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 מדריך לעסקים בקשייםה
 משבר הקורונה

 

 

 בהשתקופה כזו  אךשבהן עסקים התקשו, ותקופות טלטלות  תמיד ידעמשק נם האמ. במיוחד קשים ומאתגריםאלו ימים 

 .מודרניתידענו בעת הלא  –ת אחת בב פוקד את העולם כולוקיפאון עסקי 

 אישיולקושי  לה, לבהבוללבללמצוקה פיננסית אלא גם עסקים רבים לא רק מכניסים בעלי הודאות -המחנק התזרימי ואי

 בקשיים,המצויים  בעלי ומנהלי עסקים, רכז בפניכםלמצאנו לנכון עם קשיים אלה,  סייע בהתמודדותת לנסות ולנעל מ רב.

   .בקבלת החלטותלכם שעשויים לסייע  "כללי זהב" 8

 .תמצאו בהם תועלתש וויםו מקאנ

 שלכם,

 צוות סחאי, הראל ושות'

 

אין להסתמך ו, כמידע כללי בלבדמידע הכלול במסמך זה מובא ה .ייעוץ משפטי או מקצועי כלשהו - הוא אינו מהווהו -לא נועד לשמש מסמך זה *
 .ספציפילראות בו תחליף לייעוץ משפטי ומקצועי  ואעליו 
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"המלך הוא המזומן"  

03 

 . קר באופן העסק מצב את  נתחו. עצמית מהלקאה הימנעו  :כלל ראשון 

. אירוע הקורונה מתכםהעסק שלכם אינו באשהקושי שבו נמצא הצדקה.  עכשיולרגשות אשם אין 

יתרה  .והשלכותיה שכמעט לא ניתן לצפות מראש את מימדיהנדירה , תופעה הוא "ברבור שחור" 

הם עלולים לא להיפך: , אאין ברגשות אשם כל תועלת. הם לא ישפרו את מצב העסק שלכם מכך:

 ., וזה מה שחשוב עכשיוולחשוב על פתרונות יצירתיים עסקמצב ה אתרוח -בקורנתח ללהפריע לכם 

 .נתחו את הסיבות האמיתיות למשבר  : שניכלל 

 והקורונה לכן קודם עוד נאבק שהעסק או ,העסק מצוי שבו לקושי היחידה הסיבה היא ההקורונ אםה

 עולייםתפ הפסדים גרר לכםש העסק שגרה בימי אם ?"הגמל גב את ששבר הקש" בבחינת היא

 כדי  ניכר  בהיקף  באשראי  עוד קודם לכן  תלוי  היהו  תזרימיות  מצוקותתדיר    חווה  הוא  אם,  לשנה  המשנ

 . סגירתו את לשקול המתאימה הזמן נקודת שזו ייתכן – להתקיים

 לקוח  רכישת  עלויות,  מדיי  צרים  גולמי  רווח  שולי,  למשל,  הן  עקבי  תפעולי  הפסד  ליצירת  יחותשכ  סיבות

(CAC) לעסק שעולה ממה תריו המוצר עבור לשלם מוכן אינו השוק שבהם יםותנא מדיי ותגבוה 

. לשפר מאוד קשה – נמוכה יעילות לעומת – אלה מאפיינים. המוצר של נוספת יחידה וקולש וא לייצר

 למיזם  לעבור עדיף שמא או קיומו את להמשיך אם לשקול כדאי, מהם סובל שלכם סקהע אם, לכן

 .יותר כדאי

 מלך" ה"המזומן הוא   :שלישי כלל 

רק ממשבר הקורונה, שהוא נקלע אליו נובע אך ושבימי שגרה העסק שלכם יעיל ורווחי והקושי  בהנחה  

מזומן הוא  ."המזומן הוא המלך"ה תודעה שלפיהרי שלפחות עד החזרה לשגרה עליכם לאמץ 

כמה מזומן יש בדקו  –ראשון במיוחד. לכן דבר שוב חד עכשיו החמצן חובמיוהחמצן של כל עסק, 

את התקופה שבה העסק ותקבלו , B-ב Aחלקו את  .(B) שלו , ומהן ההוצאות החודשיות(A) לעסק

 .(Runwayיכול להמשיך ולהתקיים )

Runway =  
𝐴

𝐵
 

ו תאריכ(,  כל במזומן כמובןהאת הוצאותיו )  ותקטינוהעסק  ת  , ככל שתגדילו את הכנסומטבע הדברים

 את פרק הזמן שבו העסק יוכל להמשיך ולהתקיים.

