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 הקדמה

לאחר זמן מה איבדו את . שני חובבי טייס טסו להם להנאתם במרחבי הרקיע
" ?איפה אנחנו נמצאים "-שאלו אותו . הנמיכו את כלי הטיס עד שפגשו אדם, דרכם

חייכו חובבי הטיס ". אתם בכדור פורח"השיב להם האדם " הרי זה כה פשוט"
אך לא , יו מדויקים דבר-האיש בוודאי משתמש בתמחיר כל חייו  "-ואמרו 

 ...".רלוונטיים

ולמרות ,  לא רלוונטי ולעיתים לא נכון-כך רואה כיום השוק העסקי את העיסוק בתמחיר 

אין ספק שיש מקום . זאת מקדישים רוב הארגונים משאבים ומאמצים רבים בנושא התמחיר

ך יש לעשות א, לבניית מערכת תמחיר אמינה וכי שימוש מושכל בנתוניה יביא תועלת לארגון

 .זאת בשכל ישר ובגישה אחרת מהגישה המקובלת כיום

מטרת הספר לפתח מודלים ולתת תובנה בנושאי קבלת החלטות ותמחיר בשילוב עם גישות 

, התעשייה, המסחר, במטרה להשביח את ערכן של חברות בתחומי השירותים, ניהול חדשניות

 .ות רווחולשפר ביצועים בארגונים שלא למטר, המחקר והפיתוח

 :הגישה בספר זה נשענת על השכל הישר והניסיון היומיומי

אם הוא . ח" ש150 -ח ומוכר אותה ב" ש100 -רוכל בעל דוכן בשוק קונה סחורה ב
. ח" ש30 -הוא מוכר אותה גם ב, הצהרים-עם מרכולתו ביום שישי אחר" נתקע"

ליו שהיה חזקה ע, אם היה עושה זאת. למזלו הגדול לא למד תמחיר מסורתי
ולא היה מוכר ביום , לפי עלות הקנייה והעמסת תקורות" עלות המוצר"מחשב את 
 ..."לי זה עולה יותר"ח כי " ש30 -הצהרים את השאריות ב-שישי אחר

המחרה , למרות שהמחקר האקדמי ותורת הכלכלה נותנים פתרונות לסוגיות שונות בתמחור

עלולה להביא מנהלים לידי קבלת " קלאסי"הפרקטיקה של התמחיר ה, וקבלת החלטות

 .החלטות שגויות

ולמעשה בכל , את ההיגיון הפשוט ננסה לחזק ולשכלל הן בארגון הקטן והן בארגון הגדול

 .מכל סוג שהוא, ארגון

 למהפכה בשיטות נים האחרויםעשורבהמודרני הביאו הניהול השינויים שהתחוללו בעולם 

,  הן בתפעול והן בפיתוחתגובה בעשרות אחוזיםהמהפכה זו הביאה לקיצור זמני . הניהול

לשיפור איכות המוצרים והשירותים , להגדלת תפוקות משמעותיות ללא תוספת משאבים

 .ולהרחבת מגוון המוצרים, להקטנת מלאים, במידה ניכרת
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ניהול , )JIT – Just In Time" (בדיוק בזמן"מהפכה זו באה בעקבות גישות ניהול חדשניות כגון 

. ניהול איכות כוללו, "הקיט המלא"קרון י ע,)TOC – the Theory Of Constraints ( אילוציםלפי

בשרשרת , ועברה במהרה לטיפול בלוגיסטיקת הארגון, המהפכה החלה במפעלי תעשייה

בשנים האחרונות . מוסדות פיננסיים ומערכות בריאות, בארגוני שירותים, האספקה

 . ניהול הפרויקטים וניהול מחקר ופיתוחמיושמות הגישות החדשניות בתחום

המהפכה בשיטות הניהול מתרחשת היום בד בבד עם ההתקדמות הטכנולוגית המהירה בשדה 

החדשנות הטכנולוגית גורמת לכך שקיימת . וטכנולוגיית המידע, האינטרנט, התקשורת

יהוליות והשיטות הנ, )TTM – Time To Market(חשיבות ראשונה במעלה לזמן ההגעה לשוק 

 . שפותחו מסייעות לכך

לתפיסות עצמם לא התאימו , ריובייחוד גישות התמח, כלי החשבונאות הניהולית המסורתיים

המשתמש בתמחיר . בארגונים השוניםובחלק מהמקרים אף בלמו את יישומן , החדשות

, מענה למכרזים, קבל או דחה פרויקט, )Make or Buy(" קנה או יצר" :בעיותלהקלאסי 

או רחבה או הפסקה של קו מוצרים ה,  או גודל חבילת עבודה בפיתוחביעת גודל מנות ייצורק

 .אופטימיזציה-שיניבו תת, שגויותהחלטות קבל ימצא עצמו לעיתים קרובות מ  -שירותים 

 . המודרניתעסקיםוקבלת החלטות בסביבת התמחיר כלים תומכי החלטה למציג זה ספר 

הדיון ביתרונות ובחסרונות בין תמחיר ספיגה לבין תמחיר ". אין חדש תחת השמש", לכאורה

תמחיר ספיגה הולך ולובש היום צורה מעודנת יותר . שנהיותר מחמישים  כבר לפני חל הישיר

 מנסה להקנות ABCגישת ). ABC – Activity Based Costing" (תמחיר לפי פעולות"בדמות 

 הקשות העומדות  ההחלטהד עם בעיותלהתמודשאמורים לסייע ,  וכלי עזרלמנהל תכנים

 .בפניו

 .התפורה לפי גישת ניהול לפי אילוצים, ישיר לבש צורה אחרת ומתוחכמת יותרהתמחיר ה

  :בסביבה העסקיתשינויים משמעותיים חלו שלושה 

גם לטווח הקצר וגם (הוצאה קבועה , ברוב המקרים ,מרכיב העבודה הישירה הוא כיום .1

 ).לטווח הבינוני

בעת שנבנה ,  מעלויות התפעול בשנות העשרים5% -שהיה כ, מרכיב העלויות העקיפות .2

 ).80%-30%כ (הפך להיות מרכיב משמעותי ברוב המקרים , התמחיר הקלאסי

משאבים לא (גישות הניהול החדשות מבחינות בצורה ברורה בין משאבים בעודף  .3

 ).אילוצים, בקבוק-צווארי( בחוסר םומשאבי) קריטיים

. בתעשייה) מלאי בתהליך ומלאי מוצרים(התמחיר הקלאסי עסק בעיקר בהערכת המלאי  

בשנים האחרונות הורגש צורך בפיתוח החשבונאות הניהולית לנושאים אחרים של 

 .שיהיו רלוונטיים גם לארגוני שירותים שאין בהם ייצור מוצרים פיסיים, מדידה ובקרה

ליהן בנוי תמחיר הספיגה המסורתי וחושפים את שינויים אלה אינם הולמים את ההנחות ע

 .המשתמש בו להחלטות שגויות
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ושילובו עם גישת ניהול לפי אילוצים , בשנים האחרונות הורחב השימוש בגישת תמחיר מטרה

 .ובמיוחד להנהלה הבכירה, מעניק היום כלים טובים להתמודדות עם בעיות קבלת החלטות

 שפותחו חלקן על ידי המחברים ויושמו בעשרות ארגונים ,מתודולוגיות חדשניותמציג הספר 

כגון מתודולוגיית ,  כלים אלה. יותרותניתן להגיע להחלטות טובשבעזרתן , ל"בארץ ובחו

 להשבחת VFM – Value Focused Managementומודל , שלושת השלבים לקבלת החלטות

ות שהמתודולוגיות של מסייעים למנהלים בכל סוגי הארגונים להתמודד עם בעי, הפירמה

 . אינן נותנות להן מענה הולםABCאו גישת , התמחיר המסורתי

עם הבעיות , בין היתר, ובהתמודדות קבלת החלטותבלתמיכה במתן כלים מתמקד ספר זה 

 : הבאות

 .קביעת מחיר ♦

 .בחירת תמהיל המוצרים או השירותים ♦

 .Make or Buyתמיכה בקבלת החלטות  ♦

 . מוצר או מתן שירותיצורהחלטה בדבר הפסקת  ♦

 .קביעת מחירי העברה ♦

 .קביעת מחיר במכרז ♦

 . השקעותבחינת ♦

 .הערכת כדאיות קיצור זמן הפרויקט ♦

עמדנו מתוך נסיוננו בהוראת קורסים מתקדמים בהשבחת , על הצורך בכתיבת ספר מעין זה

, )בעיקר לתלמידי תואר שני(בניהול מערכות תפעוליות , בחשבונאות ניהולית, חברות

, מעבודות ייעוץ ויישום בחברות המובילות במשק, הדרכה בעשרות סדנאות למנהליםמ

מהנדס /חשב/למדנו כי למנהל. ומשיחות רבות שקיימנו עם מנהלים, מישיבה בדירקטוריונים

הוא מודע למגבלות ולעיתים גם . מן השורה קיים ידע בסיסי בעקרונות התמחיר המסורתיים

, וצמא ללמוד ולהבין את הגישות החדשות שהוצעו, אלהלאובדן הרלוונטיות של כלים 

 .ובעיקר ללמוד וליישם כלים נאותים יותר לקבלת החלטות

ספר זה מתמקד בהיבטים התמחיריים של גישות הניהול החדשות ובקבלת החלטות ניהוליות 

תוך שהוא מציג לקורא תפיסה עקבית וביקורתית הנשענת על השכל , ויישומן הלכה למעשה

 .ר וההיגיון העסקיהיש
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וזאת , גישתנו מסתכמת בתפיסה שמטרת הפירמה היא להשביח את ערכה לבעלי המניות

, הפילוסופיות והטכניקות, ויתר הכלים, מתודולוגיית שלושת השלבים, VFMבעזרת מודל 

 :המבוססים על התפיסות הבאות

. חלטותתמחיר הוא בעיקרו כלי בקרה וכלי לסיוע בקבלת ה

בכל מקרה יש לבחון את קבלת ההחלטות תוך ראייה 

ובייחוד על , והשפעתן על כלל הארגון, מערכתית-גלובלית

 .ערך הארגון הכולל

 .1 ראייה גלובלית

יש לאסוף נתונים באופן שיטתי ומקיף תוך כדי התמקדות 

 .הבקרה והניהול יהיו אף הם ממוקדים. בעיקר
 .2 התמקדות

ולא , התמחיר המסורתי יכול לשמש לבקרה ולייחוס בלבד

 .ככלי לקבלת החלטות
התמחיר המסורתי 

 וסככלי בקרה וייח
3. 

המחרה וקבלת החלטות יהיו ברוח גישות הניהול , תמחור

 .החדשניות
שילוב גישות ניהול 

 חדשניות
4. 

קבלת ההחלטות תהיה תוך התחשבות במשאבי הארגון 

 .ואילוציו
 .5 דרך קבלת ההחלטות

 

. ם"מוסדות פיננסיים ומלכרי, ארגוני שירותים, בכל תחומי התעשייההספר מיועד למנהלים 

 .סטודנטים למינהל עסקים ודאי ימצאו בו עניין רב

אלא , הספר אינו מתיימר לדון בכל מכלול הנושאים בהם עוסקת החשבונאות הניהולית

 תוך הצגת תפיסה, וזאת, מתמקד בנושאים שלהערכתנו תורמים יותר להשבחת ערך הפירמה

 .כוללת
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 על המחברים
הינו דיקאן בית הספר למנהל עסקים במסלול האקדמי של , ח"רו, יורם עדן' פרופ

עדן הוא חבר במועצת רואי החשבון והוועד המרכזי של לשכת ' פרופ. המכללה למנהל
 של  Education Committee-וחבר ב" רואה החשבון"עורך ביטאון , רואי החשבון בישראל

IFAC) International Federation of Accountants(. 

