


כאשר אנחנו חושבים על עצמאים, אנחנו רואים לנגד עינינו אדם צעיר ונמרץ, 
הייטקיסט או קבלן שיפוצים, שרברב או גרפיקאית שעובדת מהבית.

כדאי לשנות את התמונה הזאת ולחשוב על אדם בשיא המקצועי שלו, צעיר או 
מבוגר, אדם בעל חשיבה עצמאית, בעל ניסיון, השכלה, ואינטליגנציה גבוהה.

ייעוץ כמקצוע הוא תחום מקצועי נהדר! 
כמעט אין חסמי כניסה, ההשקעה בהקמת העסק נמוכה יחסית ויכולת ההשתכרות 

גבוהה. 

בני  אנשים  ויותר  יותר  שבארה"ב  מתברר   2016 משנת  עדכני  מחקר  פי  על 
עצמאי  עסק  ופותחים  כשכירים  'מסורתיות'  עבודות  עוזבים  ומעלה  ארבעים 

כיועצים מקצועיים בתחום מומחיותם.

אם אתם מעוניינים בקריירה שנייה ורוצים לעבוד כיועצים עצמאיים, 

לפניכם 6 צעדים חיוניים שיש לבצע 
לפני שאתם יוצאים לדרך:
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מי שלא מתכנן – שיתכונן להיכשל! 
רוב היועצים מקימים את העסק בהשקעה כספית נמוכה מאוד, אבל זה לא אומר 

שאפשר להתעלם מתהליך התכנון ותהליך התכנון מתחיל בתכנית עסקית. 

 גיבוש תכנית עסקית לעסק - מכפילה את הסיכויים להצלחה!
ו.. תכנית עסקית מתחילה בגיבוש האסטרטגיה המתאימה לעסק. אל תתחילו 

בטקטיקות! המטרות והיעדים הם פועל יוצא מהאסטרטגיה העסקית.

בגדול, יש חמש אסטרטגיות עסקיות עיקריות:

   ״היה הכי גדול״ – זו האסטרטגיה הקלאסית שמתמקדת בקנה מידה   
)גודל( ובבידול של העסק במטרה להשיג יתרון תחרותי ברת קיימה. 

    ״היה הכי מהיר״ - זו גישה שמתמקדת בהסתגלות מהירה לתנאי השוק 
המשתנים במטרה להשיג יתרון תחרותי ברת קיימה. 

ואבחון  ובמיפוי  קדימה  בראיה  המתמקדת  גישה  זו   - הראשון״  ״היה     
השוק. העסק כל הזמן חוזה אפשרויות עסקיות חדשות במטרה להשיג 
יתרון תחרותי בר קיימה. למרות שגישה זו קשורה בדרך כלל עם הקמת 
עסק ויזמות עסקית, כיום, גם חברות גדולות צריכות להשקיע בחזון רק 

על מנת להישאר רלוונטיים. 

   ״היה שותף״ - זו גישה שמאמינה ביצירת ׳תזמורת׳, כשהדגש היא על 
כולה  התעשייה  את  מחדש  לעצב  כדי  אחרות  חברות  עם  שותפות 
פלטפורמה  באמצעות  קרובות  לעתים  פעולה.  שיתוף  באמצעות 

דיגיטלית. 

במיוחד  טובה  זו  אסטרטגיה  החידוש.  אסטרטגית  זו   - חדש״  ״היה      
לשימוש כאשר העסק נמצא בסכנה וצריך לשמר את המשאבים שלו 

כדי לממן את המסע בחזרה לכדאיות הכלכלית ולצמיחה



)הרשות  השקעות  יועץ  המיסים(,  )רשות  מס  יועץ  האוצר(,  .)משרד  פנסיוני  יעוץ  של  בתחומים   **
לניירות ערך( חייבים רישיון ממשלתי.

פתיחת העסק – המסגרת המשפטית?!

חברה בע"מ; עוסק מורשה או עוסק פטור, איך מחליטים מה נכון או לא נכון? אולי 
בכלל שיוציאו לי תלוש משכורת?? ומה עם תיאום מס? 

גם  קשורה  הייעוץ  בתחום  לעסק  המשפטית  המסגרת  בחירת 
לחוקי המיסוי של המדינה.  

יכולים  אינם  הבאים  המקצועות  בעלי  רשימת  ומע״מ  הכנסה  מס  חוקי  פי  על 
לפתוח תיק כעוסק פטור: בעל מקצוע חפשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, 
חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, 
יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עורך דין, 
רואה חשבון או שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית; רופא, לרבות פסיכולוג, 

פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים; ועוד. 

