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עורך: ד"ר ניר בן אהרון, מנהל תחום מדיניות ומחקר, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
דוא"ל: Nir.benaharon@economy.gov.il , טלפון 02-6662363

לסטטיסטיקה,  המרכזית  מהלשכה  פורמן  ולאורלי  ניסנבוים  לרונית  זיסמן,  לליאור  לוי,  לאביגיל  תודה 
ולארגון  האירופי  לאיחוד  גם  מודים  אנו  בעיבודיהם.  לנו  וסייעו  הסטטיסטיים  הנתונים  את  לנו  שסיפקו 
ה-OECD על המחקר ועל הסקירות שביצעו על עסקים קטנים ובינוניים בישראל וכן על הסיוע שהגישו 

לנו בהבהרת נתונים סטטיסטיים משווים.
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דבר מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה

משרד הכלכלה והתעשייה פועל לקידום הצמיחה הכלכלית ולהגדלת שיעור התעסוקה במשק בראייה חברתית כלכלית 
הדוגלת בצמצום הריכוזיות, בהגדלת התחרותיות ובהקטנת הפערים החברתיים בחברה הישראלית. 

ההגנה על מגזר עסקי חזק, יצרני ומשגשג הפועל בהגינות מסחרית ועסקית היא אינטרס חברתי ראשון במעלה של כולנו 
שנועד להיטיב עם הצרכנים, עם העובדים ועם בעלי העסקים כאחד.

עסקים קטנים ובינוניים חזקים הם תנאי למשק יציב וצומח ולחברה שוויונית יותר, ולכן תמיכה בעסקים אלו היא אחת 
משש המטרות המרכזיות של משרד הכלכלה והתעשייה לשנים הקרובות.

פרסום הדו"ח השנתי שלפניכם משקף את פעילות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה, את 
ההישגים ואת האתגרים שעמם מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל מתמודד. הדו״ח  מציג - בין השאר - גם את 
הפעולות שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים נוקטת על מנת לשפר ולייעל את הטעון תיקון ולקדם את האינטרסים של 

מגזר העסקים בפני גורמי הממשל והכנסת. 

דיווח שנתי זה מאפשר לממשלה ככלל ולהנהלת משרד הכלכלה והתעשייה בפרט לעמוד מקרוב ולפקח על התהליכים 
השונים, על כלי הסיוע שניתנים ועל הצעדים הננקטים לקידום העסקים הקטנים והבינוניים ולתמוך בהם. 

הדיווח השנתי אף מאפשר להעלות על סדר היום הציבורי את הנושאים החשובים ומצביע על הנושאים שבהם יש להגביר 
מאמצים ציבוריים. 

זו השנה השלישית שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מכינה פרסום מעין זה, והפעם הפרסום כולל גם פרק נפרד על 
ובניהול של עסקים,  ועל מגדר. משרד הכלכלה והתעשייה מייחס חשיבות רבה לשילוב נשים בבעלות  עסקים קטנים 

ופרק זה מציג את הפערים שיש כיום בדרך לשילוב מלא של נשים בתחום זה. 

הפרסום מציג נתונים רבים על ישראל בהשוואה בין-לאומית למדינות מפותחות רבות. כדי להגיע ליעד שהציב משרד 
הכלכלה לשנים הקרובות ולעמוד בו, על ישראל להיות בין 15 הכלכלות המובילות בעולם. לשם כך ישראל חייבת להוביל 

בעולם גם במדיניותה כלפי מגזר העסקים הקטנים והבינוניים המהווים 99% מכמות העסקים במשק.

 עמית לנג
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דבר מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

דו"ח זה יוצא לאור בימים שמבהירים לכולנו שוב את רמת הפגיעות הגבוהה של העסקים הקטנים והבינוניים במציאות 
הישראלית ההפכפכה. עד כמה רבות הן ההשפעות של חוסר ודאות ושל מצבי חירום על עסק ללא מזרן מימוני וללא 

רשת ביטחון סוציאלית. 

לצערנו - ולא בפעם הראשונה - ניצבים בחזית הנפגעים כלכלית עסקים קטנים וגם בינוניים המספקים תעסוקה 
ולתיירים  המקום  לתושבי  ופנאי  שירותים  מספקים  אלה  עסקים  בה.  לחיות  להם  ומאפשרים  הפריפריה  לתושבי 

ומתקשים לשרוד בתקופות שבהן המשק מתמודד עם קשיים ביטחוניים. 

כל הקשיים שהעסקים הקטנים מתמודדים ִאתם אינם ייחודיים לימי חירום, אלא רק מתעצמים בהם. אם בימי שגרה 
בעלי העסקים נושכים שפה וממשיכים הלאה, הרי עכשיו הכשלים הללו הופכים לנטל כבד מנשוא ולעתים מנחיתים 
ניהולי. לפיכך תפקידנו לחזק את  או מכישלון  נובע מהיעדר פוטנציאל עסקי  דין מוות, שאינו  גזר  על העסק הקטן 

העסקים הקטנים בשגרה ולספק להם תשתית בריאה לעשיית עסקים בכל עת. 

בשנה החולפת מיקדנו את המאמצים בהקמת מערך שטח חדש בשם "מעוף", שיהיה כתובת ובית לכל עסק בכל 
מקום שהוא. באמצעות מערך המעוף הסוכנות לעסקים מציעה מגוון כלים בתחום הליווי והידע. במעוף בעלי עסקים 
יכולים להצטייד במידע מועיל, להשתתף בקורסים במגוון נושאים ולקבל ליווי צמוד בבית העסק. כמו כן בעתיד יוכלו 

בעלי עסקים לקבל ליווי גם בממשקים שלהם עם רשויות המדינה.

ייצגנו את קולם של העסקים  ובינוניים,  ועוד, פעלנו בכל המישורים למען התאמת הרגולציה לעסקים קטנים  זאת 
הקטנים בוועדות הכנסת ובמשרדי ממשלה והיינו שותפים לוועדות בין-משרדיות בעלות השפעה על עסקים קטנים.

דו"ח זה מוגש לכם ככלי מסייע לקבלת החלטות ולקביעת מדיניות. אני מקווה שהמידע הרב ישמש אתכם בעבודתכם 
ויתרום לצמיחתו של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. 

רן קויתי          
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תקציר מנהלים

פעילות הסוכנות

מתחילת פעילות המעוף ועד סוף שנת 2015, עשתה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מגוון פעולות, הן בסיוע ישיר 
לעסקים והן לשיפור הסביבה העסקית שבה העסקים פועלים. 35 סניפי מעוף של הסוכנות, הפזורים ברחבי הארץ, 
נתנו ייעוץ מקצועי לכ-25,000 יזמים ובעלי עסקים, מהם כ-11,500 יזמים, כ-9,600 עסקים זעירים, כ-1,900 עסקים 
קטנים וכ-2,000 עסקים בינוניים במגוון שירותי סיוע ותחומים, בתקציב של כ- 200 מיליון ש״ח. נוסף לכך, הסוכנות 
מפעילה ארבעה מרכזי עסקים: בבאר שבע, בראש פינה, בירכא ובנצרת, והיא החלה בהקמתם של שלושה מרכזי 
עסקים חדשים בסח'נין, בבאקה אל גרביה ובבני ברק. כמו כן הסוכנות מתעתדת בשנת 2016 להקים מרכזים נוספים 

בשדרות, ברהט, ברמת הגולן, בירושלים ובדימונה.

 -  2014 ינואר  בין  בתקופה  אישרה  הכללי,  החשב  עם  יחד  מפעילה  שהסוכנות  מדינה,  בערבות  להלוואות  הקרן 
לעסקים  הלוואות  וכ-400  ש"ח  מיליארד  כ-2.5  של  כולל  בסך  קטנים  לעסקים  הלוואות  כ-7,500   2015 ספטמבר 
בינוניים בסך כולל של כ-820 מיליון ש"ח. כמו כן קרן SAWA למיקרו מימון, שהסוכנות מפעילה יחד עם קרנות קורת, 
נתנה 1,503 הלוואות חוץ-בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי. הסוכנות גם אישרה בשנת 2014 מענקים ל-31 
עסקים יצרניים עבור ביצוע פרויקטים של עיצוב תעשייתי. נוסף לכך, הסוכנות מקימה כיום, בשיתוף החשב הכללי, 

שתי קרנות פרייבט אקוויטי לתמיכה בעסקים בינוניים. 

ב-2015 השיקה הסוכנות, בשיתוף משרד החקלאות, תכנית לעידוד הקמה של 50 התארגנויות חקלאיות; עד כה החלו 
בתהליך זה כ-20 התארגנויות. בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה הפעילה הסוכנות תכנית להתייעלות אנרגטית, 
ובמסגרתה בוצעו 170 תסקירי אנרגיה שכללו בדיקה של פוטנציאל החיסכון והגדרת פרויקטים להתייעלות אנרגטית 
עבור כל עסק. הסוכנות מפעילה תכנית לפיתוח המסחר המקוון בעסקים קטנים ובינוניים, בשיתוף "ישראל דיגיטלית" 
מהמשרד לשוויון חברתי, ואליה הצטרפו ב-2015 כ-500 בעלי עסקים. הסוכנות גם מפתחת מערך הדרכה "למידה 
הסוכנות  השיקה  כן  כמו  וא-סינכרוניים.  סינכרוניים  קורסים  שיכלול  וליזמים,  לעסקים  ידע  להעברת  מתוקשבת" 

פלטפורמה ציבורית להתייעצויות ולזיהוי התחומים שבהם נדרש סיוע לעסקים ולהגברת הנגישות הדיגיטלית.

לצורך שיפור הסביבה העסקית בישראל העבירה הסוכנות, בתקופה שאליה הדו"ח מתייחס, חוות דעת ל-45 הצעות 
חוק שעלו לדיון בוועדת שרים לענייני חקיקה, השתתפה ב-24 דיונים בוועדות הכנסת וב-53 דיונים יזומים עם משרדי 
ממשלה במסגרת ועדות בין-משרדיות וקידמה, בשיתוף עם החשב הכללי, הצעת חוק ממשלתית להסדרת מוסר 
התשלומים ותנאי האשראי במשרד. כמו כן הסוכנות פרסמה את דו"ח מצב העסקים הקטנים והבינוניים ב-2014, 
הכינה ופרסמה שלושה דו"חות על עסקים קטנים בישראל שנעשו בשיתוף עם גופים בין-לאומיים, ליוותה ותמכה 
בין- וכנסים  סדנאות  חמש  ארגנה  בישראל,  מחקר  במוסדות  שבוצעו  ובינוניים,  קטנים  עסקים  על  מחקרים  בשני 
לאומיים בישראל וליוותה שתי משלחות מומחים בין-לאומיים שהגיעו לבחינת מצב העסקים בישראל. הסוכנות גם 
ביצעה שישה סקרי עסקים, קידמה שני קמפיינים ציבוריים למען עסקים קטנים והפעילה צוות ייעודי לשיפור השירות 

וטיפול שוטף בפניות הציבור. 
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נתונים על עסקים קטנים ובינוניים בישראל

נכון לשנת 2014, מספר העסקים הכולל בישראל, במגזר העסקי בלבד (לרבות עסקים שאינם מעסיקים שכירים), 
100 מועסקים. מתוך כלל העסקים  גודל של  ובינוניים עד  99.5% מהם עסקים קטנים  עומד על 504,224 עסקים; 
הקטנים והבינוניים, מספר העצמאים ללא מועסקים עומד על 254,377 עצמאים, 50.4% מהמגזר העסקי, ומחזורם 
 4-1 המעסיקים  הזעירים,  העסקים  מספר  העסקי).  במגזר  מהמחזור   7%) ש"ח  מיליארדי   58.5 על  עומד  העסקי 
 11%) והם מעסיקים 290,899 מועסקים  מועסקים, עומד על 177,447 המהווים כ-35% מהעסקים במגזר העסקי, 
של  מהמחזור   16%) ש"ח  מיליארדי   134.6 על  עומד  הזעירים  העסקים  של  מחזורם  העסקי).  במגזר  מהמועסקים 
ופריון  20% מהתוצר העסקי,  מיליוני ש"ח,  והעסקים הזעירים תורמים לתוצר 100,529  המגזר העסקי). העצמאים 

העבודה של שתי קבוצות אלו עומד על 171,759 ש"ח למועסק.

במגזר  מהעסקים   10% המהווים  עסקים   54,848 על  עומד  מועסקים,   19-5 המעסיקים  הקטנים,  העסקים  מספר 
העסקי, והם מעסיקים 478,675 מועסקים (18% מהמועסקים במגזר העסקי). מחזורם של עסקים אלו עמד על 213 
מיליארדי ש"ח (25% מהמחזור במגזר העסקי), ותרומתם מהווה 13% מהתוצר ועומדת על 68,867 מיליוני ש"ח. פריון 

העבודה בעסקים הקטנים הללו הנו הנמוך ביותר מכל הקבוצות ועומד על 157,967 ש"ח למועסק.

מספר העסקים הבינוניים, המעסיקים 99-20 מועסקים, עומד על 14,885 עסקים המהווים 3% מהמגזר העסקי, והם 
מעסיקים 575,225 מועסקים (21% מהמועסקים במגזר העסקי). מחזורם של עסקים אלו עומד על 224.9 מיליארדי 
ש"ח (27% מהמחזור במגזר העסקי), תרומתם מהווה 19% מהתוצר העסקי, והיא עומדת על 98,239 מיליוני ש"ח. 

פריון העבודה בעסקים הבינוניים עומד על 179,998 ש"ח למועסק.

לשם השוואה, מספר העסקים הגדולים במגזר העסקי, המעסיקים 100 מועסקים ומעלה, עומד על 2,667 עסקים, 
(29% מהמועסקים במגזר  מועסקים  אך הם מעסיקים 1,091,360  ל-0.5% בלבד מהמגזר העסקי,  קרוב  המהווים 
זה ללא שותפויות מע"מ). מחזורם של עסקים אלו עומד על 206.3 מיליארדי ש"ח (25% מהמחזור במגזר העסקי). 
תרומתם מהווה 48% מהתוצר העסקי ועומדת על 247,048 מיליוני ש"ח. פריון העבודה בגופים הגדולים הוא הגבוה 

ביותר ועומד על 235,356 ש"ח למועסק.

58% מהתוצר העסקי,  250 מועסקים במדינות ה-OECD תורמים  בממוצע, עסקים קטנים ובינוניים בגודל של עד 
אף  לתעסוקה,  התרומה  מבחינת   .62.3% על  עומדת  זהה  בגודל  בעסקים  העסקי  לתוצר  התרומה  בישראל  ואילו 
שמספר המועסקים בעסקים הקטנים החדשים מהווה רק 12% מכלל המשרות במשק, הרי תרומתם של העסקים 
הקטנים והבינוניים הצעירים לתוספת משרות חדשות בין שנת 2014 לשנת 2015 הייתה 71,528 משרות נטו חדשות 

(עובדים שנקלטו פחות עובדים שעזבו), והן מהוות 78% מכלל הגידול נטו במספר המשרות החדשות במשק.

דינמיות עסקית 
בשנים האחרונות מספר העסקים שנפתחים עולה על מספר העסקים שנסגרים, וכמות העסקים גדלה באופן עקבי. 
או מתו באותה שנה  נולדו  והזעירים ב-2012  כ-13% מהמעסיקים הקטנים  מבחינת הדינמיקה העסקית בישראל, 
לעומת פחות מאחוז מהעסקים הגדולים. אף שנתון זה מצביע על דינמיקה (תנודתיות) גבוהה בהרבה בקרב עסקים 

קטנים וזעירים לעומת עסקים גדולים, הרי בהשוואה בין-לאומית הדינמיקה העסקית בישראל נמוכה יחסית.
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חסמים והזדמנויות לפיתוח עסקי 
מבחינת קשיים וחסמים, מציאת לקוחות ותחרות הם שני החסמים העיקריים שציינו עסקים קטנים ובינוניים לפיתוח 
עסק (46% מהתשובות). תחומים אלו הם ליבת הפעילות העסקית ומרכז התחרות בין העסקים, ולכן צפויים להתקיים 
בסביבה עסקית בריאה. אולם עסקים ציינו גם את התחומים גישה למימון (11%), עלויות ייצור או עבודה (10%) וזמינות 
כוח עבודה או ניהול מיומן כחסמים, והם מהווים מגבלות שפוגעות ביעילות העסקית, ורצוי שהמדינה תטפל בהם כדי 
לשפר את המגזר העסקי. כרבע מהעסקים (26%) ענו בסקר כי שקלו לסגור את העסק לצמיתות בשנת 2014. יצוין 

שעסקים בינוניים באופן מובהק שקלו זאת פחות מעסקים קטנים וזעירים. 

מעט יותר מרבע מהעסקים (27.6%) שקלו הכנסת שירותים או מוצרים חדשים לעסק, ושיעור זה דומה בין עסקים 
פנו  שאליהם  התחומים  הייעוץ,  תחומי  מבין  ייעוץ.  לשירותי  פנו  מהעסקים   14% כן  כמו  קטנים.  לעסקים  בינוניים 
9% מהעסקים בסקר דיווחו כי  ייעוץ בתחום הכלכלי, השיווקי והארגוני/תפעולי.  העסקים במידה הרבה ביותר הם 
הם עוסקים ביצוא. אחוז העסקים העוסקים בזכיינות בישראל עומד על 4.5%, וכרבע מהעסקים דיווחו כי הם עוסקים 

בקבלנות משנה. 

כשישית מהעסקים הקטנים והבינוניים ענו שהשתתפו במכרז רכש של גוף ציבורי במהלך השנה שקדמה לסקר (2014). 
כשני שלישים מהעסקים הקטנים והבינוניים שהשתתפו במכרזים, זכו בלפחות מכרז אחד, ולא נמצא הפרש משמעותי 

בין קבוצות הגודל של העסקים הניגשים למכרזים. 

מימון
המגזר הבנקאי מממן כמחצית מהאשראי העסקי בישראל, אולם בעסקים קטנים ובינוניים האשראי הבנקאי מהווה 
יש עלייה  זה. בחמש השנים האחרונות  אין כמעט אשראי חוץ-בנקאי שמגיע למגזר  כי  רובו של האשראי  רוב  את 
 2014 ובינוניים במקביל לירידה באשראי לעסקים גדולים. כמו כן בשנת  בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים 
הגיע שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים למעל 47% מכלל האשראי הבנקאי במשק, לראשונה זה שבע שנים. 
1% בלבד מכלל האשראי לעסקים קטנים  לעומת האשראי הבנקאי האשראי מחברות כרטיסי האשראי עומד על 

ובינוניים. 

היקף ההלוואות שהעמידה הקרן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים גדל בכל שנה. הוא גדל פי 11.3 בין השנים 
2014-2007, ונכון לשנת 2015 סך ההלוואות מסתכם בכ-6.5 מיליארד ש"ח.

ממוצע ימי האשראי לספקים של העסקים שנסקרו עמד על 72 ימים, ואילו ממוצע ימי האשראי ללקוחות היה 63 ימים. 
ממוצע ימי האשראי (של ספקים ולקוחות) עולה עם העלייה בגודל העסקים. ככל הנראה, לעסקים קטנים יש פחות 

יכולת לדחות אשראי לספקים שלהם, ויכול להיות שגם יכולתם לתת אשראי ללקוחות קטנה יותר.

נכון לשנת 2014, הריבית העסקית לעסקים קטנים כפולה מהריבית העסקית לעסקים גדולים, אולם יצוין כי הפערים 
בתנאי המימון בין עסקים קטנים ובינוניים לעסקים גדולים הצטמצמו באופן רציף החל משנת 2012.

42.8% מהעסקים פנו לקבל הלוואה לטווח ארוך,  כי  ההתנהלות הפיננסית, סקר שערכה הסוכנות העלה  מבחינת 
אולם כשליש מהעסקים שפנו, לא קיבלו את ההלוואה כפי שביקשו.

רבע מהעסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים ציינו שיש להם בעיות בתזרים המזומנים, וכעשרה אחוזים מהעסקים 
הזעירים והקטנים (19-1 מועסקים) ציינו שיש להם בעיה של מקורות מימון להרחבת הפעילות העסקית. 



דו�ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל

1011

מגדר

העוסקות העצמאיות מהוות רק כחמישית (21.8%) מכלל העצמאים בארץ, אולם ניתן להבחין במגמת עלייה עקבית 
אחוז  הכלכליים  הענפים  מבין   .2012-2010 השנים  לאורך  העצמאים  מכלל  העצמאיות  בשיעור  לשנה   0.5% של 
חינוך, שירותי בריאות  ביותר בענפים  וגבוה  ואספקת חשמל  ובענף חרושת  ביותר בענף תעשייה  נמוך  העצמאיות 
עלייה  2012-2010 חלה  שבשנים  פי  על  לעצמאים. אף  בין עצמאיות  גם פער בהכנסה  ישנו  וסעד.  רווחה  ושירותי 

בהכנסת נשים עצמאיות, בממוצע הן המשיכו להרוויח כ-60% בלבד מהגברים.

מסקר שערכה הסוכנות עולה כי בעוד 31% מהעסקים נמצאים בבעלות נשים (בלעדית או משותפת עם גבר), 22% 
בלבד הן מנהלות עסקים (בלעדית או במשותף עם גבר). כמו כן עולה כי גם בבעלות וגם בניהול בתחום תעשייה 

ומלאכה יש יותר גברים בעלים ומנהלים מנשים באופן מובהק לעומת תחומים האחרים.

