
מגיש - איתי משורר 
למורה - עדי ארגוב



מה זה דרופשיפינג בעצם ?

היא שיטת מסחר פופולרית לניהול שרשרת האספקה שבה הקמעונאי 
אינו שומר סחורות במלאי, אלא מעביר את הזמנות הלקוח ופרטים 

למשלוח אל היצרן, חנות אחרת או סיטונאי, כאשר האחרון לאחר מכן 
שולח את הסחורה ישירות ללקוח. כמו ברוב העסקים הקמעונאיים, רוב 

הקמעונאים עושים את הרווח שלהם על ההבדל בין מחיר הסיטונאי 
והמחיר הקמעונאי. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%A6%D7%A8%D7%9F_(%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99


 כיצד מתחילים לעסוק בתחום ?

1 - מצאו גוף, פרטי או חברה, שמוכנים לעבוד בשיטת הדרופשיפינג. 
2 - לאחר שאיתרתם גוף שכזה, צרו עימו קשר והציעו לו לעבוד איתכם. אתם תפרסמו     

את מוצריו ותמכרו אותם והוא ידאג לשלוח אותם ישירות ללקוח. אל תשכחו לתאם איתו 
את אופן העדכון על שינויים במלאי ובמחיר. 

3 - השתמשו בפרטים שקיבלתם מהספק והעלו את המוצר שלו לאוויר בחנות שלכם. 
4 - כאשר מבוצעת קנייה, קנו אתם מהספק שלכם, שלמו לו, וחכו לעדכון שהמוצר 

נשלח אל הלקוח. 
5 - עדכנו את הלקוח כאשר המוצר נשלח.



יתרונות שיטת הדרופשיפינג :

כמעט ואין השקעה כספית מראש –  כשאתם מוכרים בדרופשיפינג, אתם -
משלמים על המוצר רק אחרי שהוא נמכר. 

סיכון נמוך מאוד – אם פריט לא נמכר, כל מה שהפסדתם זה את עמלת העלאת -
המוצר לדף המכירה. 

כמות ומגוון המוצרים – כאשר אתם רוכשים פריט על מנת למכור אותו ברווח, -
אתם מוגבל בכמות ומגוון הפריטים שאתם יכולים לרכוש, על ידי סך ההון או 

האשראי שיש ברשותכם. בשיטת הדרופשיפינג אתם יכולים להעלות לדף המכירה 
שלכם כמות גדולה בהרבה של מוצרים למכירה, כי אתם לא צריכים לרכוש מלאי או 

לממן את הסחורה, ולכן אין לכם כמעט צורך בהשקעת כספים.



חסרונות שיטת הדרופשיפינג :

שליטה חלקית – בשיטה זו אתם נתון לחסדיו של הספק. הוא אחראי על האריזה 
והמשלוח. אם הוא ארז את הפריט בצורה לא נאותה או התעכב בשליחת המוצר – 

הלקוח ימצא אתכם כאחראים לכך. 

שירות לקוי – של ספק הדרופשיפנג שלכם מוביל לשירות לקוי שלכם ומצריך מכם 
להתמודד עם בעיות שלא אתם יצרתם. 

מלאי – אם הספק שלכם לא השכיל ליידע אתכם על מצב מלאי הפריטים שברשותו, 
אתם עלולים למכור מוצר שאינו במלאי. כאשר תאלצו לבטל מכירה בטענה שכזו תדורגו 

פחות טוב על ידי איביי או אמזון.



כיצד להיות סוחר טוב

בהשקעת זמן וכסף אפשר להפוך לסוחר טוב ואפשר להפוך לסוחר על, 

מה גורם לאדם שמתחיל להתעניין בתחום להגיע לאחד משני המיצובים(מאפיינים) האלה? 

בגדול, יש 3 נקודות שיקבעו את היכולות שלך במסחר: 

1. המוטיבציה שלך (שקופית 7) 

2. המוטיבציה של מי שמלמד אותך לסחור, אסביר על כך בהמשך (שקופית 8). 

3. הידע של מי שמלמד אותך לסחור, אם האדם אשר מלמד אותכם אינו יודע בעצמו כיצד לסחור 
ואין לו עבר בתחום או אנשים שהצליחו בזכותו, אז סביר להניח שהוא עוסק בלימוד אחרים בעיקר 

בשביל להרוויח כסף ולא באמת מהמחשבה לעזור לאנשים להצליח גם בתחום שלו.



המוטיבציה שלך -  

יש מתחרים בשוק שאליו אתה שוקל להיכנס, יש מלא אנשים שמנסים להשיג יתרון, ולהתחיל 
בחצי גז לא נותן לך מספיק יתרון יחסי כדי שמישהו יאמר “אני רוצה לקנות דווקא מכאן, מהעסק 
הזה, מהאיש הזה, מהדף הזה, מהחנות הזו”. אז אם המוטיבציה שלך לא גבוהה, עדיף לבנות 

אותה ואז להתחיל. 