מעבר לדרישת המדינה לפתוח תיק עוסק מורשה, בתחומים מקצועיים רבים אין 
צורך ברישיון מיוחד על מנת לעסוק בייעוץ, ואין רגולציה ממשלתית לתחום**. 

גדול  עסק  להיות   – אסטרטגי  באופן   – שמתכנן  לעסק  מתאימה  בע"מ  חברה 
)להעסיק עובדים וכד'(. בנוסף חברה בע"מ יכולה )במקרים מסוימים( להגן על 
הבעלים מאחריות אישית על החלטות עסקיות.  ביטוח מקצועי מקיף – יספק את 

ההגנה הנדרשת. 

תשתיות  להקים  חייבים  כיועץ,  לעיסוק  המשפטית  המסגרת  לבחירת  במקביל 
עסקיות רלוונטיות לפעילות. מעבר לצורך במיתוג ומיצוב העסק, גיבוש טפסים 
- עוזרים לנו  - טופס הצעת מחיר, טופס הזמנת עבודה, וחשבוניות עסקה  כגון 

בניהול העסק, בעבודה מסודרת עם הלקוח, ובתיאום ציפיות ברור.
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מימון עסקי וניהול תזרים המזומנים

מעטים,  לא  ואנרגיה(  כסף  )זמן,  משאבים  להשקיע  יש  כסף,  להרוויח  מנת  על 
אך עסק בתחום הייעוץ אינו דורש השקעות כלכליות גדולות במיוחד. ההשקעה 

הכספית בהקמת העסק מהווה חסם נמוך מאד בהקמת העסק בתחום הייעוץ.

 שאלה חשובה היא כמה כסף צריך כדי להתחיל?
כמובן, שצריך די כסף לכסות הוצאות שוטפות של העסק והבית עבור החודשים 

הראשונים לכל הפחות )עד שמתחילה להיווצר הכנסה בת קיימא(. 

הוצאות  גובה  מה  ִמחשוב;  לרכוש  חשבון;  לרואה  לשלם  יעלה  כמה  לחשב  יש 
טלפון; שכר דירה; שיווק; ביטוח; אחריות מקצועית ועוד. 

ובנוסף, יש לחשב כמה כסף צריך ע״מנ להחזיק את פרנסת הבית עד לייצוב 
העסק.

לכסות  אפשר  יהיה  שלא  שייתכן  מראה  המזומנים  תזרים  תחזית  אם 
האפשרויות.  את  לשקול  כדאי  העסק,  הקמת  במהלך  ההוצאות   את 
יועצים רבים מתחילים את העסק שלהם תוך שמירה על מקום העבודה הקודם 
שלא  ממליצה  אני  בהלוואה,  צורך  יש  אם  כשכירים.  לעבודתם  ובמקביל  שלהם 

לגעת בפיצויים ובקרן הפנסיה שלכם )!!!(. 

במקום זאת מומלץ לבדוק אפשרויות אחרות. למשל, יש 
קרנות שנותנות הלוואות נוחות להקמת עסק קטן.
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התמחור

 קיימות נוסחאות תמחור מגוונות למוצרי הייעוץ השונים. 
חשוב לגבש נוסחה שתתאים לך, לתחום המומחיות שלך ולשוק בו אתה פועל. 

הקמת  שמלווה  יועץ  של  לתמחור  עסק,  להקמת  יועץ  של  התמחור  דומה  לא 
פרויקט מיחשוב מורכב, לתמחור של יועץ פנסיוני. 

מקובל  ומה  שלך  מהעבודה  להרוויח  רוצה  אתה  כסף  כמה  לך  נכון  מה  חשוב 
בחברות ובארגונים אותם אתה משרת?

יועצים מתחילים מתמודדים עם בעיות בתמחור, קושי בגיבוש  לעתים קרובות 
מדיניות תמחור ברורה, הוצאת הצעות מחיר ואתגרים משמעותיים בניהול משא 

ומתן על שכר. 

תמחור נמוך מדי נובע מסיבות רבות: 

  מביך אותנו לדבר על כסף; 

  קשה לנו לנהל משא ומתן עם לקוח פוטנציאלי; 

  אנחנו לא לוקחים בחשבון את היקף העבודה האמיתי; 

  והגרוע מכל - אנחנו כל כך רוצים את העבודה  עד שאנחנו מוכנים 
     לעבוד בחינם.

 כדאי לחשוב ולהחליט מראש! 
מה יהיה מדיניות התמחור שלך!
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לא צריך פרוטקציה כשיש קשרים!

אנשים בין  חיבור  חברתיות,  רשתות  אישיים,  קשרים  על  בנויים  קטנים   עסקים 
ובניית מערכות יחסים ויכולת לפעול לטובת העניין. 