או  יותר  ותיקים  שעסקים  ככל  כי  עולה  מגדר,  לפי  בעסקים  מועסקים  על  הלמ"ס  עם  הסוכנות  שעשתה  מבדיקה 
גדולים יותר, גדל שיעור הנשים המועסקות בהם. ייתכן כי הדבר נובע מדינמיות נמוכה יותר בעסקים אלו ומנטייה של 

נשים לעבוד בסביבות שבהן הסיכון נמוך יותר.

רגולציה

ידידותיות לעסקים  מדד  ובינוניים  2015 בנתה ופרסמה הסוכנות לעסקים קטנים  בשלטון המקומי: בשנת  רגולציה 
בהיבטי רגולציה של 50 הרשויות המקומיות שבהן יש מספר רב ביותר של עסקים טעוני רישוי. המדד כולל שלושה 
מרכיבים: (1) שביעות רצון של העסקים מהתנהלות הרשות (הנבחנת על ידי ביצוע סקר בקרב עסקים בכל רשות), 
המחושב  עסקית  ארנונה  מדד  ו-(3)  באינטרנט  התשלום  אופני  ועל  הרשות  דרישות  אודות  על  המידע  נגישות   (2)
הרשויות  בכל  עקבי  באופן  כי  מראים  הממצאים  יישוב.  באותו  למגורים  הארנונה  ולעומת  בארץ  הממוצע  לעומת 
עסקים מעניקים את הציונים הגבוהים ביותר לרשות המקומית שלהם בפרמטר התשלומים ואת הציונים הנמוכים 
ביותר בפרמטר קידום העסקים על ידי הרשות. קיים קשר מובהק וחיובי בין הציון הסופי אשר ניתן בסקר לרשות לבין 
המדרג הסוציו-אקונומי של הרשות (כפי שמופיע בנתוני למ"ס). במילים אחרות, עסקים ברשויות בעלות אוכלוסייה 
חזקה יותר שבעי רצון במידה רבה יותר מתפקוד הרשויות. בחינה של תוצאות הדירוג הסופי הכולל של כלל הרשויות, 
המשקלל את שלושת המדדים, מראה כי שש מתוך שבע המדורגות הראשונות הן מועצות אזוריות. לעומתן, שלוש 
הערים הגדולות מצויות כולן במחצית הנמוכה של הדירוג (תל אביב נמצאת במחצית), בעיקר לאור ציונים נמוכים 

במרכיב הארנונה.

ובהשתתפות משלחת  2015 ערכה הסוכנות, בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי  ביולי  בשלטון המרכזי:  רגולציה 
הממצאים  פי  על  קטנים".  עסקים  ו"מבחן  רגולציה  טיוב  בנושא  ודיונים  סדנה  ובריטניה,  דנמרק  משוודיה,  מומחים 
אינטגרלי מהליך החקיקה  היא חלק   (RIA) אשר עלו בסדנה, במדינות הנבחנות, הערכה של השפעות הרגולציה 
החדשה ושינוי החקיקה הקיימת. בד בבד, התהליך מלווה באופן תמידי בשיתוף ובעירוב אקטיבי של הציבור כגורם 
מבקר וכמקור מידע. ההמלצות המרכזיות של המומחים כללו הקצאה והכשרה של כוח אדם מתמחה לתחום, פיתוח 
כי נשמרת  לוודא  כן הן מבקשות  יחידה אשר תטמיע אותה במשרדי הממשלה. כמו  והקמת  מתודולוגיה מוסכמת 

לאורך התהליך שקיפות של תוכן ומתודולוגיה.
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ממשלה דיגיטלית

בספטמבר 2014 ערכה הסוכנות, בשיתוף פעולה עם האיחוד האירופי ובהשתתפות מומחים משוודיה, פינלנד וצרפת 
ונציגי ממשלה מישראל, סדנה בנושא פיתוח שירותים וכלים של ממשלה דיגיטלית למגזר העסקי בישראל. בסדנה 
הוצגו העקרונות לממשלה דיגיטלית. הממצא העיקרי שעלה מהסדנה לגבי ישראל קובע כי קיים חוסר שיתוף פעולה 
בין הגופים הציבוריים השונים המפתחים כלים דיגיטליים, ועקב כך נוצרה מערכת ממשלתית של "איים" דיגיטליים 
אשר אינה מאפשרת ניצול מלא של כלים למתן שירותים ומידע דיגיטליים לאזרח. ממצא נוסף אשר עלה הוא שיעור 

נמוך של שימוש במסחר דיגיטלי (E-commerce) בקרב עסקים.
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הקדמה לדו״ח

דו״ח זה מחולק לשלושה שערים: שער א מתמקד בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ומציג את מדיניות הסוכנות ואת 
עיקרי פעילותה. שער ב מציג תמונת מצב עדכנית על העסקים הקטנים והבינוניים בישראל על פי נתונים סטטיסטיים 
שאספה הסוכנות, לרבות השוואות בין-לאומיות, בעיקר למדינות ה-OECD. שער ג מציג נושאים שונים שיכולים לתרום 

לבניית סביבה עסקית ידידותית יותר לעסקים בישראל. 

שער א מציג את החזון, מטרות-העל והצהרת הכוונות של הסוכנות לעידוד מגזר העסקים הקטנים והבינונים (פרק 1). 
כמו כן מוצגות בו פעולות עיקריות של הסוכנות בשנת 2014-2015 בסיוע לעסקים קטנים ובינוניים וכן בייצוג העסקים, 

בחקיקה, בהקטנת חסמי מימון, באיסוף מידע ומחקר על מצב העסקים וכן בהנגשת המידע (פרק 2). 

שער ב מציג את תמונת המצב של העסקים באמצעות נתונים בשלושה חלקים. החלק הראשון בשער זה (פרק 3) מציג 
מידע סטטיסטי על העסקים, מספר המועסקים, התרומה הגדולה של עסקים קטנים וחדשים לתעסוקה, המחזור והתוצר 
של העסקים בחלוקה לפי גודל, דינמיות בקרב עסקים וחסמים שונים שעמם הם מתמודדים. הפרק השני בשער זה (פרק 
4) סוקר בהרחבה נושאים שונים של מימון ואשראי של עסקים קטנים ובינוניים. פרק 5 העוסק במגדר בעסקים קטנים 
ובינוניים ומציג נתונים וניתוחים שונים שהסוכנות אספה ומציגה לראשונה, סוגר את שער ב. בפרק זה יוצגו, לפי פילוח 
מגדרי, נתונים על אודות בעלות וניהול של עסקים, נתונים על תעסוקה ונתונים על הכנסה בעסקים. הנתונים המופיעים 
בשער ב מבוססים, בחלקם, על עיבודים מיוחדים שהכינה הלמ״ס עבור הסוכנות וכן על שלושה סקרי עסקים שביצעה 

הסוכנות בקרב העסקים בישראל.

הממצאים בשער ב מצביעים, מחד גיסא, על החשיבות המכרעת של העסקים הקטנים והבינוניים למשק: הם מייצרים 
את רוב התוצר במגזר העסקי והחדשים שבהם תורמים את רוב התעסוקה ומסייעים משמעותית לצמיחה במשק. מאידך 
גיסא, הממצאים גם מצביעים על פערים גדולים בפריון בין עסקים גדולים לקטנים, בעיקר בענפים מוטי הון. הממצאים 
וכן על קשיי מימון של עסקים, בעיקר מימון  בשער ב גם מצביעים על דינמיות נמוכה, יחסית, במגזר העסקי בישראל 

לטווח בינוני וארוך, וכן על מיעוט נשים בקרב הבעלים והמנהלים של העסקים בישראל. 

שער ג מציג שלושה נושאים שיכולים לתרום לבניית אווירה ידידותית יותר לעסקים בישראל. הוא כולל מדד המשווה בין 
הידידותיות של הרשויות המקומיות לעסקים הפועלים בהן (פרק 6), דרכים לשיפור השירותים הדיגיטליים של הממשלה 
לעסקים (פרק 7) ודרכים לשיפור הרגולציה כך שתעיק פחות על עסקים קטנים ובינוניים (פרק 8). פרקים 7 ו-8א נכתבו 
עם  משותפים  פרויקטים  במסגרת  לישראל  שהגיעו  בעולם,  מובילות  ממדינות  מומחים  של  משלחות  ביקורי  בעקבות 

הסוכנות וייעצו לסוכנות בנושא קידום ממשלה דיגיטלית וטיוב הרגולציה במדינות מפותחות מובילות.

        

ניר בן אהרון           

מנהל תחום מדיניות, מחקר וקשרים בין-לאומיים
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שער א: המדיניות ועיקרי פעילות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 2015-2014

[מהמחצית השנייה של 2014 ועד המחצית השנייה של 2015]

שער א

המדיניות ועיקרי פעילות הסוכנות לעסקים 
קטנים ובינוניים

[מהמחצית השנייה של 2014 ועד המחצית השנייה של 2015]
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1. מדיניות 
במסגרת הגדרת מדיניותה ניסחה הסוכנות את החזון, את הצהרת הכוונות ואת מטרות-העל של פעילותה.

חזון 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה תפעל למימוש היכולות הכלכליות והחברתיות הטמונות 
במגזר העסקים הקטנים והבינוניים במטרה להגדיל את תרומת העסקים הקטנים והבינוניים לתוצר בישראל וכן לסייע 
להקטנת הריכוזיות במשק. לשם כך הסוכנות תסייע להקמה של עסקים חדשים וכן תסייע לעסקים קיימים לשפר את 

הפריון, את היעילות ואת כושר התחרות שלהם. 

הצהרת כוונות
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מבקשת ליצור סביבה עסקית שתקטין חסמים המקשים באופן לא פרופורציונלי על 
פעילות העסקים הקטנים והבינוניים ותאפשר להם לשפר את יכולותיהם. לשם כך הסוכנות תפעל להבטיח כי האינטרסים 
של העסקים הקטנים והבינוניים מובאים בחשבון בהתוויית המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל ובקביעת מדיניות 
וכללים רגולטוריים. בד בבד תפעל הסוכנות לפתח כלי תמיכה חדשים ויעילים לחיזוק היכולות של העסקים הקטנים 
קהלי  בשני  פעילותה  את  ממקדת  הסוכנות  זו  כוונות  הצהרת  בסיס  על  בפעולתם.  ולהתייעל  לחדש  לנהל,  והבינוניים 

מטרה - משרדי הממשלה והגופים הציבוריים מחד גיסא ומגזר העסקים הקטנים והבינוניים לרבות יזמים מאידך גיסא.

מטרות-על
הסוכנות תשאף להגדיל את הביצועים של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לרמה העולה על הממוצע הקיים 

במדינות ה-OECD מהבחינות האלה:

פריון העבודה• 

שיעור התרומה לתוצר• 

שיעור התרומה לתעסוקה• 

למימוש מטרות-על אלו התוותה הסוכנות תשעה עקרונות פעילות, ואלו הם:

מקצועיות - ריכוז הידע המקצועי הרלוונטי ליצירת מוניטין של גוף מקצועי מוביל בתחום העסקים הקטנים והבינוניים • 
 .(SME)

"להקשיב לעסקים" - מיסוד גופים ופורומים שבהם נציגי העסקים יכולים להשמיע את עמדתם ואת תלונותיהם ולוודא • 
כי יובאו בחשבון בהתוויית חוקים, תקנות וצעדי מדיניות.

"יד על הדופק" - ביצוע סקרים ומחקרים לקבלת תמונת מצב של העסקים הקטנים והבינוניים ומעקב אחר הצרכים • 
שלהם ומגמות שינוי החלות בהם.

הקטנים •  העסקים  שעמם  המרכזיים  הכשלים  על  להתגבר  שנועדו  ממשלתיות  רפורמות  קידום   - רפורמות  קידום 
והבינוניים מתמודדים, לרבות מיסוי ישיר ועקיף, מדיניות הפיקוח על הבנקים ושיפור הנגישות לרכש ממשלתי.
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עומס ביורוקרטי - הקטנת העומס הביורוקרטי על העסקים הן באמצעות ריכוז והנגשה לרמת השטח של כלל המידע • 
הרגולטיבי הנדרש להקמה ולתפעול עסק והן באמצעות מעורבות ברפורמות לשיפור היכולת של העסקים לקבל את 

כלל הרישיונות הנדרשים.

כפי •  העסקים,  של  השוק  כשלי  על  להתגבר  המיועדים  ממשלתי  סיוע  כלי  של  והפעלה  תכנון   - ממשלתי  סיוע  כלי 
ניהולי  לידע  הנגישות  ושיפור  להשקעה  לאשראי  ואף  שוטף  לאשראי  הנגישות  שיפור  הדגשת  תוך  לעיל,  שתוארו 

מקצועי ופיננסי באמצעות ייעוץ והדרכה.

הערכה ושיפור - פיתוח מתודולוגיות להערכת עלות/תועלת של כלי הסיוע שהסוכנות מפעילה ושיפור מתמיד של • 
הכלים.

שיתוף פעולה - עידוד שיתוף פעולה (מובנה או לא-פורמלי) בין העסקים ליצירת מסה קריטית של משאבים.• 

כגון חרדים, מיעוטים, עולים חדשים, •  יזמות עסקית בקרב אוכלוסיות מיוחדות או מוחלשות,  עידוד   - יזמות עסקית 
אוכלוסיית הפריפריה, אוכלוסיית מובטלים וכדומה.

הגדרת הסוכנות לקבוצות גודל של עסקים קטנים ובינוניים בישראל

ובינוניים  קטנים  עסקים  יוגדרו  לפיו  הגודל  גם  מפורט  ובינוניים"  קטנים  עסקים  של  פעילותם  לעידוד  החוק  ב"הצעת 
עסקים  של  לגודלם  סופית  הגדרה  נקבעה  לא  עדיין  החוק,  הצעת  של  החקיקה  הליך  הושלם  שטרם  מכיוון  בישראל. 
אלו. בשלב זה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מגדירה את העסקים באופן הבא: עסקים קטנים ובינוניים הם עסקים 
שגודלם עד 100 מועסקים או שמחזור מכירותיהם קטן מ-100 מיליון ש"ח בשנה. חלוקת משנה בתוך קבוצה זו נקבעה 
על פי סקר עסקים שנערך בשנת 2011, ולפיה עסק קטן מוגדר כעסק שגודלו עד 20 מועסקים או שמחזור מכירותיו מגיע 
עד 10 מיליון ש"ח בשנה. עסק זעיר מוגדר כעסק שגודלו עד חמישה מועסקים או שמחזור מכירותיו מגיע עד מיליון ש"ח 

בשנה. עצמאי הנו עסק הרשום על שם הבעלים שלו ואינו מעסיק עובדים בשכר. 
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פעילויות שנעשו בשנה האחרונה  .2
(המחצית השנייה של 2014 והמחצית הראשונה של שנת 2015)  

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקיימת פעילות נרחבת לקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים, הן על ידי קידום 
חקיקה ייעודית וייצוג קולם של העסקים הקטנים והבינוניים מול הממשלה והן על ידי הפעלת מערך של כלי סיוע מגוונים 
להתמודדות עם החסמים המקשים עליהם. פרק זה סוקר את עיקר הפעילויות שביצעה הסוכנות מאז הדיווח האחרון 

במחצית השנייה של שנת 2014. 

פעילויות עיקריות שביצעה הסוכנות במחצית השנייה של שנת 2014 כללו את החלפת מערך השטח שלה, שכלל כ-26 
מרכזי תמיכה בעסקים ברחבי הארץ. עד 2014 התבססה הסוכנות על מרכזי מט״י שסיפקו ייעוץ, תמיכה והכוונה ליזמים 
ייעוץ נפרדת שתמכה בייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים. משנת  ועסקים זעירים, ובנוסף להם הפעילה הסוכנות תכניות 
2014 פעילות השטח של הסוכנות מתבצעת על ידי מערך אחד שנקרא ”מעוף״. מערך המעוף כולל מעל ל-35 מרכזים 
הפרושים ברחבי הארץ ומספקים שירותי ייעוץ, הדרכה והכוונה לכל היזמים והעסקים (זעירים, קטנים ובינוניים). כמו כן 
הסוכנות ערכה שני כנסים בין-לאומיים, סיימה ללוות דו״ח בנושא עסקים קטנים ובינוניים בישראל אשר הוזמן מארגון 

ה-OECD וקידמה הקמת שתי קרנות פרייבט אקוויטי לתמיכה בעסקים בינוניים.

2014 ובמהלך  להלן ריכוז של עיקרי הפעילויות של הסוכנות בחלוקה על פי תחום שנעשו במחצית השנייה של שנת 
:2015

2.1 פעילויות בתחום הייצוג, החקיקה והרגולציה 
ומקדמת צמיחה הסוכנות פועלת באופן שוטף  ובינוניים  רגולטורית שמתאימה לעסקים קטנים  לייצר סביבה  במטרה 
להצעות  דעת  חוות  מכינה  הסוכנות  והבינוניים.  הקטנים  העסקים  מגזר  על  השפעה  בעלות  ורגולציה  חקיקה  לניטור 
חקיקה, להחלטות ממשלה ולתוצרי מדיניות אחרים ומתייחסת להשפעות המדיניות על עסקים קטנים ובינוניים הכוללות 
מתן המלצות לחלופות מתאימות. כמו כן הסוכנות יוזמת או לוקחת חלק בדיונים בממשלה ובכנסת בנושאי מדיניות בעלי 

השפעה על עסקים קטנים ובינוניים.

במסגרת זו הפיקה הסוכנות עשרות ניירות עמדה, ונציגיה השתתפו בוועדות הכנסת, בוועדות בין-משרדיות וכן במפגשים 
עם גופים רגולטוריים בממשלה.

ניטור חקיקה ורגולציה בעלות השפעה על עסקים קטנים ובינוניים - מתן חוות דעת על החלטות ממשלה, הצעות   2.1.1
והבינוניים  ייצוג העסקים הקטנים  והבינוניים;  ועל השפעתם על מגזר העסקים הקטנים  ורפורמות  חוק, תקנות 
לרגולציה על עסקים  הנוגעים  בנושאים  גורמים ממשלתיים  וכן בפני  בין-משרדיים  ובפורומים  בוועדות הכנסת 
קטנים ובינוניים. במסגרת זאת הכינה הסוכנות בשנה החולפת חוות דעת ל-45 הצעות חוק שעלו לדיון בוועדת 

שרים לענייני חקיקה. דוגמאות:

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעובד עצמאי), התשע״ד-2013• 

הצעת חוק החזקת מזרקי אפינפרין במקומות ציבוריים, התשע״ג-2013• 

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - דיווח עם קבלת התמורה לעסקים יצרניים), התשע״ד-2014• 

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מימוש מרשם בכל בית מרקחת), התשע״ד-2014• 

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח התראת תשלום לצרכן), התשע״ד-2014• 

הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - נקיטת אמצעים בידי מעביד), התשע״ד-2013• 
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נציגי הסוכנות השתתפו ב-24 דיונים בוועדות הכנסת. דוגמאות:  2.1.2

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשע״ד-2014 • 

הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה • 

הצעת חוק הודעה בדבר קבלה או אי-קבלה למקום עבודה, התשע״ד-2014 • 

2.1.3 הסוכנות קיימה עשרות דיונים יזומים עם משרדי ממשלה ובמסגרת ועדות בין-משרדיות במטרה לייצג את קולם 
של העסקים הקטנים והבינוניים ולהציג דרכים להתאמת רגולציה לעסקים קטנים, וכן לתאם התאמות רגולציה 

בפועל.

הסוכנות ביצעה שני סקרים בנושא רגולציה לעסקים קטנים וקיימה שתי קבוצות מיקוד בנושא רגולציה לעסקים   2.1.4
חדשים.

שיתוף פעולה בין-לאומי - משלחת מומחים בתחום רגולציה ועסקים קטנים מטעם האיחוד האירופי התארחה   2.1.5
בסוכנות במטרה ליצור שיח ולמידה הדדית מדרכי ההתמודדות של מדינות האיחוד עם נטל הרגולציה. במסגרת 
זאת התקיים כנס בהשתתפות רגולטורים ממשרדי ממשלה, ובו הושם דגש על מנגנונים לטיוב רגולציה והתאמתה 

לעסקים קטנים.

משרדי  מול  עבודה  נעשתה  זאת  במסגרת   - ותאגידים  ממשלתיות  חברות  סמך,  יחידות  עם  גומלין  יחסי  קידום   2.1.6
הממשלה, למ״ס, בנק ישראל, הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, הרשות להגבלים עסקיים, מכון היצוא, המרכז 
לקידום זכיינות, רשות הפטנטים, גופי ייצוג של עסקים (כגון לה״ב, לשכות המסחר והתאחדות בעלי המלאכה), 

ארגון ג‘וינט ושתי״ל.

- שילוב שיקולים של עסקים קטנים   (RIA1) רגולציה על עסקים  ניטור השפעת  מבחן עסקים קטנים במסגרת   2.1.7
על  הרגולציה  השפעות  של  הבחינה  לאופן  בנוגע  המשרדים  והנחיית  הממשלתית  הרגולציה  בתורת  ובינוניים 

עסקים אלו בעת קביעתה.

