מסוים נמכר, הסכום המשולם תלוי 

בשימוש. לדוגמה, חיובי לקוחות במלון אקולוגי עבור סוג 
החדר והלילות ששהו בו. 

שירות משלוחים מחייב לקוחות עבור כל משלוח של 
חבילה ממקום אחד לאחר.

דמי מנוי 
כאן נמכרת גישה רציפה או חוזרת לשירות. מכון כושר 

מוכר לחברים בו מנוי חודשי או שנתי עבור הגישה 
למתקני האימונים שלו. 

השאלה / השכרה / החכרה
זרם ההכנסות נוצר על ידי הענקת זכות בלעדית למישהו 
על נכס מסוים לפרק זמן קבוע בתמורה לתשלום קבוע. 

המשאילים מקבלים הכנסות חוזרות, והשוכרים משלמים 
חלק קטן מהעלות המלאה של הבעלות. שכירויות 

)מכוניות, בתים, מיכון וכד׳( הן דוגמאות מקובלות.

רישוי
כאן בעלי התוכן שומרים על זכויות היוצרים ומוכרים 

רישיונות לצד שלישי. חברות מדיה משיגות את ההכנסות 
שלהן בצורה כזו, כפי שעושים בעלי פטנטים על 

טכנולוגיות מסוימות.

דמי תיווך
כאן ההכנסות נובעות משירות תיווך המבוצע מטעמם 
של שני צדדים או יותר. מתווכים וסוכני נדל״ן מרוויחים 

עמלה בכל פעם שהם מבצעים התאמה מוצלחת 
בין קונה ומוכר. יזם ירוק יכול להיות מתווך ומחבר בין 

חקלאים אורגניים ולקוחות, ולספק פלטפורמה המקלה 
על ביצוע עסקאות, כאשר הוא מקבל עמלה בכל פעם 

שמושלמת עסקה. 

פרסום
עמלות עבור פרסום מוצר, שירות או מותג מסוימים 

מהוות את הבסיס לזרם ההכנסות. עיתונים ותעשיית 
המדיה באופן כללי מסתמכים על גישה זו, שהתרחבה 

לפרסום באינטרנט ומכירות תוכנה.

תזרימי הכנסה חיוניים בעסק 
שלנו וניתן לייצרם בהרבה דרכים 

שונות!

2.7 תזרימי הכנסה
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עצות למדריכים

עודד את היזם הירוק לחשוב על מודלים חדשים להכנסות מעבר למכירת 
נכסים מקובלת. תן להם לחשוב אם הם יכולים לקבל הכנסות על ידי הצעת 

שירות ולא על ידי מכירת מוצרים, מאחר שזו עשויה להיות דרך מעניינת 
לצמצם את ההשפעה הסביבתית תוך קבלת הכנסות רציפות. 

הם יכולים לחשוב גם על מודל פרימיום )Freemium(, המציע הן שירותי 
חינם והן שירותי פרימיום )Premium(. במקרה זה, מרבית המשתמשים לא 

יוכלו לשלם עבור המוצר/השירותים, אך הם יראו פרסומות, המייצגות את זרם 
ההכנסה המרכזי, יחד עם תשלום המשולם על ידי אלה שאינם רוצים לראות 
פרסומות או המעוניינים ליהנות משירותים נוספים אשר משתמשים אחרים 

אינם מקבלים.

מנגנוני תמחור
תזרימי הכנסה יכולים להיות בעלי מנגנוני תמחור שונים, כדוגמת רשימת 

מחירים קבועים, מיקוח, מכירה פומבית, תלוי שוק, תלוי נפח או ניהול תשואה 
 .)yield management(

לדוגמה, מחירים קבועים מבוססים על משתנים סטטיים ונשארים ללא 
שינוי. עם זאת, הם עשויים להיות כפופים להנחות בהתאם למספר הפריטים 

הנרכשים או השירות הנדרש )המחיר עשוי גם להיקבע באופן ספציפי עבור 
פלח לקוחות מסוים(. מנגד, מחירים דינמיים תלויים בתנאי השוק וכפופים 

לכוח ולמיומנויות המו״מ של הרוכש. במקרה של ניהול תשואה, המחיר תלוי 
במלאי ובזמן הרכישה )כפי שקורה עם מושבים במטוס או חדרי מלון(. כאן, 

האתגר הגדול של היזם יהיה לקבוע את המחיר בהתאם לאסטרטגיה.

יהיה מעניין אם תוכל לחשוב מעט על פירוט מנגנון קביעת המחירים שלך 
באמצעות אינטראקציה עם לקוחות וקבלת משוב מהם, ולחשוב על הערך 

האמיתי )או הצפוי( שלו.

יהיה מענין אם תוכל לחשוב מעט על פירוט 
מנגנון קביעת המחירים שלך באמצעות 

אינטראקציה עם לקוחות וקבלת משוב מהם, 
ולחשוב על הערך האמיתי )או הצפוי( שלו.

עצות ליזמים ירוקים
כדאי להכיר מודלים עסקיים חדשים!

בעשורים האחרונים מתפתח והולך דפוס צרכנות הגיוני יותר: קנייה ממקורות 
מקומיים, העדפת איכות גבוהה ויקרה על פני איכות נמוכה וזולה, טיפוח צרכנות 

בלולאות קטנות, ועוד. אנו עדים כיום לדפוסי צרכנות חדשים, בעקבות הדאגה 
המוגברת לסביבה ולבריאות. וביתר פירוט: הכלכלה ה׳מעגלית׳ והשיתופית נוטה 
להדק את הקשרים בין קהילות לבין הגורמים הפועלים בזירה וללכד אותם סביב 

מטרות משותפות, שתכליתן לצמצם את השפעת האדם על הסביבה ולמחזר 
משאבים בדרך יעילה יותר.

מודלים עסקיים חדשים עשויים להתפתח מתוך הפרדיגמה החדשה הזאת של 
כלכלת השיתוף. יש בכך מעבר מכלכלת בעלות לכלכלת שירות. למשל, אפשר 
שהתמורה שתשולם לך תעמוד ביחס ישר לחיסכון הממשי במים שיושג הודות 

לשירות שאתה מציע, במקום שתמכור מתקנים חוסכי מים.

2.7 תזרימי הכנסה
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תצלום: הבנק העולמי / לא ידוע

תיבת המטפורות

תזרימי הכנסה הם צורות ההכנסה להן אתה זקוק כדי לשלם עבור 
החומרים, כלי המטבח, החימום, השכירות וכד׳, ואז להכין ולבשל את 

הארוחה כראוי. אם האורחים שלך משלמים עור הארוחה שבישלת 
עבורם, זה יהיה זרם הכנסה שלך. אם הם אינם משלמים, אזי אחרים 

היו צריכים לשלם עבורה )מוסד ציבורי, ספונסרים וכד׳( כדי לאפשר לך 
לרכוש את החומרים ולבשל את הארוחה.

במקרה של מסעדה, ההכנסה תגיע מחשבונות הלקוחות. במקרה זה, 
הלקוחות ישלמו מחיר קבוע עבור תפריט הכולל מתאבן, מנה עיקרית 
ומשקאות, או שהם יכולים לשלם מחיר קבוע כדי לקבל גישה למזנון 

)במקרה כזה, הם יכולים לאכול ככל שיחפצו(. עשויות להיות גם 
אפשרויות נוספות הזמינות במסעדה! 
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לאמיר רוקמן ולתומר זקסנברג היה רעיון: להקים עסק 
בתעשיית התיירות. הם ביססו את הניתוח שלהם על 

מגמת התיירות הצומחת בישראל. הם גילו הזדמנות נישה 
בדמות סיורי אופניים. טיולי אופניים היו פופולריים למדי 

בחו"ל, אך בישראל לא היה אף מפעיל במגזר זה. 

מכיוון שלא הייתה להם כל תחרות, היה עליהם להקים 
את השוק וליצור את הביקוש. הם מיקדו את הצעתם 
בשירותים באיכות גבוהה שכוונו ללקוחות תובעניים. 
הצעת הערך שלהם נבנתה סביב החששות בנושאי 

בטיחות ונוחות: צוות מיומן ביותר, לוגיסטיקה יעילה ותכנון 
הסיורים חייבו משאבים ניכרים: עלויות השקעה, עלויות 
הפעלה, עלויות צוות. רכישת האופניים, תכנון הנתיבים, 

חומרי התקשורת והדרכת הצוות היו ׳העלויות הקבועות׳ 
המרכזיות. תחזוקת האופניים וכלי הרכב, העסקת צוות 

עונתי ודלק לתחבורה ייצגו את העלויות המשתנות 
המרכזיות. 

המיצוב האסטרטגי של חופשות אופניים אקולוגיות, היה 
בבירור סביב איכות, ולכן נטה לכיוון נפח פעילות מצומצם. 

היה צורך בהגדרת מנגנוני תמחור חכמים בהתאם 
לסטנדרטים גבוהים אלה: ניתן לגבות מחירים גבוהים 

כדי למקסם את זרם ההכנסה. בכך התאפשר קיומם של 
שוליים אישיים רחבים עבור כל סיור אופניים שנמכר. 

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
׳רעיון פשוט ללקוחות תובעניים׳

שם החברה:
Ecobike Cycling Vacations

המדינה:
ישראל

פעילות:
טיולי אופניים

שנת הקמה:
2008

הון התחלתי:
8,000  אירו

היזם:
מר אמיר רוקמן ומר תומר זקסנברג

0405
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בדיקה

3
שלב זה עוסק בבדיקה ואימות של הפתרון העסקי 
שלנו בשוק. כפי שהוסבר בשלב 2, כל חלק מרכזי 

במודל הקנבס לעסקים ירוקים )אב טיפוס( מחייב 
אימות של ההשערה עליו הוא מבוסס. באמצעות 

איטרציות רבות, בתנאי שוק ההולכים ונעשים 
אמיתיים, אנו מסוגלים לעדן את אב הטיפוס שלנו עד 

לקבלת פתרון מיטבי המתאים לשוק ויוצר ערך חברתי 
וסביבתי מרבי. מסיבה זו, האסטרטגיה שאומצה 

סובבת סביב יצירה משותפת של אבות טיפוס, 
בשילוב עם לקוחות ובעלי עניין, מתוך רצון להרחיב 
בהדרגה את הטיפול בצורכיהם ולמטב את שילובם.