יכולות להיות שתי סיבות עיקריות למוטיבציה, שבדרך כלל מתקיימות שתיהן במקביל 
במינונים שונים: 

1. להציב לעצמנו מטרה מסוימת – לדוגמה: לחסוך כסף ולקנות את האוטו שאני חולם לקנות. 

2. ללמוד דרכים חדשות לעשות כסף - לצאת מאזור הנוחות וללכת ללמוד נושא חדש ולהרוויח 
כסף בעולם שהוא לגמרי וירטואלי ושונה מרוב הדרכים שמהם אנשים מתפרנסים בדרך כלל.



מוטיבציות האדם אשר מלמד אותנו:

אם הבחירה שלך היא ללמוד בעצמך, אין ספק שזו לגמרי החלטה מאתגרת ומעניינת . מצד 
שני ,עדיף ללכת על הדרך הקלה והנוחה יותר שהיא למצוא מישהו שילמד אותך, החלטה הרבה 

יותר נבונה לטעמי, אפילו מהטעם שבה בוחרים כל האתלטים והספורטאים הגדולים ביותר, כדאי 
לך לדעת מה המוטיבציה של מי שאתה בוחר שילמד אותך, ישנם אנשים אשר מלמדים ומסתכלים 

בעיקר על הרווח הכספי שיעשו כאשר מישהו יקנה מהם את הקורס. מאותם אנשים אנו ממש לא 
רוצים לקנות את הקורס. כמובן שאין בעיה שהמלמד מחפש הרווחה כספית הרי הוא גם צריך 

להרוויח משהו מזה שהוא מלמד אותנו, אך חשוב שזאת לא תיהיה מטרתו העיקרית. אנו צריכים 
לחפש אדם אשר באמת מעוניין לתרום מעצמו להצלחה שלנו ובאמת יתמוך ויחדיר בנו מוטיבציה 
לאורך כל הקורס אשר אותו הוא יעביר לנו וכמובן ילמד אותנו בצורה איכותית, מעניינת ורצינית. 

אדם כזה שיעזור לנו כאשר אנו צריכים עזרה באמצע היום גם אם זה מעבר לשעות הקורס.



ראיונות עם אנשים העוסקים בתחום 

על מנת להבין כיצד עולם הדרופשיפינג עובד בצורה ברורה יותר, ראיינתי שני אנשים שעוסקים בתחום ומרוויחים ממנו.  

1 - חבר טוב שלי ששמו חיים זריהן, חיים התחיל להתעסק בתחום רק לפני חודשיים ולמרות שהוא חדש בתחום, הוא מצליח 
להרוויח סכום אשר נחשב גבוה ביחס לזמן שהוא נמצא בתחום.  

2 - לירן אלידומי, את לירן אני לא מכיר אישית אך בדקתי וגיליתי שהוא אדם שהצליח והתפרנס כמעט שנתיים מהתחום, 
עשה מכירות מטורפות ולבסוף גם החליט שהוא עוזב את התחום ועובר לתחום אחר(את הסיבה הוא הסביר בראיון). 

השאלות שמופיעות בראיון הן שאלות שאני כתבתי ולא מהאינטרנט מכיון שרציתי לספק את הסקרנות שלי ולשאול את אותם 
האנשים שאלות שבאמת מעניין אותי לדעת את התשובות להן . 

השאלות נמצאות בשקופיות הבאות יחד עם הראיונות-



שאלות של הראיון - 
1 - כיצד הכרת את התחום? 

2 - למה בחרת להיכנס אליו? 

3 - אילו דברים היית צריך על מנת להתחיל לעסוק בתחום? 

4 - מי לימד אותך כיצד להצליח בתחום? 

5 - האם האדם אשר לימד אותך תמך בך לאורך כל הדרך? 

6 - באילו קשיים נתקלת כאשר נכנסת לתחום? 

7 - האם אתה מחשיב את עצמך אדם מצליח בתחום? אם כן, כתוב מדוע ואם לא אז כתוב מדוע אתה לא מגדיר את עצמך אדם אשר 
מצליח בתחום ומה חסר לך על מנת להיות אדם כזה. 

8 - האם אתה חושב שתעסוק בתחום למשך זמן רב?  

9 - אילו פריטים מצאת את עצמך מוכר בכמות הגבוהה ביותר בחנות שלך? 

10 - מה היית ממליץ לאנשים אשר לא מכירים את התחום ורוצים להיכנס אליו ?