בניית עסק מצליח לוקח הרבה זמן ומצריך מחויבות גבוהה ודרייב פנימי להצליח. 
ושותפים לדרך שיטענו אותך  יכול לעזור כשיש רשת של חברים  זה בהחלט  אז 
ויעזרו לך להתקדם. כשאתה מקבץ סביבך אנשים שחולקים  באנרגיה כשצריך, 

איתך תחומי עניין ואינטרסים משותפים, אז יש סיכוי גבוה יותר להתקדם. 

5 סיבות טובות שכדאי לך להשקיע ב נטוורקינג )רישות עסקי וחברתי( :

  שיתוף ידע - ראשית נטוורקינג נהדר למטרות שיתוף רעיונות וידע. בין 
אם אתה מבקש משוב או דנים בנקודת המבט שלך, הנטוורקינג יעזור לך 
להרחיב את הידע שלך ולאפשר לך לראות דברים מנקודת מבט אחרת. 

הוא  העיניין  הזדמנויות!  טבעי,  באופן  לידך,  מביא  רישות   - הזדמנויות   
מדובר  אם  בין  תתממש.  ההזדמנות  איך  או  מתי  הוא  יודע  לא  שאתה 
בהפניה,  הצעת שותפות או בקשה לשירות או למוצר שלך, חשוב להיות 

מוכן לנצל הזדמנות כאשר היא מגיע לפיתך.

 חיבורים - זכור שאתה לא רק מקבל חשיפה לאנשים בחדר, אתה גם בונה 
קשרים עם הרשת שלהם. אולי למישהו שהם מכירים יש צורך שמתאים 
שלך  ברשת  מישהו  אם  סטרי.  חד  רחוב  לא  שזה  וזכור  שלך...  לעסק 
מחפש שירות או מוצר שמתאים לעסק שאתה מכיר, אל תהסס לשתף 

את הפרטים שלו. זה רק יחזק את הקשר שלך איתו. 

הגברת האמון - על ידי טיפוח קשר באופן קבוע, ובכך שאת דוחף את   
עצמך לדבר עם אנשים שאתה לא מכיר, אתה מגביר את הביטחון העצמי 
זוהי תכונה חשובה כבעל עסק, כי הצמיחה העסקית שלך תלויה  שלך. 

בכך שאתה יודע לדבר עם אנשים ומצליח לקשור קשרים. 

עסקיים  באירועים  קבועה  השתתפות  ידי  על   - שלך  הפרופיל  העלאת   
את  לבנות  לך  לעזור  יכול  זה  אותך.  לזהות  יתחילו  אנשים  וחברתיים, 
המוניטין שלך בתור אדם בעל ידע, אמין ומקצועי בכך שאתה נותן מידע 

שימושי או עצות לאנשים הזקוקים לו.

רצוי לעבור על רשימת אנשי הקשר הקיימים. כמעט בוודאות הלקוחות הראשונים יהיו 
אנשים שמכירים אותך.  כדאי לחבור לקבוצת נטוורקינג מקצועית שפועלת באזור.



תכנית שיווק מקיפה

שיווק זה תקשורת של העברת מסר עקבי ללקוח האידיאלי. 

בעשייה שיווקית טובה נגלה מה הלקוחות רוצים וצריכים, כמו גם מה המחיר 
שהם ישלמו עבור המוצר או השירות שלנו. נדע איפה למצוא את הלקוחות 

אשר סביר להניח רוצים לקנות מאיתנו. 

תקשורת טובה - יוצרת שיווק אפקטיבי ובונה את הבסיס למכירות באמצעות 
ערוצים מרובים. בקיצור, שיווק יוצר הזדמנות מכירה. 

אז, למה צריך תוכנית שיווק? 
תכנית שיווק מלאה הופכת להיות מפת הדרכים להשגת המטרות העסקיות 

שלך. ֵ 

אז, למה צריך תוכנית שיווק? 
מעקב אחר עלויות: תוכנית שיווק טובה מספקת צעד אחר צעד מדריך מתוכנן 
- על מה אתה מוציא כסף ומתי. זה מאפשר לך לתכנן את תקציב הוצאות 
השיווק - לעזור לך לשמור על השליטה על ההוצאות שלך, לנהל את תזרים 
מאמצי  של  ההצלחה  את  ולמדוד   ,)ROI( המכירות  אחר  לעקוב  המזומנים, 

השיווק שלך. 

אז, מה כוללת תכנית שיווק? 
עם  התקשורת  דרכי  את  בחר  השיווקי;  המסר  את  גבש  המיתוג;  על  חשוב 
למי  נותן;  העסק  בדיוק  מה  שלך:  האמירה  את  חדד  פוטנציאליים;  לקוחות 

מתאים השירות; ומדוע העסק הזה שונה מאחרים. 