ביצוע מחקר ממוקד למדידת נטל רגולטורי - מחקר המשך לבחינת נטל הרגולציה על עסקים. המחקר מתמקד   2.1.8
באחד הנושאים שעלו בממצאי סקר הרגולציה הכללי במטרה לשפר את ההבנה של נקודות הקושי של העסק 

בנוגע לרגולציה ולקדם מדיניות בנושא לשיפור המצב.

רשויות  של  הידידותיות  רמת  של  לבחינה  מדד   - המקומית  רשויות  של  ברמה  לעסקים״  ״ידידותיות  מדד  יצירת   2.1.9
מקומיות לעסקים קטנים ובינוניים בתחומן. המדד מתבסס על נתוני ארנונה, על נגישות למידע של הרשות וכן על 

סקר עסקים ובודק את תפיסותהם בנוגע לממשקים עם הרשות המקומית. 

קטנים  לעסקים  נגישים  שיהיו  לכך  להביא  מנת  על  ממשלתיים  מכרזים  על  בקרה   - ממשלתי  רכש  על  בקרה   2.1.10
בהתאם להוראות התכ״מ.2

חקיקת חוק עסקים קטנים ובינוניים - המשך קידום של הצעת החוק בוועדת הכלכלה של הכנסת ה-21 בהכנה   2.1.11
לקריאה שנייה ושלישית.

הצעת חוק מוסר תשלומים - קידום הצעת חוק ממשלתית להסדרת מוסר התשלומים ותנאי האשראי במשק.  2.1.12

.Regulatory Impact Assessment  .1
2.  ראשי תיבות - תקנון, כספים ומשק. מדובר בהוראות מחייבות של החשב הכללי.
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2.2 פעילויות בתחום המחקר, המדיניות והקשרים הבין-לאומיים
מחקרים  מבצעת  בישראל,  והבינוניים  הקטנים  העסקים  מצב  על  נתונים  אוספת  הסוכנות  המחקר  פעילות  במסגרת 
וסקרים על עסקים וכן מבצעת מחקרי הערכה על הפעילויות השונות של הסוכנות במטרה לבחון את נחיצותן ולשפרן. 
נוסף על כך, מכינה הסוכנות ניירות עמדה ומדיניות בנושאים הנוגעים לעסקים קטנים ובינוניים ומעורבת בעיצוב המדיניות 

של משרד הכלכלה בנושאים אלו.

וה- האירופי  האיחוד  כגון  בין-לאומיים,  ארגונים  עם  עבודה  בקשרי  נמצאת  הסוכנות  הבין-לאומיים  קשריה  במסגרת 
OECD, והיא מקיימת יחד ִאתם פעילות השוואתית על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל לעומת מדינות אחרות 
בעולם. כמו כן הסוכנות קידמה הסכמי שיתוף פעולה הנוגעים למגזר העסקים הקטנים והבינוניים בין ישראל למדינות 

אחרות.

מהמחצית השנייה של שנת 2014 הסוכנות עסקה בנושאים האלה:

מעקב שוטף אחר מצבם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל והכנת שלושה דו״חות ובהם תמונת מצב על   2.2.1
קשיים ועל חסמים במגזר העסקים. 

פרסום נתונים פומביים רשמיים על מצב העסקים הקטנים והבינוניים בחוברת ובאתר האינטרנט של הסוכנות.  2.2.2

דו״ח  אשראי,  על  הסקורבורד  (דו״ח  בישראל  עסקים  על  בין-לאומים  גופים  של  דו״חות  שלושה  ופרסום  תרגום   2.2.3
העמידה בתקנות חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופי, דו״ח ממשלה דיגיטלית).

ניהול שני מחקרים במוסדות מחקר מקומיים והכנת נתונים לסקירה בין-לאומית (בתחומי מימון ואשראי).   2.2.4

סדנת  לעסקים,  ממשלתיות  סיוע  תכניות  הערכת  על  סדנאות  (שתי  בישראל  בין-לאומיות  סדנאות  חמש  ארגון   2.2.5
היערכות להערכת המדיניות של ישראל לעסקים קטנים שהועברה על ידי מומחי ה-OECD, סדנה בנושא חוק 

העסקים הקטנים של האיחוד האירופי וסדנה בנושא ממשלה דיגיטלית).

הערכת הקרן להלוואות בערבות מדינה - מחקר הערכה שכולל הן בדיקה של התוספתיות של הקרן (עד כמה   2.2.6
ידי השוק הפרטי) והן מחקר על  הקרן מוסיפה אשראי לעסקים, מעבר להחלפה של אשראי שיכול להינתן על 
התרומה לכלכלה הישראלית של ההלוואות שניתנו על ידי הקרן ביחס לעלות של הקרן למדינה. המחקר נעשה 
בליווי ובהנחיה של פרופ‘ אלן ריידינג, חוקר מוביל בעולם בהערכת קרנות להלוואות בערבות מדינה ובפיקוח של 
ארגון ה-OECD. המחקר עדיין מתבצע, ובמסגרתו בוצעו שני סקרי עסקים והוכנו קובצי נתונים לניתוח בלמ״ס 

מול קבוצת ביקורת של עסקים שלא קיבלו תמיכה בקרן.

על  - מחקר הערכה שכולל מחקר   (2014-2011) ובינוניים  הייעוץ של הסוכנות לעסקים קטנים  הערכת תכנית   2.2.7
התרומה לכלכלה הישראלית של הייעוץ שניתן לתכנית ביחס לעלות התכנית. המחקר נעשה בהתייעצות עם 
שני מומחים בין-לאומיים: פרופ‘ סטיב רופר וד״ר כריסטיאן ריימר ובליווי ובסיוע האיחוד האירופי. המחקר עדיין 
מתבצע, ובמסגרתו הוכנו קובצי נתונים לניתוח בלמ״ס מול קבוצת ביקורת של עסקים שלא קיבלו תמיכה בייעוץ.

הידוק שיתוף פעולה עם הלמ״ס - ייעול והגברת שיתוף הפעולה השוטף בהוצאת נתונים תומכי מחקר לגבי עסקים   2.2.8
קטנים ובינוניים. הגברת הנגישות לנתונים הרלוונטיים ביותר ולתמונה מדויקת על העסקים הקטנים והבינוניים 

תאפשר קבלת החלטות מיטבית בסוכנות ומחוצה לה.

מדד ”ידידותיות הרשויות המקומיות לעסקים״: סיוע בפיתוח המדד שנערך בשיתוף תחום הרגולציה בסוכנות.  2.2.9
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ביצוע סקרים
סקר עסקים כללי: סקר תקופתי שבחן את מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. סקר זה נערך זו השנה השלישית • 

ברציפות. נתונים נבחרים מהסקר מפורסמים בדו״ח זה תוך השוואה לממצאי סקרים משנים קודמות במטרה לאתר 
מגמות ולאסוף מידע באופן בלתי אמצעי מבעלי העסקים בשטח.

בישראל. •  וקטנים  זעירים  עסקים  לרשות  העומדים  האשראי  תנאי  את  הרחבה  ביתר  בחן  אשר  סקר  אשראי:  סקר 
נושא זה ראוי לתשומת לב יתרה לאור היותו מוכר בכל העולם כמכשול מרכזי העומד בפני עסקים אלו. הסקר נערך 

בשיתוף תחום המימון בסוכנות. 

סקר עסקים לאור מבצע ”צוק איתן״: סקר אשר בדק באופן בלתי אמצעי את האופנים שבהם השפיע מבצע צוק איתן • 
ברצועת עזה על העסקים בדרום ישראל ובכלל המדינה ואת אמצעי הסיוע אשר הציעה המדינה לאחר סיומו.

סקר שביעות רצון בקרב עסקים שפנו לקרן להלוואות בערבות מדינה בבקשה לקבל ערבות מדינה להלוואה: הסקר • 
בדק עסקים שקיבלו ערבות מדינה ועסקים שבקשתם נדחתה, והוא מיועד להעריך את מידת הידידותיות והאפקטיביות 

של הקרן.

סקרי שביעות רצון מהמערך של מעוף: סקרים שבדקו את שביעות הרצון של עסקים ממערך הייעוץ וההדרכות.• 

שיתופי פעולה ופרויקטים בין-לאומיים
שיתופי פעולה עם ה-OECD - הסוכנות משתתפת בקבוצת העבודה של ה-OECD לעסקים קטנים ובינוניים. קבוצת • 

כן  כמו   .OECD-ה במדינות  ובינוניים  קטנים  לעסקים  סיוע  ובתכניות  מדיניות  על  מידע  בהחלפת  עוסקת  העבודה 
קבוצת העבודה מקדמת פרויקטים משותפים לפיתוח מדדים, לביצוע השוואות בין המדינות השונות, לשיפור האחידות 
של  משווה  ובניתוח  מידע  באיסוף  הקבוצה  בפעילות  ישראל  השתתפה   2015 בשנת  ועוד.  סטטיסטיים  נתונים  של 
מדדי מימון לעסקים קטנים ובינוניים וכן בפרויקט לפיתוח מדד משווה של ביצועי מגזר העסקים הקטנים והבינוניים 
שיאפשר לבצע השוואות בין המדינות המשתתפות בנוגע למדיניות כלפי המגזר, בנוגע לסביבה העסקית במדינה 

ובנוגע לתכניות הסיוע לעסקים במדינות השונות.

נוסף לכך, הסוכנות פעלה בשיתוף פעולה עם צוות המומחים המיוחד של ה-OECD, שביצע הערכה של המדיניות • 
ומצב העסקים הקטנים בישראל - הצוות הכין טיוטה לדו״ח שאותו הציגו נציגי ה- OECD ונציגי הסוכנות בפני קבוצה 

של נציגים מחמישים מדינות וארגונים בין-לאומיים, והוא עוסק בתיקון הדו״ח לקראת פרסומו באנגלית ובעברית. 

שיתופי פעולה עם האיחוד האירופי - הסוכנות משתפת פעולה עם האיחוד האירופי במסגרת פעילויות של קבוצת • 
עבודה משותפת לעסקים קטנים ובינוניים באיחוד האירופי ובמדינות דרום-מזרח הים התיכון. במסגרת פרויקט זה 

האיחוד האירופי תומך בפעילויות שונות לקידום עסקים קטנים ובינוניים בישראל ובמדינות האזור.

פרסום מסמכי מידע ומדיניות
2.2.10 עריכה ופרסום של דו״ח מצב תקופתי בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים בישראל - דו״ח זה.

2.2.11 הסוכנות מתרגמת את ממצאי דו״ח ה-OECD לביצוע הערכה של המדיניות ומצב העסקים הקטנים בישראל 
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לעברית ומתכננת לפרסם את הגרסה העברית של הדו״ח.

2.3 פעילויות השטח של הסוכנות בסיוע לעסקים
הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פועלת כדי לקדם תכניות סיוע חדשות במטרה לשפר את מצבם של עסקים קיימים 
ושל יזמים חדשים לצד המשך הפעלה של תכניות וכלי סיוע קיימים תוך כדי שיפורם ועדכונם. עיקר פעילויות השטח 
מבוצעות באמצעות מערך המעוף - המערך הארצי לסיוע לעסקים וליזמים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הכולל 

35 סניפים הפזורים ברחבי הארץ, שהחל פעולתו במחצית שנת 2014.

באמצעות סניפי המעוף הסוכנות מעניקה לעסקים וליזמים את מכלול הכלים והשירותים הנדרשים להתאמה לצורכי 
העסק והפיתוח האזורי, לרבות ליווי העסק לאורך זמן. 

סניפי המעוף מספקים לעסקים שירותים שונים, בהם: מתן מידע על כלל כלי הסיוע הקיימים בשוק, אבחון ומיפוי צרכים, 
הפניה לשירותי ייעוץ מקצועי מסובסדים, ליווי בתהליכים ביורוקרטיים, ארגון הדרכות וכנסים מקצועיים והפניה למקורות 

מימון. 

השירותים העיקריים הניתנים על ידי סניפי המעוף של הסוכנות:

ייעוץ וליווי עסקי - ניתן להיעזר ביועצים מקצועיים במגוון תחומים במטרה לשפר את תהליכי העבודה והניהול,   2.3.1
לסייע למנהלים להחדיר שיטות ניהול חדשניות ולעודד את השימוש בטכנולוגיות מתקדמות. כמו כן ניתנים ייעוץ 
ראשוני לקראת קבלת החלטה על פתיחת עסק; ייעוץ עסקי וייעוץ להכנת תכנית עסקית; ייעוץ בתחום השיווק 
והמכירות; ייעוץ פיננסי; ייעוץ בתחום הארגוני; ייעוץ בנושא איכות הסביבה; ייעוץ בתחום התקינה ועוד. אופי ומשך 

הייעוץ מותאמים אישית לכל פונה בהתאם לצורכי העסק. 

כמו כן במטרה להטמיע את התכנון העסקי ככלי ניהולי לפיתוח עסקים, סניפי המעוף מסייעים ליזמים ולעסקים   
קיימים להכין תכנית עסקית אשר תשמש תכנית פעולה של העסק לשנים הבאות.

מתחילת פעילות המעוף ועד סוף שנת 2015 ניתן ייעוץ מקצועי לכ- 25,000 יזמים ובעלי עסקים, ובהם כ 11,500    
יזמים, כ 9,600 עסקים זעירים, כ 1,900 עסקים קטנים וכ-2,000 עסקים בינוניים במגוון שירותי סיוע ותחומים, 

בתקציב של כ- 200 מיליון ש״ח3:

פעילויות הדרכה - סניפי המעוף מציעים קורסים וסדנאות המותאמים ספציפית לעסקים קטנים ובינוניים וליזמים.   2.3.2
בין הנושאים הנלמדים: הקמת עסק וניהולו, שיווק, מחשוב ואינטרנט, סחר אלקטרוני, קורס לעידוד יזמות ועוד. 

מידע והכוונה - בנוסף לשימוש במאגרי מידע המצויים בסניפי המעוף לשירות הפונים, מרוכז בהם מידע רב על   2.3.3 
כלים רלוונטיים שגורמים אחרים מפעילים למען יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים. 

תאורטיים  עקרונות  לימוד  באמצעות  עסק  בהקמת  המעוניינים  ליזמים  מיועדת  זו  תכנית   - עסק״  ”יוזמים  2.3.4  תכנית 
ומעשיים כיצד להקים עסק וכיצד לנהלו בדרך אפקטיבית. למשתתפי התכנית מוצע מסלול הכשרה ייחודי ומקיף 
הכולל קורס מתוגבר ליזמות עסקית, ייעוץ עסקי, סיוע בקבלת מימון מקרנות, השתתפות בפורום וכמובן ליווי ומעקב.

במהלך הפעילות של מערך המעוף הופעלו קבוצות רבות של ”יוזמים עסק״ -מעל 150 קבוצות.   

ליווי לקבלת מימון והכנת תכניות עסקיות - סיוע ליזמים ולעסקים קיימים בהגשת בקשות לקבלת מימון מקרנות   2.3.5
ומגופים פיננסיים. 

כדי לקבל עלות כוללת יש להוסיף לתקציב זה את השתתפות הלקוחות וכן מע״מ.  .3
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מרכזי עסקים - הסוכנות פעלה השנה רבות בפיתוח מרכזי עסקים בישראל. מרכזי העסקים מספקים מקום פיזי   2.3.6
לפעילות של עסקים זעירים וקטנים בתחילת דרכם בשילוב הדרכה ותמיכה מקצועית ובתשלום שכר דירה ללא 

מחויבות ארוכת טווח.

במסגרת זו תוקצבה הפעילות של ארבעה מרכזים קיימים בבאר שבע, בראש פינה, בירכא ובנצרת בתקציב של   
4.7 מיליון ש״ח. נוסף לכך, הסוכנות החלה בהקמתם של מרכזי עסקים חדשים בסח‘נין, בבאקה אל גרביה ובבני 

ברק וכן מתעתדת בשנה הקרובה להקים מרכזים נוספים בשדרות, ברהט, בגולן, בירושלים ובדימונה.

החל מחודש יולי 2015 עיבתה הסוכנות את מכלול השירותים הניתנים לעסקים השוהים במרכזים אלו, לרבות   
וסיוע  בנייה של תכנית עסקית, חשיפה להדרכות רלוונטיות המתקיימות לפחות אחת לחודש במרכז העסקים 

בשיווק. 

סיוע להתארגנויות חקלאים - הסוכנות בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפעילה תכנית לעידוד   2.3.7
הקמה של התארגנויות חקלאיות לצורך יצירת יתרון לגודל והקטנת העלויות לחקלאי הבודד. במסגרת זו מופעלים 
מספר מסלולים המספקים סיוע מימוני להקמת ההתארגנות וכן שירותי ייעוץ במגוון תחומים לצורך ליווי פעילותה 
של ההתארגנות. התכניות מיועדת לסייע לכ-50 התארגנויות חקלאיות בתקציב של 5 מיליון ש״ח, ועד כה החלו 

בתהליך כ-20 התארגנויות.

המסחר  לפיתוח  תכנית  דיגיטלית״,  ”ישראל  מטה  עם  בשיתוף  מפעילה,  הסוכנות   2015 בשנת   - מקוון  מסחר   2.3.8
המקוון בעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת תכנית זו מבוצע מיפוי לעסק, ניתנים לו שירותיי ייעוץ בתחום השיווק 

באינטרנט וכן ניתנים לעסק מענקים להקמת פלטפורמה למסחר מקוון ולשיווק ברשת האינטרנט.

עד כה הצטרפו לתכנית כ-500 בעלי עסקים המיועדים לקבל סיוע בהיקף של כ-10 מיליון ש״ח.  

להגנת  המשרד  עם  פעולה  בשיתוף  ובינוניים  קטנים  לעסקים  המיועדת  תכנית   - אנרגטית  להתייעלות  תכנית   2.3.9
הסביבה, ומטרתה לסייע בהקטנת עלויות של צריכת האנרגיה בעסקים כדי להשיג הן חיסכון כלכלי והן הקטנת 
פליטה של גזי חממה. בשנה זו בוצעו 79 תסקירי אנרגיה שכללו בדיקה של פוטנציאל החיסכון והגדרת פרויקטים 
להתייעלות אנרגטית עבור כל עסק. עסקים אחדים שהשתתפו בתכנית, החלו ביישום הפרויקטים ובמימוש של 

יעדי התכנית.
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2.4 פעילויות סיוע באמצעות מימון 

הקמת שתי קרנות פרייבט אקוויטי (PE) לתמיכה בעסקים בינוניים - מגזר העסקים הבינוניים, אשר תורם רבות   2.4.1
לתוצר הישראלי ומעסיק עובדים רבים, אינו נגיש להון צמיחה (הון המיועד להרחבה או לבנייה מחדש של פעילות, 
לכניסה לשווקים חדשים או למימון רכישה משמעותי). הקרנות נועדו לטיפול בכשל זה על ידי יצירת כלי ייחודי. עד 
כה גיבשה הסוכנות את מאפייני הקרנות והחלה בהליכי מיון מוקדם . לפי שעה הסתיים השלב הראשון של מכרז 
ה-PE, ובשלב זה אושרו 14 קבוצות ניהול. בימים אלו נמצאות הקבוצות בהליך של גיוס משקיעים, ושתי הקבוצות 

אשר יגייסו את הסכום הגבוה ביותר, ייבחרו במכרז.

בצמיחה  ובינוניים  קטנים  לעסקים  חוזר  להון  הלוואות   - הבנקאית  המערכת  דרך  מדינה  בערבות  הלוואות  מתן   2.4.2 
אשר סובלים מקשיי תזרים והלוואות סיוע להקמת עסקים קטנים ובינוניים חדשים או להרחבת עסקים קיימים. 
הסוכנות אחראית לכינוס ועדות ההיגוי של הקרן ולעבודת יושבי הראש של ועדות האשראי של הקרן. בתקופה בין 
ינואר 2014-ספטמבר 2015 אושרו כ-7,500 הלוואות לעסקים קטנים בסך כולל של כ-2.5 מיליארד ש"ח וכ-400 

הלוואות לעסקים בינוניים בסך כולל של כ-280 מיליון ש"ח.

תכנית סיוע למבשלות הבירה - בעקבות העלאת המס על הבירה הוחלט לתמוך ביצרני בירה קטנים בישראל.   2.4.3
בשנת 2014 אושרה זכאות לעשר מבשלות בסך כולל של כ-2 מיליון ש״ח.

בעמדת  נמצאים  ובינוניים  קטנים  עסקים  גודלם  בשל   - קטנים  לקמעונאים  קניות  ארגוני  להקמת  סיוע  תכנית   2.4.4
נחיתות בהשוואה לעסקים גדולים שעמם הם נמצאים בהתקשרות, או לחלופין ביחס לעסקים גדולים שמולם הם 
מתחרים באותו שוק. התכנית מעניקה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים בהקמת ארגון קניות ומועדון קניות על מנת 
להתגבר על החסרון לקוטן באמצעות התאגדות. במסגרת זאת מבוצע רכש משותף של שירותים, לרבות אחסון 
משותף של סחורה, הפצה משותפת לחנויות או ללקוחות ושיווק משותף. במסגרת התכנית מוענק לגורם העסקי 
סיוע בהיקף של 50% מגובה התכנית המאושרת, ובלבד שהסכום אינו עולה על 1 מיליון ש״ח להקמת ארגון קניות 

או מועדון קניות. בשנת 2014 אושרו שלוש תכניות בסך כולל של כ-2 מיליון ש״ח.

