
בעל עסק
האם אתה מושך את המשכורת שאתה רוצה?

הידע שלך שווה כסף!
דו"ח הרווח והפסד הוא כלי רב עוצמה בעסק שלך. 

ידיעה והבנה שלו מהווים בסיס לתמחור, תזרים מזומנים, הבנה של פעילות העסק, 

היקף המשכורת שהעסק מייצר בפועל, כמה עליך להרוויח כדי להיות משתלם ועוד.

בסיומו של הקורס תדעו
כמה משכורת העסק יודע לייצר	 

מהי יכולת ההחזר של העסק )למטרת הלוואות(.	 

מושגים חשובים שיאפשרו לכם להיות מקצועיים יותר מול הבנק 	 

להבין את משמעות העונתיות בעסק בהתייחס לתכנון עתידי, מכירתי ותקציבי.	 

תדעו לחשב את 'נקודת האיזון' של העסק.	 

יהיה לכם עוד ידע ניהולי והבנה של מבנה ההוצאות בעסק, כך שתוכלו לקבל 	 

החלטות כלכליות נבונות.

כמה מילים על עצמי
קוראים לי ירון ינאי. כלכלן.

לפני כ-25 שנה התחלתי את דרכי במערכת הבנקאית.  

אחרי כמה שנים עברתי להייטק ולפני כ-10 שנים הפכתי לעצמאי ופתחתי את 

'במחשבה תחילה'. משרד לייעוץ כלכלי ומציאת פתרונות מימון לעסקים.

עולם הבנקאות נתן לי זוית ראיה רחבה על כל נושא הניהול הכלכלי.

אני מלווה ומייעץ לעסקים. הן בהקמת עסק והן בפיתוחו וקידומו.

כותב ומפתח תוכניות עסקיות ועוזר לעסקים קטנים וגדולים לגייס הלוואות 

מהבנקים ומהקרנות ועל ידי כך לצמוח, להתפתח ולהרוויח.

מרצה בתחומים של ניהול הכספים בעסק, הן במסגרות של משרד הכלכלה, 

משרד התיירות, מועצות ובאופן פרטי. 

הקורס הוא בן 4 שיעורים שבועיים, 
המלווים בכלי עזר דיגיטליים

 בשיעור ראשון: 
נכיר את מבנה הדו"ח וכיצד הוא נבנה/נוצר.

 בשיעור השני:
 נלמד מונחי יסוד חשובים כגון: רווח גולמי, הנהלה וכלליות, 

נקודת איזון ועוד.

 בשיעור השלישי:
נראה אילו התאמות צריך לעשות בדו"ח על מנת לדייק אותו ולראות 

באמצעותו את התמונה הנכונה של העסק.

בשיעור הרביעי:
 נראה איך הבנת הדו"ח באה לידי ביטוי בניהול היום יומי, 

השוטף של העסק.

שאלות ותשובות

 מדוע אני צריך לדעת את דו"ח הרווח והפסד שלי הרי יש לי רואה חשבון.. 	

רואה החשבון הוא יועץ נהדר וטוב לעסק. אולם ראייתו ואחריותו היא לנושא הרשויות והמיסים ואילו אנחנו 

כמנהלים מסתכלים על הדו"ח כמצפן ומדריך לתובנות והחלטות כלכליות להמשך )תמחור, התייעלות, לקיחת 

הלוואות וכד'(. דבר נוסף. ניהול נכון של העסק אומר שלי כמנהל יש הבנה בתהליכים ובתוצאות של העסק ואני לא 

מסתמך רק על מה שאומרים לי.

 מה נותנת לי ההבנה של הדו"ח? לא מספיק להסתכל על השורה התחתונה ולדעת כמה אני מרוויח?. 	

ממש לא. ראשית השורה התחתונה איננה מדוייקת ויש צורך לבצע התאמות כדי לדעת באמת 'מה השורה 

התחתונה' )הכל מוסבר בקורס(. שנית, בהסתכלות רק על השורה התחתונה אנחנו מפסידים את העוצמה והידע 

שקיים בדו"ח שעוזר לנו להגדיל את הרווחיות של העסק.

 מה יוצא לי מהבנת דו"ח הרווח והפסד?. 	

המון דברים. דבר ראשון, מה שורת הרווח האמיתית שלי , מה יכולת ההחזר, ועוד ועוד. בתחילת דף זה רשמתי עוד 

כמה תועלות משמעותיות שמקבלים מקורס זה ומהבנת הדו"ח.

 האם צריך ידע מוקדם כדי ללמוד את הקורס?. 4

לא. הקורס עובר צעד אחרי צעד ומועבר בצורה פשוטה ונהירה.

 אני עסוק. מה אורך הקורס?. 	

הקורס הוא פרקטי ולכן הוא גם קצר וממוקד. מדובר על 4 שיעורים בני 15-20 דקות כל שיעור. אצלך על המחשב. 

כך שגם בשעות לא שיגרתיות ניתן לצפות בו.

 יש אפשרות לשאלות ותשובות במהלך הקורס?. 	

כן ודאי. לכל שיעור יש פורום שאלות ותשובות. ואשתדל לתת מענה תוך מספר שעות.

 אני עסק קטן. האם הקורס מתאים לי?. 	

לחלוטין. בעצם זה שאנחנו מגדירים את עצמנו כעסק, כדאי וחשוב ללמוד את הכלים והכללים לעבודה נכונה. 

הקורס בנוי במיוחד לעוסקים מורשים וכאלו שבתחילת דרכם שרוצים לקבל כלים לניהול נכון של העסק.

בואו תראו מה מספרים על הקורס

מורן: "...הקורס נתן לי המון נקודות למחשבה ופעולה.ממליצה"
עדי:  "...קורס מצויין, נותן הרבה מאוד תובנות...מעשי"

בקיצור, קורס חשוב מאוד לכל בעל עסק. קורס עם ביקורות טובות מאוד, ודיגיטלי )כך שלא צריך לצאת מהבית(.

ההשקעה בקורס היא:
439.00 ₪ )כולל מע"מ(, 

אבל לאור השקתו המחיר הוא 

9		 ₪ בלבד
קורס זה הוא נדבך חשוב בפיתוח 

העסק והרווח שלך!

אחריות מלאה!

אם אחרי השיעור הראשון תראו שהקורס 

הוא לא בשבילכם, כספכם יוחזר במלואו.

האם אתה יודע אם העסק משתלם לך? 
יודע כמה אתה צריך להרוויח כדי למשוך את המשכורת שאתה מבקש?
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ייעוץ כלכלי ופתרונות מימון
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טעימה קטנה מהקורס

הקורס מלווה על ידי 

בפורום שאלות ותשובות בפייסבוק:
כל שאלה שצצה, ניתן לשאול אותה בפורום 

הפייסבוקי של הקורס כך שגם תקבלו ידע

וגם תכל'ס, תבחנו את העסק שלכם עם הדו"ח 

רווח והפסד בעזרת הליווי שלי.

ההשקעה בקורס היא:
439.00 ₪ )כולל מע"מ(, 

אבל לאור השקתו המחיר הוא 

9		 ₪ בלבד
קורס זה הוא נדבך חשוב בפיתוח 

העסק והרווח שלך!

אחריות מלאה!

אם אחרי השיעור הראשון תראו שהקורס 

הוא לא בשבילכם, כספכם יוחזר במלואו.

במחשבה תחילה
ייעוץ כלכלי ופתרונות מימון

אני רוצה לדעת 
יותר על העסק שלי

052-5944413
yaron.yanay@gmail.com


