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 אלי ריקוביץ
,  חברות פרטיות וחברות ציבוריות, בהובלה ובפיתוח עסקים של שותפויות, שנות ניסיון בניהול 40 –מעל ל -

 .ל"בארץ ובחו, (חברות מסחריות וחברות תעשייתיות, חברות ייעוץ)במגוון רחב של תחומים 

 :בין היתר -
 .מקיבוץ כפר הנשיא" הבונים"ר פעיל של מועצת המנהלים של חברת "יו-
 .עובדים בסין 1,500בעלת מפעל של , בבעלות ישראלית -בהונג קונג  -חבר דירקטוריון של חברה זרה -
 .מ"חבר דירקטוריון של החברה הציבורית לודן הנדסה בע-
 .משאבי שדה –חבר דירקטוריון של חברת שגיב -
 .מ"קדם כימיקלים בע -ל של החברה הציבורית "מנכ-
 .העולמית Unileverחברה מקבוצת  - Diverseylever Israelל של חברת "מנכ-
 .חברה ממשלתית –מ "ל של חברת גפים בע"מנכ-
 .מ"ל של חברת כמיטק שיקום בע"בעלים משותף ומנכ-
 .ל ובעלים משותף של חברת סחר אירופאית בדנמרק"מנכ-
 ".סקר"ל ובעלים משותף של חברת הייעוץ "מנכ-
 .ל של חברת סנו"סמנכ-
 

בעל  . עוצבתית -קצין מטה בכיר במסגרת על, ד סיור ומודיעין"מג, 7ר "לוחם ומפקד של פלס -בשירות הצבאי 
 .עיטור מופת ממלחמת ששת הימים

 .תעשייתי של ישראל –סגן נשיא של המועדון המסחרי 
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 רקע. 2

 .הקמת עסק היא חלומם של רבים-

 .ההקמה עצמה היא פעולה טכנית פשוטה-

 –אתגרים המרכזיים ה
הניהול השוטף שלו ותחזוקתו המוצלחת לאורך  , פיתוח העסק 
,  הארגוניים, הניהוליים, זמן מההיבטים המשפטיים 
 .התפעוליים והכספיים, השיווקיים 

 

למחציתם נסגרים בתוך  מעל עסקים כאשר  40,000 –בישראל נפתחים מדי שנה כ -
מניהול לא מתאים , מחוסר מימון: רובם מהסיבות הבאות    .שניםשנתיים עד ארבע 

 השותפים/ מחוסר הכנות מתאימות ומאי הסכמות בין הבעלים , לאופי העסק
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 ?מתי עולה הצורך בשותפים עסקיים  .3

 :כולם או חלקם  –הצורך יכול לנבוע מהמניעים הבאים 

 .משלים ומיומןצורך באיש מקצוע  - מניעים מקצועיים   -

 .בסיוע תקציביצורך  -  מניעים פיננסיים   -

 .לחלוקה בנטלרצון  -  מניעים אישיים   -
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 ?מהי שותפות עיסקית  .4

יש לה זכויות וחובות  –היא ישות משפטית לכל דבר ועניין העיסקית השותפות 
שפועלת במסגרת  –מול גורמים חיצוניים עיסקית לפיהן היא יכולה לבצע פעילות 

 .  הגדרות והסכמות בין חבריה

שותפות עיסקית היא מסגרת המורכבת ממספר חברים שהחליטו לחבור יחדיו 
 .רווח כלכלילצורך הקמה וניהול עסק לשם 

כל החברים בשותפות העיסקית מסכימים לפעול בדרך משותפת שעתידה רצוי אך 
 .אינו ידוע
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 ההיבט החיובי .5

 .של השותף( ?משלים )תרומה מניסיון וידע -

נשיאה בנטל והתגברות על הפחד של / חלוקה  –" טובים השניים מן האחד"-
 .להיות לבד

 .יכולת לעבוד כאשר אנחנו לא זמינים-

 .ביזור סמכויות-

 .דעה נוספת-

 (.אם השותף הוא שותף פיננסי)תזרים מזומנים -

 .ניהול עסקי-

 פתיחת צוהר להשקעות משותפות בעתיד ולהצלחות נוספות-
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 ההיבט השלילי .6

 .ויתור על השליטה המלאה והבלעדית בעסק-

 .ויתור על הרצון במקרה של אי הסכמה-

 .בתכניות ובדרכי פעולה, ביקורת על בלעדיות בהחלטות-

 .ברווח/ הצורך להתחלק בהכנסות -

 .חשש מבעיות עתידיות במצבים משתנים ולא ברורים-
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 טעויות נפוצות .7

 הסתמכות על רושם ראשוני מהשותף העיסקי ללא בדיקה מעמיקה ומספקת-

ולא על הסכמים מקצועיים כאשר מטרת ההתקשרות היא  " הסכמי ידידות"התבססות על -
 .עיסקית נטו

 .אי נעימות מלדון בנקודות לא נוחות-

 .התעלמות מדיון בקשיים פוטנציאליים-

 .העדר הגדרה ברורה וחדה של המטרות העסקיות-

תכניות עבודה ברורות ומבניית תזרים  , תכניות עסקיות מפורטותהתעלמות מהצורך להכין -
 .מזומנים מהימן ומוסכם

 .What if)" )מקרים ותגובות"אי רצון לדון ולהגדיר מצבי -

 .העדר מיון מדוקדק-

 .המנעות מבדיקות מוטיבציה-

 .העדר סבלנות וראש פתוח-
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 נושאים לבדיקה .8

 ?בשותף עיסקי האם יש צורך אמיתי  –עצמית בדיקה -
,  הוגנות, לקיחת אחריות, אמינות)ערכית , אישית –האם הוא מתאים   –בחירת שותף -

 ?כלכלית ומקצועית , ('יכולת שיתוף וכו
 .תיאום ציפיות-
 .הגדרת מבנה השותפות-
 .עריכת הסכם שותפות מקיף ומקצועי-
 .חלוקת תפקידים וסמכויות-
 .הכנת תכנית עיסקית מפורטת ומוסכמת  לעסק-
כולל במקרה של פטירת )הגדרה ברורה ומפורטת של מנגנוני פירוק השותפות ופרידה -

 (.שותף
 .יכולת ונכונות לכבוד הדדי בעת מחלוקות-
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 !תודה רבה ובהצלחה 

11 