ח ובייעוץ "עדן ניסיון מעשי רב כרו' לפרופ, בנוסף על פעילותו האקדמית והציבורית
 .לחברות וארגונים בתחומי תמחור וחשבונאות ניהולית

 

רונן ' פרופ. אוניברסיטת תל אביב, מן המניין בפקולטה לניהול'  הוא פרופבעז רונן' פרופ
הוא יישם פרויקטים של השבחת חברות . טכנולוגיה והשבחת חברותמתמחה בניהול ה

 .וגישות ניהול חדשניות בעשרות חברות וארגונים בישראל ובעולם

 , רונן היה מרצה אורח בבתי הספר למינהל עסקים כמו אוניברסיטת קולומביה' פרופ
NYU, Bocconiובילים ואחרות ופרסם עשרות מאמרים בכתבי עת אקדמיים ומקצועיים מ .

 .טק בישראל- שנים בתעשיית ההיי10-לפני כן עבד כ

 



 ותרלי זה עולה י    20

 תוכן עניינים מקוצר

 15................................................................הקדמה

 21.................................................................האתגר: 1חלק 
 23...................................................השינויים בסביבה העסקית המודרנית: 1פרק 
 33...............................................אובדן הרלוונטיות של התמחיר המסורתי: 2פרק 

 51..............תמחיר וקבלת החלטות, גישות ניהול חדשניות: 2חלק 
 Just In Time-JIT(......................................................53 ("בדיוק בזמן: "3פרק 
 TOC - the Theory Of Constraints(....................69(ניהול לפי אילוצים : 4פרק 
 97................................................................ניהול איכות ובקרת תהליכים: 5פרק 
 The Complete Kit Concept(.........................113" (הקיט המלא"עיקרון : 6פרק 
 The Pareto Rule(....................................121(כלל פרטו : חזרה למקורות: 7פרק 

 131...................................................פתרונות שהוצעו: 3חלק 
 133....................................................................................תמחיר מטרה: 8פרק 
   Activity Based Costing (ABC)תמחיר מבוסס פעילויות : 9פרק 

 Activity Based Management (ABM)...........143וניהול מבוסס פעילויות 
 159.................................................................... עיון מחדש-תמחיר תקן : 10פרק 
 177................................................. פשוט אך מטעה-" שער השעה"מדד : 11פרק 



21    

 191.................................מתודולוגיית שלושת השלבים: 4חלק 
 193...........................................קבלת החלטות בסביבה מוגבלת משאבים: 12פרק 
 217...........................................קבלת החלטות בסביבה של עודף קיבולת: 13פרק 
 235.................................................................מרכזי רווח ומחירי העברה: 14פרק 

 261.....................................................השבחת חברות: 5חלק 
 263................................................................................השבחת חברות: 15פרק 

 349.........................................................אירוע מסכם: 6חלק 
 351.....................................................................................אירוע מסכם: 16פרק 

 
 365........................................................................................................אינדקס



 ותרלי זה עולה י    22

 

 1פרק 

 ה השינויים בסביב
 ית המודרניתהעסק

  מבוא 1.1
היא לגרום , לפיכך, מטרת ההנהלה. מטרת כל פירמה היא להשביח את ערכה לבעלי מניותיה

 ועליה לפעול בהתמדה לקראת מטרה זו, ליצירה מתמדת של ערך לבעלי המניות
)Increasing Shareholders Value .( 

 :פעולת יצירת הערך מחולקת לשתי קטגוריות עיקריות

 .יננסיותפעולות פ ♦

 .פעולות ניהוליות אחרות ♦

וחלוקת , מיזוגים ורכישות, הפעילות הפיננסית מתרכזת בעיקרה בשינוי מבנה ההון

ותוצאותיה עשויות להתבטא בשינויים , פעילות זו מבוצעת ברמת הנהלת החברה. דיבידנדים

ל החברה בדרך כלל ניתן לזהות ולבודד את מרכיב עליית ערך שווי השוק ש. במחירי המניות

 .הנובע מפעילותיה הפיננסיות

הן פעולות בעלות פוטנציאל גדול לשיפור , בהן נתמקד בספר זה, הפעולות הניהוליות האחרות

שינוי מבנה עסקי , פעולות אלו כוללות שינויים אסטרטגיים. ביצועים ולהשבחת ערך הפירמה

, ינויים בשרשרת האספקהש, שיפורים בשרשרת הערך, שינויים בשיווק ובמכירות, או ארגוני

לתמחיר ולחשבונאות . שיפור מצב המלאים וקיצור זמני הפיתוח, התפעול והלוגיסטיקה

וככלי עזר חשוב בקבלת , הניהולית חשיבות מכרעת במדידה ובהערכה של שינויים אלה

שאינם בהכרח מבוססים על , פעולות אלו נמדדות בדרך כלל במדדי ביצוע מקומיים. החלטות

וקיים קושי לזהות ולשייך ,  חשבונאיים המדווחים במאזן או בדוח רווח והפסדנתונים

 . תוספת ערך לפעולות אלו

מטרת ספר זה להציע גישות וכלים שיאפשרו שימוש מושכל בתמחיר ובמדדי ביצוע לשיפור 

 .דבר שיביא להעלאה משמעותית בערך הפירמה, תהליכי קבלת ההחלטות

רים ניצב המערב בפני משבר כלכלי וניהולי שנגרם בתחילה של המאה העששנות השמונים ב

שוק "התעשייה המערבית שהתרגלה בעבר לפעול ב. מיפןהקשה שבאה התחרות כתוצאה מן 

שוק של " והתמודדות ב)עודף קיבולת(  עודף כושר ייצור במצב שלמאזנמצאת , "של מוכרים
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הביקוש לכוח אדם . ים השוניםחלה מהפכה רבתי בנושאים הטכנולוגי,  לעומת זאת."קונים

נוצר מצב . למשאב בחוסר) מהנדסים, מתכנתים(טכנולוגי הפך אנשי טכנולוגיה לסוגיהם 

גם מצב זה לא ארך . ומחסור במשאבי פיתוח, בו קיים עודף קיבולת בייצור ובשירותים, חדש

למצב של  החזיר חלק ממקצועות הטכנולוגיה 2000ומשבר הטכנולוגיה של שנת , זמן רב מדי

שחלקם , מצב זה של התמודדות עם שינויים תכופים ועם סוגי משאבים שונים. עודף קיבולת

 .מצריך להעניק למנהלים כלים חדשים לקבלת החלטות, בעודף קיבולת וחלקם במחסור

שוק בו קיימת תחרות על כיסו של , דהיינו, "שוק של קונים"השוק הוא , במרבית המקרים

-דבר זה נובע כתוצאה מתהליכים מאקרו. נים או ספקי שירותיםהלקוח בין מספר יצר

 .חברתיים וטכנולוגיים, פוליטיים, כלכליים

עלה כוחו של , במקביל. החשובים בתהליכים אלה היו תהליכי הגלובליזציה ומהפיכת המידע

 .הלקוח

 .מודע לכוחו ובעל תודעה צרכנית מפותחת, הלקוח של היום בררן יותר

קיים עודף קיבולת , דהיינו (שוקהרות בסביבה המודרנית בה האילוץ הוא כדי לעמוד בתח

 : דרישות השוק יש להכפיף את כל השיקולים ל,)במתן שירותים ובייצור

  מחיר נמוך יותר .א

הוא " סמן הימני"ובדרך כלל ה, י התחרותל ידהמחיר נקבע ע, "שוק של קונים"ב 

ים יותר מפעילה לחץ בלתי פוסק הדרישה למחירים נמוכ. המתחרה הזול ביותר

, במשאבי האנוש, ברכש, בשיווק ובמכירות –להתייעלות המערכות הפנימיות בארגון 

 בחינה מדוקדקת של מוצרים טכנולוגיים .תפוקותהבניצול המשאבים ובהגדלת 

ומחיריהם יורדים , חדשניים מראה כי תוך פרק זמן קצר קמים מתחרים למוצרים

 נקבע המחיר לפי , שוק מונופוליסטי, דהיינו, "וק של מוכריםש"ב. בעשרות אחוזים

Cost Plusאו (כיום עומדת בפני היצרן הברירה למכור את המוצר .  או שיקולי מונופול

 .או להפסיק ליצרו בכלל, במחיר שהשוק מכתיב) השירות

    יותרהת גבוהאיכו .ב

ל לאיכות הגבוהה שקבעו  ציבור הצרכנים הורג. קובע הלקוח הנדרשתהאיכותרמת את  

כדי לעמוד באיכות גבוהה . נכון לפשרה בנושא זהפחות והוא ,  למשלהיצרנים היפניים

עליו : עבד בהן בעברש מאלהעל היצרן לעבוד בגישות שונות , של מוצרים ושירותים

 ולהעניק ללקוח מוצר, בפעם הראשונה הדורשות ביצוע נכון  אחרותלאמץ עתה שיטות

 .על צרכיו וציפיותיוים נ העואו שירות

  קיצור אורך החיים הטכנולוגי .ג

, אם בעבר נמדד מחזור החיים של מוצר טכנולוגי בשנים; אורך חיי המוצר הולך וקטן 

 . במקרים רבים אורך חייו  נמדד ברבעונים-היום 

  קיצור זמן התגובה .ד

דבר זה .  המוצרהקצב הגבוה של החדשנות הטכנולוגית גרם לקיצור מחזור החיים של 

 מוצרים  וייצור הלקוחות לזמן תגובה מהיר בפיתוחדרישה שלהביא בעקבותיו 
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 מהווה כיום גורם משמעותי בשיקולי ההנהלה בפיתוח Time To Market .ושירותים

זמן התגובה הוא מרכיב חשוב בבחירה בין ספקי , בענפי השירותים. חדשנות טכנולוגית

 .שירות שונים

  רותים המותאמים ללקוחמוצרים ושי .ה

בעל הטכנולוגיה ,  מחסור במשאביםכאשר היהכאשר האילוץ היה טכנולוגי או , בעבר 

ואת ) או המוצר( ללקוחות את תכונות השירות המתקדמת או בעל המשאבים הכתיב

 דרישותיו לאופי המוצרים השוק מכתיב את, ה התחרותיתבסביב, היום. וביצועי

 ללמוד וליישם גישות ניהוליות המזהות את צרכי הלקוח ועל היצרנים, והשירותים

 .המתאימים לוושירותים  מוצריםומפתחות 

    והשירותיםיצור והרחבת מגוון המוצריםיהגדלת הגמישות ב . ו

בה ציין כי המפורסמת  את מטבע הלשון ,"Tפורד "יצרן ,  פורדהנריבשנות העשרים טבע  

מטבע לשון זו " …יחפוץ בתנאי שיהיה שחורימכור את המכונית בכל צבע שהלקוח "

שוק של " ב,כיום. קיים מחסור במשאביםכאשר , "שוק של מוכרים" לונכונהאופיינית 

 כל ולעיתים, כל פלח שוק, קיים עודף קיבולת בייצור מוצרים ושירותים בו ,"קונים

דבר זה גורם לדרישה . רוצה מוצר המתאים לדרישותיו הספציפיות, לקוח ולקוח

ובעקבותיו הרצון ,  כוח הלקוח עולה. והשירותיםלגמישות ולהגדלת מגוון המוצרים

דבר זה מביא לדרישה ". תפור על צרכי הלקוח"ו" מותאם אישית"למוצר ושירות 

גרמה באופן בלתי , כפי שנעשית פעמים רבות, הגדלת המגוון. להזמנות קטנות ומגוונות

 ן המורכבות בייצור ובמתן השירות נמנע לגידול בעלויות העקיפות הנובעות מ
)Cost of Complexity.( 