תכנית להאצת עסקים מתפתחים - מטרת התכנית לעודד יזמות עסקית בתחומי התעשייה המסורתית ובתחום   2.4.5
מיזמים  לבצע  התפתחות  בשלבי  ובינוניים  קטנים  לעסקים  שיאפשר  סיוע  מערך  של  יצירה  ידי  על  השירותים 
שיתרמו להרחבת פעילותם. היא גם מאפשרת שיתופי פעולה בין חברות בעלות ניסיון ניהולי, עסקי ושיווקי ויכולת 
יאושרו  2014 אושרה בקשת מפעיל אחת במגזר המיעוטים. המיזמים  פיננסית לבין עסקים מתפתחים. בשנת 

בכפוף לאישור התקציב במהלך שנת 2016.

ישראל,  קורת  וקרנות  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  של  משותף  מיזם   -  SAWA קורת  קרן  מיקרו-מימון,   2.4.6
 .(2006 2011 (התכנית של קרנות קורת פועלת מאז  בשיתוף הרשות לפיתוח המגזר הערבי, הפועל מאז שנת 
ידי מתן הלוואות חוץ- בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי  מטרת התכנית היא פיתוח עסקים זעירים על 
במטרה לשפר את מצבה הכלכלי והתעסוקתי של אוכלוסיית הנשים הערביות בישראל. תקציב התכנית ממומן 

בחלוקה שווה בין הסוכנות ובין קרנות קורת. המיזם פועל בשני מסלולים:

וליווי עסקי לפיתוח פעילויות עסקיות שונות על בסיס של שיטת  - מתן אשראי של עד 10,000 ש״ח  א  מסלול   
ה״ערבות ההדדית״ שפותחה בחו״ל. ההלוואות ניתנות דרך בנק הדואר לתקופה של עד שנה. קהל היעד - עסקים 
חדשים או עסקים המצויים בשלבי פיתוח ראשוניים. במסלול א (עד 10,000 ש״ח) ניתנו 1,261 הלוואות בסכום 

כולל של כ-8.4 מיליון ש״ח.
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הלוואה  שקיבלו  נשים   - יעד  קהל  ש״ח.   30,000 עד  של  בהיקף  אישיות  חוץ-בנקאיות  הלוואות  מתן  ב-  מסלול   
במסגרת מסלול א או נשים שמעוניינות להקים עסק חדש וקיבלו הכשרה מתאימה. במסלול ב (עד 30,000 ש״ח4) 

ניתנו 242 הלוואות בסכום כולל של כ-3.9 מיליון ש״ח.

בתקופה שבין 2014 לבין יולי 2015 ניתנו סך הכול 1,503 הלוואות בסכום כולל של כ-12.3 מיליון ש״ח.  

תכנית לפיתוח מוצרים עתירי עיצוב - עידוד השימוש בעיצוב תעשייתי בקרב התעשייה הישראלית המסורתית או   2.4.7
התעשייה המסורתית המעורבת בפיתוח מוצרים חדשים, בשדרוג מוצרים קיימים ובפיתוח אריזות חדשות, אשר 
ובמסגרתו  קורא,  קול  פורסם   2014 בשנת  כושר התחרותיות.  כדי להגביר את  העיצוב בהם מהווה חלק מהותי 
אושרו מענקים ל-31 עסקים (מתוך 64 בקשות) בסך כולל של כ-5.5 מיליון ש״ח. נוסף לכך, קודם פורסם ברבעון 

הרביעי של 2015 מקצה נוסף למתן מענקים.

תפעול וקידום עיצוב בתעשייה - הטמעת נושא העיצוב התעשייתי בתעשייה הישראלית באמצעות תכניות סיוע   2.4.8
שונות על מנת להגביר את כושר התחרות של התעשייה המקומית מול יצרנים מחו״ל ופיתוח מוצרים חדשניים 
ואיכותיים. בשנת 2014 הוקם ביתן עיצוב כחלק מתערוכת ריהוטים 2014 אשר התקיימה בחג סוכות בגני התערוכה 

בתל אביב בתמיכה של 100 אלף ש״ח.

יצא מכרז חדש הכולל התייחסות  - החשב הכללי במשרד האוצר, בשיתוף הסוכנות,  2.4.9 קרן הלוואות לטווח ארוך 
לנושא ההלוואות לטווח ארוך אשר נועד לקדם מתן הלוואות עסקיות לרכישת ציוד/תשתית לתקופות ארוכות 

(מעל חמש שנים).

ערך  לניירות  והרשות  הכללי  החשב  בהובלת  בדיונים  השתתפות   - צמיחה  להון  סחירות  אשראי  קרנות  קידום   2.4.10
ליצירת כלי סחיר (בורסה) שיתבסס על הון של הגופים המוסדיים במשק שנועד להזרמת אשראי לעסקים קטנים 

ובינוניים. 

ראש  במשרד  העגול  השולחן  להחלטת  בהמשך   - מיוחדות  באוכלוסיות  חברתיים  עסקים  לקידום  קרן  הקמת   2.4.11
הממשלה הוחלט להקים קרן לקידום עסקים חברתיים המתמחים בקידום אוכלוסיות מיוחדות. הקרן תתמקד 
בתמיכה בעסק החברתי. קול קורא למענקים יצא לדרך, ונבחנות בקשות למתן מענק של עד 200 אלף ש״ח לשנה 

למשך שנתיים.

מענקים  למתן  תכנית  של  שוטפת  הפעלה   - התעשייתי  העיצוב  בתחום  כספיים  מענקים  למתן  תכנית  הפעלת   2.4.12
כספיים בתחום העיצוב. 

4.  בחודש מאי הוחלט להגדיל את הסכום עד 30,000 ש"ח.
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2.5 פעילויות בתחום המטה והנגשת המידע 
נעשו פעילויות לפיתוח וביסוס תשתיות לניהול ידע בנוגע לעסקים קטנים ובינוניים:

פיתוח מערך הדרכה ”למידה מתוקשבת״ - פיתוח מערך הדרכה מקוון להעברת ידע לעסקים וליזמים שיכלול    2.5.2
קורסים סינכרוניים וא-סינכרוניים.

הנגשת מידע לקוראי השפה הערבית - הושק אתר אינטרנט מקביל מונגש בשפה הערבית בשיתוף עם הרשות   2.5.3
לפיתוח כלכלי במגזר המיעוטים, המתעדכן באופן שוטף.

ולמוצרים של  העלאת הנגישות לשירותים   - ובינוניים״  ומוצרים לעסקים קטנים  נוהל ”הנגשת שירותים  הפעלת   2.5.4
מגזר העסקים הקטנים והבינוניים באמצעות פרסום באתר האינטרנט של הסוכנות. זוהו התחומים שהוגדרו כשלי 
שוק שבהם נדרשה העלאת הנגישות, והוזמנו גופים עסקיים להציע פתרונות אשר יהוו הטבה לעסקים במגזר זה.

פרסום פעילות הסוכנות - פרסום פעילות הסוכנות בתקשורת הכתובה והאלקטרונית.  2.5.5

קמפיין לפרסום מערך המעוף, המערך הארצי לסיוע לעסקים ויזמים של הסוכנות לעסקים קטנים  קמפיינים -   2.5.6
מקוון  מסחר  לעידוד   - דיגיטלית  ישראל  קמפיין  וכן  הארץ,  ברחבי  הפזורים  סניפים   35 מעל  הכולל  ובינוניים, 

בעסקים קטנים ובינוניים. 

אדם  וכוח  עידוד  שכר  למדדי  בהקשר   - ובינוניים  קטנים  לעסקים  הסוכנות  של  ארגונית  התפתחות  ותכנון  ליווי   2.5.7
בהתאם למתווה שאושר בנציבות שירות המדינה.

טיפול שוטף בפניות הציבור, לרבות הפעלת צוות ייעודי לשיפור השירות.  2.5.8

הפעלת חברת בקרה על פעילות הסוכנות ועל הפעלת כלי הסיוע השונים.  2.5.9
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3. מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל

ובינוניים מהווים את מרבית המגזר העסקי בישראל. כדי לאפשר התפתחות של כלכלה בריאה מגזר  עסקים קטנים 
עסקים זה צריך להיות דינמי, יעיל ותחרותי, וצריך לאפשר לשלב בפעילות העסקית בו את כל האזרחים במדינה. לשם כך 
עסקים צריכים להרוויח ולפעול ברמה מסוימת של ביטחון תוך שימור תחרות בריאה בינם לבין עצמם ובינם לבין העסקים 
הגדולים. חלק מהדינמיות של מגזר העסקים הקטנים והבינוניים קשור לתחלופה של עסקים, מאחר שחלק מהעסקים 
נאלצים להיסגר, ובמקומם נפתחים עסקים חדשים ויעילים יותר. כדי לשרוד לאורך זמן עסקים צריכים להסתגל לסביבה 
עסקית משתנה ולדעת לשנות ולחדש בתחומים שונים: לעתים במוצרים ושירותים, לעתים בארגון, בשיטות עבודה או 
במודלים עסקיים. לשם כך עסקים נזקקים לידע ולייעוץ חיצוני, ועל המגזר הציבורי לוודא שמתפתח שוק שמאפשר גם 
לעסקים הקטנים לקבל ידע כזה. לדוגמה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה את סניפי המעוף ברחבי הארץ 
במטרה להקל על גישת העסקים לידע זה מתוך הבנה שקשה לעסקים להיות מעורבים ברכישת ידע, שלעתים קרובות 

הם אפילו אינם יודעים על קיומו.

פרק זה כולל סקירה סטטיסטית של נתונים נבחרים על אודות מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל ועל חלקם 
בכלכלה הישראלית בהשוואה בין-לאומית5 של הנתונים במקום שהיא מתאפשרת. בפרק מוצג המצב של עסקים קטנים 
ובינוניים בישראל מכמה זוויות: (1) הדמוגרפיה של העסקים, התפלגות העסקים והמועסקים בכלכלה הישראלית לפי 
קבוצות גודל, (2) תרומת העסקים לתוצר ולתעסוקה, (3) פריון ורווחיות של עסקים, (4) מידת הדינמיות והצגת החסמים 
קטנים  עסקים  השתלבות   (6) ולבסוף  לייעוץ,  ופנייה  בעסק  חדשנות  כלומר,  עסקי,  פיתוח   (5) עסקים,  של  והקשיים 

ובינוניים ברכש ציבורי. 

הניתוחים בפרק זה מבוססים בעיקר על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ״ס) בשנים 2014-2012, אשר חלקם 
מופיעים בפרסומים פומביים וחלקם מבוססים על עיבודים שנעשו באופן ייעודי עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 
טווח  בין-לאומית של ה-OECD. עקב שימוש במגוון של מקורות מידע לא תמיד אפשר להציג את כל  וכן על סקירה 
קבוצות הגודל של העסקים, ולעתים החלוקה נעשית לפי קבוצות גודל שונות. כמו כן הנתונים אינם מתייחסים תמיד 
בין הנושאים השונים בהתאם לזמינות של  לכלל אוכלוסיית העסקים במשק, ושנת הנתונים העדכנית ביותר משתנה 

מקורות המידע.

הישראלי  במשק  המעסיקים  כלל  של  הן  סטטיסטיים  ניתוחים  מוצגים   ,2014 משנת  הקודם  לדו״ח  בדומה  זה,  בדו״ח 
והן של המגזר העסקי בלבד. אמנם בנתוני העסקים הקטנים והבינוניים אין הבדלים מהותיים בין המגזר העסקי לכלל 
המשק מאחר שרובם משתייכים למגזר העסקי, אך ההבדלים משמעותיים יותר בכל הנוגע לנתוני המעסיקים הגדולים. 
מכיוון שהנתונים על כלל המשק כוללים גופים ציבוריים, כגון משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, בתי ספר ועוד, הרי 
בהתייחסות לנתוני כלל המשק יתוארו הגופים השונים כ״מעסיקים״, ואילו במגזר העסקי רוב הגופים הם ”עסקים״, ולכן 

בתיאור המגזר העסקי ההתייחסות תהיה לעסקים ולא למעסיקים.

מקור מרכזי נוסף לנתונים בפרק זה הוא שני סקרים שערכה הסוכנות. הסקר הראשון הוא סקר תקופתי אשר ערכה 
הסוכנות זו השנה השלישית ברציפות בקרב עסקים קטנים ובינוניים בישראל, והסקר השני הוא סקר אשראי אשר נערך 
2015, ובמסגרת כל אחד מהסקרים (בנפרד) רואיינו  בפעם הראשונה. שני הסקרים נערכו ברבעון הראשון של שנת 
מנהלי 500 עסקים, שלהם עד 100עובדים, המהווים מדגם מייצג לכלל העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. העסקים 

בניגוד לדו״ח של שנת 2014 הנתונים על אודות ישראל בהשוואות הבין-לאומיות נלקחו ישירות מהנתונים של ה-OECD ולא מעיבודי הסוכנות. הדבר מוביל להבדלים    .5
שנובעים משינויים בסיווגים, ועל כן אין להשוותם לנתוני הדו״ח של 2014.

3. מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל
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שמנהליהם רואיינו, נבחרו מתוך מאגר המכיל עשרות אלפי עסקים. המדגם נבנה בשיטה של מדגם שכבות, לפי תחום 
פעילות וגודל העסק. בסקר התקופתי נבחן מצבם של עסקים אלו בהתייחסות לממצאי הסקר של אשתקד. 

חשוב לשים לב להבדל בין שלושה מקורות עיקריים לנתונים המשמשים בפרק זה. המקור הראשון הוא נתוני מרשם 
העסקים6 הקיים בלמ״ס, אשר מתייחסים לכלל העסקים, ויתרונם - מתן תמונה מהימנה מאוד. מקור שני הוא סקרי 
הלמ״ס המשתמשים במתודולוגיה המתבססת על מדגמים מורכבים בהיקפים גדולים. סקרים אלו מספקים את נתוני 
הערך המוסף והפריון. מקור שלישי הוא הסקרים שערכה הסוכנות ושתוארו לעיל אשר מכילים מדגם של מאות עסקים 
בלבד. כדי להדגיש את ההפרדה בין מקורות המידע בכל תת-פרק מהפרקים לעיל יצוין מקור הנתונים בגוף הטקסט 

ומתחת לאיורים.

3.1 דמוגרפיה של עסקים קטנים ובינוניים בישראל
3.1.1 כמות עסקים

א. כמות העסקים במגזר העסקי

מספר העסקים במגזר העסקי בלבד בישראל, לרבות עסקים שאינם מעסיקים שכירים, עומד על 504,224 עסקים. 
התפלגות עסקים אלו מוצגת באיור 1 להלן.

חמישה  עד  זעירים  ועסקים  מועסקים  ללא  עצמאיים  עסקים  הם  העסקי  במגזר  העסקים  רוב  להבחין,  שניתן  כפי 
וגדולים) מהווים כ-14.5% בלבד  מועסקים. למעשה, עסקים בעלי חמישה מועסקים ומעלה (עסקים קטנים, בינוניים 
מהעסקים במשק. יתר על כן, אחוז העסקים הגדולים הנו כ-0.5% בלבד מכלל העסקים. התפלגות העסקים בשנת 2014 
דומה להתפלגות בשנים 2013-2011, ואפשר להבחין ביציבות בהתפלגות הפנימית של מספר העסקים והמעסיקים בין 

קבוצות הגודל, הנובעת ככל הנראה ממבנה המשק.

איור 1: התפלגות מספר העסקים במגזר העסקי - לפי קבוצות גודל, 2014

מעל 100 מועסקים 
0.5%

העסקה עצמית
50.4%

1-4 מועסקים
35.2%

5-19 מועסקים
10.9% 

20-100 מועסקים 
3.0%

מקור: עיבודים של הלמ״ס עבור הסוכנות

6.  המתבסס על נתונים שמתקבלים מרשויות המס ומהמוסד לביטוח לאומי.
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העסקים במגזר העסקי מתפצלים לשני סוגים, לפי האופן שבו הם מדווחים לרשויות המע״מ: עסקים ושותפויות מע״מ. 
העסקים  על  הערכות  מבצעת  הלמ״ס  ולכן  מקובץ,  באופן  בהן  המשתתפים  העסקים  על  מדווחות  המע״מ  שותפויות 

המשתתפים בהם לפי אומדנים שונים. טבלה 1 מציגה את החלוקה בין העסקים לבין שותפויות המע״מ.

2014 טבלה 1: התחלקות מספר העסקים לפי קבוצות גודל, שותפויות מע״מ ועסקים, 

סך הכולעסקיםעסקים בשותפויות מע״מקבוצת גודל
254,377 70254,377העסקה עצמית
177,447 1-415,000162,447 מועסקים

54,848 5-196,00048,848 מועסקים
14,885 20-1002,90011,985 מועסקים

2,667 1,0001,667מעל 100 מועסקים
504,224 24,900479,324סה״כ

מקור: למ״ס           
ב. כמות המעסיקים בכלל המשק8

בנוסף לעסקים קיימים גם גופים נוספים במשק המעסיקים שכירים, כגון עמותות, גופי מגזר ציבורי, שותפויות מע״מ וכדומה.

מספר המעסיקים הקטנים והבינוניים, לרבות עצמאיים שאינם מעסיקים שכירים, עומד על 532,612 מעסיקים. מעט יותר 
ממחצית מהמעסיקים בישראל אינם מעסיקים שכירים. המעסיקים הזעירים (4-1 מועסקים) מהווים כשליש מהמעסיקים 
במשק, מעסיקים קטנים (19-5 מועסקים) מהווים כ-11%, המעסיקים הבינוניים (99-20 מועסקים) מהווים כ-3%, ואילו 

המעסיקים הגדולים (מעל 100 מועסקים) מהווים פחות מאחוז אחד ממספר המעסיקים במשק.

איור 2: התפלגות מספר המעסיקים בכלל המשק - לפי קבוצות גודל, 2014

1-4 מועסקים
 181,942

34.2%

העסקה עצמית
 272,250

51.1%

מעל 100 מועסקים
 3,750 

0.7%

20-100 מועסקים
16,943 

3.2%

5-19 מועסקים
 57,727 

10.8%

מקור: עיבודים של הלמ״ס עבור הסוכנות

במאגר הנתונים של הלמ"ס ישנם מעל 60 אלף עסקים בשותפויות המע"מ ללא אינדיקציה לפעילות כלכלית (לא מדווחים על עובדים לביטוח לאומי, ואם יש להם   .7
פדיון, הוא מדווח כחלק מסך הפדיון של השותפות). סביר להניח שחלק מהעוסקים האלה הם עצמאים, אולם לא ניתן לקבוע אם הם פעילים, ואם כן - מה נפח 

הפעילות שלהם. לאור זאת, עסקים אלו לא נכללו בחישוב.

בשונה מעסקים מעסיקים הם כלל הגופים המעסיקים שכירים, והם כוללים גם גופי מגזר ציבורי ושותפויות מע"מ.   .8
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ג. ריכוזיות גאוגרפית של המעסיקים בכלל המשק

הפיזור הגאוגרפי של המעסיקים בישראל אינו אחיד על פני כל האזורים במדינה. עם זאת, בחינה של פיזור המעסיקים 
דורשת התחשבות גם בפיזור האוכלוסייה בישראל, שאף היא אינה מחולקת באופן אחיד מבחינה גאוגרפית. לפיכך המדד 
שנבחר הוא מספר המעסיקים9 לכל אלף נפשות באזור. המדד מחולק לשבעת המחוזות שלפיהם הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה נוהגת לחלק את ישראל בדו״חותיה.

כפי שניתן לראות בטבלה 2 להלן, ב-2013 היו כ-63.5 מעסיקים לכל אלף נפשות. אפשר להבחין כי מחוז תל אביב חריג 
מבחינת היחס בין כמות המעסיקים למספר התושבים בו, ויחס זה גבוה באופן משמעותי בהשוואה ליתר המחוזות.

טבלה 2: מספר המעסיקים10 לכל 1,000 נפשות בחלוקה לאזורים גאוגרפיים, 2013

מספר מעסיקיםמחוז ונפה
לכל 1,000 נפשות

אוכלוסייה (באלפים) 
בדצמבר 2013

סך עסקים

63.498,134.5516,481סך כולל

 140,299 1,331.3 105.38 מחוז תל אביב

 139,491 1,976.3 70.58 מחוז המרכז

 57,719 951.9 60.64 מחוז חיפה

 72,310 1,341.5 53.90 מחוז הצפון

 44,298 1,008.4 43.93 מחוז ירושלים

 49,499 1,168.6 42.36 מחוז הדרום

 12,865 356.5 36.09 מחוז יהודה ושומרון
מקור: למ״ס

2013 מעלה תמונה דומה.  3 להלן ובה מספר לידות המעסיקים לכל אלף נפשות בכל מחוז בשנת  בחינה של טבלה 
כמות  של  להתפלגות  בדומה  זה,  במדד  גם  אך  תושבים,  אלף  לכל  חדשים  מעסיקים  כ-5.7  בישראל  נולדו  בממוצע 

העסקים הכוללת, קיימים פערים משמעותיים בין המחוזות השונים.

