
 
 

  אלות עם רמי לוישיחה פתוחה לש
  

  . בו הייתה החנות הראשונה, על שם רחוב השקמה בשוק מחנה יהודה": שיווק השקמה"

נוצר . שירות ומחיר סיטונאי גם לצרכן, הוא רצה לתת איכות. הרעיון לחנות התחיל זמן מה לפני שחרורו מהצבא
  . והוא גדל, ביקוש לעסק

האם יש קושי מרכזי איתו היית צריך להתמודד בהקמת . עסקים בישראל שומעים פעמים רבות שקשה להקים"
  "?העסק

כל עוד . לא צריך לפחד לפתוח עסק, לדעתו. היתרים למשל, הבירוקרטיה קשה - קשה יותר היום מאשר בעבר
  .אפשר להצליח, הרעיון משרת את הצרכן ומטיב איתו

  "?מה הוא מכיל? איך בעצם נקבע המחיר בחנות"

צריך . צריך לדעת מהן עלויות התפעול וההוצאות, כשמתמחרים. 20%אחרון נראה כי הרווח הגולמי הוא במאזן ה
עלויות התפעול נמוכות מאשר של , שיש לה ידע וניסיון, יתרון הרשת הגדולה. תמיד למכור מעל עלויות התפעול

  .להיות הרשת הזולה ביותר: כל מיושמת האסטרטגיה של הרשת. המתחרות

  .ולהתאים לפי זה ולפי עלויות התפעול את מחירי הרשת, בדוק איך המתחרות מתמחרותצריך ל

. בכלכלה למדנו שהיצרן מקבל את המחיר כמו שהוא. מתעשיית המזון 60%-מחזיקים ב, שופרסל ומגה, אתה"
  "?האם זה באמת כך

היה לגרום לצרכן לבוא  הרעיון. הרווחתי יותר כסף מאשר כשמכרתי את העוף יקר יותר, כשמכרתי עוף בשקל
הוזלתי את . על אי רווחי המבצע" לכסות"רוב המתחרים מעלים את שאר המחירים כדי : לקנות גם אחרי המצבע

  . כ"כדי שיבואו אלי גם אח, רים בחנותשאר המחי

  "?יש תחרות בשוק המזון, מנקודת מבטך"

  .ופחות בין היצרנים, ר בין הרשתותבעיק -והיום יש תחרות חזקה, לפנינו לא הייתה רשת דיסקאונט. כן

  "?התחרות שווה את זה? האם אתה שמח שבחרת להכנס: לגבי שוק הסלולר"

אחרינו נכנס גולן עם השיחות . שקל 500- מ 100- הורדנו את המחיר ל, כשנכנסו לתחום. גם אני וגם הצרכן שמח
להוריד את המחיר בתחום וגם לדאוג לכך רצינו , יתר על כן. ואז המחירים הפכו לכמה עשרות שקלים, ללא הגבלה

  .שהצרכן ידע בדיוק על מה הוא משלם ויובל להבין את שכתוב בחשבון

  "?א המחירים ישארו כך"האם גם בט. נראה כי יש הורדת מחירים דרמטית, ק"בט"

, יהם לקוחותעם הזמן יבואו אל. לא כולם מרוויחים במצב כיום. העסק חשוב גם כדי להרוויח ממנו, בסופו של יום
  .המחירים יעלו והם יתחילו להרוויח

  ."לכן למצב המדיני יש השפעה על עסקיך. בהם עובדים ערבים ויהודים, יש לך סניפים גם מעבר לקו הירוק"

יש דו קיום בסניפים . אנחנו נותנים דוגמא לכך שכל האמירות של הפוליטיקאים שונות ממה שמתבצע בשטח
  . בשטחים



 
 

עם זאת הצרכן הישראלי מרגיש שלמרות . שחלקה נוצר סביב יוקר המחירים בארץ, רתיתלגבי המחאה החב"
  "?להם הם לא יורדים? מה הקושי המרכזי בהורדת המחירים כיום. המחאה המחירים חזרו לסורם

מיסים עקיפים על מוצרים נלקחים גם . הולך למס 5,000. בחודש 15,000עם הכנסה , נסתכל על זוג צעיר נורמלי
כל הדברים הללו התייקרו עד כדי . אותן חייבים לשלם, יש הוראות קבע: יש בעיה יותר קשה. שנותרו 10,000-מ

