
לחשוב מחוץ לתפריט
ניהול נכון של עסק מזון

054-7827099ומסעדנות יועץ ומומחה קמעונאות –רון שחף 



?באמת קורה בשוק מה

 " לובס"

בענף המסעדנות מרוויחי  
 "בכפיות ומפסידי  בדליי 

התר לנו לדבר על ה רות של ענף האופנה, אבל שוק אחר, בתי 

הקפה והמסעדות, מתמודד    הוא ע  קשיי  לא פשוטי    

"השוק השתנה: שינויי החקיקה ל בי טיפי , עליית שכר המינימו  

 מבתי 10%והשינויי  ל בי העובדי  הזרי  - מכבידי  מאוד. רק 

 ?הקפה הפרטיי  מ ליחי "   משבר בדר 

 20:20 ,02/05/2018   שני מוזס

    

 

 

 
 

 "מאקו"

כמו  'ונ ל": מי תהיה המסעדה 
 הבאה שתקרוס?

מאבק העובדי  בקפה נואר, מיסוי הטיפי  והפיקדון 
לעובדי  זרי  - שורה של שינויי  עתידה להשפיע על 

שוק המסעדנות בישראל, ש   כ  סובל מקשיי  
רבי . בענף מזהירי  מפני קריסה - ואול  יש מי 

סדרה השטוען כי הבעיה היא דווקא האי-
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?מה הוביל את השוק למ ב הזה 

תחרות קשה הנובעת מהעדר חסמי כניסה לענף➢

מחירי המכירה שלנו הרבה פחות  –חומרי ה ל  מתייקרי  ➢

בשלוש השני  האחרונות ועדין אין עובדי 30%כוח האד  התייקר ב ➢

ר ול יה ואכיפה➢

מס מעסיקי  והיטל מסתנני ➢

והשפעת  על רווחיות העסק" ספקי תנועה"כניסת  של ➢

ייזמיחוסר בניסיון ניהולי ➢



?אז מה עושי  



כישלון הוא לא  זירת  ורל

כישלון הוא ניהול לא מהודק

אפשר ו רי  לה ליח



ה עסקית(ח)הדר  לה ל

מיקו , קונספט, רעיון➢

המ פן של העסק: עסקית תוכנית➢

"  הלמדים"שלושת : לנתח , לעקוב, לאסוף➢

דרכי התנהלות וד שי  מרכזיי : כוח אד  ➢

תפעול ומעקב➢

שיווק➢

ניהול תזרי  מזומני ➢



התוכנית העסקית שלנו



התוכנית העסקית

סו  השירות ומאפייני  מרכזיי , שתייה/סו  האוכל, אופי העסקתיאור העסק 

את מי משרת העסק ועל איזה  ור  מרכזי היא עונהפרופיל לקוחות 

תקני -האד  וכחמבנה המחלקות תאורמבנה כוח אדם 

בסיס התוכנית הכלכליתהנחות עבודה 

 פי הכנסות עתידי על פי פרמטרי  מו דרי תחזית הכנסות

עלות כוח אד  וריכוז כלל העלויות הנוספות, עלות מזון תחזית הוצאות 

איומי , הזדמנויות, חולשות, חוזקותSWOTניתוח 

דוח פרופורמה המ י  תו אות חזויות ותכנון תזרי  מזומני ותזרים ה"רוודוח 

לאן העסק שואף לה יע  יעדים ומטרות     



קובץ ריכוז הוצאות חזויות לפי סעיפים

הסברסעיף

עלות מזון ממו עת כנ זרת מע י המו ר בתוספת מקד  בטחוןמהמחזור25%-35%:עלות מזון 

במונחי עלות מעביד–נלקח מסידור העבודה של כלל המחלקות לחודש מהמחזור30%-40%:שכר עבודה 