לאור היעדר נתונים על אודות לידות עסקים חדשים במגזר העסקי בלבד הנתונים ניתנים על אודות כלל המעסיקים.  .9
הנתונים מתייחסים לכלל המגזרים - עסקי ולא עסקי וכוללים שותפויות מע"מ. יש לציין כי מספרי העסקים בטבלה זו כוללים גם עסקים גדולים. מאחר שמספרם   .10

היה נמוך מ-3,500 בשנה זו, כלומר, הם מהווים פחות מאחוז מכלל העסקים במשק, יש להניח כי הוצאתם לא תשפיע באופן משמעותי על ההתפלגות.
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טבלה 3: מספר לידות המעסיקים לכל 1,000 נפשות בחלוקה לאזורים גאוגרפיים, 2013

אוכלוסייה (באלפים) בדצמבר 2013מספר לידות מעסיקים לכל 1,000 נפשותמחוז ונפה

5.718,134.5סך כולל

1,331.3 8.51 מחוז תל אביב

1,976.3 6.31 מחוז המרכז

951.9 5.49 מחוז חיפה

1,341.5 5.31 מחוז הצפון

1,008.4 4.00 מחוז ירושלים

1,168.6 4.21 מחוז הדרום

356.5 3.73 מחוז יהודה ושומרון
מקור: למ״ס

ד. כמות עסקים בהשוואה בין-לאומית

טבלה 4 להלן מציגה ככלל שהתפלגות קבוצות הגודל בישראל דומה להתפלגות הממוצעת בקרב העסקים במדינות 
ה-OECD.11 עם זאת, בישראל החלק היחסי של העסקים הקטנים ומעלה (מעל לעשרה מועסקים) מעט קטן בהשוואה 
יותר מהחלק היחסי  למדינות מפותחות אחרות, ואילו החלק היחסי של העסקים הזעירים (עד עשרה מועסקים) גדול 

במדינות המפותחות.

2012 ,OECD-טבלה 4: התפלגות מספר העסקים לפי קבוצות גודל - ישראל לעומת ממוצע ה

0-91210-1920-4950-249+250קבוצת גודל (מספר מועסקים)

92.34%3.94%2.39%1.13%0.20%ישראל

OECD-89.97%5.23%3.04%1.53%0.23%ממוצע ה
OECD-מקור: עיבוד של הסוכנות לנתונים מה

3.1.2 מועסקים13

א. מועסקים במגזר העסקי

מספר המועסקים במגזר העסקי בלבד, ובכללם מי שאינם מעסיקים שכירים, עומד על 2,688,536 מועסקים. התפלגותם 
מוצגת באיור 3 להלן.

11.  הנתונים לגבי ממוצע ה-OECD לקוחים מתוך הפרסום Entrepreneurship at a Glance 2015 ואינם כוללים נתונים על צ'ילה ואיסלנד, אך כוללים שש מדינות 
שאינן חברות הארגון: ברזיל, בולגריה, לטביה, ליטא, רומניה ורוסיה. יצוין כי בניגוד לדו״ח של שנת 2014 הנתונים על אודות ישראל נלקחו ישירות מהנתונים של 

ה-OECD ולא מעיבודי הסוכנות. משום כך יש הבדלים שנובעים משינויים בסיווגים, ועל כן אין להשוותם לנתוני הדו״ח של 2014.
הקבוצה כוללת גם עסקים שאינם מעסיקים שכירים, אלא רק את עצמם – דהיינו, נחשבים עובד יחיד.  .12

כל הנתונים בסעיף זה לגבי ישראל מבוססים על עיבוד הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לנתונים שנמסרו על ידי הלמ"ס.  .13
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הקטנים  העסקים  יחסית.  מתונה  זו  עלייה  כי  אף  העסקים,  של  הגודל  בקבוצת  העלייה  עם  עולה  המועסקים  מספר 
והבינוניים (בהקשר זה מדובר בכלל העסקים מלבד העסקים הגדולים) מעסיקים 60% מהמועסקים במגזר העסקי. 

איור 3: התפלגות מספר המועסקים במגזר העסקי לפי קבוצות גודל, 2014

מעל 100 מועסקים
41% 

העסקה עצמית
9%

1-4 מועסקים
11%

5-19 מועסקים
18%

20-100 מועסקים
21% 

מקור: עיבודים של הלמ״ס עבור הסוכנות

כאמור, העסקים במגזר העסקי כוללים עסקים ושותפויות מע״מ. גם בחישוב מספר המועסקים הלמ״ס מבצעת הערכה 
לגבי המועסקים בשותפויות המע״מ על פי אומדנים שונים, כפי שמוצג בטבלה 5.

טבלה 5: התחלקות המועסקים לפי קבוצות גודל, שותפויות מע״מ ועסקים, 2014 

סך הכולעסקים רגיליםשותפויות מע״מקבוצת גודל

     254,377  254,377 140העסקה עצמית

     290,899  265,899 25,000 1-4 מועסקים

     478,675  428,675 50,000 5-19 מועסקים

     575,225  455,225 120,000 20-100 מועסקים

  1,091,360  571,360 520,000 מעל 100 מועסקים

  2,690,536  1,975,536 713,000 סה״כ
מקור: למ״ס

14. כאמור בהערה 7, במאגר הנתונים של הלמ"ס ישנם מעל 60 אלף עסקים בשותפויות המע"מ ללא אינדיקציה לפעילות כלכלית. לא ניתן לקבוע אם עסקים אלו 
פעילים, ואם כן - מה נפח ההעסקה שלהם. לאור זאת, עסקים אלו הורדו מהסטטיסטיקה.
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ב. מועסקים בכלל המשק הישראלי

כמות המשרות עבור כלל המעסיקים שבהם עד 100 מועסקים היא 1,487,391 משרות.15 בתוספת 272,250 משרות של 
עצמאים וחברות שאינן מעסיקות עובדים מדובר בסך הכול ב-1,759,641 משרות במשק.16 לעומת זאת, כמות המשרות 
אצל מעסיקים שלהם מעל 100 מועסקים עומדת על 1,958,805 משרות. מעסיקים קטנים ובינוניים, רובם המכריע של 
העסקים, מעסיקים אם כן כ-47% מהמועסקים במשק, ולעומתם המעסיקים הגדולים, הכוללים עמותות וגופים ציבוריים 
רבים, מחזיקים כ-53% מהמשרות במשק. יוזכר כי בנתוני המגזר העסקי בלבד לעיל הקטגוריה המקבילה מונה 31% 
מהמשרות בלבד. נוסף לכך, יצוין כי באשר לנתוני 2013-2011 גם עבור המגזר העסקי וגם עבור כלל המשק יש עלייה 

במספר המשרות בכל קבוצות הגודל, אך ההתפלגות הפנימית נותרת יציבה יחסית.

איור 4: התפלגות מספר המועסקים בכלל המשק לפי קבוצות גודל של מעסיקים, 2014

מעל 100 מועסקים
52.7%  1,958,805 

העסקה עצמית
7.3%  272,250 

1-4 מועסקים
8.1%  299,723 

5-19 מועסקים
13.8% 512,929 

20-100 מועסקים
18.1%  674,739 

מקור: עיבודים של הלמ״ס עבור הסוכנות

ג. כמות מועסקים בהשוואה בין-לאומית
השוואה בין-לאומית מראה כי בישראל ובממוצע מדינות ה-OECD 17 משרות השכיר במשק מרוכזות בעיקר בקצוות של 
9-0 מועסקים (לרבות  קבוצות הגודל. במילים אחרות, מרבית המשרות במדינות ה-OECD מרוכזות בעסקים שבהם 
העסקה עצמית ללא שכירים) ובעסקים שבהם למעלה מ-250 מועסקים, ונתחי השוק של קבוצות אלו דומים (כ-30% 
מהמועסקים במשק בכל אחת מהקבוצות, נכון לשנת 2012). בישראל נכון לשנת 2011 המגמה דומה, אך מוטה מעט 

כלפי המרכז, כלומר, כלפי העסקים שבהם 249-10 מועסקים.

הנתונים בסעיף זה כוללים את כל המגזרים (עסקי ולא עסקי) וכן את המועסקים בשותפויות מע"מ.  .15
16.  יש לציין כי מספר זה אינו כולל כ-76 אלף עוסקים פטורים לפי נתוני 2013 בהתאם לאופן שבו הלמ״ס מציגה את דו״חותיה. 

17.  הנתונים לגבי ממוצע ה-OECD לקוחים מתוך הפרסום Entrepreneurship at a Glance 2015 ואינם כוללים את נתוני אוסטריה, קנדה, צ'ילה ואיסלנד, אך 
כוללים נתונים על שש מדינות שאינן חברות הארגון: ברזיל, בולגריה, לטביה, ליטא, רומניה ורוסיה.
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3.1.3. המחזור של העסקים בישראל

התפלגות מחזור העסקים במשק הישראלי מראה כי בעוד עסקים גדולים (מעל 100 מועסקים) מהווים כ-0.3% בלבד 
 OECD-מכלל העסקים בישראל, היקף המחזור שלהם מהווה כ-25% מהמחזור העסקי בכלל המשק.18 כיוון שפרסומי ה

אינם כוללים נתונים על התפלגות המחזור או הפדיון, לא ניתן לבצע השוואה בין-לאומית.

איור 6: התפלגות מחזור הדו״ח לפי קבוצות גודל, במיליוני ש״ח, 2013
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26.8%  224,900 

מקור: עיבודים של הלמ״ס עבור הסוכנות

18.  הנתונים מבוססים על עיבוד שנעשה בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לנתונים שנמסרו על ידי הלמ״ס, שמקורם בנתוני מס הכנסה, וכן על בסיס הנתונים הפומביים 
בפרסום שעוסקים בפדיון בענפי המשק על פי מס ערך מוסף 2013. הניתוח מקיף כ-92% מהמחזור במשק בשנת 2013. שמונת האחוזים הנותרים הם בקירוב פדיון 

שותפויות מע״מ מכיוון שלא ניתן היה לחלקו לפי קבוצות גודל. כך שהניתוח אינו מתייחס לשותפויות מע״מ, אלא לעסקים ”רגילים״ בלבד.
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3.2 תרומת העסקים הקטנים והבינוניים לכלכלה הישראלית

3.2.1 תרומת עסקים לתוצר של המגזר העסקי (על סמך נתוני ערך מוסף)

א. תרומה לתוצר - מגזר עסקי מקומי

חישוב התוצר העסקי מבוסס על נתוני ערך מוסף המחושבים כהפרש בין התפוקות לתשומות של העסקים.19 כפי שניתן 
להבחין באיור 7 להלן, מעט פחות ממחצית התוצר (ערך מוסף) של הענפים שנבחנו נובעת מפעילותם של עסקים גדולים 
כהגדרתם בישראל, כלומר, עסקים שמועסקים בהם 100 איש ומעלה. כמו כן כ-13% נוספים נובעים מעסקים קטנים 
מועסקים20).   4-0) ועצמאיים  זעירים  עסקים  מפעילות  נובעת  המוסף  מהערך  וכחמישית  מועסקים,   19-5 המעסיקים 

חלקם של העסקים הבינוניים (99-20 מועסקים) עומד על כ-19%.

איור 7: תרומת העסקים לתוצר לפי קבוצות גודל במיליוני ש״ח, 2011
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מקור: עיבודים של הלמ״ס עבור הסוכנות

ב. תרומה לתוצר בהשוואה בין-לאומית

כפי שניתן לראות באיור 8 להלן, התפלגות התרומה לתוצר (הערך המוסף) של עסקים לפי קבוצות גודל בישראל דומה 
ככלל להתפלגות הממוצעת בין מדינות ה-21OECD. עם זאת, שיעור התרומה לתוצר בעסקים קטנים ובינוניים (כלומר, 

 .OECD-עסקים עד 249 מועסקים) גבוה בכ-4.5% יותר, על חשבון עסקים גדולים, מבעסקים מקבילים בשאר ה

19.  נתוני הערך המוסף באופן זה כוללים גם את רכיבי השכר של המועסקים שאינם נספרים בתשומות. בקירוב הערך המוסף העסקי שווה אפוא לתוצר השווה לסכום 
רווחי העסקים, הפחת והשכר שהעסקים משלמים. 

20.  נתונים של קבוצת העסקים הזעירים והעצמאיים כוללים זקיפות לעוזרות בית ומורים פרטיים, שעליהם אין דיווח בקובצי מע״מ, וזקיפות לשירותים בקיבוצים שחברי 
הקיבוץ נותנים לחבריהם. על כן הם משקפים קבוצה מעט גדולה יותר מהנתונים של קבוצות אלו, שהוצגו בסעיפים הקודמים, בסדר גודל של כ-50,000 מועסקים.

21.  הנתונים לגבי ממוצע ה-OECD לקוחים מתוך פרסום של ה-Entrepreneurship at a Glance 2015 OECD. הממוצע מתייחס לכלל מדינות ה-OECD מלבד 
אוסטרליה, איסלנד, ארצות הברית, ניו זילנד, צ'ילה, דרום קוריאה וקנדה, אך כולל נתונים על חמש מדינות שאינן חברות הארגון: ברזיל, בולגריה, לטביה, ליטא ורומניה.
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2011 ,OECD-איור 8: תרומת העסקים לתוצר לפי קבוצות גודל - ישראל לעומת ממוצע ה
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ג. תרומה לתוצר בחלוקה לפי מידת ההתבססות על הון פיזי
ענפים שונים במשק נוטים להתאפיין בחסמים שונים העומדים בפני עסקים קטנים ובינוניים.22 בענפים מוטי הון (ענפי 
התעשייה, התחבורה, התקשורת והבינוי) חסמי אשראי וידע נוטים להיות משמעותיים יותר, והם מביאים לכך שענפים 
ומסחר). מבט על התפלגות הערך המוסף  (בעיקר ענפי שירותים  כוח אדם  יותר לעומת ענפים מוטי  ריכוזיים  אלה 
במגזרי הכלכלה השונים מציג מגמה זו באופן ברור: כ-63% מתוצר העסקים בענפים מוטי הון מגיע מעסקים שבהם 
100 מועסקים ומעלה לעומת כ-36% בלבד בענפים מוטי כוח אדם. בענפים מוטי הון אפשר להבחין כי הערך המוסף 
4-0 מועסקים) הוא הנמוך ביותר (כ-8.5%), ואילו בענפים מוטי כוח אדם  של העסקים הזעירים והעצמאיים (שבהם 

קבוצת הגודל בעלת הערך המוסף הנמוך ביותר היא העסקים הקטנים, שבהם 19-5 מועסקים (כ-16%).

איור 9: התרומה לתוצר לפי ערך מוסף - בחלוקה לגודל ולעצימות הון (במיליוני ש״ח), 2011
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מקור: עיבודים של הסוכנות לנתונים של הלמ״ס

22.  הנתונים מבוססים על סקר התעשייה של הלמ״ס ועל סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי. לפיכך הניתוח בסעיף זה הוא על המגזר העסקי ומוגבל 
לאוכלוסיות שנדגמו בסקר ואינו כולל את ענפי החקלאות, יהלומים, חשמל ומים וִמנהל ציבורי.
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3.2.2 תרומת עסקים קטנים חדשים למשרות חדשות במשק

מחקרים רבים שנערכו בשנים האחרונות מראים שהתרומה העיקרית לתעסוקה בארצות המפותחות היא של עסקים 
חדשים. בדיקה אשר נערכה בדו״ח התקופתי הקודם אשר הוציאה הסוכנות בשנת 2014 ועתה אנו מציגים עדכון שלה, 
ייעודים שהוזמנו מהלמ״ס. לצורך ניתוח  בוחנת את תוספת התרומה לתעסוקה של עסקים חדשים באמצעות נתונים 
זה נחשבו עסקים קטנים ובינוניים כעסקים שבהם יש פחות מ-100 משרות שכיר. נוסף לכך, לצורך ניתוח זה מחושבים 
הופיעה לראשונה פעילות מדידה  כלומר, מהיום שבו  לידתם,  מיום  עסקים חדשים כעסקים שטרם עברו חמש שנים 

בעסק המתבטאת בדיווחים על העסקת שכירים ו/או בנתוני פדיון חיוביים ממע״מ. 

מספר המשרות בכלל המשק23 בשנת 2013 עמד על כ-3.35 מיליון משרות ונוסף לכך כ-264 אלף עצמאים או חברות 
ללא מועסקים. בשנת 2014 המספרים עמדו על כ-3.44 מיליון משרות וכ-272 אלף עצמאים או חברות ללא מועסקים, 

תוספת של מעט פחות מ-100 אלף משרות.

א. תוספת משרות מעסקים שנולדו בשנתון מסוים

בעסקים  השנה.  באותה  שנולדים  ובינוניים  קטנים  עסקים  בגין  משרות  אלף  כ-80  בישראל  מיתֹוספות  שנה  בכל 
ששרדו לאחר השנה הראשונה, ניכרת עלייה בכמות המשרות, אולם עלייה זו ממותנת על ידי עסקים שנסגרו ופיטרו 
נקלטים  יותר מועסקים  (נטו,  חיובית  עדיין  הזו  ועסקים שצמצמו את מספר המועסקים. המגמה  את המועסקים בהם 
ממועסקים  מועסקים  יותר  קולטים  (העסקים  העסקים  של  השנייה  בשנה  גם  העבודה)  לשוק  שנפלטים  ממועסקים 
שנפלטים מהם). החל מהשנה השלישית השינוי בכמות המועסקים נטו של העסקים הוא שלילי. מצב זה מתואר באיור 

10 שמציג מעקב אחר השינוי במשרות נטו של שני שנתונים של עסקים חדשים: השנתון של 2009 והשנתון של 2010.

כמות  לשוק  נוספת  הראשונה  בשנה  ולפיה  השונים,  השנתונים  בין  עצמה  על  החוזרת  בתופעה  להבחין  אפשר  באיור 
משרות משמעותית, בשנה השנייה מספר המשרות ממשיך לגדול מעט, והחל מהשנה השלישית מספר המשרות קטן 

מעט בכל שנה. תופעה דומה נצפית בארצות רבות בעולם. 

23.  כלל המשק - כלל הענפים, כלל המגזרים לרבות המגזר הציבורי ומשרות השכיר בשותפויות מע״מ. נתונים אלו אינם כוללים עצמאים שאינם שכירים. 
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איור 10: תרומה נטו של מועסקים מעסקים שנולדו בשנים 2009 ו-2010
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מקור: עיבודים של הסוכנות לנתונים של הלמ״ס

ב. שינוי כולל במספר המשרות בחלוקה לפי שנתונים

דרך נוספת לבחון את תופעה אשר תוארה לעיל היא ניתוח מספר המשרות שכלל העסקים החדשים תורמים במעבר משנת 
2012 לשנת 2013 ומשנת 2013 לשנת 2014. באיור 11 להלן אפשר לראות שהעסקים החדשים תרמו במעבר בין השנים 
הללו 69,763 ו-71,528 משרות חדשות למשק, בהתאמה. התרומה העיקרית הייתה של עסקים שנולדו בשנה האחרונה 

בתוספת תרומה שולית של עסקים שנולדו בשנה שלפניה ותרומה שלילית של עסקים שנולדו בשלוש השנים הקודמות.
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איור 11: השינוי במספר משרות השכיר במשק בעסקים חדשים
 בין השנים 2012 ו-2013 ובין השנים 2013 ו-2014

 

מקור: עיבודים של הסוכנות לנתונים של הלמ״ס
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ג. סיכום התרומה נטו של עסקים קטנים ובינוניים חדשים יחסית לחלקם במשק הישראלי

בדיקת תוספת המשרות של העסקים החדשים נטו ביחס לשינוי נטו במשרות שכיר בכלל המשק מעלה כי אף שמספר 
המשרות  במספר  השינוי  במשק,  המשרות  מכלל  כ-12%-11%  רק  מהוות  החדשים  הקטנים  העסקים  של  המשרות 
בעסקים אלו עומד על 78%-73% מכלל הגידול נטו במספר המשרות במשק (איור 12 להלן). על כן ניתן לומר כי העסקים 
ולכן חשיבותם קריטית במשק אשר אוכלוסייתו  החדשים הם התורמים העיקריים למספר המשרות החדשות במשק, 

צומחת כמו המשק הישראלי.

איור 12: מקורות השינוי במספר משרות השכיר במשק בשנים 2013-2012 ו-2014-2013
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עסקים קטנים ובינוניים חדשים 

בשנת 2014,      78%

תוספת משרות (נטו) של שאר 
העסקים בשנת 2014,     22%

71,528

19,720

מקור: עיבודים של הסוכנות לנתונים של הלמ״ס
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3.3 פריון העבודה ורווחיות

3.3.1 התפלגות פריון העבודה במגזר העסקי לפי קבוצות גודל

נתוני המגזר העסקי 24, 2011

פריון העבודה מוגדר כתרומת העסק לתוצר בחלוקה למספר המועסקים בו: קרי, הערך המוסף של העסק למועסק. 
כפי שעולה מאיור 13 להלן, בעסקים שבהם מעל 100 מועסקים, פריון העבודה הוא הגדול ביותר ועומד על מעט יותר 
מ-235,000 ש״ח בשנה. פריון העבודה הנמוך ביותר למשרת שכיר הוא של עסקים שבהם 19-5 מועסקים, והוא עומד 
על כ-158,000 ש״ח בשנה. יש לציין כי עבור קבוצות הגודל של עסקים זעירים, קטנים ובינוניים חלה עלייה של 8%-5% 
בפריון לעומת שנת 2010, ולעומתם בקבוצת העסקים הגדולים חלה ירידה של כמחצית האחוז בפריון. קבוצת 4-0 

מועסקים כוללת עצמאים שאין להם מועסקים (מלבד הבעלים).

