


שף דניאל שליט▪

בעולם המסעדנותנסיוןשנים של 20▪

”Culinary Institute of America”בוגר ה▪

שף של מסעדות הדיקסי והפילדלפיה: בעבר▪

שף מועדון הקצינים של ג׳ירף▪

שף מסעדת קיוטו▪

שף רשת ריבר▪

שף רשת קפה רוטשילד▪

.חברות מזון ומסעדות, יועץ קולינרי ועסקי לרשתות: בהווה▪



 קוסטפוד(FC)מייצג סכום כסף

FC זה 33%שלFCטוב

חומרי ניקוי ואריזה לא נכללים בחישוב הFC

אפשר להגיע לFC טוב גם בלי עץ מוצר

FCזה המדד הכי חשוב בניהול מסעדה

 צריך להיות מומחה באקסל בשביל לחשבFC

רק לשף ישנה השפעה על הFCבמסעדה

אפשר להסתדר ולהרוויח גם בלי לדעת מה הFC



?FC״ קוסטמה זה בעצם ״פוד 1.

?למה כל כך חשוב לדעת אותו2.

?״טוב״FCכמה זה 3.

.מה זה ״עץ מוצר״ ואיך בונים עץ מוצר4.

FCגורמים המשפיעים על ה5.

תמחור נכון של מנות6.

FCכלים לשליטה וניהול ה7.



FCבעולם המסעדנות מתייחס לשני דברים שונים אבל קשורים אחד בשני:

.של המסעדה%FC=עלות חומרי הגלם מתוך מחזור המסעדה ( החלק היחסי של)אחוז . 1

.של מנה% FC= עלות חומרי הגלם של מנה מתוך מחיר המכירה ללקוח ( החלק היחסי של)אחוז . 2



...כל אחד רוצה לקחת חתיכה–פדיון העסק שקול לעוגה ▪

.אחת ההוצאות הגדולות בעסק▪

ככל  . בנוסף ישנה עלות עובדים שגם היא שליש. עלות המזון במסעדה נעה סביב שליש מסך ההוצאות▪
.לנו יותרישארשנקטין את עלות המזון 

.להרוויח בסוף החודש דרוש להיות מדויק–להכין אוכל טוב  וטעים זה רק צד אחד של המשוואה ▪

.אחת ההוצאות שיש לנו שליטה עליה▪

.מדד לניהול יעיל ונכון של המטבח▪

.ישנם יוצאי דופן–מדד מסוים לרווחיות העסק ▪



▪FC% החלק היחסי של עלות חומרי הגלם מתוך ההכנסות= של מסעדה.

עלות צריכת מזון חודשית= ערך מלאי סגירה –)בקיזוז זיכויים)עלות קניות חודשית + ערך מלאי פתיחה 

עלות צריכת מזון חודשית 

(ללא מע״מ)הכנסות המסעדה 
FC%של המסעדה =



ש״ח6,500–מלאי פתיחה ▪

ש״ח37,000–קניות מזון חודשיות ▪

ש״ח6,000–מלאי סגירה ▪

ש״ח112,000–חודשיות ( מחזור)הכנסות ▪

ש״ח37,500= ש״ח 6,000–ש״ח 37,000+ ש״ח 6,500= עלות צריכת מזון חודשית ▪

37,500

112,00
=0.33433.4%FC =



.על הצריכה החודשיתאמיתיתמאפשרת לקבל תמונת מצב ▪

.מצמצמת גנבות ופחת▪

.של העסקFCמוסיפה לדיוק בחישוב ה▪

.מלמדת ומרגילה ניהול מלאי יעיל ומדוייק▪

.חובה על פי החוק–ספירת מלאי שנתית ▪





התייחסות לא נכונה לסוג המסעדה▪

"מחיר השוק"▪

סוג המסעדה משליך על התפריט▪

שימוש בחומרי גלם יקרים ללא צורך אמיתי▪

תפריט גדול מדי גורם למלאי גדול ולרוב לפחת גדול▪

תמחור לא מדוייק של עסקיות▪

"תן ביס וסיבוס"חוסר התיחסות ל▪



.המסעדה% FCשל כל מנה ניתן לשלוט על % FCי בניית עץ מוצר ו"רק ע▪

עץ מוצר צריך לעדכן לפחות פעם ברבעון▪



"הרגשה"הזמנות לא מסודרות לפי ה▪

מלאי גדול מגדיל את הפחת▪

תשלום מעל מחיר השוק▪

קניינות נכונה תהייה מבוססת דוחות צריכה▪



...הסטטיסטיקה לא משקרת▪



אמון מוגזם בספקים▪

אי בדיקת חשבוניות▪

ספירה של המוצרים שמתקבלים/חוסר ביצוע של שקילה▪

הרבה סיכוי לטעויות= הרבה אנשים מקבלים סחורה ▪

של נהג חלוקה" קומבינות"▪



עבודה ללא שקילה של חומרי הגלם והמנות▪

הדרכה וחפיפה לא נכונה של טבחים▪



ספירות מלאי לא מדויקות▪

"מת"זריקת מלאי ▪

מנות לא מוקלדות▪

זיכויים לא מוקלדים▪

מוקלד/אוכל צוות לא מפוקח▪





מ"סך כל חומרי המנה כולל מע

מ"מחיר מכירה כולל מע
=FC%של מנה



'ג וכו"ק, גרם–לעבוד בשיטת מדידה אחת ▪

להוסיף פחת▪

"מקרה הגרוע ביותר"ללכת על ה▪

...אגורות2אגורה ועוד אגורה שוות ▪

לא לנסות להתאים את הנתונים לחלום שלנו▪

'תן ביס וכו, לזכור ולתמחר עסקיות▪

חוסך זמן–עדיף לתמחר תמחור בסיסי לפני בניית תפריט ולא להיפך ▪











?מה עכשיו, אז אנחנו יודעים את העלות▪

?איזה סוג מסעדה אנחנו▪

"מחיר השוק"▪

?כמה אחוז רווח אנחנו רוצים▪

?גבוה או נמוך% LCהאם ה?, מה אחוז העלויות הנוספות שלנו▪

גבוה לרווח שקלי גבוה% FC–יוצא דופן ▪

תמהיל נכון של מנות–הסוד ▪
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