  לחץ להקטנת מלאים .ז

מלאי חומרי  גם .טל ולא נכסנ הוא מלאי בתהליך ,יצור המודרניתיהו  הפיתוחבסביבת 

 ולשפר  כדי להקטין עלויות, עד גבול מסוים מופחתים בהדרגהגלם ומלאי תוצרת גמורה

 מעבר לגישות ניהוליות התומכות בהקטנת תבמחיישאיפה זו . את כושר התחרות

  .מלאים

מתמודדים עם אתגרים אלה בעזרת חדשנות  )Hi-Tech(ארגונים עתירי טכנולוגיה 

יש לנהל את החדשנות היצירתית בצורה שתשביח את ערך הארגון , אולם. והמצאתיות

 .זאת על ידי שילוב גישות ניהוליות חדשות בארגונים אלה, לבעליו

אתגרים של  המסייעות לחברות להתמודד עם הגישות ניהוליותאחרונות התפתחו בשנים ה

,  מחזורן זמהקטנת, שיפור איכות, הגדלת תפוקות: להשבחת ערך הארגון באמצעותהדרישה 

כל אחת  . התאמה לתנאי השוק והגדלת מגוון המוצרים והשירותים,תגובהשיפור זמן 

לפעמים (שמעותי  שיפור מדרך, ירמה לבעלים להשבחת ערך הפ הביאהמהגישות הניהוליות

קטנת איכות וה, זמן תגובה, תפוקהשל  ם המתבטא בעשרות אחוזים בפרמטרי,)בסדרי גודל

 ,ב"וישימותן הוכחה בארה, הגישות החדשות מתאימות לכל תרבות ולכל תהליך. עלויות

ות וארגונים חברבמדינת ישראל קיימים מאות . ביפן ובדרום מזרח אסיה, במערב אירופה

ששילוב מוצלח בין הגישות הוא , בחלק מהחברות נמצא. שיישמו בהצלחה גישה זו או אחרת

 .שהביא לשיפור רב יותר
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 גישות ניהול חדשניות  1.2
 Just In Timeשת גי .א

ומהווה פילוסופיה וטכניקות לקיצור , פותחה ביפן" בדיוק בזמן") Just In Time) JITגישת  

 Just In Timeעקרונות רוב . קטנת מלאים ולמניעת בזבוזים במערכתלה, זמני תגובה

 מביא לקיצור משמעותי של זמני םוהשימוש בה, מתאימים לכל תרבות ולכל תהליך

 ולהקטנת עלויות של מערכת  בעשרות אחוזיםלהורדת מלאים, )עשרות אחוזים(תגובה 

 .תפעול

 טיפול בגודל מנות ,ת הנדרשות ייצור בדיוק בכמויו הןJITהטכניקות השכיחות של  

 ,ובפרט(טיפול במלאים , )Setup(קיצור זמני כיוונון , )מעבר למנות קטנות יותר(יצור יה

 JIT. מניעת בזבוזים ופעולות שאינן מוסיפות ערך למערכתו ,)הקטנת המלאי בתהליך

 .מונעת ושיפור באיכות המוצר נתמך בטכניקות של תחזוקה

בכך שהיא מאפשרת הרחבת , יתרונות אסטרטגיים לארגון מניבה JITהטמעת גישת  

 .מגוון המוצרים בזמני תגובה מהירים ובעלויות נמוכות

 . והיבטיה התמחיריים נדון בהרחבה בפרק השלישי בספרJITבגישת  

 ניהול לפי אילוצים .ב

ת היא אחת מפריצות הדרך הניהוליו )TOC - Theory of Constraints (ניהול לפי אילוצים 

י ל יד שפותחה עפילוסופיה ניהולית מקיפה זוהי. המשמעותיות בעשורים האחרונים

Goldratt, 1986, 2000) Goldratt .(TOC ששורשיה מתודולוגיה בת שבעה שלבים  כוללת

אלגוריתם התכנון הלינארי ו(בוססים על יסודות מדעי הניהול מהתיאורטיים 

ם וטכניקות להתמקדות באילוצי המערכת  ניהול לפי אילוצים מתווה דרכי).הסימפלקס

 .השונים

כמעט ללא (תפוקת המערכת את  באופן ניכרלהגדיל  בעזרת ניהול לפי אילוצים ניתן 

. צווארי בקבוקי התמקדות במספר קטן של ל יד ע,בטווח קצר יחסית) תוספת משאבים

" פיל כוחמכ" יצירת הטכניקות ופילוסופיות הניהול של ניהול לפי אילוצים מאפשרות

במערכות בריאות , ולשיפור הביצועים בארגוני שירותים, להשבחת ערך של חברה עסקית

 .ובארגונים ללא מטרות רווח

הגישה הניהולית של ניהול לפי אילוצים כוללת מתודולוגיות המאפשרות ניתוח בעיות  

 .היסוד בארגון ופתרון הקונפליקטים המרכזיים

 .ן בהרחבה בפרק הרביעי בספרבגישת ניהול לפי אילוצים נדו 

 ובקרת תהליכיםניהול איכות  .ג

להשביח את ערך הפירמה היא גישה ניהולית שמטרתה ובקרת תהליכים ניהול איכות  

הגישה . שירותים ותהליכים,  דרך שיפור האיכות של מוצריםולשפר את ביצועי הארגון

 .)Deming, 1986(דמינג ר "ית הניהול של די יחד עם פילוסופJITהיא התפתחות גישת 

יצור מוצר ושירות נכון בביצוע ישאיפה ל, הגישה דוגלת בשיפור מתמיד של תהליכים
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סטטיסטיים לשם - בכלים גרפייםהועזר, קיום בקרה על ידי העובדים עצמם, ראשון

 .של הארגון" מפעל הזבל" הצד הכלכלי של גישה ניהולית זו הוא הפחתת .שיפור האיכות

 הוא אוסף כל הפעולות והפעלת המשאבים שאינם תורמים ערך מוסף "מפעל הזבל" 

או החומרים /ונמדד בדרך כלל באחוז שעות העבודה ו, למוצר או לתהליך, ללקוח

, למשל. המהווים את עלויות אי האיכות של הארגון, או בערכם המוחלט, המבוזבזים

ר סבבים רב המתבטאות בפיתוח אלגוריתם או כרטיס חומרה במספ" שעות זבל"

של עשרות " פעל זבלמ"כים רבים קיים  בתהלי.מהמתוכנן בשל חוסר הגדרות מתאימות

גישת . יצור עודףויטעויות , צג שעות וחומרים המבוזבזים על תיקוניםיאחוזים המי

כן ו ,כרתיזה במידה נ" מפעל זבל "הקטנתמאפשרת ניהול איכות ובקרת תהליכים 

והתאמת המוצר , הגדלת תפוקות, בקרת תהליכיםשיפור איכות ויישום מוצלח של 

  .הלקוח בפרטודרישות , לדרישות השוק בכלל

 .בגישה זו נדון בהרחבה בפרק החמישי בספר 

 "הקיט המלא"גישת  .ד

היא גישה מעשית ופשוטה ) CK - The Complete Kit Concept ("הקיט המלא"גישת  

 רמני תגובה בטווח הקצהורדת עלויות וקיצור ז ,המאפשרת הגדלת תפוקות
)Ronen, 1992(.  

 מאפשר ממרכיביו לאחסרונו של אחד  ש,)זווד, ערכה, KIT" (קיט"פירושו " קיט מלא" 

 . המשימההשלמת 

הכנסת קיטים - איקביעת מדיניות של,  מתווה מתודולוגיה להגדרת הקיטCKגישת  

, הנדרש בייצור" אקיט מל" הגישה מבדילה בין .ובקרת חוסרים בקיט, חסרים למערכת

הנדרש בחלק מהמקרים " קיט מנדטורי"לבין , שירותים ומערכות בריאות, תפעול

 .במחקר ופיתוח

 .בגישה זו  נדון בהרחבה בפרק השישי בספר 

  סוגיית התמחיר ותהליך קבלת ההחלטות 1.3
הספר מתמקד בהיבטים . בספר זה אנו מציעים תפיסה וגישה תמחירית שונות מהמקובל

, יריים של גישות הניהול החדשות ובקבלת החלטות ניהוליות ויישומן הלכה למעשההתמח

 .תוך שהוא מציג לקורא תפיסה עקבית וביקורתית הנשענת על השכל הישר וההיגיון העסקי

וזאת , שמטרת הפירמה היא להשביח את ערכה לבעלי המניות, גישתנו מסתכמת בתפיסה

הפילוסופיות , ויתר הכלים,  שלושת השלביםמתודולוגיית, VFMמודל : נעשה בעזרת

 :המבוססים על התפיסות הבאות, והטכניקות

 )מערכתית(ראייה גלובלית  .א

הוא ראייה וקבלת החלטות , המובנה גם בתמחיר המסורתי, אחד הכשלים הניהוליים 

 של לאופטימום מקומי ולתת אופטימיזציהתופעה זו מביאה ). לוקלית(מקומית 

 .המערכת
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בדרך כלל תחת מדדי ביצוע , אופטימיזציה היא אופטימיזציה של תת מערכתתת  

 .דבר הגורם לירידה בביצועים הכוללים של המערכת השלמה, מקומיים

הרי כדי למקסם מדד ביצוע ,  אם מנהל הרכש נמדד לפי החיסכון בעלויות הרכש-למשל  

וא הצליח והחלטותיו מבחינתו ה. הוא עלול לרכוש מוצרים בזול ובאיכות נמוכה, זה

אבל הרכש הזול באיכות נמוכה עלול לגרום נזק למערכת בשל , חסכו הרבה כסף לארגון

שאיתם תתמודד החברה לאורך , נפל רב ותיקונים אצל הלקוח, עלויות ייצור גבוהות

 .זמן

, ובמיוחד מגישת ניהול לפי אילוצים, הנגזרת מגישות הניהול המודרניות, גישתנו בספר 

המטרה בארגון עסקי היא השבחת . הגלובלית, ת על הראייה המערכתית הכוללתמתבסס

ראייה גלובלית פירושה קבלת החלטות , בניהול נכון. ערך הפירמה לבעלים לאורך זמן

 . של הארגוןלשיפור במדדי הביצוע הכולליםשיביאו 

 כלים פשוטים, גישות פשוטות .ב

 ססים על פשטות ושכל ישר המבו, הכלים שיוצגו בספר הם כלים פשוטים 
)Common Sense .( הישועה ".  פשוט לא יהיה-מה שלא יהיה פשוט "הניסיון מראה כי

 .לא תבוא על ידי שימוש באינטגרלים כפולים ונגזרות חלקיות לארגונים

 "לעשות יותר עם מה שיש" .ג

 עם מה לעשות יותר"היא שניתן , הנתמכת על ידי גישות הניהול המודרניות, גישתנו 

גישה זו עומדת לכאורה . להוציא יותר תפוקות עם אותם משאבים, דהיינו, "שיש

הגורס כי כדי להגדיל את , Output/Input -בסתירה לאמונה הבסיסית של מודל ה

 ).Input( יש צורך להוסיף יותר תשומות  )Output(תפוקות  המערכת 

 

 