3.1 השערת הבדיקה
3.2 אמת את התוצאות והרחב

02 הקם עסק ירוק משלך!01030405
מדידה ושיפורבדיקהבנייהשרטוט והגדרה חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון יישום
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3. בדוק את המודל העסקי הירוק שלך

סיכום

דבר אינו מחליף את המציאות. כאשר יש ברשותנו מודל עסקי שיש לבדוק 
)הוגדר בשלב 2(, זה הזמן להריץ בדיקות, לאמת את התוצאות ולהרחיב 

בדיקות אלה בהדרגה כדי לקבל תנאי שוק אמיתיים. בפועל, אנו בונים אבות 
טיפוס )מבצעים קירוב של הפתרונות העסקיים, שמודלו על ידי מודל קנבס 

לעסקים ירוקים( על בסיס סדרה של השערות )הנחות עליהן בנוי אב הטיפוס(, 
אשר לאחר מכן נבדקות בתהליך איטרטיבי בשוק, כדי לאמת או להפריך אותן, 

ובהתאם לכך לעצב ולעצב מחדש בהתמדה את הפתרון.

חמישה גורמים בסיסיים מחייבים אימות: בעיות וצרכים, פלחי לקוחות, שילוב 
בעלי עניין, הצעת הערך והמודל העסקי.

התוצאות הצפויות
כאן אנו מצפים להגדיר פתרון 
עסקי מיטבי, במובן של יצירת 

ערך ושילוב מרביים, הקיימות של 
המודל העסקי ומוכנות השוק 

)התאמה לשוק(. משמעות הדבר 
היא כי כל ההשערות מאומתות 
במלואן ומורחבות לתנאי השוק.

מעגל איטרטיבי של פיתוח עסק ירוק: תחילה אנו בונים אב טיפוס )שלב 2( ואז אנו בודקים וחוזרים על 
ההשערות בדבר בעיות וצרכים, לקוחות, בעלי עניין, הצעת הערך והמודל העסקי.

בדיקה איטרטיבית באמצעות גישה בעלת 4 שלבים.

בדוק את המודל העסקי 
הירוק שלך

יצירת אב טיפוס של הפתרון באמצעות יצירה 

משותפת ובדיקת שוק איטרטיבית
 עבור לתרגיל 19. מודל עסקי

)חוברת עבודה, עמ׳ 138–143(
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אנו מתכננים ומבצעים בדיקות שוק מתאימות כדי לבדוק את ההשערות 
המונחות בבסיס אב הטיפוס. לשם כך, עלינו לזהות ולתעדף הנחות אלה, 

הנבנות סביב ארבעה תחומים מרכזיים במודל הקנבס. כל אחת מהן יכולה 
לעבור בדיקה, למרות שבדיקות מקדימות מסוימות יכולות לבדוק כמה מהן 

במקביל, כדוגמת הצעת הערך והמודל העסקי במקרה של בדיקות במצב 
הקרוב לשוק. כל בדיקה משתמשת במטריצה משל עצמה ויכולה לרוץ 
במספר איטרציות, כאשר אנו מתקרבים בהדרגה לתנאי שוק אמיתיים. 

חמש הנקודות הבאות שיש לבדוק מובאות להלן:

1. בעיות וצרכים
למרות שאין כל תיבה שכותרתה ׳בעיה׳ בקנבס, מושג 

זה קשור בצורה מובנית לשלבים המוקדמים שבוצעו 
לצורך קביעת החזון והגדרת המשימה )קרי, תרגיל 

זיהוי בעיות וצרכים(. אפילו אם היזם יכול להגיע עם 
פתרון עסקי מדויק, עליו לוודא שהפתרון יתמודד עם 

את הבעיה הנכונה. אכן, עליו להימנע לחלוטין מבזבוז 
זמן על פיתוח פתרון שאיש אינו זקוק לו. היבט זה של 

אימות בעיות ניתן לביצוע בקלות, על ידי שיחה עם 
מספר מומחים, או אפילו על ידי בדיקת ׳ההשערות של 

הבעיות׳, במהלך הראיונות עם בעלי העניין. 

2. שילוב בעלי העניין
בהרחבת ההיקף לכלל המערכת האקולוגית של בעלי 

העניין, מטרתנו צריכה להיות אימות השאלה האם 
התפיסה המשוערת שלהם מתאימה בפועל לחזון 

ולתוכניות שלהם. האסטרטגיה הטובה ביותר בנוגע לכך 
היא יצירה משותפת של הפרטים הקטנים בחילופי ׳תן 

וקבל׳ עימם, עד להגעה לאיזון מוסכם. 
התייעצויות, פגישות, שולחנות עגולים, סדנאות או 

אירועים בנושאים הקשורים ליעדים העסקיים, ואשר 
בהם בעלי עניין רבים משתתפים, יכולים להוות מדד טוב 

לנכונותם להשתלב.

מטריצות למדידת השילוב של בעל עניין ניתן לבנות סביב 
כמות הנוכחים, רמת ההשתתפות, ההתלהבות מהנושא, 

הנכונות להשתלב עוד ומשוב/שביעות רצון.

3. פלחי לקוחות
במטרה לאמת פלחי לקוחות, היזם הירוק נדרש להיפגש 
עם לקוחות אמיתיים ולאסוף נתונים עליהם ולבדוק את 
הצרכים, השאיפות, הרווח והכאב שלהם וכד׳. מטריצות 

מתקבלות פשוט על ידי התשובות )האיכותיות או 
האיכותיות למחצה( לשאלות שהוצגו.

קבוצות מיקוד, ראיונות, מסדי נתונים ושיחות ברשתות 
החברתיות הם כולם ערוצים טובים לבדיקת הצרכים, 
השאיפות, הרווח והכאב של הלקוחות שלנו. זוהי גם 
הזדמנות לבדוק ולזהות את ערוצי הלקוחות הטובים 

ביותר ונקודת המגע הטובות ביותר.

4. הצעת ערך
כאן המטרה היא למעשה למדוד את המידה שבה תופסים 

ומעריכים הלקוחות ובעלי העניין את הערך שאנו יוצרים 
עבורם. לשם כך, עלינו לבנות אבות טיפוס המסוגלים 

לספק חלק מהערך, או את כולו, לשחקנים אלה. גרסאות 
מצומצמות או פעילות למחצה של השירותים/המוצרים 

שלנו עשויות לסייע בתחום זה. המטריצות שוב מקושרות 
לתגובות המשתתפים לבדיקה: רמת שביעות רצון, משוב 

וסקרנות/דרישה לקבל עוד.

כדי לבדוק את הצעת הערך עלינו לבנות אבות טיפוס 
המסוגלים למסור אותה ללקוחות ולבעלי העניין, ואז 

למדוד כיצד הם תופסים, ובסופו של דבר כיצד הם 
מעריכים, את ההצעה.

כל בדיקה משתמשת במטריצה משל עצמה 
ויכולה לרוץ במספר איטרציות, כאשר אנו 
מתקרבים בהדרגה לתנאי שוק אמיתיים.

3.1 השערת הבדיקה 

3.1 השערת הבדיקה
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כרטיסי חוברת עבודה
בחוברת העבודה, ניתן להשתמש בשני סוגים שונים של כרטיסים כאשר 

בודקים את ההשערות המרכזיות לגבי בעלי העניין, פלחי הלקוחות והצעת 
הערך: ׳כרטיס הגילוי׳ וכן ׳כרטיס תובנות/דברים שנלמדו׳. לפיכך, ניתן 

להשתמש בכרטיסים אלה כדי לאמת את הזיהוי שביצענו לגבי בעלי העניין 
והלקוחות כאחד ולקבל מהם משוב בנוגע לשילובם בהצעת הערך ואישורה.

הבדיקה מתמקדת: בכרטיס הגילוי לאיסוף מידע, תובנות ודברים שנלמדו 
מהבדיקה. 

זיהוי ההשערות שיש לבדוק והשאלות לאימותן.

עצות למדריכים

תהליך הבדיקה בחוברת העזר מוצג בשלב 
3, לאחר תכנון מודל הקנבס לעסקים ירוקים 

)שלב 2(. עם זאת, שים לב כי בכל עת על 
היזמים בדוק ולאמת השערה כדי להמשיך. 

לכן, עליהם לאמת השערות אודות בעלי העניין, 
הלקוחות והצעת הערך, כאשר הם עוברים בין 
מושגים אלה בשלב 2. בפועל, משמעות הדבר 
היא כי כאשר הם משלימים את כרטיסי ׳בעלי 

עניין׳ ו׳הלקוחות׳ או כאשר הם מגדירים את 
׳הצעת הערך׳, עליהם לבצע עבודת שטח כדי 
לאמת את כל ההשערות. מסיבה זו, בשלב זה 

היזמים כבר ביצעו חלק מהבדיקות.

3.1 השערת הבדיקה
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5. מודל עסקי

המטרה שלנו בנקודה זו היא פשוטה וברורה: לאמת את 
המודל העסקי, כלומר, לקבל התאמת מוצר/שוק. בשלב 
זה, כאשר יש ברשותנו מודל עסקי שלם, משמעות הדבר 

היא כי גורם הכסף מתווסף למשוואה, והוא בסופו של דבר 
שיקבע את הזירה במצב הקרוב לשוק. בנוסף, הבדיקות 

לגבי המודל העסקי משמשות גם בדרך כלל לחיזוק או 
לערעור המידע שנאסף והמסקנות הזמניות שהוסקו 

מהניתוחים הקודמים. 