שקול אלו תשתיות שיווק נדרשות )פרופיל עסקי בפייסבוק או בלינקדין. הקמת 
אתר אינטרנט. קידום ממומן. שיווק במיילים. בלוג. כתיבת מאמרים. יח"צנות וכו'(.

מידע  נותן  שאתה  בכך  ומקצועי  אמין  ידע,  בעל  כאדם  נתפש  אתה  כיועץ 
שימושי או עצה לאנשים הזקוקים לו.
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אודות חב' גפן ייעוץ:
לעסקים  העסקי  הייעוץ  בתחום  בירושלים  המובילים  המשרדים  אחד  הוא  גפן 

קטנים. המשרד מורכב מצוות של יועצים עסקיים בכירים. היועצים שלנו, צברו 
ניסיון של למעלה מעשרים שנה בתחום העסקים הקטנים, מתמחים בסיוע בכל 
ומומחים  חלוצים  אנו  בגפן,  עצמאי.  עסק  וניהול  בהקמה  הקשורים  ההיבטים 
פלטפורמה  בחירת  אתר,  אפיון   -  ECOMMERCE  - המקוון  המסחר  בתחום 

מתאימה ועוד, ושיווק דיגיטלי. 

בגפן, אנו רואים ב”ייעוץ” – מקצוע לכל דבר! היועצים שלנו יעזרו לך להקים עסק 
של ייעוץ לארגונים, מוסדות ולעסקים אחרים.  בגפן, אנו מלווים מומחים שרוצים 

להיות יועצים בתחומם. 

יעוץ כמקצוע: האם אתה מומחה בתחומך?
עבדת המון זמן בתחום המכירות והשיווק, או אולי למדת הנדסה ועבדת כמהנדס 

כמה שנים, או למדת משפטים או הקמת חברת סטרט אפ ..

יש לך ידע, ניסיון והשכלה בתחום מקצועי מסוים? למה לא להפוך את זה 
למקצוע?! בגפן, 

ייעוץ כמקצוע הולך וכובש מקום של כבוד בין ענפי המקצועות החופשיים.  אנו 
בתוך  כמועסקים  או  עצמאים  כפרילנסרים  שעובדים  יועצים  יותר  מוצאים 
החברה עצמה. תרומת היועץ באה לידי ביטוי בראיה רחבה, מחוץ לעסק עצמו, 
לרשותה.  העומדים  והאפשרויות  עומדת  היא  מולם  האתגרים  הפירמה,  של 
וניסיון מקצועי שאותו הוא רותם לטובת החברה  היועץ מביא עמו השכלה, ידע 
יועץ  של  התפקיד  כנושא  הארגון  בתוך  מועסק  להיות  יכול  היועץ  המתייעצת. 

פנימי; הוא עשויי להיות מומחה פונקציונלי בתחום ידע וניסיון ספציפי או כללי.



חיה בן דור
יועצת עסקית לעסקים קטנים. תחומי מומחיות עיקריים: שיווק ופיתוח עסקי לבעלי 
מקצוע חופשי )אדריכל, עורך דין, רואה חשבון, מאמן וכד'(; מסחר מקוון;  ניהול ושיווק 

לעסקים קמעונאיים; פיתוח מודלים עסקיים חדשניים.
מובילה בפיתוח התחום המקצועי של הייעוץ כדיסציפלינת ידע בין תחומית מבוססת. 
מרצה במוסדות להשכלה גבוהה, במסגרת מט"י ומעוף, בחברות מסחריות ובפורומי 

מנהלים.
לימודים פורמליים:

בוגרת תואר ראשון )BA( ושני )MA( במדעי החברה מהאוניברסיטה העברית בירושלים; 
לימודי חשבונאות ולימודי ניהול השיווק במכללה האקדמאית, תל אביב; לימודי שיווק 

ופרסום במכללה למנהל, ירושלים.

הלל בש
ולמשקיעים  לחברות  )מימון(  נגזרים  ערך  וניירות  העושר  ניהול  בתחום  פיננסי  יועץ 
פרטיים בארץ ובחו”ל. מרצה במוסדות להשכלה גבוהה, בחברות מסחריות ובפורומי 

מנהלים בישראל ובחו”ל.
 לימודים פורמליים:

בוגר תואר ראשון )BA  מורחב( בכלכלה ומנהל עסקים וכן בוגר תואר ראשון )משני( 
במדעי המחשב. מוסמך לתואר שני במנהל עסקים)MBA( התמחות במימון; מוסמך 

לתואר שני במשפטים )LLM(  מאוניברסיטת בר אילן.
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