ודולוגיית שלושת השלבים ניתן  ומתVFM -מודל ה, בעזרת גישות הניהול החדשניות 

או לשפר את מדדי הביצוע של ארגונים , להשביח את ערך הפירמה בצורה ניכרת

 , ראה למשל (אותם משאביםוכל זאת בניצול והפעלה טובים יותר של , משימתיים
Mabin and Balderstone, 2000 ,Coman, Koller & Ronen 1996 .(מבט מעמיק יותר יגלה ,

 . גישה ניהולית שונה-כי נוספה כאן תשומה מסוג אחר , המשךכפי שנראה ב

 Satisficer -גישת ה .ד

 זיהה כבר לפני שנים רבות את אחת הבעיות הניהוליות H.A.Simonחתן פרס נובל  

מנהלים נוטים לקבל , )Simon, 1957(לטענתו . המכבידות על תהליכי קבלת ההחלטות

ללא , וא מנהל החפץ להגיע להחלטה הטובה ביותר הOptimizer .Optimizerהחלטות בתור 

, כדי להגיע להחלטה הטובה ביותר יש לבחון את כל החלופות. התחשבות במגבלות הזמן

במציאות אין . ולבנות מנגנון שיבחר את ההחלטה הטובה ביותר, לאסוף את כל המידע

כרת לכל מו. זמן לבחינת כל החלופות שיש לבחון כדי להגיע להחלטה הטובה ביותר

לא בחנו את כל "התופעה בה מתכנסת קבוצת מנהלים ובעלי מקצוע ואחד מהם טוען כי 

Input Output
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תמיד יימצא זה שיטען כי יש להשקיע זמן . למרות מגוון החלופות המוצגות" האפשרויות

 ...בהתעמקות בחלופה נוספת

יאות גם המידע הזמין בארגון אינו נקי משג.  אינו זמין ולעיתים גם קשה להשגהמידע 

כך שלעולם לא יהיה בידי מקבלי ההחלטות מידע מספיק לגבי כל אחת , והטיות

  אף היא עתירת עבודה וזמן לבחינת החלופות" אופטימלי"בניית כלי . מהחלופות
)Ahituv and Wand 1984(. 

אך ההחלטה תגיע לאחר ,  תביא להחלטה טובה יותרOptimizer-אין ספק שגישתו של ה 

 וקיימת חשיבות עליונה , בעולם דינמי בו השינויים תכופים. זמן ארוך מדי
בשל קבלת החלטות , לעיתים. אין יותר מקום לגישה זו, Time To Market (TTM) -ל

קבלת ".  ימות החולה-עד שיחליטו הרופאים " אנו נוכחים כי Optimizer-בגישת ה

: מן הלא נכון אך בז- גורמת לקבלת החלטות טובות Optimizer-החלטות בגישת ה

 Optimizer-התנהגות ה. 'החוקים וכו, המחירים, המתחרים השתנו, הסביבה השתנתה

 ...Analysis Paralysisגורמת לתופעת 

 -) Level of Aspiration(הצבת רף ציפיות : Satisficer- להתנהג כSimonמציע , כנגד גישה זו 

אלא הגעה לרף , מדד הביצועהמטרה אינה מקסום או מזעור . אותו יש לעבור, רף מטרה

אלא מסתפק ,  מכלול החלופותכל אינו בוחן את Satisficer-ה. מינימלי קבוע מראש

 .ל"במספר קטן מאוד של חלופות המגיעות לרף הנ

 יגיע למצוינות בניהול אם ישמור על שני עקרונות Satisficer-המשתמש בגישת ה 

 :חשובים

 הצבת רף ציפיות גבוה מספיק .א

ביצועי , פיות נקבע לפי ציפיות המשקיעים הן לתשואה והן לסיכוןרף הצי

ההזדמנויות העסקיות , מצב השוק התחרותי, המתחרה הטוב ביותר

 .'וכו

 שיפור מתמיד .ב

שיפור . השיפור המתמיד חשוב להמשך יצירת הערך לבעלי המניות

.   אך לא לאורך זמן-שבוצע בפירמה היום נותן לה יתרון על המתחרים 

ובאין תהליך של , מתחרים אף הם יגיעו לאותם ביצועים כעבור זמןה

 .שיפור מתמיד יאבד היתרון היחסי

 - משתמש בהיוריסטיקות Satisficer-ה,  משתמש בגישות אופטימיזציהOptimizer-בעוד ה

דוגמאות להתנהגות של . המביאים ביצועים טובים יותר, כללי החלטה לא אופטימליים

Optimizerלמשל. ואים לעיתים קרובות בהחלטות על השקעות בטכנולוגיית המידע אנו ר ,

מקיים דיונים ארוכים ) ERP) Enterprise Resource Planningהצוות הבוחן רכישת מערכת 

לאחר שנים , וכאשר מגיעה כבר, Optimizer-מגדיר הגדרות וצרכים בגישת ה, ומייגעים

החוקים ואופי , הטכנולוגיה, בה העסקיתהשתנתה הסבי, המערכת לשלב ההטמעה, ארוכות

חסר כל משמעות , כלומר, אך לא פיזיבילי, והארגון מגיע לפתרון אופטימלי, המתחרים

 ...יישומית
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אין אנו מביאים כאן פתרונות . Satisficer-כל גישתנו בספר זה מבוססת על גישת ה

ל טובים יותר הפתרונות המוצעים הם בדרך כל, אולם. הנקיים מבעיות" מושלמים"

 לכל פתרון מוצע עשוי להיות פתרון טוב Satisficer-נכון הוא כי בגישת ה. מפתרונות קיימים

. וניתנים ליישום מיידי, "מבחן השוק"אולם מגוון הפתרונות המוצעים בספר עברו את , יותר

 והן, Satisficer-מבוססות על גישת ה, כל גישות הניהול החדשניות שצוינו לעיל, ככלל

 .מבוססות על היוריסטיקות המשפרות את ביצועי המערכות

כמעט ולא לוו בכלי מדידה וגישות , טובות ככל שיהיו, שהוצגו לעיל הניהול החדשניות גישות

, כפי שנראה להלן,  ברוב המקרים–נהפוך הוא . תמחירי–החשבונאי תומכות החלטה בצד

 לרועץ ביישום הגישות המסורתיותמיוחד שיטות התמחיר וב, החשבונאות הניהולית עומדת

 של 1'  מס הציבוראויב" התמחיר כתפסול נניהולא מקרה הוא כי בקרב אנשי ה, החדשות

 .)Goldratt, 1986 ("התפעול

   סיכום1.4
גישתנו . המחרה וקבלת החלטות, אנו מציגים בספר זה גישה מעשית לבעיות תמחיר

וזאת בעזרת מודל , רכה לבעלי המניותמסתכמת בתפיסה שמטרת הפירמה היא להשביח את ע

VFM ,המבוססים על , הפילוסופיות והטכניקות, ויתר הכלים, מתודולוגיית שלושת השלבים

 :התפיסות הבאות

 ראייה גלובלית .א

בכל מקרה יש לבחון את קבלת . תמחיר הוא בעיקרו כלי בקרה וכלי לקבלת החלטות 

ובייחוד על ערך , תן על כלל הארגוןוהשפע, מערכתית-ההחלטות תוך ראייה גלובלית

 .הארגון הכולל

 התמקדות .ב

ההתמקדות תתבצע . תוך כדי התמקדות בעיקר, יש לאסוף נתונים באופן שיטתי ומקיף 

 .גם בכל שלבי הניהול והבקרה

 שימוש בתמחיר המסורתי ככלי בקרה .ג

 .לטותולא ככלי לקבלת הח, התמחיר המסורתי יכול לשמש לבקרה ולייחוס בלבד 

 שילוב גישות ניהול חדשניות .ד

 .Satisficer-המחרה וקבלת החלטות יהיו ברוח גישות הניהול החדשניות וברוח ה, תמחור 

 דרך קבלת ההחלטות .ה

 .קבלת ההחלטות תהיה תוך התחשבות במשאבי הארגון ואילוציו 
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  2פרק 

 אובדן הרלוונטיות של 
 התמחיר המסורתי

ולאחר מכן ננתח את הסיבות לאובדן , בפרק זה נציג הצגה ביקורתית של התמחיר ומטרותיו

 .הרלוונטיות של התמחיר המסורתי

 התמחיר ומטרותיו  2.1
, מנהלים רבים נוטים כיום להכיר בכך שהתמחיר המסורתי איבד את הרלוונטיות שלו

נטייה זו . ים הוא אף מייצר נתונים לא אמינים המובילים להחלטות שגויותובמקרים רב

 : Johnson and Kaplan (1987)מצאה גם ביטוי בספרם הנודע של 

"Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting" 

 מטרותיו ומידת, הביקורת המוטחת בתמחיר הקלאסי מחייבת בחינה מחדש של התמחיר

 .2000 -בסביבה העסקית של שנות החיוניותו לעסק הפועל 

 : )Horngren et al, 2000 - ו1990, גולדשמידט (ניתן לאבחן שלוש מטרות עיקריות של התמחיר

 .קביעת עלות המוצרים .א

 .הערכת רמת הביצוע של מנהלים בדרגי הביניים בארגון .ב

 .ספקת מידע רלוונטי לקבלת החלטותא .ג

 . בצורה ביקורתית מטרות אלו ומטרות המשנה הנגזרות מהןן להלנסקור

  המוצריםקביעת עלות .א

 : קביעת העלות נחוצה לכאורה לשם מספר מטרות 

לפי עקרונות חשבונאים : קביעת עלות המלאי לשם דיווח חשבונאי סטטוטורי 

 גם , בנוסף לעלות חומרי הגלם,תעלות מלאי המוצרים והמלאי בתהליך כולל, מקובלים

, התמחיר מציע מתודולוגיה שיטתית). חרושת ופחת, בעיקר שכר(את עלויות ההמרה 

יש לתת את הדעת לכך . לקביעת העלות, עקבית עם עקרונות חשבונאים מקובלים

החבות במס , שקביעת עלות המלאי עשויה להשפיע באופן מהותי על הרווח המדווח

ועל ) לאורך שנים(כאן הוא על עקביות הדגש , לכן. והסכום הראוי לחלוקה כדיבידנדים

 הדגש הוא על קביעת העלות הכוללת , כמו כן.התאמה לעקרונות חשבונאים מקובלים
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דהיינו הפרזה בעלות של מוצר מסוים , "מפצות"גם במחיר של טעויות , של המלאי