בפועל, זהו הזמן לבנות אב טיפוס שלא רק מעביר 
את הערך שרצינו למסור, אלא גם עושה זאת באופן 

שהלקוחות מעוניינים לשלם עבורו את המחיר/התעריפים 
הנכונים. הבדיקות כאן הן באופן בסיסי מנגנוני מכירה 

או טרום-מכירה, או אף פרויקטי פיילוט קטנים, שתמיד 
כוללים איתות מחיר והערכת עלות. המטריצות הן 

פשוטות: מצד אחד הן מודדות עלויות, לרבות שביעות 
הרצון של הספקים והשותפים מהתמורה שקיבלו; ומצד 

שני, עליהן לאפשר את ההתוויה וההערכה של הגרסה 
הראשונה של המודל העסקי )נתיב הלקוחות ממשיכה 

למכירות(: מספר הלקוחות שנמשכו ושולבו, וכמות 
הרכישות, לדוגמה.

כדי לאמת את המודל העסקי, אנו בונים אבות טיפוס 
המעבירים ערך באופן שהלקוחות מעוניינים לשלם עבורו.

בחוברת עבודה זו, כרטיס בדיקת המודל העסקי משמש 
 לצורך בדיקת המודל העסקי העומד בבסיס הצעת 

הערך שלנו. הוא מסייע לנו לאסוף משוב מהלקוחות 
אודות חוויית הרכישה, לרבות פרמטרים כגון איכות, 

משלוח ומחיר.

הבדיקה שבמוקד: קביעת השערות לבדיקת המודל העסקי. הבדיקה שבמוקד: כרטיס שביעות רצון מאפשר לאסוף מידע ספציפי על קבלת המוצר/
השירות על ידי הלקוחות.

3.1 השערת הבדיקה
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לאחר ביצוע כל בדיקה, עלינו להעריך את התוצאות. 
אנו עשויים להתמודד עם שני מצבים:

1. אם ההשערות וההנחות מוכחות כשגויות, עלינו לשנות אותן על ידי חזרה 
להגדרתן והתאמת המודל העסקי )בנייה מחדש של אב טיפוס חדש לאחר 

התאמת הפרמטרים(.

2. אם ההנחות מוכחות כנכונות, אנו נמצאים במסלול הנכון ובמצב המאפשר 
הרחבה. שים לב כי שינוי ההנחות עשוי להשפיע על קנבס המודל העסקי, ולכן 

ניתן לבצע בדיקות חדשות בנוסף לשלב הבדיקות הקודם. בכל בדיקה, יהיה 
כדי שהפתרון שלנו יהיה פעיל, עליו להתרחב עלינו לבדוק אם הצעת הערך שלנו הושפעה.

מאב טיפוס לגודל השוק המיטבי שבו מושגת 
הקיימות שלו )התאמת מוצר-שוק(.

עצות למדריכים

שלב ההרחבה אידיאלי לגיוס כספים, מאחר 
שהיזמים הירוקים והמשקיעים הפוטנציאליים 
יכולים לעקוב בקלות אחר התקדמות העסק 

והתקרבותו למצב של קיימות )או לא(.

בתחילת התהליך, מרבית התשומות )ערך 
הפרמטרים( מגיעות ממחקר )מחקרי שוק( 

ותרגילי הדמיה; בעוד שכאשר אנו ממשיכים 
בבדיקות עוקבות, מידע זה מוחלף במשוב 

אמת )יצירה משותפת( מהשחקנים המרכזיים 
)לקוחות ובעלי עניין(.

עצות ליזמים ירוקים
אל תחשוש מכישלון!

כישלון הוא שלב הכרחי בדרך להצלחה, לכן 
הפקת למידה ושיפור מתמיד הם חלק בלתי 

נפרד מתהליך היזמות.

הרחבה מאב טיפוס לגודל שוק מיטבי.

3.2 אמת את התוצאות 
והרחב 

כאשר אומתו כל ההשערות )פלחי לקוחות, שילוב בעלי העניין, הצעת 
הערך והמודל העסקי אומתו(, אנו יכולים להמשיך לשלב האחרון בשלב 

הבדיקות: ההרחבה. 

שלב זה מורכב מהעלאת רמת הבדיקות לתנאים הקרובים יותר לתנאי 
השוק. לכן, ההרחבה מקרבת אותנו להפיכת העסק שלנו לעסק חי 

ופועל, או במילים אחרות, להגעה לגודל שוק מיטבי )רמת הייצור 
והמשאבים הקשורים לכך(. גם תהליך זה מבוסס על איטרציות.

3.2 אמת את התוצאות והרחב
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תצלום: Flickr / לא ידוע

תיבת המטפורות

למקרה המסעדה האקולוגית והמזון המקומי, חלק מהשערות הבסיס 
והבדיקות המתאימות שלהן מוצגות כאן.

פלחי לקוחות:
השערות: האם משפחות מקומיות ממעמד הביניים שחשובה להם 
בריאות הילדים, חושבות שמזון אקולוגי הוא אפשרות טובה? האם 

חשובה להן התמיכה בחקלאים מקומיים? באיזו מידה הן בעלות מודעות 
סביבתית ומעוניינות לחנך את ילדיהן בנוגע לכך? 

בדיקה: הרצאה או שולחן עגול על ידי דובר בולט )טבח או דיאטנית( לגבי 
היתרונות של דיאטה אורגנית ומשתנה עבור ילדים. אירועים אלה ייערכו 

במקום נוח )כגון מתנ״ס( בשכונה וישווקו במקומות ציבוריים מרכזיים 
שבהם משפחות היעד עשויות לעבור. אנו יכולים לבדוק את הנוכחות, 

האם הן מתאימות לפרופיל היעד ומהי רמת העניין והמשוב שלהן.

שילוב בעלי עניין:
השערות: האם החקלאים המקומיים יהיו מעוניינים לספק את 
 התוצרת שלהם ישירות למסעדה שלנו? ולהשתלב בפעילויות 

סיוע/קידום/חינוך כמו שווקים שבועיים במסעדה או ביקורים 
חודשיים בחוות שלהם? האם המשפחות מעוניינות ליצור 

אינטראקציה עם חקלאים וללמוד על פעילותם? 

בדיקה: השתתפות ביריד אוכל מקומי עם דוכן המציע מזון אורגני 
טעים לכל הגילאים, ואירוח החקלאים סביב הדוכן להסבר על 

המתכונים שלהם ועל הדרך שבה הם מגדלים את תוצרתם. אנו 
יכולים לספור את מספר המשתתפים, את רמת האינטראקציה 

והעניין שלהם באפשרויות נוספות. בנוסף, שיחות עם חקלאים על 
האפשרות של שילוב בפרויקט המסעדה כפי שצוין.
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הצעת הערך:
השערות: מה יעריכו הלקוחות הפוטנציאליים שלנו יותר מכל: 

תפריט מגוון, איכות, טעם...? האם אכפת להם מתעודת מזון אורגני 
וסחר הוגן במזון/במסעדה? האם הם רואים את הקשר בין בריאות, 

סביבה וקהילה? האם הם מעוניינים להשתתף באופן פעיל במסעות 
החינוך והעלאת המודעות המוצעים? האם הם מעוניינים ללמוד על 

נוהגי החקלאות המסורתיים? 
האם שירות גנון עם משחקים הקשורים לסביבה וסיפור סיפורים 
הוא בעל ערך עבורם בשעת הסעודה? בנוגע לחקלאים, האם הם 

רואים ערך בקידום עצמם דרך הפעילויות שאורגנו? 

בדיקה: ניתן לשלב זאת עם הבדיקה הקודמת, פשוט על ידי 
הוספת תחרות טעימת מתכונים אורגניים, ופעילויות חינוך נוספות 
המערבות חקלאים, ילדים ומשפחות באווירה מהנה ותוססת. נוכל 

למדוד את רמות ההשתתפות הכלליות בפעילויות משנה שונות, וכן 
את המשוב והעניין בידע ושילוב נוספים.

מודל עסקי:
השערות: מה תהיה העלות של קניה ישירה מחקלאים? 

מה יהיו המחירים הנובעים מכך )לכיסוי העלויות( והאם הם 
סבירים עבור משפחות היעד? האם אפשרי לאסוף את הכסף 

הנדרש להשקעה הראשונית?

בדיקה: מסע טרום-מכירה של מימון המון לגיוס הכספים עבור 
ההשקעה הראשונית הנדרשת, המציע, כפרס, ארוחה מלאה 
למשפחה ביום ההשקה, במחיר ההופך את המודל לבר קיום. 

נוכל למדוד את כמות ה׳תורמים׳ במסע, שייתן לנו הערכה 
ישירה של הדרישה באיתות המחיר שנקבע.

ת
ימלועה קנבה :םולצ
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תיאור

מכיוון ששוק התפוחים המקומי היה רווי וייצוא תפוחים 
גולמיים עבר מיתון משמעותי, חקלאי לבנון נאלצו 

לזרוק כמויות עצומות של תפוחים בכל שנה, מאחר 
שהייצור עלה על הצריכה. 

הרעיון של ייבוש תפוחים נראה רלוונטי למניעת הפסדי 
המזון. רביח ואשתו החליטו להפוך את רעיון צ׳יפס 

התפוחים הלבנוני למציאות, מכיוון שהם האמינו שזה 
הזמן הנכון לרעיון מעין זה, שהנו בעל השפעה חברתית 

וכלכלית גדולה על הקהילה המקומית ומהווה עסק 
מתגמל עבורם. בנוסף, אנשים רבים נטו לכיוון הרגלי 
מזון בריאים יותר, במיוחד על ידי העדפת מזון מקומי. 

הפרויקט אמור לעודד את תעשיית המזון החקלאי של 
המדינה ובמקביל לתמוך בחקלאי התפוחים ולהציע 

הזדמנויות תעסוקה חדשות לקהילה המקומית. 
כדי להתאים לטעמם של כל האנשים המחפשים 

דרך בריאה יותר לחיות ולאכול, על s׳Appy להיות 
זמינה בסופרמרקטים, בבתי ספר, במכוני כושר ואף 

במועדונים, עם טעמים שונים.

הרעיון, למרות שהוא מפתה, מחייב אישור, במיוחד עקב 
עלויות ההשקעה הגבוהות הנדרשות להשקתו. שניהם 

החליטו לפעול על פי גישת הבדיקה האיטרטיבית: 
ח׳אליף ומוסאלם יצרו קשר עם החקלאים והדיאטנים 

המקומיים, אשר רבים מהם הביעו תמיכה ברעיון 
שלהם. 