  . דברים נשארים יקרים כי עלויות התפעול כאן יקרות. כך שנשאר עוד פחות כסף

כולם היום . הצרכן הולך לקנות במקומות זולים שלא על חשבון איכות. שמביאה הורדת מחירים כלשהי, יש תחרות
הייתי יכול להוריד יותר , אם עלויות התפעול היו נמוכות יותר. וזאת בשל התחרות, מפרסמים שהם יותר זולים

אם הוא מתמקד במותג : והאשם הוא גם הצרכן, היצרנים בארץ הם פחות תחרותיים). בלי לפגום ברווח(מהמחיר 
  . הוא יוכל להוריד את המחירים, אם הוא לא יקנה בכל מחיר. ח בידיים שלווולא מבין שהכ

  ."כי אתם מחליטים לשים את המוצר שלו על המדף או לא, אומרים כי לכם דווקא יש כוח כנגד יצרן חדש וזול יותר"

לא אעזור ליצור מונופול ויהיה לי קל יותר , אם אביא יותר גיוון. לנו אין אינטרס שיהיה רק מוצר אחד על המדף
  .לחם עם היצרנים הגדוליםישנוכל להכדי , נו חיזקנו את היצרנים הקטנים והבינונייםאנח. לנהל איתך משא ומתן

מדוע היצרן . והוא זול יותר, זה כדי לתת לצרכן מוצר תואם למוצר המבוקש, כשרשת הולכת לעשות מותג משלה
. והפרסום נכנס להוצאות התפעוליות שלו, נוצר לו ביקוש בגלל פרסום? עצמו ימכור את אותו המוצר יקר יותר

  . יר זול יותריש לנו אפשרות לתת את זה במח, ברגע שמתחילים למכור מוצר מוכר פחות

הרי פעם הייתם חברה פרטית באחזקת , רציתי לדעת על השינוי מחברה משפחתית לחברה ציבורית: "שאלה
  "?המשפחה וקיום אתם חברה ציבורית

הרבה שינוי אין לי בעסק מלבד העובדה שאני צריך לדווח , היינו לפני כן חברה פרטית שהפכה לציבורית: "תשובה
חשבתי על , הראשונה: סיבות שתי אני החלטתי להנפיק את החברה בשל. כל רבעון ולקבל הסכמה של שותפים

. העברת מניות וגמרנו –ציבורית  בכדי להעביר את העסק בירושה יהיה יותר קל להעביר אותו כחברה. העתיד
. כבר לפני השקיפות היית יסוד בשבילי, המעבר היה קל כי לחברה שלי לא הייתה בעיה לעבוד בשקיפות, בנוסף
רציתי להכניס שותפים , לא בשל שהחברה הייתה צריכה כסף, רציתי שגם הציבור יהיה שותף בעסק, שנית

  ."הציבור –חדשים 

אני בדיוק . אני חושב שאתה גם מכתיב מדיניות מהבחינה הזאת, מובילה בעולם העסקיםכדמות ציבורית ו:"שאלה
המחירים קפצו . ראיתי עכשיו פוסט בפייסבוק המשווה בין עליית מחירי מוצרי בסיס לעומת עליית שכר המינימום

תי לשאול אותך רצי. כיום בישראל יש לא הרבה מובטלים אבל הרבה מתחת לקו העוני. הרבה יותר באופן יחסי
  ".שלך בנוגע להעסקת עובדים ושכר המינימום" אני מאמין"מה ה

הציבור , כשהוא יגדל, זה ייטיב עם העסק שלי. 40-50%מום יעלה בנישכר המיאם אני חושב ש, ראשית:"תשובה
 בממוצע אצלנו בעסק מרווחים. שכר המינימום הוא החלטה של קובעי המדיניות הציבורית.  גם ממני –יקנה יותר 

יש להבין כי , על פי חוק שהמחוקק קבע, כשבנאדם מעסיק עובד, בשאלת העסקה. םיותר משכר המינימו 25%-כ
בן אדם צריך לקום בבוקר . טוב לייצר מקומות עבודה. גם הם צריכים לעבוד. יש הרבה אנשים ללא השכלה רחבה

השכר נקבע , כמו כן. עלות את שכר המינימוםאני המלצתי בדרכים שלי למדינה ל. וללכת לעבוד במה שהוא יכול
  ". כמו שמשלמים בהייטקאני לא יכול לשלם בענף שלי , גם על פי התחום העסק