 .והמעטה בעלות של מוצר אחר

נדרש ,  מוצרים מסוימיםבמקרים בהם קיים פיקוח על מחירי: הצדקת מחירים ופיקוח 

גופי . את מחיר המכירה הנתון לפיקוח" להצדיק"היצרן לפרט את עלויות הייצור כדי 

 תביא )Cost Plus(" העלות ועוד" שהצדקת מחירים בשיטת ,הפיקוח חוששים מכך

" מושכלת"נדרשת מערכת תמחיר , לכן. להעמסת חוסר יעילות בייצור לעלות ולמחיר

אלא גם , כוללים לא רק הוכחת עלויות הייצורהקת המחיר תהליכי הצדלתמיכה ב

ותקני " תתפוקה נורמלי"הדגש כאן הוא על בדיקה והגדרה של . הוכחת יעילות בייצור

 .עלויות

היצרן צריך להחליט איזו כמות . בשוק משוכלל נקבע המחיר על ידי השוק: המחרה 

 להציע מחיר נדרשיצרן הבהם אולם קיימים מקרים רבים . כדאי לו לייצר במחיר הנתון

מ והצעת מחיר להזמנות "ניהול מו, לגופים ציבוריים מכרזים :למשל, על בסיס העלות

ולהוסיף , לדעת קודם מהי העלותרוצה יצרן ה הבמקרים אל. של גופים מוסדיים גדולים

שניתן להציע  מהו המחיר המינימלי, או לחילופין, לה את רווח המטרה שרוצים להשיג

 ."לא להפסיד"לזכות במכרז ועדיין כדי 

אבל המחרה נכונה , אומנם מידע על העלויות עוזר להמחרהש ,יש לתת את הדעת לכך 

 "העלות"מדיניות נאיבית של המחרה לפי . עשות גם לפי שיקולים אחריםיצריכה לה

 יש מקום לנצל הזדמנויות תמיד. קבוע מראש נדונה לכישלון" הוגן" שיעור רווח בתוספת

בכל מקרה . בהתאם לערך הנתפס על ידי הלקוח, שוק ולקבוע מחירים גבוהים יחסיתב

הנמצא במצב של תעסוקה מלאה ונאלץ להפנות ארגון . יש לפעול לפי שיקולים כוללים

מפעל הנמצא במצב של תעסוקה חלקית מ שונה, עבודות לייצור בחוץ על ידי קבלני משנה

: למשל(ף לעיתים גם שיקולים אסטרטגיים ההמחרה צריכה לשק. ועודף כושר ייצור

מחיר ,  בסופו של דבר).פריצה לשווקים חדשים או חסימת מתחרים, החדרת מוצר חדש

המוצר משקף יותר את התועלת הנתפסת ללקוח על ידי אותו מוצר או שירות מאשר 

 ".עלותו"

ש צורך המודרנית מורגהעסקים בסביבת : אומדן עלות מוצר חדש הנמצא בשלבי פיתוח 

 את עלות המוצר חברהבמערכת תמחיר שתוכל לחזות מתוך מערך המידע הקיים ב

הדן בתמחיר , 8 בנושא חשוב ומורכב זה נעסוק בהרחבה בפרק .הנמצא בשלבי פיתוח

 .מטרה

 הערכת רמת הביצוע .ב

כל ארגון מעוניין בכלי מדידה והערכה שיאפשרו לו להעריך את רמת הביצוע  

(Performance)החשבונאות הניהולית מציעה שני כלים .  המנהלים בדרגי הביניים של

 : חשובים למטרה זו

ה ימסוימת בייצור באופן שסטי" יעילות"התקנים צריכים לשקף : תמחיר התקן .1

שילוב מערכת תמחיר התקן בהנהלת החשבונות . לרעה מן התקנים מחייבת הסבר

יד בנתונים י משתקפות מסטיות מן התכנון .הפיננסית יוצר מערך בקרה מובנה

,  מטבעו,תמחיר התקן. ומאפשרות להנהלה לנקוט פעולות מתקנות, יםיהחשבונא
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הייצור בעלויות ולכן התמקד , בייצור) פרודוקטיביות(נועד לפקח על היעילות 

 בעלויות הטיפול. )שירות/ישיר למוצר חומרים ועבודה הניתנים לייחוס  (הישירות

היה בחשיבות ) שירות/ת שלא ניתנות לייחוס ישיר למוצרבכל אותן עלויו(העקיפות 

משנית ונועד בעיקרו כדי להתאים את נתוני מערכת תמחיר התקן לנתוני העלות 

ההפרש בין נתוני התכנון התקני לבין נתוני העלות (הטיפול בסטיות , על כן. בפועל

תמחיר  .וליתולעיתים חסר משמעות ניה,  כוללני מדיהוא, בעלויות העקיפות) בפועל

הארגון התקן מעודד את המנהלים בדרגי הביניים לחתור להפעלת כל משאבי 

ועקב כך עלול לגרום לייצור , )כדי להימנע מסטיות יעילות לרעה(רבית יבתפוקה מ

 שהוא ,מגרעת אופיינית נוספת לתמחיר התקן היא. עודף וצבירת מלאים מיותרים

תמיד לסטיות המדווחות יש מסר ניהולי לא . מתמקד במדדים מקומיים ולא כוללים

מתפתה לרכוש חומרי גלם במחיר מופחת אבל חברה קניין ה: לדוגמא. משמעי-חד

ד בסטיות מחיר יקניית חומרי גלם במחיר מופחת במחיר תתבטא מי. באיכות ירודה

כאשר השימוש בחומרים שנקנו במחיר מופחת לכאורה יביא , מאוחר יותר. לטובה

. ית כמות חומרים לרעהיהמערכת תדווח על סט, צור באיכות נמוכהלאובדנים וליי

עלול , תפעוללמנהל ה" קנס" דהיינו מתן בונוס לקניין ו,ניהול נאיבי בהתאם לסטיות

ה כוללת שתקשור בין י הוא ראי,מה שנדרש במקרה זה. להביא לכשלים נוספים

דדו המנהלים ומדדי ביצוע גלובליים לפיהם ימ, סטיות המחיר לסטיות הכמות

 .השונים

אחד הכלים הניהוליים הוא ארגון : הגדרת מרכזי רווח ושימוש במחירי העברה .2

המעבר למרכזי רווח משקף החלטה על ). או מרכזי תרומה(המפעל במרכזי רווח 

המטרה היא להציב . ביזור ניהולי והוא נועד לשפר את תרבות הניהול הרווחי במפעל

כך שניתן יהיה , פני כל המנהלים בדרגי הבינייםשל דוח רווח והפסד ב" מראה"

ההנחה כאן היא . למדוד מה תרומתו של כל מרכז ניהולי לרווח הכולל של הארגון

 : כפולה

 מעבר למרכזי רווח יטמיע אצל דרגי הביניים תודעה של עלות ורווחיות .א
)Cost Consciousness(." ותר מספר רב י, במקום שמנהל אחד לא יישן טוב בלילה

 ".של מנהלים לא יישנו טוב בלילה

ההנחה היא שמקסום . כל מנהל יפעל למקסום הרווח במרכז הרווח שבאחריותו .ב

 .הרווח בכל אחד ממרכזי הרווח יביא למקסום הרווח בארגון כולו

 יש לתת את הדעת לכך ,עם זאת. ברורהנראית התועלת ממעבר למרכזי רווח  

עיקר התפוקה בכל מרכז רווח מיועד לשיווק גיון כאשר ישבמרכזי רווח יש ה

 כאשר חלק מן התפוקות הוא לשימושים פנימיים ,אולם. שוק חיצוניב

נוצרות בעיות קשות ) התפוקה במרכז רווח מסוים מועברת למרכז רווח אחר(

בעיית מחירי העברה היא בעיה ). Transfer Prices(של קביעת מחירי העברה 

אך ניתן להתאים לה , בחיי המעשהוהן האקדמי במחקר הן , קלה לפתרוןלא 

 ,עדר יכולת אובייקטיבית לקבוע מחירי העברהיבה. פתרון לכל חברה וחברה

עלול להיווצר מצב שבו במקום לפעול לטובת הארגון כולו ינסו מנהלי מרכזי 

 .אחד על חשבון משנהו" להרוויח"הרווח 
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 גורםחד ממרכזי הרווח גם ההנחה שמקסימום רווח מקומי בכל א, זאת ועוד 

 האופטימום .מופרכת במקרים רבים, מקסימום רווח גלובלי לארגון כולול

דווקא המעבר , יתר על כן .הגלובלי אינו סכום כל מרכיבי האופטימום המקומי

 רק ,למרכזי רווח עלול להניע את המנהלים לפעול כנגד טובת הארגון כולו

אם . וחת של מרכז הרווח שלהםמשום שהדבר מביא לשיפור ברווחיות המדו

 מנהל מרכז ,הינו גבוה ממחיר השוק) או שירות מסוים(מחיר העברה למוצר 

במקרים רבים ניתוח כולל יביא ש למרות, הרווח יעדיף לקנות מקבלני משנה

 .ה פנימיתילמסקנה שטובת הארגון מחייבת קני

קבע הינו  ומחיר ההעברה שנ$,10מחיר השוק למוצר ביניים הינו : לדוגמא

 תרומה לכיסוי קבועות $,6  מחיר ההעברה משקף עלות ישירה של .12$

. 3$סוי תקורת הקונצרן של יתרומה לכו$; 3של " המעביר"במרכז הרווח 

 את מוצר  ברור כי מנהל מרכז הרווח הקולט יעדיף לקנותהבנתונים אל

משמעות ההחלטה היא הגדלת . 10$חיצוני במחיר של ה בשוק הביניים

-6 = 4אובדן תרומה של (למוצר $ 4סד הארגון בטווח הקצר בסכום של הפ

עדיין ,  גם אם ייסגר המרכז המעביר וכל ההוצאות הקבועות תחסכנה).10

 .לארגון$ 1יש אובדן תרומה של 

 

 

 

 

 

 

 

 2.1תרשים 

, אולם. ההחלטה הנכונה בנתוני הדוגמא היא להמשיך ולייצר את המוצר

כאן אנו נתקלים באחד . ההנהלה המרכזית תלשם השגתה דרושה התערבו

ההנהלה המודעת לקשייה בניהול . הפרדוקסים של בעיית מחירי ההעברה

 מחליטה על מעבר למבנה ביזורי של מרכזי רווח כדי לאפשר ביזור ,ריכוזי

מהר מאוד מתברר כי את מחירי ההעברה יש לקבוע באופן , אולם. החלטות

 דיון מפורט  . הביזורי להוביל לכשלים שאם לא כן עלול המבנה,ריכוזי

 .14בנושא מרכזי רווח ומחירי העברה ייערך בפרק 

 מידע לקבלת החלטות .ג

 : נתוני התמחיר צריכים לספק מידע שיתמוך בשתי החלטות אופייניות לכל עסק
 ).Make or Buy) (בתוך הארגון(או יצר ) בשוק חיצוני(קנה  .1
 . ושירותים של מוצריםיצוריהחלטה על תמהיל ה .2

 ב א
12$ 

 10$ -קבלן חיצוני 

6$ -עלות ישירה
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 על כך שתמחיר ספיגה מייצר נתונים לא רלוונטים לקבלת וכבר בשנות הארבעים עמד

הנמצא בעודף , מפעל בלגי גדול בתחום המזון:  נדגים טענה זו בדוגמא הבאה.החלטות

התבקש על ידי לקוח אוסטרלי לייצא לראשונה כמויות גדולות מאוד של חטיף , קיבולת גדול

תמחיר שהיו בפני מקבלי ההחלטות במפעל הבלגי הצביעו על עלות כוללת נתוני ה. פופולרי

הלקוח האוסטרלי היה מוכן . 0.60$שמתוכם סך העלויות המשתנות הוא $, 1.50למוצר של 

דחיית ההזמנה הביאה ". לי זה עולה יותר"ההצעה נדחתה בנימוק . ליחידה$ 1.35לשלם רק 

 .לחטיף$ 0.75 של כמובן לאובדן תרומה ורווח למפעל בשיעור

, אולם.  הם נתוני תמחיר תרומה מעין אלהים לקבלת החלטותיטכי הנתונים הרלוונ, ברור

קיימת אפוא התנגשות . ) להלן2.3ראה סעיף  (תמחיר תרומה הציע כלי מדידה לא מספקים

. לבין מדידה לצרכי קבלת החלטות, המחרה והצדקת עלויות, בין מדידת העלות לצרכי דיווח

ההנהלה . עלינו להיות מודעים להשפעת מדידת העלות על התנהגות המנהלים, ועודזאת 

באופן שישפיע על התנהגות ) במנותק מן הפלטפורמה החשבונאית(יכולה להגדיר את העלות 

לשם כך עליה ליצור מערכות נפרדות לחשבונאות הניהולית . המנהלים בכיוון הרצוי לה

 .והחשבונאות הפיננסית

 אובדן הרלוונטיות ת ל הסיבו 2.2
 של התמחיר המסורתי 

 כיום מקובלת האובדן הרלוונטיות של התמחיר המסורתי הוא בבחינת מוסכמ
Johnson and Kaplan, 1987, Goldratt 1990) .( שיטות התמחיר המסורתיות התפתחו בשנות