לאחר מכן הם החלו להשתמש במכונת ייבוש כדי 
לבדוק את הרעיונות שלהם. האסטרטגיה שלהם כללה 

בדיקה של המוצר בלבנון בסופרמרקטים, מכוני כושר 
ובתי ספר מקומיים. בדיקות הטעם הראו כי המוצר היה 

טוב יותר מחלופות אחרות הקיימות בשוק.

כיום הם חושבים על התרחבות לחו״ל, תוך גיוון טווח 
המוצרים שלהם לעגבניות מיובשות ואולי לקוקטייל של 

פירות מיובשים בשקית.

שם החברה:
Appy׳s

המדינה:
לבנון

פעילות:
תעשיית המזון

שנת הקמה:
2003

הון התחלתי:
)לא ידוע(

היזם:
הגב׳ מאיה מוסאלם ומר ראביח ח׳ליף

0405

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
׳רעיונות עסקיים סובבים אותנו׳

תצלום: Flickr / לא ידוע

מדידה ושיפור יישום
הקם עסק ירוק משלך!
 חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

3.2 אמת את התוצאות והרחב
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יישום

4
לאחר שאימתנו בהצלחה את המודל, עלינו לתכנן 
בקפידה את הפיתוח והניהול של העסק שלנו, ואז 

להמשיך בפעילות. גישה רב ממדית לתכנון נוגעת בכל 
תחום מרכזי של העסק, כל אחד בכלי משלו וכולם פועלים 

בהרמוניה. יחדיו, הם מספקים ידע מקיף לגבי האופן 
שבו פועל העסק שלנו בשוק, וכיצד לנהל אותו ולחזק 

את ביצועיו. הפעלת עסק בצורה יעילה משמעותה לפיכך 
שימוש נבון בכלים אלה, הן על בסיס יומיומי והן בטווח 

הארוך כאשר אנו שואפים להשיג את היעדים.

4.1 תוכנית כספית ומימון
4.2 תוכנית ניהול משפטית

4.3 תוכנית ביצוע
4.4 תוכנית פעולה וניהול

הקם עסק ירוק משלך!
מדידה ושיפורבדיקהבנייהשרטוט והגדרה חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון יישום
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הבנה, גיוס וניהול נכון של המשאבים הכספיים מהווים דרישות חובה לכל 
עסק כדי שיצליח למלא את יעדיו. לפיכך, כדי לקבוע את הקיימות )היתכנות 

כספית( והמוכנות להשקעה של רעיון עסקי, אנו פונים לתוכנית עסקית 
ולנתוני המכירות האמיתיים )לדוגמה, פעילות השנה הראשונה(, כדי לגבות 

אותו ולמשוך משקיעים פוטנציאליים. בנוסף למשקיעים המסורתיים ולבנקים, 
צומח גל חדש של מנגנוני מימון )מימון המון, קואופרטיביים פיננסיים, אשראי 

זעיר, בנקים אתיים וכד׳(, התואמים לחלוטין את המאפיינים המובנים של עסק 
ירוק ועולים בפופולאריות ובנגישות שלהם.

התוצאות הצפויות
כאן אנו מצפים להשיג תוכנית 

עסקית, אותה יהיה עלינו להתאים 
לתוצאות העסקיות האמיתיות 

כשיהיו זמינות.

תמונה המייצגת תוכנית פיננסית.

התוכנית הפיננסית מאזנת בין ההכנסות 
וההוצאות, חוזה את תזרימי מזומנים 
ומעריכה את השווי הנקי של החברה

4.1 תוכנית כספית ומימון
חישוב המספרים להשגת קיימות וגיוס כספים. 

4.1 תוכנית כספית ומימון

עצות למדריכים

זכור כי כל התהליך שעבר היזם הירוק עד 
כה אמור לספק לו מרכיבים ברורים לכתיבת 

התוכנית העסקית שלו. לפיכך, תוכנית עסקית 
זו של הדור החדש תיבנה על בסיס עובדות 

מבוססות ומוכחות בשטח, ולא על השערות.
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דוח הכנסות
הדוח מורכב מחשבון רווח והפסד פרופורמה, המשלב את 

התחזיות הבאות לשלוש השנים הבאות:

א. תחזית מכירות: הערכת המכירות, על בסיס חודשי 
בשנה הראשונה, ועל בסיס חודשי או רבעוני בשנים 

שלאחר מכן.

ב. תקציב הוצאות: העלות בפועל של ביצוע תחזית 
המכירות. עושים הבחנה בין עלויות משתנות וקבועות, 

ואת הריביות והמיסים מעריכים )תחזית אינה חשבונאות(.

ג. ניתוח נקודת האיזון: הערכת הקיימות הפיננסית. עסק 
בר קיימא מגיע לנקודת האיזון בתוך פרק זמן סביר, ואז 

הוא מסוגל לייצר רווחים

מאזן
המאזן מספק מידע לגבי מה שנמצא בבעלות החברה 
)נכסים(, מה היא חייבת )התחייבויות( ושווי העסק )שווי 

נקי, או השקעת הון אם הוא שייך לבעלים או לבעלי 
המניות( נכון לתאריך ספציפי, בדרך כלל בסוף השנה 

הפיסקלית.

דוחות כספים

תחזיות תזרים מזומן
דו״ח זה מציג את הכסף הפיזי הנכנס והיוצא של העסק 

שלנו. תזרים מזומן הוא ללא ספק מלך העסק שלנו. 
התזרים מבוסס בחלקו על תחזית מכירות, שורות במאזן, 
והנחות אחרות. כאשר משיקים עסק חדש, עלינו להתחיל 

בחיזוי דו״ח תזרים מזומן המפורט ל-12 חודשים.

הוצאות
הוצאה היא עלות מסוימת שנוצלה כאשר החברה ביצעה את הפעילויות 
מייצרות הרווח המרכזיות שלה. לפיכך, עלות יכולה להיות או שלא להיות 

הוצאה. אנו נמחיש את ההבדל בין עלות והוצאה בעזרת הדוגמה הבאה: נאמר 
שהחברה שלך היא עסק להסעדה ותפעיל את האירוע הגדול ביותר שלה 

הערב. בבוקר, החברה שלך רכשה מעט יותר ממה שהיא ציפתה להשתמש, 
למקרה שהיא תזדקק לכך. מוצרי הנייר שהיא רכשה היו בעלות של 500 דולר, 

ורק 400 דולר מפריטי הנייר היו בשימוש באירוע שהתקיים היום. 100 דולר 
הנותרים הועברו לחדר האחסון של החברה לשימוש באירועים שבהם היא 

תבצע הסעדה בשבועות הבאים. בדוגמה זו, העלות בסך 500 דולר מורכבת 
מהוצאה בסך 400 דולר ונכס בשווי 100 דולר.

התוכנית הפיננסית מורכבת משלוש אסטרטגיות פיננסיות, והניתוחים 
המתאימים שלהן:

תכנון פיננסי טוב כרוך בחיזוי מכירות 
והוצאות, הערכת הקיימות )נקודת האיזון(, 

טיפול בנכסים והתחייבויות, חיזוי השווי הנקי 
ותזרים המזומן.

4.1 תוכנית כספית ומימון



יישום

04

מדידה ושיפורבדיקהבנייה

020305

שרטוט והגדרה

הקם עסק ירוק משלך!01
 חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

109

נקודת האיזון
נקודת האיזון היא נפח המכירות שבו העסק מרוויח בדיוק אפס. הנקודה 

מוצגת בצורה גראפית כנקודה שבה עקומת סה״כ ההכנסות ועקומת סה״כ 
העלויות נפגשות. מנקודה זו ואילך, החברה תהיה רווחית. 

על ההנהלה לעקוב ברציפות אחר נקודת האיזון, כדי להורידה ככל שניתן. 
הדרכים לעשות זאת הן:

מימון
חלק בלתי נפרד מהמאזן קשור לצורכי ההשקעה, או לכמות הכסף הנדרשת 
לחברת סטארט-אפ בשלבים הקריטיים של התפתחותה, כמו הקמתה )כדי 

שתוכל לפעול( או צמיחתה )לצורך הרחבה(. 

באופן מסורתי, בנקים )הלוואות(, תומכים עסקיים )השקעות הון או הלוואות( 
או המנהל הציבורי )סובסידיות או הלוואות( היו המקורות המרכזיים והבלעדיים 

לכספים הזמינים ליזמים. 
כיום, האפשרויות התרחבו מאוד וקיים מגוון רחב של מנגנוני מימון לא שגרתיים 

לטובת עסקים ירוקים ודמוקרטיזציה של הכלכלה, לרבות:

ניתוח עלויות 
בחינה רציפה של כל העלויות הקבועות, כדי לראות האם 

ניתן לבטל מי מהן. ובנוסף, בחינה של העלויות המשתנות 
כדי לראות האם ניתן לבטל מי מהן, מאחר שבכך אנו 

מגדילים את השוליים ומורידים את נקודת האיזון.

ניתוח שוליים
 שים לב לשולי המוצרים ודחוף את המכירות של 

הפריטים בעלי השוליים הגדולים ביותר כדי להוריד את 
נקודת האיזון.

מיקור חוץ
אם פעילות מסוימת כרוכה בעלות קבועה, שקול 

להעבירה למיקור חוץ כדי להופכה לעלות משתנה 
ליחידה; בכך תוריד את נקודת האיזון.

מימון המון
פרויקט מגייס כסף )ומשווק את עצמו( באמצעות מספר 

רב של תורמים קטנים )האנשים, המשקיעים המשותפים( 
אשר, בדרך כלל באמצעות פלטפורמה מבוססת 

אינטרנט, מבצעים את התרומות )כשהם מתומרצים 
בפרסים או מתנות(, קונים ברכישה מוקדמת מוצרים/

שירותים או מבצעים השקעות הון. אם הם מבצעים 
השקעת הון, אזי התהליך נקרא מימון משותף, והתורמים 

הם אכן משקיעים. 