שצריך להיות בין  השכר פערמה לדעתך   ,בשליש בשכר שלךפורסם שאתה קיצצת , בהקשר הזה:" שאלה
  "?העובדים בחברה



 
 

לי יש . ל"לעבוד הפשוט כביכול אין אותה אחריות כמו למנכ. אני חושב שמשכורת צריכה להיות הוגנת: " תשובה
אני חושב שהמשכורת של הבכירים צריכה להיות תואמת . מרווח החברה 2%ועוד , משכורת ברוטו שאני מרוויח

  " לצורה שהם מקדמים את העסק

  "?די קבלן רביםאצלך בעסק יש עוב"  :שאלה

אני מעסיק עובדי קבלן . העסקת עובדי קבלן לא משתלמת לנו. דים אצלנו הם עובדי חברהעובמה 95%: " תשובה
בסקטור הפרטי עובדי קבלן עולים , הבעיה היא אולי אפילו יותר בסקטור הציבורי. רק כשיש לי מחסור בעובדים

  " 15-20%הקבלן רוצה להרוויח ואוטומטית העלות עולה ב ,כשאני מביא עובד קבלן. אפילו יותר

  "?איך נכנסת לשוק כזה, ר בלי ידע קודםללוק הסעכשיו לשונכנסת :"שאלה

למדתי מה הם צריכים , מבחינה מקצועית הבאתי בעלי מקצוע. מבחינת ניהול עסק זה אותו דבר: " תשובה
  ." ולמדתי לפקח עליהם שהם עושים לעשות מה שהם צריכים לעשות, לעשות

  "?האם יש לך מחשבה להיכנס לעוד שווקים: " שאלה

  "חנו יכולים להטיב עם הצרכןאנחנו רוצים להיכנס היכן שאנ": ובהתש

  "?מהי החשיבות של בחירת מקום העסק: " שאלה

 –אנחנו היום כאלה . סק בכל מקום עם נגישות נוחה שימשוך צרכניםאם אתה מותג שיכול לפתוח ע: " ובהתש
קובע בעיקר לעסקים קטנים יותר  המיקום. כל מה שצריך זה מקום עם נגישות נוחה. אנחנו מייצרים את המקום

  ."עסקים אלו צריכים את הסביבה בכדי למכור. כ"בד

? עד כמה במציאות זה באמת קורה, בר הרבה על אנשים שמתחלים מלמטה ועסקים קטניםאתה  מד: " שאלה
  "?עד כמה מי שמתאמץ באמת יכול להצליח? מה הסיכוי של אנשים מהשכבות החלשות באמת להצליח בחברה

 7לי יש חברים שהלכו ב. צריך להתאמץ וליזום. אמץ ויוזם בטוח יוכל להצליח יותר ממי שלאמי שמת: " ובהתש
  ."האספקה שלוואני הייתי באותה שעה עסוק בלספק לקפה הזה את , בערב לשתות קפה

רטיה כשאני רוצה לפתוח עסק אני נדרש לעבור דרך בירוק. הסקטור הפרטי מחזיק את הכלכלה במדינת ישראל
, כשקבלן רוצה לבנות על קרקע: לדוגמא. נה בהמוןידהרגולציה מייקרת את המחירים במ. קשה ורגולציה גדולה

  . יש עליה גדולה במחיר, וקבלת ההיתר לוקחת לו יותר זמן מהבניה

בסופו של דבר כעבור כמה . יות אינן מתייעלותווהרש 3-4%-אם המדינה כל שנה מאשרת לייקר את הארנונה ב
אם . אני אוריד את המחיר –אם בעסק שלי לא הולך . ומקבלים אותו דבר, אנחנו משלמים יותר, נים זה מורגשש

  . הן מעלות את המחיר –יות לא הולך ולרש

ח של איש עסקים לעבור מתרבות ומה הכ,  ולדעתי יש ערך לזה, אתה מותג חברתי ומגיע להרבה אנשים: " שאלה
  " ? עלת דגש על קיום ואיכות הסביבהבעלת דגש על צריכה לתרבות ב

בחודשים הקרובים אמורים להעביר חוק שבו הרשתות יעניקו ללקוחות סלים רב , מסכים איתך: " תשובה
היו שוות העליות של השקיות י. שימושיים בחינם במשך שלוש שנים על מנת לחנך את הצרכן לשמירה על הסביבה

 ”.חות משקיות לסלים רב פעמייםובר של לקשנים נראה מע 3ך נראה שתו. לעלות של הסלים הרב שימושיים