י של ייצור המונ: ב והתאימו לסביבת הייצור של אז"העשרים בקונצרנים המובילים בארה

אז שכר העבודה הישיר היה . תוך מיצוי היתרונות לגודל ותהליכי הלמידה, מוצרים ספורים

. הוצאה משתנה, במסגרת יחסי העבודה שהיו נהוגים אז,  והיהעותי בעלויותמרכיב משמ

או משתנה (והקצאתן למוצרים על בסיס השכר הישיר , העלויות העקיפות היו מעטות יחסית

 .היתה בבחינת קרוב נאות ומספק)  מכונה כמו שעות,נפח אחר

ומיון התוצאות העסקיות " פירוק"פשר התמחיר המסורתי את יא, בסביבת הייצור דאז

אחד  רווח והפסד נפרד לכל חהכנת דוו, מוצר אחר מוצר, במרכזי הרווח השונים לפי מוצרים

התקשרות , יצורהקטנת נפח הי/כמו הגברת (מסויםלגבי מוצר  החלטות לקבל ניתן היה .מהם

  זמנית את השפעת ההחלטה על המוצרים האחרים-מבלי לבדוק בו) עם קבלני משנה
)Banker Datar and Kaplan ,1989 .( שיצר כלי קבלת החלטות נוחים " קרון ההפרדהיע"זהו

 . למנהלים

 :ניתן להצביע על מספר גורמים עיקריים שהביאו לאובדן הרלוונטיות של התמחיר

 :מבנה העלויותשינוי ב  .א

 :משקל היחסי של העלויות העקיפותשינוי ב  .1

) בשנות העשרים של המאה הנוכחית(כאשר נוצר התמחיר הקלאסי , בעבר 

 מהוות ,כיום. יצורי מעלויות ה10% עד 5% -היו העלויות העקיפות כ

 . מן העלות התמחירית הכוללת של המוצר80% עד 50% -התקורות כ
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 :ות השכרשינוי באופי עלוי  .2

עבודה השכר , כיום. ההוצאות העבודה הישירה היוו הוצאה משתנ, בעבר 

, למרות זאת . לטווח הקצר ולטווח הבינוניה עלות קבועמהווה ברובוישיר ה

 עדיין רווח הנוהג התמחירי להקצות את העלויות העקיפות על בסיס השכר

 .דבר המביא בהכרח לעיוותים חמורים, הישיר

 :העקיפותויות גידול בעל . ב

פיקוח על , תכנון" (תפעולהתמיכה ב"עיקר הגידול בעלויות העקיפות הוא בעלויות  

מערך השיווק ואנשי המימון , מערכות מידע, )ובקרת איכות, הנדסה, אוםית ,תפעולה

כמו (בייצור " המסורתיות"משקל העלויות העקיפות הקבועות ,  ומנהלי המשאב האנושי

 .אכן נשאר קבוע לאורך זמן) ירונייםסים עימ, ביטוח, פחת

בתחום השירותים הלוגיסטיים והקמעונאים חלה עלייה משמעותית גם בעלויות  

הקמת מרכז לוגיסטי לרשת סופרמרקטים מהווה הוצאה קבועה , למשל. העקיפות

בתחום מערכות הבריאות עלות התשתיות הנדרשות כיום לחדרי מיון ולחדרי . גבוהה

כולל השקעה הונית וגיוס סגל מיומן ויקר להפעלה ולתחזוקה של , ניתוח היא גבוהה

 .הפעילות

הסיבוכיות "התמחיר המסורתי נכשל בזיהוי הקשר שבין עלויות התמיכה בייצור לבין  

שלון זה יכ, כפי שנראה להלן). חריגה מסטנדרטיזציהוהעמקת המגוון  בעיקר( "בייצור

שאחת ) Activity Based Costing(ויות הביא להתפתחות גישת התמחיר מבוסס הפעיל

בנושא . )Cost of Complexity(ו העיקריות היא התמודדות עם עלות הסיבוכיות ממטרותי

 . 9זה נדון בהרחבה בפרק 

 :  והשירותיםהעמקת מגוון המוצרים . ג

ההתפתחות . לצרכי הלקוחות וטעמיהםהמוצרים והשירותים כיום מותאמים  

הביאו לגידול משמעותי , תאמת מוצרים ושירותים ללקוחותהטכנולוגית והרצון לה

מציב זה קיומי - צורך תחרותי.השירותים והטיפולים הניתנים כיום, במגוון המוצרים

תוך שמירה על היתרונות השירותים והמוצרים כיצד להעמיק את מגוון : אתגר ניהולי

לתמוך במידע  מערכת התמחיר והחשבונאות הניהולית חייבות ?ממוקדשל תפעול 

, בייצור מוצריםלתמחיר המסורתי אין מענה לאתגר הסיבוכיות . רלוונטי בתחום זה

 .טיפוס ומתן מגוון שירותים-פיתוח אבי

כולל של כל מוצר ומתן שירות התמחיר המסורתי מכוון לקביעת עלות ייצור : זאת ועוד 

ש הצדקה העמקת מגוון המוצרים מחייבת התמודדות עם השאלה האם י. ושירות

כדי לקבוע ? מוצר או שירותלקביעת עלות נפרדת לכל , יכולת אובייקטיביתוניהולית 

יש צורך לפרק ולמיין את העלויות , הבודדאו השירות לרמת המוצר עלות נפרדת 

אין כל יכולת , כיוון שהמוצרים צורכים משאבים משותפים,  אולם.העקיפות

עלות "או  הבודד "עלות המוצר"ביעת  לק,וממילא אין כל משמעות, אובייקטיבית

 ).Bailey, 1992( " השירות
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 :האבחנה בין צווארי בקבוק לבין משאבים לא קריטיים . ד

קיימת מודעות רבה ואבחנה ברורה בין משאבים שהם צווארי בקבוק לבין , כיום 

לשם הגנה בפני , הנמצאים לעיתים במכוון בקיבולת מגוננת, משאבים לא קריטיים

לפירוט נוסף ראה (' ות חיצוניות בביקושים ותנודות פנימיות כתוצאה מתקלות וכותנוד

 .באבחנה זו" מכיר"התמחיר הקלאסי אינו ). 6פרק 

 :דומיננטיות החשבונאות הפיננסית . ה

שכלול שוקי ההון וההחמרה בתקני הדיווח החשבונאי הביאו בעשורים האחרונים  

הדגש ניתן . תחום החשבונאות הפיננסיתלהתפתחות מואצת של המחקר והתקינה ב

סטגנציה בתחום  חלה, לעומת זאת). הכנת הדוחות הכספיים(פיננסי -לדיווח החשבונאי

 .מערכת החשבונאות הניהולית נחשבת כמערכת עזר משנית בלבד. החשבונאות הניהולית

שבמקרים (יעדיף מנהל הכספים , כאשר מוקצים משאבים לשיפור מערכות הניהול

להשקיע בכלים הנדרשים לחשבונאות הפיננסית ) מים גם אחראי למערכות המידעמסוי

על פני השקעה בחשבונאות ניהולית , לצורך דיווח לרשויות הבורסה או למס הכנסה

 ).למשל במערכת מדדים תומכת החלטה למנהלים(

 תמחיר תרומה מול תמחיר ספיגה  2.3
, ואיבדה בהדרגה את הרלוונטיות שלהמשך דורות התנוונה מערכת התמחיר בכיצד קרה ש

 ?מבלי שמנהלים ואנשי אקדמיה יתנו דעתם לכך

 המתאיםכתמחיר ) התמחיר הישיר(כבר בשנות הארבעים הוצג תמחיר תרומה , למעשה

 למדידה החשבונאית עקבית עם Goldrattגישתו של , 4בפרק כפי שנראה . לקבלת החלטות

הוא במהותו תמחיר  9הנידון בפרק ) ABC(ילויות בעוד שהתמחיר מבוסס הפע, תמחיר תרומה

 .ספיגה

ההבדל בין תמחיר ספיגה לתמחיר תרומה הוא באופן הטיפול החשבונאי בהוצאות הקבועות 

 .לייצור

ובהוצאות הקבועות , תמחיר תרומה גורס שאת המלאי יש להציג לפי עלותו המשתנה בלבד

ושאין להקצות חלק מהן , רווח והפסד וחשמקומן בד, יש לראות תמיד כהוצאות תקופתיות

 .על המלאי שיוצר וטרם נמכר

בתמחיר הספיגה אנו מקצים חלק יחסי מעלויות הייצור הקבועות על המלאי , לעומת זאת

 .חלק מעלויות הייצור הקבועות" סופג"המלאי . שיוצר לתקופה ושטרם נמכר

הצורך בהקצאות תמחיר תרומה מתמקד בעלויות הישירות ומשוחרר במידה רבה מן 

. תמחיר תרומה עקבי עם המושכל הבסיסי של כלכלת הפירמה. ובהעמסות של עלויות עקיפות

 או  הכוללת הממוצעת למוצרתפעולהחלטות יש לקבל לפי העלות השולית ולא לפי עלות ה

 .לשירות
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 המעדיפים הלכה למעשה ,תמחיר תרומה נדחה למעשה על ידי מרבית המשתמשים, ובכל זאת

 לתמחיר ספיגה יש כמה יתרונות ניהוליים על , כי למרות מגרעותיו,מתברר. ר ספיגהתמחי

 :תמחיר תרומהפני 

 שמירה על רף ביצוע נאות . א

שימוש במושג התרומה עלול להטעות ולהביא לקבלת החלטות לא מספקות באופן  

מנהלים בדרגים השונים המתמודדים מול תחרות חריפה עלולים להתפתות . שיטתי

יש לזכור כי .  כל עוד הם משיגים תרומה חיובית,להנמיך את רף המחירים והביצוע

השגת תרומה הינו האתגר . במכירת מוצר או שירותבדרך כלל נשיג תרומה חיובית 

שימוש נרחב . חיובית כוללת מספקת שתביא לכיסוי העלויות הקבועות והשגת רווח

או (מצב שבו כל פעילות : לכודת למחברהבתמחיר תרומה עלול להביא את הנהלת ה

בכללותו הארגון אבל , ולכן לכאורה יש להמשיך בה, משיגה תרומה חיובית) מוצר

 ). לכיסוי העלויות הקבועותהתרומה המצטברת אינה מספיקה(מפסיד 

שבטווח הקצר שימוש בתמחיר ספיגה עלול להביא , מצדדי תמחיר ספיגה ערים לכך 

אולם הם טוענים שהסכנות לטווח , הראוי היה לקבלןשמן , לדחיית הצעות רווחיות

 .הארוך מהנמכת הרף הן חמורות יותר

 בקרה . ב

כל העלויות . בארגוןתמחיר ספיגה משלב בתוכו בקרה עקיפה על רמת העלויות הקבועות  

מובטח , וכל עוד מחירי השוק גבוהים מן העלויות,  או השירותיםמוקצות על המוצרים

". רעש"העלולה לייצר ,  יש לתת את הדעת שזוהי בקרה רופפת,אתעם ז. רווח למפעל

 עלות תמחירית כוללת גבוהה ממחיר או שירות מסויםזאת משום שאם נמצא לגבי מוצר 

 .מתן השירות או ייצור המוצרהדבר אינו מחייב בהכרח את הפסקת , השוק

 מניעת הצורך במיון דיכוטומי של העלויות . ג

עלויות משתנות : מחייב חלוקת עולם העלויות לשתי קבוצותיישום תמחיר תרומה  

המיון תלוי בין . קשה למיין באופן דיכוטומי את כל העלויות, לעיתים. ועלויות קבועות

קיימת סכנה של הגדרת .  או מתן השירותהיתר בהנחות לגבי טווח התכנון והיקף הייצור

ה בשעה שמיון נאות יותר יביא  ב,)והתעלמות מהן בעת קבלת החלטות(עלויות כקבועות 

 .להכללתן בקבוצת העלויות המשתנות הרלוונטיות להחלטה

 שילוב במערכת הנהלת החשבונות הפיננסית .ד

אין ספק שאחד הגורמים המכריעים להעדפת תמחיר ספיגה הינה העובדה שזוהי שיטת  

הלים לשלב יה טבעית של מניישנה נט. הדיווח הנוהגת והמחייבת בחשבונאות הפיננסית

 דבר המבטיח צבירה , בהנהלת החשבונות הפיננסית הניהוליתאת מערכת התמחיר

 .מלאה של כל העלויות במערכת התמחיר ומחזק את רמת הבקרה התמחירית
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 כלים תומכי החלטה . ה