קואופרטיבים פיננסיים
קבוצת אנשים משתפת פעולה לשם הקמת קואופרטיב 
כדי לנהל באופן דמוקרטי קרן משותפת )תוספת חיסכון( 

ומעניקה הלוואות הוגנות וזולות לחבריה.

תמחור
נסה להפחית או לבטל את השימוש בשוברים או 

בהפחתות מחיר אחרות, מאחר שבכך מעלים את 
נקודת האיזון. בנוסף, העלה את נקודות המחיר בכל 

מקרה שבו פעולה זו מקובלת על הלקוחות שלך. 
קביעת אסטרטגיית תמחור נכונה היא גורם מרכזי 

בשמירה על נקודת איזון נמוכה. 

אשראי זעיר
הלוואות קטנות המותאמות לצרכים )כמויות, תקופות 

החזר...( של בעלי עסקים קטנים. קואופרטיבים פיננסיים 
מציעים בדרך כלל סוג זה של הלוואות.

בנקים אתיים
פילוסופיית בנקאות חדשה המושתתת על שקיפות 

)המלווים יודעים בדיוק להיכן הולך הכסף(, משקיעים 
אתיים )הכסף מושקע רק בפרויקטים בני קיימא( ותרומות 

הגונות וזולות ללווים.

מגוון רחב של מנגנוני מימון לא שגרתיים לטובת עסקים 
ירוקים ודמוקרטיזציה של הכלכלה, לרבות מימון המון, 

קואופרטיביים פיננסיים, אשראי זעיר ובנקים אתיים.

תוכנית פיננסית, המגובה בנתוני מכירות אמת, 
קובעת את הקיימות )היתכנות כספית( והמוכנות 

להשקעה של רעיון עסקי.

4.1 תוכנית כספית ומימון
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עצות למדריכים

צור דו״ח בגודל אחיד. ׳מהו דו״ח בגודל אחיד?׳ בוודאי תשאל את עצמך. זהו דו״ח 
הכנסות, עם פריט שורה אחד בלבד המיוצג כאחוז מהמכירות. קל לבצע זאת בעזרת 
גיליון אלקטרוני במחשב שלך, אך תוכל לעשות זאת גם בעזרת נייר. המכירות נטו הן 
תמיד 100% בשיא, וכל הוצאה מחולקת במכירות הכוללות כדי לקבל אחוז. לדוגמה, 

אם לחברה יש מכירות בסך 100 דולר ועלות סחורה שנמכרה בסך 50 דולר, הדו״ח 
בגודל אחיד ייראה כך: מכירות 100%, עלות סחורה שנמכרה 50%, רווח גולמי 50%. 

צור דו״ח השוואה שנה-לשנה. אינך יכול להעריך את הדוחות הכספיים עבור שנה 
אחת בלבד; יש להשוות אותם לשנים קודמות. הנוסחה היחידה שעליך לדעת לצורך 

חישובים אלה היא: )השנה הנוכחית/השנה הקודמת( – 1 = % השינוי. שוב, גיליון 
אלקטרוני מקל על תהליך זה אם ניתן לבצעו גם ידנית. באופן אידיאלי, יהיו לכך 

נתוני השוואה של שלוש או ארבע שנים. בדרך זו אינך בוחן רק שנה טובה או רעה 
במיוחד לצורך הניתוח.

התבונן בנתונים מפולחים. באמצעות בחינת פילוחי מכירות ונתוני הרווח, תוכל 
לקבוע אילו קווי מוצרים או עסקים פועלים מגבירים את המכירות בקצב מהיר מזה 

של אחרים. אם תוכל, נסה גם למצוא את הרווח התפעולי לכל מגזר עסקי. לאחר 
מכן התבונן בשולי הרווח עבור כל מגזר של העסק. יתכן ותופתע מרמות הרווחיות 

השונות של כל מגזר עסקי. השווה את המגזר בעל קצב גידול המכירות הגבוה ביותר 
למגזר בעל הרווח התפעולי הגבוה ביותר. אם זהו אותו מגזר, אלה הן חדשות טובות. 

פנה לאחר מהמקורות שניתנו בסעיף הדן בהפניות למידע וכלים נוספים. בנוסף, 
מומלץ ביותר לקבל את עזרתו של היועץ הפיננסי. במרכזי עסקים ויזמות בדרך כלל 

זמין אדם כזה.

עצות ליזמים ירוקים
האם עלי להיות עשיר כדי להקים עסק ירוק?

כדי להשיק מוצר או שירות, לא תמיד צריך השקעת ענק. ניתן לצמצם את עלויות 
הפיתוח בדרכים שונות. יתרה מזו, אין צורך שתפתח את הפרויקט המתוכנן לכל 
פרטיו בעצמך: מציאת שותף מתאים כדי להעביר חלק מהפעילויות למיקור חוץ 

יכולה לסייע לך לחסוך הרבה זמן וכסף.

עצות ליזמים ירוקים 
השקע מאמץ רב בשכנוע המוסדות המממנים!

מאחר שהשווקים ׳הירוקים׳ והמודלים העסקיים ׳הירוקים׳ עדיין לא התייצבו, 
המגזר הפיננסי לעתים נרתע ממימון של יוזמות עסקיות ירוקות. מתפקידך 

לשכנע אותם ברלוונטיות הכלכלית של הפרויקט שלך. 

יהיה מי שיהיה המממן או המשקיע שאתה מתכוון לפנות אליו, עליך להתכונן 
לפגישה זו ביסודיות. עליך להצליח להסביר באופן ברור את הצעת הערך שלך, 

לתאר את ציבור הלקוחות, כיצד העסק יהיה רווחי ומדוע אתה מייצג את 
הצוות המתאים למשימה – הכול בתוך 5 דקות. אם אתה נפגש עם משקיעים 

פוטנציאליים, עליך לזכור שברוב המקרים, הם יבססו את ההחלטה שלהם בראש 
ובראשונה על האישיות והמוטיבציה שלך, על מהימנות הצוות המנהל ורק לבסוף 

על ביצועי המוצר או השירות.

במצב אידיאלי, רצוי לגייס קודם כול ׳כסף מהבית׳ – ממשפחה, קרובים וחברים 
– כדי שיהווה תשתית להון התחלתי. דבר זה ישפר את עמדתך מול המוסדות 

הפיננסיים.

4.1 תוכנית כספית ומימון
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עסקים פועלים במסגרת הדינים החלים בכל מדינה, דבר המרמז על ציות 
למספר מסוים של תקנות ודרישות חוקיות. עובדה זו קשורה קודם כול לרגע 

שבו אנו מתחילים בפעילות, כאשר עלינו להחליט על המבנה המשפטי 
המתאים עבור העסק שלנו, כולל )משתנה בכל מדינה(: בעלות קניינית 

בלעדית, שותפות, חברה בעירבון מוגבל )בע״מ(, תאגיד, קואופרטיב או מיזם 
חברתי. בצמוד למבנה המשפטי שבחרנו, עלינו גם לצפות ולתכנן את ניהול 

כל ההיבטים המשפטיים הספציפיים הנוספים עימם נתמודד, כדוגמת זכויות 
יוצרים ופטנטים, טיפול במידע, חוזים ותנאים וכד׳.

תוכנית ניהול משפטית עוסקת בהיבטים המשפטיים הקשורים לעסק שלנו, 
לרבות המבנה המשפט על פי הוא פועל.

תיאור

בנוגע למבנה המשפטי, לא קיימת בחירה מושלמת המתאימה לכולם. 
התפקיד שלנו בנקודה זו הוא להבין כיצד כל אחד מהמבנים המשפטיים 

הזמינים )בדוק את הפרטים בכל מדינה( פועל, את הנקודות בעדו ונגדו, ואז 
לבחור את המבנה העונה בצורה הטובה ביותר על צרכינו ומתאים למודל 

העסקי שלנו.

ברגע שבו אנו מתחילים לפעול, עלינו לבחור את המבנה המשפטי עבור העסק 
שלנו המתאים בצורה הטובה ביותר לצרכינו ומתאים למודל העסקי שלנו.

לעיתים, חברות סטארט-אפ יכולות לאמץ גישה מתקדמת לסטטוס המשפטי 
שלהן, ולעבור ממבנה אחד לאחר כאשר העסק מתפתח. בנוגע לכך, הבחירה 

הראשונית הטובה ביותר יכולה להיות צורה שאינה התאגדות )ללא אישיות 
משפטית נפרדת( כדוגמת בעלות קניינית בלעדית, או שותפות, אם מעורבים 

בכך כמה בעלים. כל אחת מהצורות האלה פשוטה וזולה יחסית להקמה 
ולתחזוקה, והגיונית עבור עסקים שבהם החבות האישית אינה מקור מרכזי 

לדאגה. 

אם כן, אם נפח הפעילות מגיע לרמה מסוימת, יתכן כי יהיה כדאי )מבחינה 
כלכלית, פיסקאלית, משפטית ואישית( להתפתח למבנה משפטי מאוגד 

)אישיות משפטית ספציפית( כדוגמת חברה בע״מ, תאגיד, קואופרטיב או מיזם 
חברתי, הקובע את הגבולות לחבות האישית של בעליהם לגבי חובות ותביעות 

הקשורים לעסק.

התוצאות הצפויות
כאן אנו מצפים להגדיר תוכנית ניהול 

משפטית עם המבנה המשפטי 
שנבחר, ההיבטים המשפטיים 

המרכזיים שבהם יש לטפל והנהלים 
הניהוליים לביצועם.

4.2 תוכנית ניהול 
משפטית 

בחירת המבנה המשפטי המתאים ביותר 
וניהול ההיבטים המשפטיים

4.2 תוכנית ניהול משפטית
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חברות סטארט-אפ יכולות לעיתים לאמץ גישה 
מתקדמת לסטטוס המשפטי שלהן, להתחיל במבנה 

בלתי מאוגד ובמקביל לאמת את המודל שלהן 
ולהתרחב, ואז לעבור למבנה מאוגד כאשר העסק 

צומח ומגיע לבשלות.

