
ניהול וזיהוי הזדמנויות וסיכונים  
פיננסים  

ניהול סיכונים רב מערכתי בארגון: יום עיון

מנהל מחלקה כלכלית, לוגסיאלון 
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האטה כלכלית

חוסר יציבות  
פוליטית  

מצב בטחוני

רגולציה ותקנים

מגמות צרכניות

לחץ על המרווחים

מכסים

מחירי חומרי  
גלם

אשראי לקוחות

תחרות

הון אנושי

שינויי שליטה

הגנת פרטיות

וזכיינות  רשיונות

תלות בלקוח  

תנודתיות  
ח"בשע

הסכמי סחר

עונתיות

עליית מחירי  
השינוע

קיטון בנתח השק 
של הלקוחות

שינוי אקלים

כניסת מתחרה  
חדש

אבדן נתח  
שוק

הורדת מחירים

אבטחת מידע

סייבר

ריבית

כיסוי ביטוחי

הגנת הסביבה

היצע חומרי  
הגלם

תנודות בשוק  
ההון

אשראי

שביתות

עלית שכר 
מינימום

ועדי עובדים

תלות בספקים

נזילות
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Any time there is a change, there is 
opportunity. So it is paramount 
that an organization get energized 
rather than paralyzed. 

Jack Welch:
One of America’s Greatest CEO’s

“
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הגלובליזציה והטכנולוגיה משנה את המודלים העסקיים בעולם  

לחברת המוניות  
הגדולה בעולם אין אף 

מונית בבעלותה

ספקית הלינה הגדולה  
בעולם אינה מחזיקה 

ן"נכסי נדל

לחברות התקשורת  
הנפוצות בעולם אין  

תשתיות  

לחברה הקמעונאית 
בעלת השווי הגבוה  

ביותר אין מלאי

פלטפורמת המדיה  
הפופולרית ביותר  
אינה יוצרת תכנים

סרטיה של מפיקת התוכן  
הגדולה בעולם אינם 
מוצגים בבתי הקולנוע
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הרווחאופטימיזצייתהישרדות החברה תלוי בהגדלת המכירות או 

Grow
Top Line

חווית רכישה

Virtual Reality

חווית פארק מותאמת אישית 
(אפליקציה)

כניסה לתחומים חדשים
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הרווחאופטימיזצייתהישרדות החברה תלוי בהגדלת המכירות או 

Optimize 
Bottom Line

מחסן רובוטי 

(ללא מלקטים)

שרות חדרים רובוטי הדפסת חלקי רכב  
3D printingבטכנולוגית 

RPA (Robotic Process 
Automation)

אופיסבקלתהליכי 



והתזריםמהם התחומים בהם תתמקדו בשנה הקרובה במטרה לשפר את הרווחיות 

Global Capital Confidence Barometer, 2019: מקור

Global Capital Confidence Barometerהינו
-כבקרבלשנהאחתהנערךEYשלגלובליסקר

גדולותבחברותכספיםלי"וסמנכלים"מנכ3,000
.בעולםמדינות47-ב
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44%

34%

22%

תקורותהפחתת 
והוצאות הנהלה

שיפור הון חוזר  
ותזרים מזומנים

צמצום עלויות ייצור



חברות ישראליות רבות ממגוון תעשיות כבר בחרו בהתייעלות כצעד הכרחי לשיפור  
התוצאות העסקיות
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26.02.19, כלכליסט: מקור

Port2Port ,28.05.19: מקור

06.01.19, גלובס: מקור

17.08.16, גלובס: מקור
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?איך התהליכים העסקיים משפיעים על הדוחות הכספיים

How to optimize bottom line?

עלויותאופטימיזציית–מישור ראשון 

שיפור הון חוזר–מישור שני 

מכירות

הכנסה לקוחות

מזומן

רכש

ספקים מלאי

מזומן

ק"ררכש 

רכוש קבוע

מזומן



11עמוד  פריון העבודה  2017אפריל 

מישור שני
של ההון החוזר כנכס תפעולי" ציר הזמן"

עשויים להקטין ההון החוזר  , רכש וניהול מלאי, גבייה ומכירה: ניהול נכון ויעיל של כל תהליכי ומרכיבי ההון החוזר
נטו ולשחרר מזומן

ביצוע  
ההזמנה

ימי מלאי

אספקת  
המוצר

קבלת  
התשלום

0

רכישת  
ג"חו/הסחורה

ימי לקוחות

ביצוע תשלום 
לספק

ימי ספקים הון חוזר נטו



13עמוד  פריון העבודה  2017אפריל 

התנעת תהליך אופטימיזציה מוצלח

ניתוח היסטורי עמוק

ניתוח תהליכים תפעוליים  ◄

איתור פערים בתהליכים◄

הבנה של מחוללי עלויות◄

◄Benchmark

זיהוי תחומים בעלי פוטנציאל  ◄
לחסכון משמעותי

01

הקמה של צוות חשיבה  
מצומצם של דרג ביניים

אישוש ממצאים◄

הבנת סיבות לפערים◄

איתור בעיות נוספות◄

02
דיון בהמלצות ותכנית  

צעדים לביצועתעדוף◄

גיבוש תכנית פעולה◄

03

ליווי וניהול היישום

אכיפת צעדי התייעלות  ◄
שהוחלטו

מעקב ומדידת ביצועים◄

-קייזןטיפול באירוע ◄
תכנית לטיפול אפקטיבי  
דרך התמקדות בנושא 

אחד בכל פעם  
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הקמה של צוות חשיבה  
מצומצם של דרג ביניים

אישוש ממצאים

איתור בעיות נוספות



רבהתודה 

ח"רו, לוגסיאלון 
שותף מנהל מחלקה כלכלית

0544-736525
alon.lugassi@il.ey.com
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