הראיון עם חיים זריהן

1 - הכרתי את בתחום מאחי הגדול, חברו של אחי עוסק בתחום מעל ל5 שנים והחלטתי שאני רוצה גם  

2 - בחרתי להיכנס לתחום משום שאני מעדיף לעשות כסף מהבית מאשר בעבודה אחרת 

3 - הייתי צריך כמה דברים כדי להתחיל לעסוק בתחום: 

א. קורס - שיעורים שילמדו אותי מה ואיך לעשות 

ב. מוטיבציה - לא מצליחים ביום, צריך לאט לאט לבנות את עצמנו וללמוד מטעויות עד שנהיה הגרסא הכי טובה של עצמנו. 

4 - מי שלימד אותי זה מנהל הקורס שלי, שמו מאיר פיסינגר 

5 - למאיר יש שירות לקוחות שעובד 24/7, אז כן 

6 - הקשיים שנתקלתי בהם היו קשיים גדולים, שבוע שאפילו מכירה אחת לא הייתה, שבוע אחד שחסמו לי את החשבון עקב מחלוקות.  

אבל הכל בסדר, לכל ירידה יש עלייה



המשך הראיון
7 - אני מחשיב את עצמי אדם מצליח לזמן שאני עוסק בתחום, אני עוסק כבר חודשיים ויש לי הכנסות די טובות, לעומת מלא אנשים שכרגע 

מצליחים ושמעתי מהן שבשנה הראשונה הם לא ראו שקל!. 

מה שחסר כדי לעלות לשלב הגבוה יותר זה נסיון, צריך נסיון כדי לדעת מה למכור, צריך להכיר את השוק ממש טוב. 

8 - אני חושב שאני הולך לעסוק בתחום הזה עד שיחסמו אותו, וזה לא יקרה אז אני אעסוק בו עד שאני ארגיש שמציתי. 

9 - הפריטים המצליחים שהצלחתי למכור הכי הרבה היו בעיקר מוצרים אלקטרוניים, הייתה לי הכנסה שבועית של מעל לארבעה ספרות. 

10 - הייתי ממליץ להם ללכת על זה, אין מה להפסיד מדרופשיפינג, אלא אם כן תעלו מוצר זול יותר משהספק שלכם מוכר, אבל לא נראה לי 
שתעשו את זה. 

אז פשוט לכו על זה אין מה להפסיד.



הראיון עם לירן אלידומי
1 - לאחר שהשתחררתי מהצבא חיפשתי דרכים להרוויח כסף מבלי להתחיל לנסוע ממקום למקום, שתהיה לי עבודה שאוכל לנהל מהבית, קראתי 

באינטרנט על תחומים של הכנסה פסיבית ואחד הנושאים שצצו היה דרופשיפינג, ממש אהבתי את הרעיון ונכנסתי לתחום 

2 - התחום היה נראה לי דרך קלה ונוחה להרוויח כסף מבלי לבזבז שעות על נסיעה בכביש להיות אדון לעצמי ולנהל את החנות מתי שנוח לי, 
מבלי להשקיע המון כסף. 

3 - לפתוח תיק במס הכנסה, לפתוח חנות בפלטפורמה של שופיפיי, סכום כסף ראשוני להשקיע בצד, למצוא ספק שיהיה מוכן לעבוד איתי ולבחור 
מוצר שאני רוצה למכור. 

4 - למדתי מהמון אנשים במהלך הזמן כל אחד תרם לי את חלקו לתהליך. 

5 - חלק מהאנשים תמכו בי, חלק מהאנשים נתנו לי עצות ונעלמו, בסוף היום הייתי צריך לסמוך על עצמי ועל הידע שצברתי כדי למנף את העסק 
שלי קדימה. 

6 - נתקלתי בהמון קשיים, לא ידעתי איך לשווק את המוצרים שלי, לא ידעתי כיצד לתמחר אותם בצורה נכונה, איך לנהל חנות, כיצד לעבוד מול 
לקוחות.



המשך הראיון
7 - אני מגדיר את עצמי כאדם שהצליח בתחום וגם נכשל בו, הצלחתי כי בסוף היום למדתי המון עשיתי הרבה מכירות והייתי רווחי, אני מגדיר את 

עצמי כאדם שלא הצליח כי באותה נשימה עשיתי המון טעויות ניהוליות שגרמו לי בסוף לסגור את העסק שלי ולמצוא כיוון אחר. 

8 - אחרי כמעט שנתיים בתחום, לא נראה לי שאמשיך לעסוק בתחום של דרופשיפינג, לא כי זה לא טוב, אלא כי מצאתי תחום אחר שמעניין אותי. 

9 - ציורים באמצעות מספרים. 

10 - לקרוא הרבה על התחום, להבין כיצד להתנהל נכון עם כסף וכיצד לנהל תזרים, ללמוד מהמומחים בתחום, ללמוד שיווק, והכי חשוב להבין 
שבכדי להכניס כסף צריך להוציא כסף.