נ זרת של אופי הפעילות וסו  המסעדהומי ( חשמל  ז)אנר יה 

נ זרת של אופי הפעילות וסו  המסעדהחומרי ניקוי ומתכלי 

 "תק יב לקידו  די יטלי והחלטה על יח1%-3%: שיווק פרסו  ויחסי  יבור

.תלוי בהיקף המחזור שלכ  ובהסכ  שחתמת 0.8%-1.2%עמלות כרטיסי אשראי 

..וכומשלוחה /חבר/תן ביס /לסיבוסעמלות עלויות הפ ה  

לפי הסכ 4%-8%:שכר דירה

מחיר למטר כפול השטחארנונה ודמי ניהול

לקבוע ריטיינר או לפי  ריכה בפועלביטוח ועור  דין:מק ועיות 

מחשבי  ותוכנות ועוד, מדפסות, טונר, תקשורת , טלפוןהו אות משרדיות



סיכום

"(מל ברוקס)"תכננו לרע ביותר ,  פו לטוב ביותר

אנר יה וחשיבה בהכנת המסמ   , תשקיעו זמן➢

תתייע ו, תתייע ו, תתייע ו➢

אל תתאהבו בתו אות➢

אל תוותרו על יעדי  ומטרות➢



X3ל –לנתח , לעקוב, לאסוף



לנתח, לעקוב, לאסוף

:הכנסות 

איכותי  –דוח סיכום משמרת ➢

כמותי–דוח סיכום משמרת ➢

תקציב מול ביצוע-שנתי/רבעוני/חודשי/ דוח מכירות שבועי➢

דוח החזרות וטעויות➢



נקודות מרכזיות–דוח סיכו  משמרת 

:דוח תמציתי פשוט להכנה ופשוט להבנה 

ופלורמטבח : מי ניהל ומי עבד במשמרת ➢

וכומשלוחי  ,ממו ע לסועד , סועדי , מחזור: ריכוז מספרי ➢

וכוטיפי  שנתקבלו , הנחות והטבות שהיו ולמה,OTH:מעקב קופה ➢

   דברי  טובי –בעיות שעלו , סקירת אירועי  שהיו: התנהלות במשמרת ➢

וכו יוד חסר , שתייה חסרה, מנות חסרות מהתפריט: שהיו חוסרי ➢

כמה ומה היו הת ובות, מה נמכר:במידה ויש ספיישלי פירוט ל בי ➢

פירוט מנות שחזרו ולמה➢

אירועי /לקוחות מיוחדי  שהיו➢

פירוט ל בי זיכויי  שבו עו➢



לנתח, לעקוב, לאסוף

:הוצאות 

–חודשי /דוח ספירות מלאי שבועי➢

פערים-מלאי + דוח מכירות למול קניות ➢

דוח עלות מזון ותקציב רכישות שבועי➢

בשעות ובכסף–חודשי / דוח עלות כוח אדם שבועי ➢



כוח אד 



כוח אד 

חוזה עבודה או הודעה בדבר תנאי העסקה לכל עובד➢

חובה-שעון נוכחות או רישום נוכחות יומי ➢

, שעות נוספות, שכר יסוד:תלוש שכר הבנוי על פי החוק וכולל בתוכו את מכלול הדרישות ➢

וכוהפרשות סוציאליות , חג, חופשה והבראה

:חשיפה מנהלתית ופלילית –הקפדה על ויזה : עובדים זרים 

תשלום היטל  , הודעה בדבר תנאי העסקה בשפת האם של העובד–העסקה ישירה ➢

מסתננים ומס מעסיקים

חוזה הבנוי על פי חוק בדגש על ציון מפורש של , קבלן מאושר: אדםכחהעסקה דרך קבלן ➢

האדםכחלקיחת האחריות על ידי חברת 

חוק הטיפים  –מלצרים ➢



תפעול ומעקב

ONE STOP SHOPד ש על בחירת .  ועודטאביטביקו ,מייקרוס,ן'ויז: תוכנת ניהול 

ממשק הזמנות די יטלי, ניהול ההושבה וניהול הלקוח:" מארחת"תוכנת 

(אפשר בהחלט להתחיל ע  אקסל)איזשיפט:תוכנת סידור עבודה 

מרקטמן, אורדרסימפל: ניהול הזמנות 

אפשר    במקרה הזה , חשוב מאוד ביכולת לנתח ולהבין בזמן אמת את תפעול העסק

להתחיל באקסל

להתחיל ע  פתרון חי וני:הנהלת חשבונות 

מה התהלי  וא  מבוקר, מי מקבל, נוהל עבודה ברור ומו דר:קבלת סחורה 



שיווק מכירות ולקוחות

הלקוח שלנו מרוצה" עמדנו בציפיות"

הלקוח שלנו חוזר" עברנו את הציפיות"

תחשבו חוויה



שיווק מכירות ולקוחות

.( וכוזאפ, האוכלספר,משלוחה" )ספק תנועה"הקמה ע מאית או באמ עות : אתר➢

ניהול ע מי או באמ עות חברה חי ונית:מדיה חברתית ➢

.(וכוקומו,האוכלספר )במידה והחלטת  לב ע משלוחי  :אפליקציה ➢

צ  "יח➢

וכונופשונית,מיביי , רסטזאפ,ביסתן ,סיבוס, חבר: ספקי תנועה חיצונית ➢

וכותן ביס ,ROL, זאפ,  ו ל, TRIP ADVISOR,פייסבוק: דירוגים ➢

לקוח סמוי,HOW WAS IT: משוב ושביעות רצון ➢

להיות בקשר ע  הלקוח:ודיווריםמועדון לקוחות ➢

כל בעיה היא הזדמנות:ממונה יחסי לקוחות ➢

 ורמי  חי וני , ספקי :שיתופי פעולה ➢



ניהול תזרים מזומנים



ניהול תזרים מזומנים

וכואשראי , מול פירוט הפקדותZ: דוח הכנסות יומי ➢

חודשי על בסיס יומי: דוח תזרי  מזומני  ➢

מערכתהתאמה בין דוח ספקי תנועה לדוח הכנסות ➢



סיכו 

תכוונו  בוה

תתכננו במדויק

תמדדו את הפעילות ביחס לתכנון

ת יבו לשינוי 

הלקוח במרכז

בה לחה