 נעו מכל הוצאה שאינה הכרחיתהימ :  כלל רביעי

לשם כך יש לשאוף פשר.  כמויות מזומן גדולות ככל האהיא לשמור על  עכשיו  ה העליונה  כאמור, המטר

חת אלשלוט בתקופה זו, אך בהכנסות קשה יותר הות ולהוצאות נמוכות ככל שניתן. להכנסות גבו

כן גם יית .online היא לעבור למכירות או מתן שירותים הכנסות להמשיך ולייצרהעיקריות כים הדר

העסק ההוצאות של  המגבלות וההנחיות של משרד הבריאות.שהעסק יכול להמשיך ולפעול תחת 

לצורך ייצור הכנסות רחית ינה הכלבטל כל הוצאה שאוזה הזמן יטתכם,  ללשתונות יותר  בדרך כלל נ

אפשרית אך דרך  תלויות במבנה ההוצאות המסוים של כל עסק,  קטנת ההוצאות  ההדרכים ל.  ומןבמז

  ם לחופשה ללא תשלום )חל"ת(.צאת עובדים לא נחוציסוגי העסקים היא הולכל תפת המשו אחת

 

את הסיבות נתחו 

ברהאמיתיות למש  

02 

01 

עצמית מהלקאה עומנהי  

04 

מכל הוצאה  עומנהי

 שאינה הכרחית
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 חפשו מענקים, לא אשראי.   :חמישי כלל 

 בימי רווחיו יעיל שהיה עסק שגם הרי, במיוחד גבוה הנוכחי המשבר של הודאות-אי שמקדם ותהי

חשוב להדגיש בהקשר זה,   .המשבר  םבתו  לו  שיהיה  ההחזר  כושר  את  טחוןיבב  לנבא  יכול  אינו  שגרה

 שכל המימון, לכן. ברל דש בסופוק לפרוע ם הלוואות בערבות המדינה הן כאלה שעל העסגכי 

 .מאשראי יללהבד, מענק הוא זו תקופהב להעדיף צריך עסק בעל

 אישית החשיפה הדלת הימנעו מהג  :שישי כלל 

י הזרמת הון פרטסי באמצעות  פיננמשבר  שלהם מ  עסקמנסים לחלץ את ה  בעלי עסקים  ,פעמים רבות

. להםרטיים שפ נכסיםאו שעבוד של  הבאמצעות מכירם עושים זאת לעתים השלהם לתוך העסק. 

בעלת וברורה    לא קיימת תכניתכל עוד    במיוחד בתקופה זו.  ומומלץ להימנע ממנו  ,זהו צעד בלתי רצוי

שכל הון נוסף שיוזרם לעסק ייבלע קיים חשש כבד לכך   גבוה להפעלת העסק ברווח תפעולי,סיכוי 

כם לולים למצוא את עצמאתם עבמקרה כזה,  .של העסקבתוך מערבולת ההתחייבויות וההוצאות 

בתקופה שכזו, יותר מבכל תקופה העצמי שהיה לכם. בלי ההון  אךעם חובות דומים  בסופו של דבר

 קרית שלכם.יהע  " כרית הבטחון" היות שהוא  צמי שלכם מכל משמר,  עאחרת, עליכם לשמור על ההון ה

 הספקים שלכםהבנק ו עםויים  כלל שביעי: היו גל

עם שהניסיון מלמד, יחד עם זאת שהעסק מצוי בקושי. לבנק ולספקים  הודעהבנעימות -קיימת אי

וככל , פתח כאןאמון היא מילת המאתם יכולים לקנות את עולמכם בהקשר זה.  שקיפות וכנות

לו משמעותית תגדי  כך  -קים שלכם  ם לבין הבנק והספניכ( ביהיקרים)שכילו לשמר את יחסי האמון  תש

העיקריים שלכם יאבדו את האמון אם הבנק והספקים את הסיכוי של העסק לצלוח את המשבר. 

יו אם תהת זאת,  ( לגייס אותם לצדכם. לעומכדי בלתי אפשרייהיה לכם קשה מאוד )עד  שלהם בעסק,  

חסי האמון ביניכם שילמרות  ר,  כאמו  ולתם., הם ככל הנראה ינסו לסייע לכם ככל יכוגלויים איתםכנים  

-ייקר יםנכסמן הבהחלט אחד הם יים של העסק, בדוחות הכספאינם מופיעים לבין הבנק והספקים 

    מר.הם מכל משחשוב לשמור עלישלו, ולכן  ערךה

 ך כלל שמיני: התייעצו עם אנשי מקצוע במידת הצור 

ן שתגיעו למסקנה ייתכ  החלטות קשות.  ב את מי מכם לקבליחיינמצאים בו  שאנחנו  תכן שמצב הקיצון  יי

נחוץ לקבלת בידיכם כל המידע ה שלא יהיהוייתכן קום כלכלי, מקיפה לשילעסק דרושה תכנית ש

אנשי מקצוע, התייעצות עם  .  דאות לבדכםוהו-אינכם חייבים לשאת בעול אי  .המתאימותטות  ההחל

יכולה לסייע לכם במלאכת ניתוח  ועסקיםחשבון המתמחים בהבראת חברות כגון עורכי דין ורואי 

 שבהם יש לנקוט. ולהקנות לכם בהירות בנוגע לצעדים  ,המצב של העסק

  

 רק בריאות ! 

 

מידע הכלול במסמך זה ה .ייעוץ משפטי או מקצועי כלשהו - הוא אינו מהווהו -לא נועד לשמש מסמך זה *

 .ספציפילראות בו תחליף לייעוץ משפטי ומקצועי  ואעליו אין להסתמך ו, כמידע כללי בלבדמובא 

 חפשו מענקים, לא אשראי
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06 

הימנעו מהגדלת 

שיתהחשיפה האי  

ויים עם הבנק גלהיו 

 והספקים

07 

08 
עצו עם אנשי מקצועתייה  