לאחרונה, מספר גדל והולך של מדינות מוסיפות את הרעיון של ׳מיזם חברתי׳ 
לרפרטואר המשפטי שלהן. רעיון זה יכול להיות מוצג במגוון שמות, כמו חברה 

לתועלת הקהילה )CIC(. באופן כללי, הרעיון מייצג שלב חיובי לכיוון עסקים 
בעלי מטרה חברתית ו/או סביבתית המעוניינים להשקיע מחדש את רווחיהם 

לטובת הקהילה.

מבנה משפטי מעניין נוסף הוא קואופרטיב. עסק ירוק אמיתי אינו מסתפק 
בהשפעה על הקהילה שלו בלבד, הוא שואף לפעול גם כלפי פנים בצורה 
דמוקרטית והוגנת ככל שניתן; קואופרטיבים עשויים להעדיף נהגים אלה. 

קואופרטיב חברתי הוא ארגון המבוסס על חברות שנוצר ומופעל לטובתם 
המשותפת של החברים בו – משרת את האינטרסים שלהם, בעיקר על ידי 
מסחר עימם או הספקת סחורה, שירותים ומתקנים בצורה אחרת – כאשר 

כל עודף בדרך כלל מועבר חזרה לארגון, למרות שהרווחים עשויים להיות 
מחולקים לחברים. 

מבנים משפטיים ספציפיים יכולים להעדיף את ההשפעה והתפקוד הדמוקרטי 
של עסקים ירוקים כמו ׳מיזמים חברתיים׳ )השקעה מחדש של הרווחים 

בקהילה( וקואופרטיבים )מופעלים על ידי ועבור החברים/העובדים(, אותם ניתן 
גם לשלב.

יחד עם זאת, כמעט כל מבנה משפטי יכול לעשות את העבודה עבור עסק 
ירוק, כל עוד מיישם באופן ברור את החזון שלו ומעצים את בעלי העניין שלו, 

לרבות המייסדים וחברי צוות. חוקי ההקמה, הסכמות בין המייסדים, תקנון 
פנימי והסכמים עם שותפים, כל אלה הינם כלים שימושיים כאשר מגיעה 

השעה לקבוע מסגרת משפטית מבוססת אמון.

כמעט כל מבנה משפטי יכול לעשות את העבודה עבור עסק ירוק, כל עוד הוא 
מיישם את החזון שלו ומעצים את בעלי העניין שלו.

עצות למדריכים

הזמינות )או ההמלצה( של מומחה לייעוץ 
משפטי, המכיר את כל ההיבטים המשפטיים 

המעורבים בהפעלת עסק במדינה/באזור 
תהווה נכס ראוי. יזמים בהחלט זקוקים 

לעזרה בכל הנוגע להבנת ההקשר המשפטי 
של העסק, ניתוח ובחירת המבנה המשפטי 
המתאים ביותר. בנוסף, בהתאם לאופיו של 

העסק, ייעוץ מסוים לגבי התקנות הסביבתיות 
עשוי גם הוא להיות שימושי.

4.2 תוכנית ניהול משפטית
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ממד נוסף של התכנון כרוך בסקלת הזמן, כאשר אנו מעוניינים לתאר את 
תוכנית הביצוע לאורך הזמן, אשר תוביל אותנו לכיוון החזון שלנו. תוכנית 

הביצוע פורסת את החזון שלנו לאורך סקלת הזמן. 

התוצאות הצפויות
כאן אנו מצפים להגדיר תוכנית ביצוע 

מקיפה לארבע שנים אשר תממש 
את החזון שלנו בסדרה של שלבים 
או צעדים ותקצה את המשאבים 

הנחוצים. 
התוכנית נחלקת לשתי תקופות:

תוכנית ביצוע לחזון שלנו.

יכולתנו לחזות את ההתקדמות והצרכים 
של העסק שלנו כאשר אנו מתקדמים, 

תקבע את יכולתנו להתפתח, לבצע 
התאמות בהתאם לנסיבות חדשות ובסופו 

של דבר להרחיב את ההשפעה.

אימות המודל 
תוכנית ביצוע לכל חודש עבור 
שנת הפעילות הראשונה )שנה 
׳0׳(, הבנויה סביב אבני הדרך 
המרכזיות ובהתאם לתוכנית 

הפיננסית.

תוכנית פעולה 
תוכנית ביצוע רבעונית עבור 

שלוש שנות הפעילות הראשונות 
)לאחר שנה ׳0׳(, הבנויה סביב 
אבני הדרך המרכזיות )תוכנית 

זהה לקודמת(, ובהתאם לתוכנית 
הפיננסית.

4.3 תוכנית ביצוע
מחזון למציאות: קביעת תוכנית הביצוע שלנו

4.3 תוכנית ביצוע
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עצות למדריכים

טכניקה הקרויה ׳חשיבה עתידית׳ יכולה להיות שימושית לצורך 
תיאור תוכנית הפעולה התלת שנתית, היות והיא מאפשרת 

לנו, לפני הכל, לדמיין את העתיד שאנו מעוניינים בקיומו )ואת 
תרומת העסק לעתיד זה(; לאחר מכן עלינו לחפש סימנים 

לעתיד זה בהווה; ולבסוף עלינו למקד את האסטרטגיה 
והמשאבים שלנו בהאצתם והרחבתם. הטכניקה מהווה אמצעי 

לצמצום הפער הווה-עתיד והתוויית הדרך קדימה.

תוכנית פעולה: 3 שנים מעכשיואימות המודל: ׳שנה 0׳

למרות שאנו עשויים לעבור בהצלחה את כל הבדיקות, 
כולל ההרחבה לתנאי השוק, אין משמעות הדבר כי 

המודל שלנו אומת במלואו. למעשה, השנה הראשונה היא 
קריטית מכיוון שלא זו בלבד שעלינו לעבור כעת את מבחן 
הצמיחה האמיתי, אלא גם, וככל הנראה זהו מבחן מאתגר 

יותר, את תגובת השוק לכניסה שלנו, התפתחותו ואופיו 
המשתנה תמיד. ובנוסף, את המוניטין שלנו כשחקן שניתן 

לתת בו אמון כי ימסור את הערך המובטח לבעלי העניין 
והלקוחות שלו, אנו בונים בשלבים ההתחלתיים.

בואו נאמר, לצורך הפשטות, כי לאחר שנת ׳0׳, העסק 
שלנו ניצב על קרקע יציבה. לאחר שאימתנו בהצלחה את 

המודל שלנו בשנת ׳0׳, אנו יכולים להתכונן למשימה של 
יצירת תוכנית הפעולה של הארגון שלנו, כלומר, תוכנית 

המאסטר שתיישם את החזון והשפעת ההתרחבות שלנו 
על היעדים. במונחים מוחשיים, משמעות הדבר היא 

קביעת הנתיב שבו תפעל החברה שלנו בשלוש השנים 
הבאות )תקופה זו עשויה להשתנות לפי המגזר(. בנוסף, 
עלינו לזכור כי המציאות מתפתחת בימינו במהירות, וכך 

שנת הפעילות הראשונה היא תהליך מתמיד של התאמה 
ושיפור שיבדוק את חוזקו של העסק שלנו והפוטנציאל 

שלו, ויבנה אמון עם הלקוחות, השותפים, המשקיעים 
ובעלי עניין אחרים.

גם הסביבה שבה פועל העסק שלנו. כתוצאה מכך, אם 
אנו רוצים להתמודד עימה, עלינו לקבוע מנגנון יעיל 

לשיפור מתמיד )עיין בשלב 5. מדידה ושיפור(. 

על ידי קביעת הנתיב לשלוש השנים הבאות, אנו יוצרים 
את תוכנית הפעולה של הארגון שלנו, כלומר, תוכנית 

המאסטר שתיישם את החזון והשפעת ההתרחבות 
שלנו על היעדים.

עלינו לזכור כי המציאות מתפתחת 
בימינו במהירות, וכך גם הסביבה שבה 

פועל העסק שלנו.

עיין בשלב 5 – מדידה ושיפור, 
לקבלת מידע והסברים נוספים.

עמ׳ 119
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הפעלת עסק מחייבת הכנה, ביצוע וניהול של פעילות על בסיס יומיומי מבלי 
לאבד את התמונה הגדולה )יעדים עסקיים(. בנוגע לכך, תוכנית הפעילות 
והניהול צופה את הפעולות שיש לבצע ואת התנאים המתאימים לפעולה 

תקינה של החברה; התוכנית עוסקת בטיפול בכסף, מארגנת את כוח האדם 
ומחלקת את העבודה; היא גם מסייעת לארגון להגדיר את עצמו.

התוצאות הצפויות
כאן אנו מצפים להגדיר את תוכנית 
הפעולה והניהול לשנת הפעילות 

הראשונה )שנה 0(, שתיבחן לאחר 
מכן, בהתאם לחזון החברה ובאופן 
שיעלה בקנה אחד עם התוכנית 

הפיננסית ותוכנית הביצוע.

תוכנית הניהול והתפעול מכתיבה את אופן 
ביצוע הפעילות וניהולה על ידי הצוות. 

4.4 תוכנית פעולה וניהול
הפעלת העסק: לבצע פעילות יומיומית, לנהל 

משאבים ולראות את התמונה הגדולה 

עבור אל שלב 4 
בחוברת העבודה )חוברת 

 העבודה, עמוד 147( ופעל על 
פי ההוראות שניתנו על ידי 

המנחה שלך.

4.4 תוכנית פעולה וניהול

115



יישום

04

מדידה ושיפורבדיקהבנייה

020305

שרטוט והגדרה

הקם עסק ירוק משלך!01
 חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון

116

תיאור

שלב הביצוע הוא הזמן לשים בצד את התכנון וההיבטים 
הרעיוניים ולהתפנות "לעבודה השחורה" של בניית 

המוצרים או השירותים שלנו, אספקתם ללקוחות וטיפול 
בפעילות לאחר מכירה. ביצועים יעילים בכל התחומים 

דורשים תכנון תפעולי וניהולי מבוסס, שעליו להקיף את 
המרכיבים הבאים: 

1. מודל ניהול המתאים בנוחיות לארגון ומסייע לו 
ביעילות להשיג את מטרותיו על ידי:

– קביעת המסגרת הפילוסופית והרוחנית הכוללת 
שמאמצת החברה.