איור 13: פריון העבודה (ערך מוסף לעובד) - לפי קבוצות גודל, 2011
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מקור: עיבודים של הסוכנות לנתונים של הלמ״ס

בחינה של פריון העבודה לפי קבוצות גודל בחלוקה למגזרי הפעילות מעלה כי המגזרים נבדלים זה מזה בהתפלגות 
הפנימית בין קבוצות הגודל. בעוד בענפים מוטי כוח אדם ישנו דמיון בפריון העבודה בין קבוצות הגודל, ניכר כי בענפים 
מוטי הון יש שונות גדולה. הפריון בעסקים קטנים (19-5 מועסקים) קטן ביחס לעסקים בינוניים (99-20 מועסקים) וביחס 
לעסקים גדולים (100+ מועסקים), ואף קטן מהפריון בעסקים הזעירים והעצמאיים. ממצא זה דומה לממצא מנתוני 2009 
משמעותי  באופן  גבוה  הון  מוטי  בענפים  מועסקים   100 מעל  שבהם  העסקים  בקבוצת  הפריון  הקודם.  בדו״ח  שהוצגו 

לעומת כל שאר קבוצות העסקים בשני מגזרי הפעילות.

24.  בדומה לנתוני הערך המוסף, הנתונים בסעיף זה מבוססים על סקר התעשייה של הלמ״ס ועל סקר מסחר, שירותים, תחבורה, תקשורת ובינוי. לפיכך גם בסעיף זה 
לא ניתן לנתח את כלל ענפי המשק, אלא רק את הענפים שנדגמו בסקר, שהם בעיקר נתוני המגזר העסקי.
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איור 14: פריון (ערך מוסף לעובד) - בחלוקה לגודל ולעצימות הון, 2011
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מקור: עיבודים של הסוכנות לנתונים של הלמ״ס

3.3.2 רווחיות עסקים

בסקר התקופתי של הסוכנות נערכה בחינה של רווחיות עסקים בשנת הסקר לעומת השנה שקדמה לה. ניתן לראות כי 
מעל ל-40% מהעסקים אשר נסקרו סבלו מירידה ברווחיות, ואילו רווחיותם של קצת פחות מרבע מהעסקים (22.7%) 
עלתה. לא נמצא הבדל מובהק בין קבוצות הגודל לגבי הדיווחים על מגמת הרווחיות; כלומר, לא נמצא כי עסקים גדולים 

נהנים מיתרון לגודל בהיבט זה. 

מובהק  באופן  גבוהה  המקצועיים  השירותים  בתחום  עסקים  רווחיות  כי  מציגה  פעילות  תחום  לפי  הרווחיות  בחינת 
סטטיסטית יותר מבשאר התחומים. יצוין כי לא נמצא הבדל מובהק בין תשובות הנסקרים בסקר הנוכחי לסקר שבוצע 

אשתקד.
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איור 15: שינוי ברווחיות העסק לפי תחומים שונים
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מקור: סקר תקופתי של הסוכנות, 2015

3.4 דינמיות וקשיים

3.4.1 פתיחה וסגירה של עסקים

מרבית העסקים החדשים הם מטבעם עסקים קטנים. עסקים קטנים אלו רגישים יותר לתנודות שוק ונוטים יותר להיסגר 
בשל היעדר ניסיון עסקי והיעדר עתודות המאפשרות להתמודד עם תקופות שפל. לפיכך עסקים קטנים ובינוניים יציבים 

פחות מעסקים גדולים, כפי שניתן לראות באיור 16 להלן.

איור 16: סגירה ופתיחה של עסקים בכלל המשק 25,   2012 
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מקור: עיבודים של הסוכנות לנתונים של הלמ״ס

25.  הנתונים להלן מבוססים על המתודולוגיה הנהוגה בלמ"ס, לפיה עסקים שהוקמו הם עסקים אשר לא נרשמה להם פעילות עסקית בשנתיים הקודמות, ואילו עסקים 
שנסגרו הם עסקים אשר לא נרשמה להם פעילות עסקית בשנתיים העוקבות.
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3.4.2 מדד דינמיות עסקית - השוואה בין-לאומית

המדינות  ברוב  הרי  שנסגרים,  מעסקים  עסקים  יותר  נפתחים  האחרונות  בשנים  עקבי  באופן  שבה  מישראל  בשונה 
המפותחות שיעור העסקים הנפתחים די דומה לשיעור העסקים שנסגרים, ויש מתאם גבוה בין שיעורים אלו. מדינות שבהן 
נפתחים ונסגרים יותר עסקים הן מדינות שבהן יש דינמיות עסקית גבוהה לעומת דינמיות נמוכה במדינות שבהן שיעור 
הפתיחה והסגירה נמוך. ארגון ה-OECD פיתח את מדד Churn להשוואת דינמיות של עסקים בין מדינות שונות. במדד 
זה מחברים, בכל קבוצת עסקים, את כמות העסקים הנפתחת ואת כמות העסקים הנסגרת בכל שנה ומשווים אותה 
 26.OECD-לכמות העסקים הכוללת במדינה. איור 17 מציג את הערכים של מדד זה בישראל מול הערכים של ממוצע ה

ניתן לראות שבישראל שיעור הדינמיות העסקית נמוך יחסית בכל שלושת המגזרים הנבדקים.

2011 ,OECD-לדינמיות עסקית, ישראל מול ממוצע ה Churn איור 17: מדד
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OECD-מקור: עיבוד של הסוכנות לנתונים של ה

3.4.3 חסמים עסקיים להצלחת העסק

הפעילות  על  המקשים  העיקריים  החסמים  על  העסקים  נשאלו   ,2015 בתחילת  הסוכנות  שערכה  העסקים  בסקר 
העסקית שלהם. מרב העסקים ענו שהחסמים העיקריים נוגעים למציאת לקוחות ולתחרות מול עסקים אחרים. חסמים 
הוגנת, הם מצביעים על  כוללים תחרות לא  אינם  עוד  כל  ולכן,  אלו קשורים לליבת הפעילות העסקית של העסקים 
פעילות עסקית בריאה. ואולם כפי שניתן לראות בטבלה 6, עסקים ציינו גם חסמים הנוגעים לתחומים שאינם תחומי 
הפעילות העיקריים, כגון גישה למימון או עומס ביורוקרטי. ככל שהיחס נוטה יותר לחסמים בתחומים שאינם עסקיים, יש 
סיכוי שהמערכת העסקית יעילה פחות. הטבלה להלן מציגה את תוצאות הסקר התקופתי של הסוכנות לעסקים קטנים 
ובינוניים. כאמור, עולה ממנה כי מציאת לקוחות ותחרות הם שני החסמים העיקריים ויחד הם מהווים 46% מהתשובות. 

בתוך קטגוריית ”אחר״ החסמים שעלו הם חוסר יכולת/רצון עקב גיל מבוגר, מיסוי, שיווק ומצב מדיני ביטחוני.

26.  ממוצע ה-OECD מבוסס על נתוני 22 מדינות, בהן גם ישראל ושלוש מדינות אשר אינן חברות ב-OECD: רומניה, ליטא וברזיל.
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טבלה 6: חסמים עסקיים העומדים בפני העסק, 2015

אחוז תשובותחסם

27%מציאת לקוחות

19%תחרות

11%גישה למימון

10%עלויות ייצור או עבודה

9%זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן

8%עומס ביורוקרטי

16%אחר

מקור: סקר תקופתי של הסוכנות, 2015

3.4.4 כוונת סגירה של העסק בשנה האחרונה 

אמנם  לצמיתות.  העסק  את  לסגור  החולפת  בשנה  שקלו  אם  עסקים  נשאלו  הסוכנות  של  התקופתי  הסקר  במסגרת 
כוונת סגירה אינה מעידה על סגירה בפועל, אולם היא מהווה אינדיקציה לגורמים המשפיעים על סגירה (שהרי לא ניתן 
לתשאל עסקים שכבר נסגרו מדוע נסגרו). כרבע מהעסקים (26%) ענו כי שקלו לסגור את העסק לצמיתות. בפילוח לפי 
תחום פעילות תחום השירותים המקצועיים נוטה לשקול סגירת עסק בשיעור נמוך מהתחומים האחרים באופן מובהק. 
ממצא זה עקבי עם הממצא אשר הוצג לעיל, לפיו זהו תחום הפעילות שבו נמדד השיעור הגבוה ביותר של דיווח על 
עלייה ברווחיות. ממצא זה דומה לממצא מהסקר בשנה הקודמת, לפיו בקרב תחום השירותים המקצועיים שיעור דומה 
של בעלי עסקים שקל לסגור את העסק (נמוך מבשאר תחומי הפעילות), וגם אז דיווחו עסקים אלו על צמיחה ברווחיות.

איור 18: עסקים אשר שקלו לסגור את העסק בשנה האחרונה, לפי תחום, 2015
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מקור: סקר תקופתי של הסוכנות, 2015

ממצא נוסף העולה מהתרשים לעיל הוא כי ככל שעולים בקבוצות הגודל, כך קטן שיעור העסקים אשר שקלו לסגור את 
העסק. עם זאת, רק ההבדל בין קבוצת העסקים הבינוניים (100-20 מועסקים) לבין שאר הקבוצות הוא מובהק סטטיסטית.
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איור 19: עסקים אשר שקלו לסגור את העסק בשנה האחרונה, לפי גודל עסק, 2015
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מקור: סקר תקופתי של הסוכנות, 2015

הראשית  הסיבה  כי  מעלה  זאת,  שקלו  אשר  בעסקים  העסק  לסגירת  הסיבות  של  בחינה  שעברו,  בשנים  שעלה  כפי 
בהפרש ניכר היא סוגיית הרווחיות. היבטים נוספים שעלו הם רגולציה ומיסוי וכן מציאת לקוחות.

טבלה 7: סיבות לסגירת העסק, 2015

אחוז מענהסיבה
55.7%רווחיות

9.2%מציאת לקוחות

9.2%רגולציה ומיסוי

8.3%חוסר יכולת/רצון אישי

5%מצב ביטחוני

2.5%היעדר פוטנציאל צמיחה

2.5%מעבר למעמד שכיר

2.5%קושי בעבודה עם ספקים/קבלנים

1.7%גישה למימון

1.7%זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן

1.7%תחרות
מקור: סקר תקופתי של הסוכנות, 2015
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3.5 פיתוח עסקי

3.5.1 שילוב מוצרים או שירותים חדשים בעסק

לשאלת הכוונה להכניס שירות או מוצר חדש יש חשיבות רבה. יכולת העסקים ליצור צמיחה בת-קיימא, להעלות את 
ולהפגין חדשנות אשר תותיר אותם תחרותיים   (OECD-יחסית ל ישראל חלשה  (תחום שבו במרבית הענפים  פריונם 
תלויה במידה רבה בהצלחה בתחום זה. בסקר התקופתי שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, מעט יותר מרבע 
(27.6%) מהעסקים שקלו הכנסת שירותים נוספים לעסק. מבין קבוצות הגודל - עסקים קטנים שקלו לשלב מוצרים או 
שירותים חדשים במידה רבה יותר באופן מובהק מהעצמאים ומהעסקים הזעירים. המתאם בין גודל לבין חדשנות אינו 
מפתיע, אולם מפתיע כי שיעור הכנסת שירות חדש בעסקים בינוניים זהה לעסקים קטנים. שיעור העסקים אשר שקלו 

הכנסת שירותים חדשים דומה לשיעור העסקים אשר דיווחו על כך בסקר הסוכנות משנת 2014.

איור 20: עסקים אשר שקלו להכניס מוצרים או שירותים חדשים לעסק, 2015
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מקור: סקר תקופתי של הסוכנות, 2015

3.5.2 מודלים כלכליים של עסקים קטנים ובינוניים

א. מודל עסקי - קבלנות משנה וזכיינות

קבלנות משנה וזכיינות הן מהמודלים העסקיים הנפוצים בקרב עסקים. גם קבלנות משנה וגם זכיינות מאפשרות לעסק 
קטן להתמקד בפעילות העסקית המרכזית שלו ולהשאיר חלקים עסקיים מרכזיים אחרים לניהול ופיתוח על ידי גורמים 

אחרים (הלקוחות בקבלנות משנה או נותני הזכיינות בזכיינות). 

מנתוני סקר אשראי אשר בוצע בתחילת 2015 עולה כי כרבע מהעסקים במדגם דיווחו כי הם עוסקים בקבלנות משנה. 
באיור 22 להלן ניתן לראות את שיעור העוסקים בקבלנות משנה מתוך כל אחת מקבוצות הגודל.
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איור 21: שיעור עיסוק של עסקים בתחום קבלנות משנה בשנה הקודמת לסקר
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מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

מודל נוסף אשר זמין לעסקים קטנים ובינוניים ומאפשר להם ליהנות מיתרונות הניסיון והשיווק של עסקים גדולים הוא 
מודל הזכיינות. ככלל, ככל שעולים בקבוצות הגודל, גדל שיעור החברות המשמשות כזכייניות לרשתות ארציות. לשם 
השוואה, בארצות הברית נכון לשנת 2007 כ-10.5% מהעסקים שימשו כזכיינים27, ואילו מהסקר של הסוכנות עולה כי 

אחוז העסקים העוסקים בזכיינות בישראל עומד על כ-4.5% בלבד.

איור 22: עיסוק של עסקים בתחום הזכיינות בשנה הקודמת לסקר
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מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

27.  לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ארצות הברית.
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ב. יצוא

על פי רוב ההשקעה הראשונית וההתמחות הנדרשת להתחלת עיסוק ביצוא מרתיעה עסקים קטנים בעלי סגל ניהולי 
קטן מפנייה לשווקים בין-לאומיים. בהתאם, ניתן לראות באיור 23 להלן כי מלבד העסקים ללא מועסקים, שיעור החברות 

המייצאות עולה עם גודל החברה. יצוין כי, ככלל, 9% מהעסקים דיווחו על עיסוק ביצוא.

איור 23: עיסוק של עסקים ביצוא בשנה הקודמת לסקר
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מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

3.5.3 שימוש בייעוץ בעסקים

לו את מגוון ההתמחויות הנפרדות  יותר, מצטמצמת היכולת שלהם להחזיק צוות מנהלים שיש  ככל שעסקים קטנים 
הנדרשות לפיתוח העסק. עסקים יכולים לגשר על פער זה על ידי פנייה לידע חיצוני מתמחה, כלומר, ליועצים עסקיים. 
בסקר התקופתי שערכה הסוכנות דיווחו 70 עסקים מתוך המדגם על 117 פרויקטים של ייעוץ שבהם השתתפו. התחומים 
אשר בהם מבוצעים פרויקטים של ייעוץ בהיקף הרב ביותר הם ייעוץ כלכלי, שיווקי וארגוני-תפעולי. עסקים קטנים בחרו 

לקבל ייעוץ באופן מובהק סטטיסטית יותר מעסקים זעירים ומעצמאים. 
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איור 24: סוגי ייעוצים לעסקים, 2015
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3.6. רכש ציבורי

עסקים קטנים בכל העולם נתקלים בקשיים בגישה למכרזים ציבוריים. שני הצדדים משלמים מחיר על כך - עסקים 
קטנים מוצאים את עצמם מודרים משוק בהיקף גדול מאוד המהווה נתח משמעותי מהפעילות המשקית. המגזר הציבורי 
וכלכלת המשק נפגעים עקב הפגיעה ביעילות הנובעת מתחרות מצומצמת בין מספר קטן יותר של שחקנים, ובהתאם 
מגוון קטן יותר של פתרונות ושירותים מוצעים. בישראל לא נעשה רישום של גודל העסקים הפונים והזוכים במכרזים 
למדינה, ולכן אין נתונים על הרכש הציבורי מצד עסקים קטנים ובינוניים. כדי להעריך את סדר הגודל של הרכש הציבורי 

מעסקים קטנים ובינוניים שילבה הסוכנות את הנושא בסקר התקופתי שהיא עורכת. 

3.6.1 פנייה למכרזים

(85 עסקים) ענו שהשתתפו במכרז של גוף ציבורי  2015 כשישית מהעסקים הקטנים והבינוניים הנסקרים  בסקר של 
במהלך השנה הקודמת לסקר (2014). פילוח מראה כי באופן מובהק סטטיסטית כל קבוצת גודל פונה יותר למכרזים 
ציבוריים מהקטנה ממנה מלבד העסקים הבינוניים. ככל שגדלים בקבוצת הגודל, גדל שיעור העסקים אשר השתתפו 
במכרז. במסגרת זאת בולט כי אף על פי שעצמאים ועסקים זעירים מהווים כ-70% מהמדגם בסקר, עסקים אלו מהווים 

פחות מ-50% מהפונים למכרזים, ואילו שיעור העסקים הבינוניים הפונים למכרזים כפול מייצוגם במדגם.

מבין תחומי הפעילות בולט מעל כל השאר תחום תעשייה, מלאכה ובינוי. פחות עסקים דיווחו על התמודדות במכרזים 
בשנת 2015 מבשנת 2013, אז התמודדו כרבע מהמשיבים (השאלה לא נבחנה בסקר של 2014). 
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איור 25: עסקים אשר התמודדו במכרזים של גופים ציבוריים
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מקור: סקר תקופתי של הסוכנות, 2015

יותר למכרזי רשויות מקומיות בעוד  כי עסקים ללא מועסקים אשר פנו למכרזים, פנו במידה רבה  מהסקר עולה עוד 
בשאר קבוצות הגודל עסקים פנו במידה רבה יותר למכרזים של משרדים ממשלתיים. 

איור 26: עסקים אשר פנו למכרזים ציבוריים על פי זהות מפרסם המכרז וגודל העסק
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מקור: סקר תקופתי של הסוכנות, 2015

3.6.2 שביעות רצון מההליך המכרזי

מלבד זהות הפונים נבדקה גם שביעות הרצון מההליך. בכל אחד משלושת הפרמטרים אשר נבדקו (בסולם של 1 עד 10; 
10 הוא הציון הגבוה ביותר) שביעות הרצון גבוהה יותר ממכרזים במשרדים ממשלתיים מברשויות מקומיות.
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איור 27: שביעות הרצון של עסקים מהליך הרכש הציבורי
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3.6.3 זכייה במכרז ציבורי

ככלל, כשני שלישים מהעסקים הקטנים והבינוניים המשתתפים במכרזים זוכים בלפחות מכרז אחד, ואין הפרש משמעותי 
בין קבוצות הגודל של העסקים הניגשים. פירוש הדבר שאין כנראה חסמים מבניים נגד עסקים קטנים ובינוניים. לעומת 
זאת, לעסקים בתחומים שונים יש שיעורי הצלחה שונים במכרזים ממשלתיים. רק רבע מהעסקים מתחום התעשייה, 
מלאכה ובינוי (יוזכר גם כי עסקים בתחום זה ניגשים למכרזים יותר מבשאר התחומים מבין העסקים שנסקרו) לא זכו 
במכרז ממשלתי. לעומתם בתחום המסחר מחצית מהעסקים אשר פנו למכרזים ממשלתיים לא זכו באף מכרז. במכרזי 

רשויות מקומיות מתקבלות תוצאות שונות מבמכרזים ממשלתיים, ואחוז הזוכים נמוך - 56% לעומת 66%. 

איור 28: עסקים אשר זכו במכרז ציבורי
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4. מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל 

4.1. הקדמה

לצמוח  ובינוניים  קטנים  עסקים  על  המקשה  ביותר  המשמעותיים  הגורמים  אחד  הוא  צמיחה28  הון  לממן  הקושי  בעוד 
זאת אף שמבחינה  כל  רבים.  גורם למצבי משבר בעסקים  הון שוטף  ולהתחרות בעסקים הגדולים, הרי הקושי לממן 
 OECD-עסקית יש לעסקים אלו זכות קיום. במסמך מדיניות על מימון לעסקים, תוצר של פרויקט משותף של ארגון ה
וארגון 20 הכלכלות הגדולות בעולם (G20), שני הארגונים הגדירו 11 המלצות מרכזיות למדיניות בתחום זה. ההמלצה 
הראשונה מבין המלצות אלו עוסקת במעקב, בזיהוי צרכים ובשיפור מידע לגבי פערים בצורכי מימון של עסקים קטנים 
ובינוניים (ההמלצות מובאות במסגרת להלן). מטרת ההמלצות לוודא שאין מחסור בהון זמין לעסקים טובים המונע את 

מימוש פוטנציאל הצמיחה שלהם או מקשה על שרידותם. בפרק זה אנו מציגים סקירה על הנושא ממגוון זוויות. 