עלות כוללת : תמחיר ספיגה מביא להגדרת כלים תומכי החלטה פשוטים ומובנים כמו 

מנם הראה שבמקרים ותמחיר תרומה א. 'וכו" שער שעה ",חרווח למרכז רוו, למוצר

אך לא ,  לצרכי קבלת החלטות עלול להביא להחלטות מוטעותהרבים שימוש בכלים אל

 . להציג כלים חלופיים לקבלת החלטות בעברהשכילתמיד 

 "סגורה"מערכת  . ו

לא . בה כל העלויות באות לידי ביטוי" סגורה"תמחיר ספיגה נותן למנהל מערכת  

 .או הושמטה כל עלות" נשכחה"

 פשטות . ז

תמחיר למנהלים רבים מודעים לכך ש. קלאסי הוא פשוט וקל להבנהספיגה התמחיר ה 

 ,עדר כלי החלטה ומדדי ביצוע מספקיםיבה, אולם ,תרומה תפיסה כלכלית נכונה יותר

 .הם נאלצים להשתמש בתמחיר ספיגה

 תמחיר ניהולי  2.4
התמחיר הניהולי מבוסס .  לשלב בין תמחיר ספיגה לתמחיר תרומההתמחיר הניהולי מנסה

פיתח את תמחיר ) 1990(גולדשמיט  .על ההבחנה בין עלויות נמנעות לעלויות בלתי נמנעות

 .התרומות ככלי לניהול ומדידת הרווחיות של מרכזי הרווח השונים בארגון

אם ננכה ". תרומה א"את התרומה הבסיסית שמשיג כל מרכז רווח מגדיר גולדשמיט כ

שניתן יהיה להימנע מהן בעתיד אם נחסל (את העלויות הקבועות במרכז הרווח " תרומה א"מ

, הקונצרן" תקורת"ננכה את " תרומה ב"מ". תרומה ב" נקבל את ,)את פעילות מרכז הרווח

ונקבל את ) אותן עלויות עקיפות שלא תימנענה גם אם נפסיק את פעילות מרכז הרווח(

 . הרווח החשבונאי הכולל בארגון כולוהיא" תרומה ג". " גתרומה"

יש לשים לב כי .  להלן מוצגת דוגמא פשטנית לדיווח בשטח תמחיר התרומות2.1בטבלה 

שכן , יש משמעות ניהולית מועטה) ההפרש שבין הפדיון לעלויות המשתנות" (תרומה א"ל

ל המשמעות הניהולית החשובה הנתון בע. ניתן לצפות לכך שבדרך כלל תושג תרומה חיובית

לכיסוי תקורת ) או מרכז רווח(המבטאת את תרומת כל מחלקה " תרומה ב"יותר הוא 

מבטאת למעשה את ההפסד שייגרם לארגון מסגירת מחלקה " תרומה ב. "החברה והרווח

הניתוח מתבסס על יכולת הארגון . או לחילופין את ההצדקה להמשך הפעלתה, מסוימת

 .יות הקבועות של כל מחלקה ולהבחין ביניהן לבין תקורת הארגוןלזהות את העלו

לבין עלויות קבועות בלתי ) Discretionary(בעבר נהוג היה להבחין בין עלויות קבועות נשלטות 

ולמדוד את ביצועי מנהלי כל מחלקה רק על בסיס העלויות , )Nondiscretionary(נשלטות 

למנהל יש שליטה או . ינם נכונים כלכלית וניהוליתמיונים מעין אלה א, לדעתנו. הנשלטות

חוסר שליטה משמש תירוץ לחוסר , לעיתים. השפעה על פרמטרים רבים בתחומי ניהולו

עלות עובדים שלא ניתן לצמצמם או קשה לניידם בשל הסכמי העבודה נחשבת , למשל. עשייה

כך , לטובת שני הצדדיםניתן ליצור פתרונות שונים ויצירתיים , אולם. כעלות בלתי נשלטת
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השימוש , ואכן. או לפחות תהיה למנהלים השפעה עליה, שהוצאה זו תהיה נשלטת בחלקה

 .ובלתי נשלטות הולך ופוחתבהבחנה בין עלויות נשלטות 

 )בדולרים(תמחיר תרומות : 2.1טבלה 

  'מחלקה א 'מחלקה ב 'מחלקה ג כ"סה

 פדיון 200,000 200,000 300,000 700,000

 עלויות משתנות 70,000 140,000 250,000 460,000

 "תרומה א" 130,000 60,000 50,000 240,000

 קבועות מזוהות למחלקה 150,000 20,000 30,000 200,000

 "תרומה ב" )20,000( 40,000 20,000 40,000

 תקורת הארגון 10,000 10,000 10,000 30,000

 )רווח חשבונאי" (תרומה ג" )30,000( 30,000 10,000 10,000

$ 10,000המרוויח , הסתכלות מפוכחת בנתוני הטבלה מעלה שאלות אסטרטגיות לגבי הארגון

על תוספת הערך , מכיוון שלא קיימים נתונים על ההון המושקע בארגון. 700,000$ממחזור בן 

אולם עבור . 'נבחין כי קיימת מוטיבציה לסגור את מחלקה א, הכלכלי או התשואה לבעלים

האם באמת העלויות , בין היתר, בוודאי ייעשה מחקר מעמיק שיבחן, החלטה ספציפית זו

 כי התמחיר ,לפיכך, סביר להניח. עם סגירתה" ייעלמו"הקבועות המזוהות עם המחלקה 

 . אך נתקשה להשתמש בנתוניו כמות שהם לצורך קבלת החלטות, הניהולי הוא כלי בקרה טוב

 התמחיר    אובדן הרלוונטיות של 2.5
 "מהחיים" מקרים - הקלאסי 

 "לי זה עולה יותר  "2.5.1
, המכונה החליפה קו ידני מיושן. 2,000,000$באחד המפעלים נרכשה מכונה בעלות של 

ובכמויות שסיפקו את כל , והפיקה מוצרים בזמני תגובה מהירים ובאיכות ראויים לשבח

 תקופת ההחזר בפועל של ההשקעה . לאורך זמן60%-השוק המקומי מבלי להעמיסה ביותר מ

 :כפי שחושבה על ידי התמחירנים היתה כדלקמן, עלות המוצר. עמדה על פחות משנתיים

10.00$  חומרי גלם

 עבודה ישירה 2.00$

 הקצאת עקיפות ותקורות 8.00$

20.00$  כ עלות המוצר"סה
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למרות הבידול . ליחידה$ 16.00 מתוצרת המכונה במחיר של 10%-ל רצה לקנות כ"לקוח מחו

סרבה הנהלת המפעל , והשימוש השונה שנעשה בו, שם המוצר השונה, הגיאוגרפי המוחלט

נושא זה של עלויות ". איננו יכולים למכור מוצר בהפסד"ו, "לנו זה עולה יותר"למכור בטענה ש

, עם זאת. רלוונטיות לקבלת החלטות מוכר ונידון רבות בספרות המקצועית מזה עשרות שנים

 .נהלים רבים עדיין מתעקשים להשתמש בנתוני העלות המלאה לצורכי קבלת החלטותמ

 "המנות הגדולות  "2.5.2
 . המוצרים" הקטנת עלויות"הוחל בחברה במהלך של , ל החדש לתפקידו"עם כניסתו של המנכ

משאבי הייצור היו .  יחידות10היתה בת , שתאמה את דרישות השוק, המנה הממוצעת לייצור

.  רבע שעה-הזמן השולי לייצור יחידה .  שעות2 -זמן הכיוונון . ו זמן בעודף קיבולתבאות

 : לפיכך,  יחידות הוא10הזמן הממוצע לייצור יחידה במנה בת 

 

 

יחידות ולנצל בכך את  (!) 100הוחלט לעבוד במנות בנות " להקטין את העלות ליחידה"כדי 

 ":היתרון לגודל"

 

 

אבל עקב גידול ברמת המלאי בתהליך ... העלות ליחידה פחתה: יחיסכון משמעות, אכן

לגידול בעלויות , כמות המלאי במפעל תגדל ותגרום ליותר פחת, תגדלנה העלויות העקיפות

 .האחסון ואולי גם לגיוס עובדים נוספים שיטפלו במלאי

 "ייעול הייצור  "2.5.3
, 6.2כי מכפיל התקורה הוא , ה שםהתגל. באחת החברות הציבוריות הוחלט על ייעול הייצור

 .  דולר6.2קיימת תקורה בת ,  על כל דולר שהושקע בעבודה ישירה בייצור-דהיינו 
 :היתה כדלקמן" עלות המוצר"

 חומרי גלם 40$

 עבודה ישירה   10$

 הקצאת עקיפות תקורות 62$

112$  "   עלות המוצר"

 

=
+

=
+

=
10

2.52
10

1/4x(10)2T(10) יחידה\שעה  0.45 

=
+

=
+

=
100

252
100

1/4x(100)2T(100) יחידה\שעה  0.27 
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ופגע בתחנות צוואר הבקבוק של , שירההביא לקיצוץ דרסטי בעבודה הי" ייעול הייצור"

עלות המוצר נראתה , 1/3 -לאחר שהעבודה הישירה קוצצה ב. שנהנה מביקוש יתר, המפעל

 :כדלקמן

 חומרי גלם $  40

 עבודה ישירה 7$

43.4  $  הקצאת תקורות

90.4  $  כ"סה

 הנחה 10%והעניקו להם , "חיסכון"עם הלקוחות ב" התחלקו"ו, הגדילו ועשו מנהלי החברה

 ...נוספת על המחיר 

   התנגדות להפחתת מלאים2.5.4
בחלק מהמקרים קיימת , כאשר מנסה הנהלת החברה ליישם מדיניות של צמצום מלאי

כתוצאה מעליית , בטענה כי הדבר יביא לירידה ברווח החשבונאי לרבעון, התנגדות לכך

נניח שחברה מוכרת את מוצר : ניעזר כאן בדוגמא מספרית פשטנית. עלויות הייצור והמכירות

והעלויות $, 6כאשר עלויות הייצור המשתנות שלו הן , ליחידה$ 10במחיר של " אלפא"

 יחידות 8,000-הביקוש לרבעון הקרוב הינו ל. לרבעון$ 30,000הקבועות הרלוונטיות הינן 

ח כי נני( יחידות 10,000הוא בן , על בסיס התשתית הקיימת, בעוד שכושר הייצור המירבי

על החברה לייצר בדיוק את , לכאורה). לחברה אין רמות מלאי משמעותיות בפתיחת הרבעון

נמצא שעלות הייצור הכוללת ליחידה , אם תעשה כך.  יחידות8,000הכמות המבוקשת בת 

 :תהיה

 :אם תתפתה החברה לייצר במלוא כושר הייצור שלה תהיה העלות ליחידה רק

 :רה לרווח בסך שלפער זה יתבטא בתוספת לכאו

 : להלן2.2כמודגם בטבלה , רווח זה ייספג למלאי

7597536
0008
000306 .$.