– ארגון כוח האדם )דירקטור, מועצת מנהלים וצוות( 
על ידי הקצאת תפקידים ותחומי אחריות, כדי להבטיח 

כי האנשים הנכונים אחראים על המשימות הנחוצות, 
בהתאם ללוח זמנים מתאים להשגתן.

– חלוקת העבודה בדרכים סבירות וצודקות.

2. מערכת מקיפה של מדיניות ונהלים, שפותחה עם 
הנוגעים בדבר, המכסה את חמשת תחומי הניהול 

החיוניים: אנשים; כסף; ציוד והספקה; פעילות; וקשרים 
עם העולם החיצון. במיוחד, בהתמקדות בפעילות 

)פעולות(:

– מיקום: המקום הפיזי או המתקנים הפיזיים שבהם 
העסק ימוקם וסביבתם. עלינו להסביר מדוע מיקום 

זה יהיה אפקטיבי, ולציין את כל החסרונות או הבעיות 
האפשריות שהוא עשוי להציב ומה, אם בכלל, ניתן לעשות 

כדי לפתור אותן. אם זהו עסק וירטואלי, יש להסביר גם 
את הסיבות לבחירה זו.

– שרשרת הספקה: הספקים שלנו, מה אנו קונים 
מהם, התנאים וההגבלות המוסכמים, המוניטין שלהם 

והתאמתם לחזון ולערכים שלנו.

– ייצור: מה אנו מייצרים, באיזו כמות וכיצד פועל תהליך 
הייצור שלנו: משך, שלבים מרכזיים, תהליכי משנה 

שהוצאו למיקור חוץ, הטכנולוגיות שבהן נעשה שימוש 
והשיטות לבקרת איכות שיושמו, הן במהלך הייצור והן 

לאחריו.

 – הפצה: הערוצים, שיטות המשלוח והשותפים 
הנדרשים כדי לספק את המוצרים/השירותים שלנו 

למיקומי הלקוחות.

3. מערכת מובנית בזמן להערכה והתאמה של תוכנית 
הניהול שלנו, כדי שתמשיך לפעול כהלכה ולהשתפר 

עם הזמן.

תוכנית ניהול אפקטיבית מארגנת את כוח 
האדם על ידי הקצאת תפקידים ותחומי 

אחריות וקביעת לוח זמנים.

4.4 תוכנית פעולה וניהול
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היזם הירוק יתאר אסטרטגיה לטווח הקצר, אשר מעל הכל עליה 
להתבסס על לקוחות היעד. לפיכך, תכנונה של אסטרטגיה חכמה 
ייקח בחשבון כל פלח לקוחות שהוגדר בשלב האיטרטיבי הקודם. 

ניתוח כמותי ללא ספק יסייע בקביעת גודלם של המגזרים, ואז 
בהגדרת האסטרטגיות הנכונות שיש לאמץ, בהתאם לפרמטרים 

נוספים, כדוגמת עלויות הפיתוח של כל אסטרטגיה וההשפעה 
הצפויה של כל אסטרטגיה.

תפקידים, תחומי אחריות ולוח זמנים, מרכיבים חיוניים של תוכנית ניהול.

תרשים תוכנית ניהול

עצות למדריכים

בשלבים הראשוניים של הפיתוח העסקי )שנה ׳0׳, או שלב 
האימות(, על היזם להתמקד במאמצים לחיזוק תחומי 

האסטרטגיה והמודל העסקי של הפרויקט. למרות שכמובן, 
היבטי התפעול והניהול הם היבטים בסיסיים לפעולת כל 

התחומים האחרים, אין צורך לתכננם בצורה מושלמת בשלב 
זה. לכן, אל תקדיש זמן רב לפיתוח התוכניות המקיפות ביותר. 
הבנה בסיסית של המשימות והמשאבים הכרוכים בהן וניהולם 

אמורה להספיק בשלב זה.

4.4 תוכנית פעולה וניהול
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לאחר קריירה נרחבת בניהול במנהל הציבורי, החליט מר 
נג׳י אמאיימיה לפתח אופק מקצועי חדש על ידי הצעת 

המומחיות והידע שלו בתחום הייעוץ בניהול הסביבה 
והאנרגיה. 

למרות שסקר שוק הראה פוטנציאל עסקי מוכח בשני 
תחומים חדשניים )אנרגיה וסביבה( בתוניסיה, הדרישה 

הלאומית לשירותים כאלה הייתה בתחילתה, ותנאי 
 .Action SARL הגישה לשוק לא פעלו לטובתה של

במיוחד, גורמים מתחרים בעלות נמוכה עם רמת הכשרה 
נמוכה הורידו את המחירים, בשילוב עם מערכת שפיטה 

בתוניסיה שעודדה את מה שקרוי ׳ההצעה הטובה ביותר׳ 
)כלומר ההצעה הנמוכה ביותר במונחים פיננסיים(.

כדי השיג את יעדיו )כלומר, שיפור הנהגים הסביבתיים 
העסקיים(, היה על נג׳י לפעול על פי תוכנית ביצוע 

מוגדרת. עקב הקושי העצום בחדירה לשווקי עסק–לעסק 
)B2B( במסגרת פעולה עצמאית, החליט נג׳י ליצור 

שותפות עם חברות זרות כדי שיסייעו לו לחדור לשווקים 
 Carrefour Group אלה. בשנת 2008, נחתם חוזה עם

בנושא שימור אנרגיה, אשר פתח את השערים לכל 
הקניונים בתוניסיה שבבעלות Carrefour. שיתוף פעולה 

נוסף עם חברה גרמנית המתמחה בהנדסת אנרגיה 
סולרית, איפשר ל-Action SARL להשתתף בתוכנית 
שאפתנית לחישמול באפריקה. אזכורים אלה איפשרו 
למר אמאיימיה לאמת את המודל העסקי שלו ולבסס 

במהירות את המוניטין שלו מחוץ למדינתו. 

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
חשוב בצורה גלובלית... או שתיעלם!

שם החברה:
Action SARL Tunisia

המדינה:
טוניסיה

פעילות:
חברה לייעוץ בניהול אנרגיה וסביבה

שנת הקמה:
2008

הון התחלתי:
23,000  אירו

היזם:
מר נג׳י אמאיימיה

0405

תצלום: הבנק העולמי

4.3 תוכנית פעולה וניהול

הקם עסק ירוק משלך!
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מדידה ושיפור

5
אנו יוצאים למסע של היזמות הירוקה מכמה סיבות, 
הנעות בין שאיפות אישיות ומקצועיות ועד אתגרים 

סביבתיים וחברתיים שיש להתמודד עמם. העסק הירוק 
שלנו משמעותו השגת השאיפות האלה, למען תרומה 

לעולם ירוק והוגן יותר, ובמקביל לספק לנו מערכת 
אקולוגית של שותפים עם שכר הוגן. אם כן, כשאנו 

עוברים כעת לשלב הביצוע, עלינו למדוד באופן שגרתי 
את ההתקדמות לכיוון היעדים העסקיים שלנו ולהמציא 

את עצמנו מחדש בעת הצורך. במונחים טכניים, שני 
מנגנונים אלה נקראים מדידת ההשפעה ושיפור מתמיד.

5.1 מדידת ההשפעה
5.2 שיפור מתמיד

הקם עסק ירוק משלך!
מדידה ושיפורבדיקהבנייהשרטוט והגדרה חוברת העזר ליזמים ירוקים באזור הים התיכון יישום
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מדידת השפעה הפכה לנושא אופנתי ומאתגר עבור ארגונים ירוקים 

וחברתיים. מצד אחד, זוהי חובה לאור המטרה הסביבתית והחברתית 
המובנית שלנו. מצד שני, כעסק, עלינו גם לנהל את הביצועים הסביבתיים 

או החברתיים הפנימיים שלנו. 

בהינתן המגבלות שלהם, חברות סטארט-אפ וארגונים קטנים ובינוניים 
דורשים מחוונים קלים למדידה, ועם זאת אפקטיביים ופונקציונאליים, 

להערכת ההשפעה שלהם על הקרקע.

התוצאות הצפויות
כאן אנו מצפים להגדיר כרטיס ציון 
המורכב ממחוונים של הפרויקט 
ומחוונים של ביצועים סביבתיים, 

טכניקות המדידה המתאימות שלהם 
וטווחי הפעולה הנומינאליים )טווח 

הערכים המקובלים למחוונים(, 
במטרה להעריך את ההשפעה 

האמיתית של העסק שלנו.

שני סוגי מחוונים ליזמים ירוקים: מחוונים של הפרויקט ומחוונים של ביצועים סביבתיים.

זוהי חובה לאור המטרה הסביבתית 
והחברתית המובנית שלנו. 

5.1 מדידת ההשפעה
עסק ירוק על פני הקרקע: מדידה אפקטיבית 

של ההשפעה הסביבתית והחברתית

5.1 מדידת ההשפעה

עבור אל שלב 5 בחוברת העבודה 
)חוברת העבודה, עמוד 152( 

ופעל על פי ההוראות שניתנו על 
ידי המנחה שלך.
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יזמים ירוקים אינם צריכים לדאוג יתר על 
המידה לגבי מציאת מחוונים מושלמים 

בשלב 1; הם יכולים פשוט להתמקד ברעיון 
לפיו יש לעקוב אחר היעדים ולכן יש צורך 
במחוונים מדידים. יש לחדד את המחוונים 
של הפרויקט לאורך כל אורכו של המסע 

היזמי, ככל שהמודל העסקי מתפתח. 

עצות למדריכים

במקרה של חברות סטארט-אפ וארגונים קטנים ובינוניים, 
המשאבים המוגבלים הזמינים, כדוגמת היכולות הניהוליות והזמן 

המוקצה לעניין, מחייבים את קביעתם של מחוונים קלים למדידה, 
אך עם זאת אפקטיביים ופונקציונאליים, שיכולים למדוד את 

ההשפעה הבסיסית של החברה על הקרקע, לכל הפחות סביב 
התחום הישיר ביותר שלה. לכל הפחות, על היזמים הירוקים 

להתמקד במחוונים הנגזרים מיעדי הפרויקט )שלב 1( ובמחוון 
של הביצועים הסביבתיים משלב 2 )פעילויות מרכזיות ומשאבים 

 .)Ecodesign 9 מרכזיים, כרטיס

מחוונים של ביצועים סביבתייםמחוונים של הפרויקט

השפעה היא מילה נרדפת לערך, במובן של ערך אמיתי שנוצר עבור בעלי 
העניין והסביבה. לפיכך, המשימה היא כעת להצטמצם למדידת הערך 

שאנו מייצרים. 