להלן ההמלצות המשותפות של ה-OECD וארגון ה-G20 (ארגון 20 המדינות הגדולות, גם מדינות שאינן חברות בארגון 
ובינוניים.28 הסוכנות  גבוהה הנוגעת למימון עסקים קטנים  סין, הודו, ברזיל) לפיתוח מדיניות ברמה  כגון   ,OECD-ה
לעסקים קטנים ובינוניים רואה בעקרונות אלו בסיס לשיפור מצב העסקים הקטנים והבינוניים גם בישראל ופועלת 

ליישומם:

יש לבצע מעקב, זיהוי צרכים ושיפור מידע לגבי פערים בצורכי מימון של עסקים.. 1

יש לפעול לשיפור היכולת של עסקים לקבל אשראי מהמערכת הבנקאית הרגילה.. 2

יש לפתח כלים שיאפשרו לעסקים קטנים ובינוניים לקבל מימון חוץ-בנקאי.. 3

לפעילויות . 4 מימון  לקבל  שמתקשות  ומהגרים,  מיעוטים  כגון  מיוחדות,  באוכלוסיות  יזמים  על  במיוחד  להקל  יש 
עסקיות (לרבות פעילויות עסקיות שעדיין אינן פורמליות).

יש לשנות רגולציות כך שיאפשרו לעסקים קטנים לקבל מימון ביתר קלות.. 5

יש להגביר את השקיפות בשוקי המימון של העסקים הקטנים והבינוניים.. 6

יש לשפר את ההשכלה, ההבנה ויכולת ההתנהלות הפיננסית של עסקים קטנים.. 7

ולאמץ עקרונות של חלוקת סיכון בתכניות סיוע במימון לעסקים קטנים . 8 יש לפתח שותפויות ציבוריות-פרטיות 
ובינוניים.

יש לעודד שיפור במועדי התשלומים, הן ברכש הציבורי והן במגזר הפרטי.. 9

יש לוודא שהתכניות הציבוריות המסייעות למימון עסקים גם תורמות לתוספת אשראי נטו במשק (ולא רק מחליפות . 10
אשראי קיים), גם יעילות כלכלית וגם ידידותיות לעסקים. 

יש לנטר, לבקר ולהעריך באופן קבוע את היעילות של תכניות הסיוע הציבוריות למימון עסקים.. 11

28.  הון שמיועד בעיקר להשקעות ולגידול בפעילות העסק.
28. שני הארגונים הללו יחד מהווים מעל 90% מכלכלת העולם, ולפיכך מדובר בהגעה לקונצנזוס עולמי לגבי העקרונות המובילים של מדיניות למימון עסקים קטנים 

ובינוניים.
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סך האשראי לכלל העסקים בישראל עומד על כ-1,000 מיליארד ש״ח. ואולם בניגוד לעסקים גדולים שמקבלים בערך 
ובינוניים נסמכים  וחברות ביטוח), הרי עסקים קטנים  (בעיקר קרנות פנסיה  מחצית מהמימון שלהם מהמגזר המוסדי 
כמעט באופן בלעדי על מימון מהמערכת הבנקאית. לתנאי האשראי שהבנקים נותנים לעסקים אלו יש לכן חשיבות רבה 
הנוגעת לביצועי העסקים. יצוין כי אמנם קיים מקור אשראי נוסף לעסקים והוא מערכת כרטיסי האשראי, אך בישראל 

מערכת זו נמצאת בבעלות הבנקים ולכן אינה מהווה תחרות אמתית למערכת הבנקאית. 

כפי שניתן לראות בפרק זה, הריבית שהבנקים דורשים מהעסקים הקטנים כפולה מהריבית המוצעת לעסקים הגדולים 
יותר. חלק מפער הריבית נובע משיעורי הפסד גדולים יותר של הבנקים עקב חובות לא משולמים של עסקים קטנים, 
אולם הפערים בשיעורי הפסד אלו בין עסקים קטנים לגדולים הסתכמו בשנים האחרונות בפחות מ-0.5% ואינם יכולים 
להסביר פער של כ-3% בריביות. כמו כן בדיקה דומה שנערכה בשנים קודמות הראתה שהמערכת הבנקאית מרוויחה 

יותר מהעסקים הקטנים בהשוואה לעסקים הגדולים. 

הקרן  את  הממשלה  הקימה  ולהתייעל  לצמוח  להם  ולאפשר  מימון  לקבל  קטנים  עסקים  של  הקושי  על  להתגבר  כדי 
להלוואות בערבות מדינה. הקרן מאפשרת לעסקים לקבל הלוואות תמורת ערבות שהמדינה מעמידה לבנקים עבורם, 
והיא חשובה במיוחד לעסקים חדשים וכן לעסקים קטנים שחסרים להם ערבים או ביטחונות אחרים. הקרן גם מאפשרת 
לעסקים להקטין את האובליגו30 שלהם בבנק וכך לשפר את מצבם העתידי מול הבנק במקרה הצורך. האשראי בקרן הנו 
אשראי לטווח בינוני (חמש שנים), וכך עסקים ממירים אשראי שוטף באשראי ארוך יותר, החשוב להשקעות ולצמיחה. כמו 

כן הקרן נותנת לעסקים כוח תחרותי מול הבנקים ומאפשרת להם לשפר את תנאי האשראי במגזר הבנקאי. 

נושא נוסף שמוצג בפרק זה הנו ימי האשראי הנהוגים במגזר העסקי. ימי האשראי של ספקים ולקוחות אמנם מאזנים 
את עצמם ברוב המקרים ולכן אינם מהווים מציבים קושי משמעותי לעסקים גדולים, אולם הם בעייתיים במיוחד לעסקים 
ימי האשראי  יותר לקבל מהבנקים אשראי למימון  (1) מכיוון שעסקים קטנים מתקשים  קטנים. כל זאת משתי סיבות: 
שהם נותנים ללקוחות שלהם (מצב בעייתי במיוחד מתעורר, כאשר מספר ימי האשראי שהם נאלצים לתת ללקוחותיהם 
גבוה ממספר ימי האשראי שהם יכולים לקבל מהספקים), ו-(2) מכיוון שעסקים קטנים אינם מצוידים ביכולות חשבונאיות 
גבוהות, שמצויות בעסקים גדולים, ולכן מתקשים יותר להעריך את מצבם החשבונאי האמיתי. הדבר עלול לגרום להם הן 

לסכנת סגירה, מוקדמת או מאוחרת מדי, והן לעבודה יעילה פחות שמקטינה את הרווחיות שלהם. 

ובינוניים,  קטנים  לעסקים  הסוכנות  שביצעה  עסקים  סקרי  שני  שונים:  ממקורות  נלקחו  זה  בפרק  המוצגים  הנתונים 
דו״חות של המערכת הבנקאית ונתונים של הקרן להלוואות בערבות מדינה. חלק מהמידע בפרק זה הוכן לבקשת ארגון 

ה-OECD והועבר לו, ולכן ניתן למצוא מידע זה בהשוואה בין-לאומית.31 

30.  סך ההתחייבויות של הלקוח מול הבנק.
כחלק מפרויקט השוואתי שהארגון עורך על מימון עסקים קטנים ובינוניים. פרויקט השוואתי זה החל בשנת 2011. ישראל הצטרפה אליו לראשונה בשנת 2013,   .31

והנתונים בפרק זה לקוחים מהדו״ח השלישי שישראל מכינה על עצמה בנושא עבור ה-OECD. הדו״ח כולל סדרה של אינדיקטורים שעליהם החליטה קבוצת 
העבודה של ה-OECD ושנאספו על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. דו״ח השוואה בין-לאומי מלא של האינדיקטורים מתפרסם מדי שנה. הנתונים של דו״ח זה 

יתפרסמו על ידי הארגון בתחילת 2016.
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4.2. סוג וכמות האשראי של עסקים קטנים ובינוניים 

500 עסקים קטנים  2015 בקרב מדגם מייצג של  בסקר האשראי שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתחילת 
ובינוניים, נמצא כי מרבית האשראי של העסקים מגיע מהמגזר הבנקאי. להלן השימוש בסוגים שונים של אשראי על פי 

סוג וגודל (עסקים דיווחו על שימוש ביותר מסוג אחד של אשראי):32

טבלה 8: סוג האשראי שהיה נהוג בעסקים בשנים 2013-2014

5-19 מועסקים1-4 מועסקיםללא מועסקיםמספר מועסקים:
מעל ל-20 
מועסקים

77.4%83.9%85.2%84.4%מסגרת אשראי בבנק

הלוואות בנקאיות לטווח של שנה עד 
שלוש שנים

49.1%51.5%51.3%65.6%

הון עצמי (כספים פרטיים, הלוואת בעלים 
ועוד)

34.0%31.1%39.1%34.4%

אשראי חוץ-בנקאי (חברות ביטוח, 
הלוואות מספקים ועוד)

7.5%14.7%13.0%15.6%

אשראי ממקורות פרטיים (משפחה, 
חברים ועוד)

17.0%13.0%15.7%3.1%

מקור: סקר אשראי  של הסוכנות, 2015 

וכן אשראי  נותנות לעסקים  נוספים שבהם עסקים משתמשים הם אשראי שחברות כרטיסי האשראי  מקורות אשראי 
ספקים.33

4.2.1 אשראי בנקאי 

הבנקאי  מהאשראי   95% מעל  בישראל.  ובינוניים  קטנים  לעסקים  העיקרי  המימון  אמצעי  הוא  בנקאי  אשראי  כאמור, 
והבנק  בנק מזרחי-טפחות  דיסקונט,  בנק  לאומי,  בנק  בנק הפועלים,  הגדולות:  ידי חמש הקבוצות הבנקאיות  על  ניתן 

הבינלאומי הראשון.34 

32.  קבוצות הגודל מסתכמות ביותר ממאה אחוז מכיוון שעסקים הסתמכו לעתים על יותר מסוג אחד של אשראי.
33. אשראי שהעמידו לעסקים ספקים של עסקים אלה על ידי דחיית התשלום שעל העסק לשלם לספק. ואולם מאשראי הספקים אפשר להוריד את אשראי הלקוחות, 

שהוא אשראי שהעמידו העסקים ללקוחות שלהם בהסכמתם לדחות את מועד התשלום של הלקוח. פירוט על האשראי של חברות האשראי ועל אשראי ספקים 
ולקוחות מפורט בהמשך פרק זה. 

34.  בנק ישראל דורש מכל בנק לפרט בדו״חותיו את האשראי לפי סוג העסקים. לכל אחת מהקבוצות הבנקאיות הגדרה שונה לעסק קטן ולעסק בינוני (ראו נספח א 
בסוף פרק זה).
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א. מימון חוב
להלן האשראי הכולל שהעמידו הבנקים בישראל לעסקים קטנים ובינוניים בשנים 2010 עד 35.2014

איור 29: אשראי בנקאי בחלוקה לגודל עסקים (מיליארדי ש״ח)
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מקור: עיבודי הסוכנות לדו״חות של חמש קבוצות הבנקים הגדולים

הנתונים מצביעים על עלייה בהיקף האשראי הבנקאי לעסקים קטנים ובינוניים על חשבון ירידה באשראי לעסקים גדולים. 
47% מכלל האשראי הבנקאי  ובינוניים למעל  2014 הגיע שיעור האשראי לעסקים קטנים  כמו כן ניתן לראות שבשנת 

במשק, לראשונה זה שבע שנים.36 

ב. מימון באמצעות חברות כרטיסי אשראי

בנוסף לאשראי הבנקאי שתואר, בישראל פועלות שלוש חברות בבעלות הבנקים הישראליים המנפיקות וסולקות כרטיסי 
אשראי.

שיעורי הבעלות בחברות כרטיסי האשראי של חמשת הבנקים הגדולים הם אלה: בנק הפועלים מחזיק 100% מחברת 
בנק  מחזיק  כאל  בויזה   .20% עזריאלי  וחברת  קארד  מלאומי   80% מחזיק  לאומי  בנק  אקספרס.  ואמריקן  ישראכרט 
נותנות לעסקים  30 מציג את האשראי שחברות כרטיסי האשראי  איור   .28% והבנק הבינלאומי מחזיק   72% דיסקונט 

קטנים ובינוניים, וניתן לראות שמדובר באחוז נמוך יחסית של אשראי, כאחוז מכלל האשראי לעסקים קטנים ובינוניים.37

35.  מאחר שנתונים על שיעורי הריבית על אשראי לפי הסיווגים השונים של עסקים אינם מידע שפורסם באופן רשמי, הנתונים המוצגים בדו״ח זה הופקו וחושבו 
מהדו״חות הכספיים של הבנקים. מכיוון שההגדרות לגודל עסקים שונות בין הבנקים, הרי קבוצות הגודל נלקחו לפי הקירוב הטוב ביותר. ניתן לראות את הגדרות 

הגודל של הבנקים בנספח לפרק זה.
36.  האשראי הבנקאי מהווה כמחצית מהאשראי העסקי במשק. מחצית נוספת של אשראי עסקי בקירוב הוא האשראי של הגופים המוסדיים, שניתן כיום כמעט באופן 

בלעדי רק לעסקים הגדולים. 
37.  יש לשים לב כי חלק מהאשראי שזורם לעסקים קטנים נלקח על ידי הבעלים באופן פרטי, ולכן חברות כרטיסי האשראי מסווגות אותו כאשראי קמעונאי, והוא אינו 

מוצג באיור.
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איור 30: אשראי לעסקים קטנים ובינוניים מחברות כרטיסי אשראי (מיליוני ש״ח)
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מקור: עיבודי הסוכנות לנתונים מדו״חות של חברות האשראי 

ג. אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה

האשראי בערבות המדינה בישראל ניתן דרך בנקים מסחריים רגילים, אולם המדינה משתתפת בחלק משמעותי מהסיכון, 
הניהול והעלות של אשראי זה במטרה להגדיל את כמות ואת טיב האשראי שניתנים לעסקים קטנים ובינוניים. היחסים 
יותר, ומצב זה  והבינוניים מתאפיינים בפערי מידע גדולים ביחס לעסקים הגדולים  בין הבנקים לבין העסקים הקטנים 
מקשה על העסקים הקטנים לקבל תנאים דומים לתנאים של עסקים גדולים. מצד אחד, לבנק לא כדאי כלכלית להשקיע 
בבדיקת הנתונים הכלכליים של עסק קטן, ולרוב המידע היחיד שהוא מתייחס אליו הוא ההיסטוריה וההתנהלות הפיננסית 
של העסק מול הבנק. הסיכוי של עסקים שאין להם ערבויות שהבנק יכול לממש בקלות וללא היסטוריה עסקית בבנק או 
של עסקים שבעבר הייתה להם בעיית אשראי כלשהי לקבל תנאי אשראי טובים (או אשראי בכלל) מהבנק קלוש. הדבר 
מקשה הן על עסקים חדשים, הן על מעבר של עסקים בין בנקים והן על עסקים טובים שעקב אירוע נקודתי נוצר ”כתם״ 
בהיסטוריית האשראי שלהם. מצד אחר, לעסק קטן קשה יותר להשיג מידע על השיקולים העסקיים של הבנקים, ולכן 
קשה לו לשפר תנאים באמצעות השוואה תחרותית ומו״מ בין הבנקים.38 כדי להקל על חוסר הסימטריה המתואר מדינות 
רבות, ובכללן ישראל, הקימו מנגנונים של מתן ערבויות מדינה לאשראי לעסקים קטנים ובינוניים. ערבות המדינה מיועדת 
ובמיוחד עסקים  ”טובים״ שאין להם ערבויות קלות למימוש שאפשר להעמיד לבנק,  בעיקר לפתור בעיות של עסקים 
חדשים שאין להם היסטוריה עסקית באף בנק. נוסף לכך, כאשר מנגנון ערבות המדינה בנוי היטב, הוא גם מסייע ליצור 
תחרות בין הבנקים על מתן הלוואות לעסקים קטנים, ומצב זה משפר את תנאי האשראי לעסקים הקטנים. יתרון נוסף 
של ערבות המדינה להלוואות קשור לטווח הזמן של ההלוואות שניתנות דרך מנגנון זה. מדובר בהלוואות לטווח בינוני או 
ארוך של כחמש שנים ויותר. הלוואות אלו יכולות לתמוך בהשקעות לצמיחה וכן להקטין את התלות של העסקים בקבלת 

מסגרת אשראי בבנקים וכך לצמצם את התלות העסקית שלהם ב״החלטת הבנק״.

38.  לעתים בנקים שוקלים באופן שונה סיכון של הלוואות לפי תחום הפעילות של העסק, מעמד סוציו-אקונומי של הבעלים, מיקום גאוגרפי ועוד וכן יש להם שיקולים 
פנימיים, כגון היקף האשראי לעסקים קטנים שהם רוצים להעמיד. שיקולים אלו משפיעים על הסיכוי של עסקים לקבל הלוואות בתנאים טובים.
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מבחינה היסטורית בין השנים 2007 ל-2014 פעלו בישראל כמה קרנות אשראי לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה:

א. הקרן לעידוד עסקים קטנים

ב. הקרן לסיוע לעסקים בינוניים

ג. הקרן ליצואנים

בשנת 2012 אוחדו הקרן לעידוד עסקים קטנים והקרן לסיוע לעסקים בינוניים למנגנון אחד בשם ”הקרן לעסקים קטנים 
לתת  שיסכימו  כדי  מדינה  ערבות  לבנקים  מעמידה  ובינוניים  קטנים  לעסקים  הקרן  ליצואנים.  הקרן  ובוטלה  ובינוניים״ 
הלוואות לעסקים שאין בידיהם ערבויות לצורך מימון האשראי שלהם. בנקים אלו זכו במכרז שהוציאה המדינה למתן 
ידי המדינה לצורך הערבויות ומביאה לכך שהבנקים נותנים הלוואות  האשראי. הקרן ממנפת תקציב שהועמד לה על 

בסכום הגבוה פי עשרה מהסכום שהקצתה המדינה לקרן.

הערבות הפרטנית לכל הלוואה נעה בין 60% ל-100% לפי הקרן וסוג העסק. 

איור 31: הלוואות בערבות מדינה שניתנו לעסקים קטנים ובינוניים בשנים 2014-2007 (מיליוני ש״ח)
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 מקור: עיבודי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מתוך נתוני החשב הכללי במשרד האוצר

על פי הנתונים בטבלה, ניתן לראות כי היקף ההלוואות השנתי שהעמידה הקרן לעסקים קטנים ובינוניים גדל פי 11.3בין 
השנים הנסקרות, ונכון לשנת 2015 סך ההלוואות המצרפי שהעניקה הקרן מסתכם בכ-10 מיליארד ש״ח. 

גידול משמעותי חל בשנת 2009 הן בעקבות תחילת פעולתה של הקרן לסיוע לעסקים בינוניים והן עקב השפעות המשבר 
הכלכלי העולמי שגרם למחנק באשראי העסקי. קפיצה נוספת התרחשה ב-2012 בעקבות הקמתה של הקרן החדשה 
לעסקים קטנים ובינוניים וכניסתם של בנק הפועלים ובנק מזרחי-טפחות לקבוצת הבנקים המעמידים אשראי בערבות 

מדינה.

בשנת 2014 אושרו הלוואות לעסקים קטנים בסך 1.495 מיליארד ש״ח לעומת 1.437 מיליארד ש״ח בשנת 39.2013 אחת 
הסיבות לגידול ב-2014 הייתה הקלה שהציעה המדינה בנוגע לבקשת ביטחונות לעסקים שנפגעו במיוחד מהשלכות 

39.  הנתון מתייחס רק להלוואות לעסקים קטנים, ללא ההלוואות לעסקים הבינוניים. הגידול היה בעיקר בהלוואות לעסקים הקטנים והזעירים מכיוון שלעסקים בינוניים 
אושרו בשנת 2014 הלוואות בסך 424 מיליון ש״ח לעומת 593 מיליון ש״ח ב-2013. הירידה בהלוואות לעסקים בינוניים נבעה ממגבלות הקרן לפיהן סכום האשראי 

לעסקים בינוניים (מ-25 מיליון ש״ח עד 100 מיליון ש״ח מחזור שנתי) לא יעלה על 30% מסכום ההלוואות הכולל. במהלך 2014 ניצלו מרבית הבנקים תקציב זה במלואו.
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מבצע צוק איתן. שיעור הביטחונות לעסקים אלו ירד מ-25% ל-10%. המבצע גם גרם לפגיעה כלכלית בעסקים, שנאלצו 
להיעזר במדינה בהלוואות למימון צורכי הון חוזר. 

הערבות הפרטנית להלוואה במסגרת הקרן היא 70% לעסקים ותיקים ו-85% לעסקים בהקמה. עם זאת, מכיוון שהקרן 
לבנקים ערבות  נדרשת לספק  צפויים להחזיר את ההלוואות, המדינה  ורוב העסקים  פורטפוליו של עסקים,  משרתת 

בשיעור נמוך בהרבה, 10% מסך ההלוואות.40

ד. אשראי בעייתי - חובות לא משולמים, חובות פגומים, חובות בפיגור

אחד הפרמטרים המרכזיים לבחינה של איכות האשראי של הבנקים הוא שיעור הפסדי האשראי של הבנקים עקב בעיות 
אשראי של עסקים קטנים ובינוניים ביחס לשיעור הפסדי האשראי בכלל המגזרים בבנק.

המדידה נעשתה משנת 2011, שכן החל מינואר 2011 נכנסה לתוקפה הוראתו העדכנית של בנק ישראל ”מדידה וגילוי 
של חובות פגומים, סיכון אשראי והפרשה להפסדי אשראי״.

