ĩıĩĨ Ĵł ıĳĬ  3383 ķĭıĴıĪ  5<1;15347
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מצב העיר <<

ĭĩĴĳ  573: ķĭıĴıĪ  5<1;15347

ķĭŀĳĮ Ĵĳ  5<1;15347

עצמאי בשטח

המדור של בעלי העסקים הקטנים והבינוניים

המחירון

ķĭŀŁĬ łĶĭľ ŀıĺĬ  4947 ķĭıĴıĪ  5<1;15347

ĹĩĨĴĶ ŀıĺĬ  4587 ķĭıĴıĪ  5<1;15347

ĵıŀĺ ŀıĺĬ  4735 ķĭıĴıĪ  51415347

להלן שלוש מנות מומלצות,

ĨĩĹ ŀļĳ ŀıĺĬ  3333 ķĭıĴıĪ
  5<1;15347
עסק:
אחת מכל

סינטה בר אקספרס:

ķıĺıīĭĶ ıŀĺ
ŀıĺĬ
ķĭıĴıĪ
  5<1;15347
שקל
51-:88
גר'
225
ביפבורגר

ששון :תבשיל מוח עגל עם

חומוס
ŀıĺĬ Ĵĳ  4;77
אדומיםķĭıĴıĪ ,
פלפלים 5<1;15347

וכוסברה  54 -שקל
שלם
לברק
סינטה בר:
דגĵĭŀī ķĨĳ ŀıĺĬ  4878 ķĭıĴıĪ
  5<1;15347
צלוי על חמאת עגבניות
ובצל ירוק  108 -שקל
ıĭľĶĭ ıĭľŀ  57:< ķĭıĴıĪ  5<1;15347

ĬıĴľŀĬ ŀıĺĬ  3333 ķĭıĴıĪ  5<1;15347

מי :רם לסרי ,33 ,נשוי ואב לילד ,ואלי שחרית ,42 ,נשוי ואב לשלושה.
העסק :קבוצת סינטה בר בשדרות מוריה 127

מדוכן המבורגרים צנוע לרשת
מסעדות איכות

ביסטרו סינטה בר ,מוסד חיפאי ידוע ,התחיל ממסעדה קטנה לפני  12שנה .כיום יש
לבעלי העסק מלבד הביסטרו גם בר ומסעדת מזון מהיר והם מתכננים עוד סניפים

מה בפנים :לדברי רם לסרי" ,המסעדה
מתפרשת על פני  250מ"ר שמחולקים לשתי
קומות ולמרפסת גן חדשה שנחנכה לא מזמן.
חוץ מהשולחנות בפנים יש גם בר עם תפריט
אלכוהול משובח ,שכולל חמישה סוגי בירה
מהחבית אבל גם מותאם לאכילה .העיצוב
הוא אלגנטי .שמרנו על קו נקי" .מלבד המ־
סעדה יש לקבוצה שני עסקים נוספים ,ששון
ברחוב חורב  10וסינטה בר אקספרס בשדרות
מוריה .131

חלוקת עבודה :לסרי הוא השף של הק־
בוצה .אלי שחרית אחראי על תחום האירוח.
איך התחיל" :זה התחיל מרעיון משותף",
מספר לסרי" ,פתחנו מסעדת המבורגרים
קטנה לפני  12שנים במקום קטן ,ועם השנים
זה התפתח עד שב־ 2007פתחנו את המסעדה
במיקומה הנוכחי .הכל זרם גם מאהבה לאוכל
וגם מדרישת הקהל שאהב את כל מה שעשי־
נו .היום במקום שבו היתה מסעדת ההמבורג־
רים נמצא הסינטה בר אקספרס".
השנה הראשונה" :היתה קשה .אנחנו
לא חיפאים ולקח זמן עד שהכירו את המס־
עדה ואותנו ,אבל עם כל יום שעבר נחשפו
אליה אנשים נוספים .היינו צריכים להשקיע
הרבה מאמץ .צריך גם לזכור שפעם היה אפ־
שר לפתוח מסעדה בהשקעה נמוכה .היום זה
הרבה יותר קשה".
השנה הקרובה" :אנחנו מפתחים את
רשת סינטה בר אקספרס ופותחים עוד מקום
במתחם איקאה בקרית אתא".
בעוד עשר שנים" :נמשיך לעסוק
בתחום ולהתפתח כרשת ובכלל .אנחנו מג־
לים תחומים נוספים כמו מעדנייה ושאר
דברים שמגיעים מהתחום שלנו שיהוו יחד
חוויית אירוח שלמה".
אם לא מסעדה" :בטוח הייתי עוסק
בבישול ,אבל לא יודע בדיוק באיזה סוג .פעם

נעה שפיגל
בתמונות סינטה בר,
רם לסרי ,אלי שחרית
צילומים ישראל
אלפסה

חשבתי אולי להתעסק בחינוך ,אבל היום זה
לא נראה לי".
עצמאי או שכיר" :עצמאי".
הכי כיף" :לקבל מחמאות מלקוחות".
הכי קשה" :לקוח שמתאכזב".
טיפ לעצמאי המתחיל" :קודם כל
לעבוד במקצוע במקומות הנכונים ולצבור
ניסיון ורקע .כמו כן שיהיה רקע כלכלי כל־
שהו ,כי הדברים מאוד מחוברים אחד לשני".

טיפ מלאומי עסקים
איך כדאי להתנהל מול הבנק? הבנק,
ובאופן ספציפי הבנקאי שלכם ,הוא
שותף לדרך העסקית שלכם כמי
שמטפל באשראי ובמימון שלו.
פגשו את הבנקאי שלכם לפחות פעם
בשנה .ספרו לו בפירוט מהן התוכניות
שלכם ,מהם מקורות המימון שלכם ומהו
הצפי שלכם להוצאות ולהכנסות .הביאו
איתכם את תוכנית העבודה השנתית
שבניתם ושתפו אותו בשינויים  -לא
רק פיננסיים ,אלא גם אסטרטגיים
ושיווקיים  -שאתם מתכננים השנה.
דברו איתו גם על התוכניות שלכם
לטווח הארוך יותר .בססו את מערכת
היחסים ביניכם על הבנה ,על כנות ועל
אמון .שתפו את הבנקאי בהתלבטויות
הפיננסיות שלכם והתייעצו איתו בכל
צומת שבו אתם נמצאים  -הוא בדיוק
מי שאתם צריכים כדי לעבור בתבונה
תקופות קשות ועל מנת להתארגן באופן
מיטבי בתקופות טובות.
חשוב שתשוחחו עם הבנקאי גם על
התוכניות האישיות שלכם שיש להן
נגיעה לתכנון הפיננסי ,הרי לחשבון
העסק ולחשבון הפרטי שלכם יש
השפעה הדדית .לכן תנו לבנקאי לראות
תמונה כוללת של שניהם.
שמרו על גמישות מול הבנקאי .זה נכון
בכל תחום ,וגם בתחום הפיננסי .תנו
לעצות שלו להשפיע על כיוון המחשבה
שלכם .הוא יעזור לכם להתכוונן מחדש
מול תרחישים שלא התכוננתם אליהם
מראש ,ויוסיף מניסיונו ומידיעותיו
לקבלת ההחלטות שלכם.

)תוכן שיווקי(

כל עסק קטן מתחיל בחלום גדול