בניסיון להתקדם לכיוון היעדים, עלינו להגדיר מערכת של מחוונים )באופן 
אידיאלי, אחד לכל יעד( קלים למדידה ולניהול, כמותיים ככל שניתן אך גם 

איכותיים כאשר זה מספיק. 

תחילה, עלינו למדוד את הביצועים שלנו בנוגע להשגת היעדים והחזון 
שלנו. לשם כך, יש להגדיר מוקדם ככל שניתן עוד משלב 1 ׳מחוונים של 

הפרויקט׳, מכיוון שהם יאפשרו לנו לעקוב אחר התקדמות הפרויקט שלנו 
לכיוון היעדים שלנו. 

בנוסף למחוונים של הפרויקט, יתכן שנרצה לעקוב 
אחר ׳מחוונים של ביצועים סביבתיים׳. מחוונים אלה 
קשורים להערכת ההשפעה הסביבתית שלנו על ידי 

שימוש בכמה מחוונים פשוטים, כמותיים למחצה, 
בתחומים מרכזיים של ההשפעה הסביבתית של 

העסק שלנו. בפועל, נרצה להשתמש במחוון המרכזי 
 9# Ecodesign לביצועים סביבתיים שנקבע בכרטיס

)שלב 2, סעיף ׳פעילויות ומשאבים מרכזיים׳( כגישה 
הראשונה לביצועים הסביבתיים שלנו. את המחוון 

המרכזי הזה ניתן להשלים בעזרת מחוונים נוספים של 
ביצועים סביבתיים )לדוגמה, צריכת מים לכל שימוש, 

הפסולת הנוצרת לכל שירות וכד׳(. 

בנוסף, נוכל לשקול גם ׳מחוונים של ביצועים חברתיים׳. 
בכל הנוגע לבעלי העניין )לרבות הלקוחות והצוות(, 
המוקד הוא הערכת שביעות הרצון שלהם ושילובם 

האמיתי בפרויקט )מחוונים של ביצועים חברתיים(, בעיקר 
באמצעות שיטות פורמליות ולא פורמליות לאיסוף משוב, 

כמו שיחות אחד על אחד, סקרים לאחר אירוע וסקרי 
שביעות רצון, ראיונות קבוצתיים וכד׳. 

עיין בשלב 2 – בנייה, לקבלת 
מידע והסברים נוספים.

עמ׳ 33

עיין בשלב 1 – שרטוט והגדרה, 
לקבלת מידע והסברים נוספים.

עמ׳ 17

5.1 מדידת ההשפעה
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סיכום

על ידי הערכת ההשפעה שלנו בעזרת מחוונים, נוכל להתחיל במעגל 
השיפור המתמיד. תהליך זה חייב להיות מסוגל להתמודד עם כל תחום 

וחלק של העסק שלנו )מודל קנבס לעסקים ירוקים(. השלב הראשון יהיה 
לפיכך סימון התחומים המרכזיים לשיפור שבהם תוכל להיות לנו השפעה 

משמעותית ואפקטיבית. לאחר מכן, נחפש ונקבע את הפרמטרים של 
התכנון הקשורים לתחומים אלה. ולבסוף, אנו מבצעים התאמה שלהם, 

במסגרת הטווחים הנומינאליים שלהם, ובכך נפעיל מעגל נוסף של ביצוע-
מדידה-שיפור.

על ידי הערכת ההשפעה שלנו, נוכל להתחיל במעגל השיפור המתמיד, 
ולשפר כל היבט של העסק שלנו.

התוצאות הצפויות
כאן אנו מצפים להגדיר אסטרטגיה 

ליישום של פילוסופיית השיפור 
המתמיד, המורכבת מתחומי השיפור 

המרכזיים שזוהו והפרמטרים 
המתאימים לתכנון שיש להתאים.

תהליך זה חייב להיות מסוגל להתמודד עם 
כל תחום וחלק של העסק שלנו.

מעגל השיפור המתמיד: הערכת ההשפעה ועידון המודל.

5.2 שיפור מתמיד
שיפור מתמיד של העסק שלנו לצורך 

השגת היעדים והתאמה לעולם 
המשתנה

5.2 שיפור מתמיד
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עצות ליזמים ירוקים
עם האצבע על הדופק כל הזמן!

חוסר הוודאות בסביבה שבה מתקיימת כיום הפעילות 
העסקית הירוקה מחייב אותך להיות מעודכן בכל עת לגבי 

הדרישות של מסגרות משפטיות ופוליטיות, פתרונות מתחרים, 
צורכי לקוחות, עלויות וכו׳. פתרונות אינטרנטיים, אך גם מגע 

ישיר עם מומחים או לקוחות, יסייעו לך לצמצם סיכונים ולגבש 
אסטרטגיות אפקטיביות. שאף לשיפור מתמיד, כי אין גבול 

ליכולת שלנו לעשות את הדברים עוד יותר טוב.

תיאור
למטרות המחשה, חלק מתחומי השיפור המקובלים 

ביותר מוצגים כאן, כולל דוגמאות טיפוסיות של 
תחומי השיפור.

1. בעלי עניין 
הוספת בעלי עניין פוטנציאליים נוספים לתוכנית 

השילוב, איפשור רמות גבוהות יותר של השתתפות 
והצעת תמריצים ופרסים פוטנציאליים בתמורה, 

יצירת קשרים משמעותיים יותר עם הקהילה 
המקומית, יצירת נראות טובה יותר ואשראי טוב יותר 

לשותפים, מתן ערך גבוה יותר למוטבים, חשיבה 
לטווח ארוך על דורות העתיד וכד׳.

2. הלקוחות 
הבנה עמוקה יותר של צורכיהם, תקשורת ושיווק 

יעילים יותר, הספקה נוחה יותר, גורם בידול חד יותר 
ביחס לתחרות, מיקוד חזק יותר על החוזקות שלנו, 

מעבר לפלחי לקוחות שונים וכד׳.

3. ביצועים סביבתיים 
פרמטרים משתנים של Ecodesign לשיפור הביצועים 
הסביבתיים של הפעילויות והמשאבים המרכזיים שלנו, 

העלאת הדרישות הסביבתיות שלנו כלפי השותפים 
ובעלי העניין )׳רכש ירוק׳(, התמקדות בלקוחות בעלי 

מודעות סביבתית גבוהה יותר וכד׳.

4. הערך הסביבתי שנוצר 
הקדשת זמן ומשאבים רבים יותר להסבר על היתרונות 

הסביבתיים של הפרויקט שלנו ללקוחות ולבעלי 
העניין כאחד, הסבר ההשפעה, העלאת מודעות 

סביבתית בקהילות המקומיות באמצעות פעילויות של 
השתתפות וכד׳.

חלק מתחומי השיפור המקובלים ביותר הינם: רמות 
ההשתתפות והתמריצים, תקשורת ושיווק, התמקדות 

בחוזקות, פרמטרים של Ecodesign, רכש ירוק ומודעות 
סביבתית בקהילות מקומיות.

5.2 שיפור מתמיד
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תיאור

Saphon Energy הוקמה בתוניסיה בשנת 2009 כאשר 
המהנדס אניס אעוני וחברו, בנקאי ההשקעות האניס 

לביאד, הגו רעיון לסוג חדש של ממיר רוח.

המטרה של Saphon לא הייתה לשפר את טכנולוגיית 
טורבינות הרוח הקיימת אלא לפתח דרך חדשה 

ומהפכנית לרתימת אנרגיית הרוח. 
הרעיון הבסיסי של אניס היה לסלק את כל המערכת 

המסתובבת )הלהבים והמוקד(, ולהחליפה בגוף בצורת 
מפרש שאינו מסתובב. הרעיון התפתח עם הזמן והופיע 

כטכנולוגיה מבטיחה הקרויה טכנולוגיית אפס-להבים. 
ממיר הרוח הקשור, הנקרא ׳The Saphonian׳, הוא חסר 

להבים, ללא סיבוב, ונע בתנועה קדימה ואחור בצורת 
קשר 3D, שקיבל את השראתו במידה רבה ממפרשי 

סירה, כנפי ציפורים או זנים מסוימים של דגים.

בנוסף ליעילות הגבוהה והמרשימה שלה )כפולה 
מהיעילות של טורבינות הרוח הקיימות(, הטכנולוגיה 

יוצרת ערכים נוספים: היא מבטלת את כל החסרונות של 
מכשיר מסתובב, היא זולה יותר לייצור ושקטה לחלוטין. 

הטכנולוגיה מוגנת בפטנט ונרשמת ב-70 מדינות שונות.

מאחר ש-׳The Saphonian׳ נמצא בשלבי הפיתוח 
הראשונים שלו, יש לשפרו בהתמדה כדי לענות על צורכי 

הלקוחות וחששותיהם של בעלי העניין. 

דוגמה מאזור המזה״ת וצפון אפריקה
׳חשוב מחוץ לקופסה!׳

שם החברה:
Saphon Energy

המדינה:
טוניסיה

פעילות:
אנרגיית רוח

שנת הקמה:
2009

הון התחלתי:
–

היזם:
אניס אעוני והאניס לביאד
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הגעת לסוף המסע שהחל ברעיון עסקי והסתיים 
בפתרון יוצר-ערך המותאם לשוק!

ומעבר לכך, הפכת את האתגר הסביבתי להזדמנות 
עסקית ניתנת ליישום היוצרת ערך סביבתי וחברתי. 

כל הכבוד!

כעת הזמן לצאת לשוק וליישם את הפתרון הלכה 
למעשה!

כל הכבוד! 

מדידה ושיפור

05
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