,
,

=+=+

9$36
000,10
000,306 =+=+

000,6$000,8*75.0$ =
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 2.2טבלה 

 : 'חלופה ב
 ייצור במלוא כושר הייצור 

 $-ב)  יחידות10,000(

 : 'חלופה א
 ייצור בהתאם לנדרש 

 $-ב)  יחידות8,000(

 

 )8,000x10(מכירות  80,000 80,000

 

30,000 

 

30,000 

 :עלות המכר

 :עלות הייצור

 תקבועו

 משתנות 48,000 60,000

 סך הכל עלויות הייצור 78,000 00090,

 בניכוי גידול במלאי ___ * 18,000

 סך הכל עלויות הייצור בניכוי גידול במלאי  78,000 72,000

 רווח 2,000 8,000

 עלות ליחידה נמכרת  

3 

6 

3.75 

6 

 קבועות

 משתנות

 עלות ליחידה נמכרת 9.75 9

 ליחידהרווח  0.25 1.00

 . עלות ליחידהx יחידות במלאי 2,000* 

 הפחתת מלאי תתבטא בירידה , אם החברה נוקטת בשיטות החשבוניות המקובלות
כשל זה של תמחיר ספיגה מוכר וידוע מזה עשרות , לכאורה. ברווח המדווח) חד פעמית(

ימנע קורה שמנהלים מתפתים לה, אולם. ותמחיר תרומה הוצע כדי לפתור אותו, בשנים

למרות ההשלכות , מהורדת מלאים בשל החשש מחשיפה חשבונאית מיידית שלילית

השליליות שיש לעודפי מלאי הן על רמת האיכות ועלויות הלוגיסטיקה והן על תזרים 

 .המזומנים של החברה
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 "עלות ההזמנה  "2.5.5
ת הוחלט להקצות א. בחברה גדולה עתירת טכנולוגיה בדקו את הוצאות מחלקת הרכש

. ל על מספר ההזמנות היוצאות"תקורות נציגי הרכש והוצאות המשלחות של החברה בחו

שחויבו , מרכזי הרכש של הפרויקט, כתוצאה מכך. 225$" עולה"החישוב הראה כי כל הזמנה 

עם הזמנות " איחוד"עכבו הזמנות קטנות וחיכו ל, בסכומים אלה עבור כל הזמנה והזמנה

כאשר עלות $, 50 כדאי להוציא הזמנה עבור רכיבים ששווים הנטייה היתה שלא. עתידיות

 ...כתוצאה מכך חל לעיתים עיכוב בזמני הסיום של פרויקטים שונים. 225$ההזמנה היא 

 הגישות האלטרנטיביות לתמחיר הקלאסי    2.6

   -שכלול תמחיר תרומה על ידי גולדרט   2.6.1
 לפי אילוציםגישת ניהול 

Goldrattכאויב"ו נוקבת על שיטות התמחיר המסורתיות והציגן כמכשול  מתח ביקורת 

 ,תחליף לתמחיר המסורתי הציע מתודולוגיה פשוטה וקליטהכ. )Goldratt, 1990( "הייצור

 :נשענת על מספר רעיונות מרכזייםה

  בעלות חומר הגלם בלבד-ערך המלאי  .א

הליך ומלאי תוצרת מלאי בת, מלאי חומרי גלם(בכל מצבי הצבירה שלו , את המלאי 

  המלאי בעיבודעלאין להעמיס . יש לכלול תמיד רק לפי מרכיב חומרי הגלם) גמורה

החרושת , עלויות השכר( ומלאי המוצרים הגמורים את עלויות העיבוד )בתהליך(

, לדרכי ניהול ומדידה יש להתייחס אל עלויות העיבוד כאל עלויות תקופתיות). והפחת

 .דשמקומן בדוח רווח והפס

 אין משמעות לעלות נפרדת לכל מוצר .ב

 קיימת משמעות לעלות . )Goldratt 1986 (מטרת הפירמה היא למקסם את רווחיה 
כל ניסיון להקצות את תקורות החברה על פני . כל הפירמהולרווח של , כל המערכת

" עלות למוצר"מושגים כגון , על כן. הוא שרירותי ומלאכותיאו שירות בודד מוצר בודד 

יה גלובלית של יההחלטות צריכות להתקבל ברא. כותייםהם מלא" רווח למוצר"או 

 ".קרון ההפרדהיע"לבטל את גישת , לפיכך, ויש, הארגון

 בצווארי בקבוקבאילוצים והתמקדות  .ג

המדידה התמחירית צריכה לשקף את התרומה , במצב בו יש לפירמה צוואר בקבוק 

 מירבית בצוואר הבקבוק תביא ממילא להשגת השגת תרומה. המושגת במשאבים אלה

התרומה ליחידת צוואר בקבוק כקריטריון להעדפת , במובן זה(רווח מירבי למפעל 

 ).בגישת התכנון הלינארימוצרים נמצאת בהלימה אחת עם מחירי הצל 

 הוצאה קבועהברוב המקרים עבודה ישירה היא  .ד

הוצאה ) חות לטווח הקצר והבינונילפ(ברוב המקרים מהווה העבודה הישירה , בפועל 

 . בטווח זה להיקף היצורהרגישאינה ח האדם הישיר ו כת כמו.קבועה
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 :  היא בשני תחומים עיקרייםGoldrattעיקר תרומתו של 

 תפעוליה התמחירית לרצפת היהעמקת הרא .א

גישת ניהול לפי אילוצים מחזקת את הקשר בין השיקולים התמחיריים לבין המתרחש  

 ."התפעולפת רצ"ב

את מיקום , בשטחומקבל ההחלטות צריכים להבין את הנעשה איש השיווק , התמחירן 

תרומה ליחידת "המדד של . של המערכתקיבולת הצווארי הבקבוק או מה מידת עודף 

  בה יש אילוץ פנימי , במעלה לניהול תקין ביחידהןהוא מדד ראשו" צוואר בקבוק
 ). אילוץ משאבים(

מכיוון שבטווח הקצר והבינוני ,  ניתן להשתמש בתמחיר ישיר–דף קיבולת במקרה של עו 

במקרה זה ממליץ גולדרט . הפירמה משלמת בין כה וכה את ההוצאות הקבועות

 ).(Goldratt 1994להשתמש בגישות בידול ופילוח 

 פיתוח מדדי ביצוע כוללים .ב

Goldrattלהרוויח יותר כסף " המטרה היא:  מציע מתודולוגיה פשוטה לקבלת החלטות

, תפוקה :מדדי ביצוע שיסייעו בקבלת החלטותלשם כך נדרשים שלושה . "בעתידובהווה 

  ). להלן4ראה פרק  (הוצאות תפעוליות ולאימ

Goldratt בשימוש דגיש שיש להשתמש במדדי ביצוע כוללים והתריע על העיוותיםה 

 .אופטימיזציה-המביאים לתת, במדדי ביצוע מקומיים

 ן להכליל את גישתו של גולדרט לשיטת רישום ודיווח חשבונאית המוצגת בספרות נית 
 ).Corbett, 1998ראה למשל  ( Throughput Accounting-כ

 )ABC(מתמחיר ספיגה לתמחיר מבוסס פעילויות   2.6.2
הווה מ, Cooper and Kaplan (1988, 1991)  כפי שהוצג על ידי,תמחיר מבוסס פעילויות

 מספר מאפיינים ABC -ל. המודרניתהניהול המסורתי לסביבת הספיגה תמחיר התאמה של 

 : השונים מהתמחיר המסורתי

  שבירת המיון הדיכוטומי לעלויות קבועות או משתנות .א

 מדרג היררכי לפי מחוללי ABCבמקום מיון דיכוטומי לעלויות קבועות ומשתנות מציע  

ברמת המוצר , ברמת התהליך,  המנהברמת, עלויות משתנות ברמת היחידה: העלות

 .הארגוןוברמת 

  "מתחת לקו"ניתוח וטיפול בעלויות  .ב

.  לדוח רווח והפסד"רשימה א"התמחיר המסורתי נטה להתמקד בעלויות הנכללות ב 

 . הוזנחו,עלויות שסווגו בדוח רווח והפסד כעלויות מכירה וכלליות

העלויות הקשורות בפעילות התפעולית  מציע מתודולוגיה לניתוח כל ABCתמחיר בשיטת  

 .השוטפת וקשרי הגומלין ביניהם
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  הקצאה לפי צריכה ולא לפי היקף פעילות .ג

או , שעות מכונה, שכר(בתמחיר המסורתי הוקצו העלויות העקיפות לפי משתני נפח  

או שיוצרו /בעלי עלות גבוהה ו, מוצרים מוביליםשתכונה זו הביאה לכך ). היקף כספי

בעוד שמוצרים זולים יחסית שיוצרו בסדרות ייצור , תומחרו ביתר, ות גדולותבסדר

 הביאו לא אחת לשגיאות אסטרטגיות העיוותים אל. תומחרו בחסר, קטנות וחד פעמיות

 ומשקפת באופן נאות את ההקצאה לפי צריכת משאבים מסלקת עיוותים אל. חמורות

  .עלות הסיבוכיות בייצור

לכן הוא . ספיגהתמחיר דעת שתמחיר מבוסס פעילויות הוא במהותו יש לתת את ה, עם זאת

 בתמחיר ובניהול .(Eden and Ronen, 1994)סובל מן המגרעות האופייניות לתמחיר ספיגה 

 . בהמשך הספר9מבוסס פעילויות נדון בהרחבה בפרק 

   סיכום2.7
ת ברוב אינן תקפו, שהיו נכונות בתחילת המאה העשרים, הנחות התמחיר הקלאסי .1

הן בניתוח העלויות של ארגונים תעשייתיים והן באלה של ארגוני שירותים , המקרים

 .מוסדות ללא כוונת רווח או מוסדות ציבוריים ,ומערכות בריאות

תמחיר : הפתרונות המקובלים היום הם תולדה ופיתוח של הפתרונות הקלאסיים .2

 .ט כעידון תמחיר תרומהוגישתו של גולדר, מבוסס פעילויות כעידון תמחיר ספיגה

, יש לפעול לשיפור תהליכי התפעול, כדי לקיים בקרה טובה ולסייע בקבלת החלטות .3

ולאו דווקא לשים את הדגש על דיוק ונכונות הרישומים וחישוב , הפיתוח ומתן השירות

תנאי הכרחי להישרדות בעולם העסקים המודרני הוא . עלות המוצרים והשירותים

אלה . יעילות תפעולית ואיכות המוצרים והשירותים,  הגברת תפוקות,קיצור זמני תגובה

שבעקבותיהן יש להשתמש בגישות לבקרה , יושגו על ידי יישום גישות ניהול חדשניות

, בשל זמני התגובה המהירים. ולקבלת החלטות השונות מהשימוש בתמחיר הקלאסי

 להשקיע במאמצי עם צורך מועט יותר, הסביבה החדשה תהיה סביבה פשוטה יותר

 .בקרה תמחירית
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