ניכר שבכל השנים משנת 2011 ועד שנת 2014 אחוז ההפסדים בגין אשראי (כאחוז מסך יתרת האשראי) במגזר עסקים 
קטנים גבוה משיעור הפסדי האשראי כאחוז מיתרת האשראי לציבור נטו בכל המגזרים. ואולם הפרשי הפערים הללו 
קטנים מ-0.5% ויכולים להסביר רק חלק קטן מפערי הריביות בין קבוצות הגודל של העסקים (שהוצגו באיור הקודם) 

שמגיעים לכדי 3%.

איור 32: הפסדי האשראי לפי גודל עסק
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מקור: עיבודי הסוכנות לדו״חות של חמש קבוצות הבנקים הגדולים

40.  הערבות הכוללת שהוצגה באיור, חושבה לפי 16% עד שנת 2011, 13% בשנת 2011, ומשנת 2012 חושבה על פי הערכה של ממוצע משוקלל בהתאם ליחסי המינוף 
השונים בבנקים עד למינימום של 10%.
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ה. ימי אשראי ספקים / לקוחות

סוג אשראי נוסף הקיים בעסקים הוא אשראי שנתנו עסקים ללקוחות שלהם ואשראי שקיבלו העסקים מהספקים שלהם. 
אשראי זה מחושב לרוב לפי ”ימי אשראי״, מדד המקשר אותו למחזור הפעילות של העסקים והופך אותו לאינטואיטיבי 
יותר לפעילות בעולם העסקי. הפער בין האשראי שעסקים נותנים ללקוחות שלהם לאשראי שהם מקבלים מהספקים 

שלהם, משפיע על האשראי שהם זקוקים לו מהבנקים. 

ממוצע ימי האשראי לספקים של העסקים41 שנסקרו הוא 72 ימים, ואילו ממוצע ימי האשראי ללקוחות הוא 63 ימים. היחס 
בין ימי אשראי ספקים ולקוחות הוא אחד מיחסי היעילות התפעולית של העסק ומעיד על מספר הימים בממוצע שבהם 
העסק מצליח לדחות את תשלום החובות לספקיו לעומת האשראי שהוא נאלץ לתת ללקוחותיו. בכל קבוצת גודל ימי 
האשראי של הספקים גדולים יותר מימי האשראי של הלקוחות, ככל הנראה מכיוון שחלק גדול מהלקוחות הם לקוחות 
פרטיים שמשלמים באופן מיידי, ואילו הספקים הם גורמים עסקיים, ובארץ נהוג לשלם להם לאחר תקופה ארוכה יותר. 

ממוצע ימי האשראי (הן ספקים והן לקוחות) עולה עם העלייה בגודל העסקים. ככל הנראה לעסקים קטנים יותר יש פחות 
יכולת לדחות אשראי לספקים שלהם, וייתכן שגם יכולתם לתת אשראי ללקוחות קטנה יותר. 

איור 33: ימי אשראי לקוחות וספקים לפי גודל עסק
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מקור: עיבודי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

בחינה של ימי האשראי בחלוקה לפי גודל עסקים ומגזרים מראה שבעסקי השירותים ימי האשראי הם הנמוכים ביותר, 
ואילו בתעשייה, בבינוי ובמסחר יש מגמה מעורבת. 

ימי האשראי ללקוחות ולספקים לעסקים עד גודל 50 מועסקים נלקחים מתוצאות סקר עסקים על אשראי שנערך בינואר 2015 על ידי חברת עדליא, ואילו נתוני   .41
אשראי ללקוחות ולספקים של עסקים מעל 50 מועסקים נלקחים הן מסקר העסקים על אשראי והן מנתוני דו״חות כספיים של חברות בע״מ שניתחה חברת תבור. 

כיוון שנתוני תבור מבוססים על ניתוח דו״חות כספיים של חברות בע״מ שמנהלות הנהלת חשבונות כפולה (אולם בעלות מחזור נמוך מ-100 מיליון ש״ח), ההנחה היא 
כי כלל הנתונים מתבור הם לגבי עסקים שבהם 99-50 מועסקים, קבוצה אשר היה לה ייצוג קטן במדגם סקר העסקים על אשראי.
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איור 34: ימי אשראי ספקים לפי גודל עסק ומגזר
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מקור: עיבודי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

איור 35: ימי אשראי לקוחות לפי גודל עסק ומגזר
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מקור: עיבודי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
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בחינה של ימי האשראי לפי קבוצות גודל מצביעה על כך שבקבוצות הגודל הגדולות יותר, מספר ימי האשראי ללקוחות 
וספקים גבוה יותר, וההפרש בין ימי האשראי לספקים וללקוחות מצטמצם (הפרש גבוה עשוי להצביע על יתרון לטובת 

העסק).

4.3 עלות האשראי

4.3.1 הריבית העסקית בבנקים לעסקים קטנים ובינוניים

ניתן לראות כי בשנת 2011 הריביות לעסקים קטנים היו יותר מכפולות מהריביות לעסקים הגדולים, אולם הפערים בתנאי 
המימון בין עסקים קטנים ובינונים לעסקים גדולים הצטמצמו באופן רציף החל משנת 42.2012

איור 36: שיעור ריביות לעסקים לפי גודל עסק43
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מקור: עיבודי הסוכנות לדו״חות חמש קבוצות הבנקים הגדולים 

4.3.2 עמלות הבנקים להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים

בנוסף לריבית עלות האשראי לעסקים כוללת גם את העמלות שהבנקים גובים מהעסקים בתמורה להעמדת האשראי. 
2013 תיקון45 הקובע שתקרת  ישראל ב-26 באפריל  זקן44 פרסם בנק  ועדת  דו״ח  ליישום המלצות  במסגרת הצעדים 
כמו  ש״ח.  מיליון  ל-5  ש״ח  מיליון  מ-1  הוגדלה  בעמלות,  חיוב  לעניין  ”קטן״  עסק  מחושב  לפיו  השנתי,  העסקים  מחזור 
כן נקבע כי עמלה בעד שירות הכלול בתעריפון יחידים ועסקים קטנים לא תהא בסכום או בשיעור העולה על העמלה 

הנגבית מתאגיד, שאינו ”עסק קטן״, בגין אותו שירות. התיקון בתוקף החל מיום 1 באוגוסט 2013.

42.  המדד שחושב כריבית בוצע כך: הרווח הנקי מאשראי שניתן למגזר ספציפי כאחוז מהכנסות הריבית נטו, כפול סך הכנסות מריבית כאחוז מסך כל האשראי שהוענק.
43.  כאמור, בכל בנק שיטת הסיווג של עסקים קטנים ובינוניים שונה (ראו נספח לפרק זה בסופו). 

44.  הדו״ח הסופי של הצוות לבחינת הגברת התחרותיות בענף הבנקאות.
45.  כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות) (תיקון מס‘ 2), התשע״ג-2013.
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טבלה 9: השוואת עמלות מרביות להלוואות מעל 100 אלף ש״ח בין הבנקים46

20132014הלוואות מעל 100,000 ש״ח47

בנק לאומי
1.50%

עמלה מרבית 10,000 ₪

בנק הפועלים
1.00%

עמלה מרבית 15,000 ₪

בנק מזרחי-טפחות
1.25%

עמלה מרבית 10,000 ₪

בנק דיסקונט
2.50%

עמלה מרבית 30,000 ₪

הבנק הבינלאומי הראשון
2.00%

עמלה מרבית 12,000 ש״ח

1.7%

עמלה מרבית 12,000 ₪
מקור: פרסומי תעריפונים של הבנקים 

ניתן לראות כי קיימים פערים משמעותיים בין הבנקים השונים, בעוד תעריפי המקסימום בכל בנק נותרו דומים לאורך 
השנים. 

4.3.3 עמלות הקצאת מסגרת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים 

עסקים רבים משתמשים גם באשראי קצר טווח המתבסס בעיקר על מסגרות אשראי שוטף שהבנקים מעמידים להם, 
ועליהן הבנקים גובים מהעסקים עמלות נפרדות. הטבלה הבאה מבוססת על עמלת הקצאת האשראי לעסקים קטנים 

ובינוניים אשר פרסמו חמשת הבנקים הגדולים. ניתן לראות כי שיעור העמלה במרבית הבנקים ירד בשנים האחרונות.

טבלה 10: השוואת עמלות הקצאת מסגרת אשראי בין הבנקים
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%1.751.751.75בנק הפועלים

%2.252.452.452.45בנק מזרחי טפחות

%2.52.52.162.16בנק דיסקונט

%2.52.52.52.32.12.1הבנק הבינלאומי הראשון

מקור: פרסומי תעריפונים של הבנקים

הנתונים מתייחסים לעמלות עבור העמדת הלוואות שלא לדיור. עד 2012 התייחסו הנתונים להלוואות מעל 50,000 ש״ח. משנת 2013 השתנו הקריטריונים להלוואות   .46
מעל 100,000 ש״ח, אך העמלות נותרו זהות.

מלבד בנק הפועלים שמציין בפירוש כי אין עמלה לביצוע הלוואה מתחת ל-100,000 ש"ח, הבנקים האחרים אינם מפרסמים מדיניות ברורה בנושא. כל המספרים הם   .47
עמלות מקסימום על פי תעריפוני הבנק.
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4.4 התנהלות פיננסית של עסקים קטנים ובינוניים 

4.4.1 התנהלות מול הבנקים

בין הבנקים לבין עסקים  יחסי הכוחות  בין הבנקים לעסקים, הרי  למרות קשרי העבודה ההדוקים הקיימים על פי רוב 
נוטים לערוך סקרי  ובינוניים  יחסים שווים. כדי לבדוק באיזו מידה עסקים קטנים  ובינוניים במקרים רבים אינם  קטנים 
שוק וליהנות מתחרות בין הבנקים במתן השירותים להם בדקה הסוכנות בסקר האשראי לעסקים כמה נושאים לגבי 

ההתנהלות הפיננסית של העסקים מול הבנקים. להלן התוצאות שהתקבלו.

איור 37: הפרדה בין חשבון פרטי לחשבון עסקי
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מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

ניתן לראות שבמרבית העסקים חשבון הבנק של העסק מתנהל בנפרד מהחשבון העסקי. בבדיקה לפי גודל העסק ניתן 
יותר בין החשבון הפרטי לחשבון העסקי. כל זאת  יותר, הם נוטים להפריד  38) שככל שהעסקים גדולים  (איור  לראות 

באופן מובהק סטטיסטית בכל הקבוצות מלבד עסקים קטנים לעומת זעירים.

איור 38: עסקים שבהם חשבון הבנק של העסק מתנהל בנפרד מחשבון הבנק הפרטי, פילוח לפי גודל עסק על פי מספר מועסקים
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מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015
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לרוב העסקים יש חשבון בנק אחד, מצב המקשה על העסק להשוות שירותים ועלויות בין בנקים שונים. 

איור 39: מספר חשבונות הבנק אם חשבון הבנק של העסק מתנהל בנפרד מחשבון הבנק הפרטי
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מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

כפי שניתן לראות באיור 40 להלן, ככל שהעסק משתייך לקבוצת גודל גדולה יותר, גובר הסיכוי שיהיו לו כמה חשבונות 
בבנקים שונים, מצב שמקל עליו להשוות שירותים ומחירים ולהיכנס למו״מ לשיפור תנאים מול הבנק.48 

איור 40: מספר חשבונות הבנק אם חשבון הבנק של העסק מתנהל בנפרד מחשבון הבנק הפרטי, פילוח לפי גודל עסק 
על פי מספר מועסקים
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  /    

מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

48.  הבדל זה נמצא מובהק סטטיסטית עבור כלל הקבוצות מלבד ההבדל בין עסקים קטנים לזעירים.
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4.4.2 תקופת האשראי

במקרים רבים האשראי שעסקים זקוקים לו הוא אשראי לטווח בינוני או ארוך הנדרש למימון פעילויות שההחזרים עליהן 
ממושכים. במקרים אלו לרוב עדיף לעסק שהאשראי שלו יהיה אשראי לטווח ארוך, והוא לא יצטרך להיכנס למשא ומתן 
תדיר עם נותני האשראי. ואולם הבנקים, נותני האשראי, נותנים לרוב אשראי שוטף לטווח קצר. אשראי לטווח ארוך מסוכן 
לבנק (ומאפשר ביטחון לעסק) יותר מאשראי לטווח קצר, והמוטיבציה של בנקים לתת אשראי כזה לעסקים ללא בטוחות 
מלאות קטן. על כן ערבות המדינה שהקרן להלוואות לעסקים קטנים ובינוניים נותנת, מתמקדת באשראי לטווח של חמש 
שנים. בסקר העסקים שערכה הסוכנות ב-2015 נבדק הצורך של העסקים באשראי לטווח בינוני או ארוך. להלן תוצאות 

הסקר בתחום זה.

ביקוש לאשראי לטווח בינוני או ארוך

איור 41: פנייה בשנה הקודמת לסקר, לפחות פעם אחת, לקבלת הלוואה לטווח ארוך

 

 לא, לא פניתי לקבלת הלוואה 

 כן, פניתי לקבלת הלוואה בנקאית (מעל 3 שנים)

 כן, פניתי לקבלת הלוואה בערבות מדינה

 כן, פניתי לקבלת אשראי טווח ארוך ממקור אחר

55.1%

10.3%

32.5%

2.1%

מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

ניתן לראות ש-42.8% מהעסקים ענו שפנו לקבל הלוואה לטווח ארוך. חלקם פנו ישירות לבנק, וחלקם פנו לבנק דרך 
הקרן להלוואות בערבות מדינה במטרה לקבל ערבות מדינה להלוואה בנקאית. במרבית המקרים העסקים ענו שקיבלו 
את ההלוואה לטווח הארוך שביקשו, אך כפי שניתן לראות באיור 42, כשליש מהעסקים לא קיבלו את ההלוואה שביקשו. 
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איור 42: אישור הלוואה לטווח ארוך 

 ההלוואה אושרה במלואה

 ההלוואה אושרה באופן חלקי

 רק חלק מההלוואות אושרו

 ההלוואה לא אושרה

67%

17%

11%
5%

מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

רק 58.8% מהעסקים שנבדקו בסקר טענו שהם צריכים אשראי נוסף. מבין עסקים אלו 39% טענו שהיו מעוניינים להחליף 
את האשראי לטווח קצר של העסק באשראי לטווח ארוך (איור 43). 

איור 43: רצון להחליף את האשראי לטווח קצר של העסק באשראי לטווח ארוך

 כן, באופן מלא

 כן, באופן חלקי (עד 50%)

 לא, אין לי צורך באשראי טווח ארוך

% 61

21%

18%

מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015
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4.4.3 קשיים וחסמים פיננסיים

א. חסמים פיננסיים בפני פעילות העסק

אחת השאלות שנבדקה בסקר התמקדה בבעיות הפיננסיות העיקריות שמקשות על העסקים ועד כמה היעדר מקורות 
מימון הוא חסם משמעותי לשרידות או לצמיחה של העסק.

איור 44: מהי הבעיה הפיננסית העיקרית בפעילות העסק שלך? 

 

 אין כל חסם מבחינה מימונית
 בעיות בתזרים המזומנים

 היעדר מקורות מימון להרחבת הפעילות העסקית
 רווחיות נמוכה

 חסם אחר 

12%
25%

29%

25%

   9%

מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

מהסתכלות כללית נראה כי באחוזים דומים מהעסקים הבעיה הפיננסית העיקרית היא רווחיות נמוכה ותזרים המזומנים. 
היעדר מקורות מימון ו״אחר״ מופיעים עבור חלק קטן יותר מהעסקים. לכרבע מהעסקים אין חסם כלל מבחינה מימונית.

איור 45: מהי הבעיה הפיננסית העיקרית בפעילות העסק שלך, לפי קבוצת גודל?
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מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015
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בשאלת החסם העיקרי ניתן לראות שונות גדולה בין קבוצות הגודל. לעסקים בינוניים במידה רבה אין חסם מימוני כלל. 
לעומתם, העסקים קטנים מסתמנים כסובלים באופן החמור ביותר מבעיות מימון ככלל ומהיעדר מקורות מימון להרחבת 
העסק ובעיות תזרים בפרט. עסקים זעירים וללא מועסקים מתקשים במידה פחותה בהיבטים של תזרים ואשראי צמיחה 

ומתקשים יותר בהיבטים של רווחיות נמוכה.

איור 46: מהו שיעור האשראי שיש לך בהשוואה למה שאתה צריך?

 מעל 90%

 50%-90% 

 פחות מ-50% 

35%

29% 36%

מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

יש להם מעל ל-90%  כי  ואילו אחוז דומה, כ-30%, טענו  25% מהעסקים טענו שאין להם כל חסם מבחינה מימונית,   
מצורכי האשראי שלהם.

איור 47: שיעור האשראי שיש לעסק בהשוואה לאשראי שהוא זקוק לו, לפי קבוצת גודל 
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מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015
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אין הבדלים מובהקים בין קבוצות הגודל של העסקים הקטנים (19-5) לעסקים הבינוניים (+20) בקבלת האשראי שהעסק 
זקוק לו. עם זאת, מבין קבוצות הגודל עסקים ללא מועסקים הם הקבוצה היחידה שבה השיעור של ״מקבלי מעל 90% 
מהאשראי שהם זקוקים לו״ נמוך מהמקבלים ״פחות מ-50% מהאשראי שהם זקוקים לו״. ישנם שיעורים די דומים של 
עסקים המקבלים ’מעל 90% מהאשראי שהם זקוקים לו‘ ושל עסקים המקבלים ״פחות מ-50% מהאשראי שהם זקוקים 

לו״. 

ב. חסמים לקבלת אשראי - ביטחונות

מכיוון שהבנקים לא נוטים לערוך בדיקות כלכליות להערכת סיכון אשראי של עסקים קטנים ובינוניים ומסתמכים בעיקר 
לבנק, הביטחונות הם מרכיב משמעותי  יכול לתת  ועל הביטחונות שהעסק  היסטוריית האשראי של העסק בבנק  על 

ביכולת של העסק לקבל אשראי. לכן נשאלו העסקים על הביטחונות שנתנו לבנקים.

איור 48: שיעור הביטחונות/ערבויות שנתן העסק כנגד כלל האשראי בעסק, לפי קבוצת גודל
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  1-4  5-19 20-100 

33%28%
41%

50%

38%
42%

32%
22%

29%30%27%28%

100% 50%-99% 50%  

מקור: סקר אשראי של הסוכנות, 2015

לא נמצאה מובהקות סטטיסטית בין קבוצות הגודל לגבי אופי הביטחונות. יצוין כי בשאלה זאת 32% סירבו או לא ידעו 
יכול  נותן לבנק שיעבוד צף, שהוא שיעבוד של כל נכסי העסק, ובמקרה זה שיעור הביטחונות  להשיב. לעתים העסק 

להיות גבוה מ-100%.
כפי שניתן לראות באיור 49 מרבית העסקים מספקים ביטחונות בצורת ערבויות/ביטחונות אישיים, ומעט פחות משעבדים 

את נכסי העסק.49 ככל שעולים בקבוצות הגודל, קטן אחוז העסקים אשר שעבדו עבור ביטחונות את נכסי העסק.

49.  שעבוד נכסי העסק שקול לרוב ל-100% שעבוד.
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איור 49: סוג הביטחונות אשר ניתנו על ידי העסק, לפי קבוצת גודל
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מקור:  סקר אשראי של הסוכנות, 2015

ג. הגדלת היקף אשראי
דרך נוספת לבחון מחסור באשראי היא בחינה של הסכומים שבהם העסק מעוניין להגדיל את היקף האשראי שלו. להלן 
תוצאות שאלה לגבי הצורך במסגרת אשראי. בעוד היקף דומה של עסקים זעירים, קטנים ובינוניים מבקשים להגדיל את 
מסגרת האשראי (כ-60%), הרי כצפוי ככל שעסקים גדולים יותר, צורכי האשראי שלהם שבגינם הם מבקשים להגדילו 
האשראי  היקף  את  להגדיל  מבקשים  מועסקים  ללא  עצמאים  של  יותר  קטן  שיעור  ואילו  יותר,  גדולים  בסכומים  הם 
העומד לרשותם. בחינה מעלה כי מלבד ההבדלים בין עסקים בינוניים לקטנים (19-5מועסקים) ובין זעירים לעצמאים 

ללא מועסקים, שאר ההבדלים בין הקבוצות מובהקים סטטיסטית.

איור 50: סכום היקף האשראי העומד לרשותו שהעסק מבקש להגדיל, לפי קבוצת גודל
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אשראי בהיקף של מעל מליון ₪ אשראי בהיקף של 300-1,000 אלף ₪
אשראי בהיקף של 50-150 אלף ₪ אשראי בהיקף של 150-300 אלף ₪
אשראי בהיקף של עד 50 אלף ₪ אין לי צורך להגדיל את מסגרת האשראי

מקור:  סקר אשראי של הסוכנות, 2015
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נספח לפרק: הגדרות הבנקים בישראל לעסקים קטנים ובינוניים50

בנק לאומי בנק הפועלים
בנק מזרחי 

טפחות
בנק דיסקונט

הבנק 
הבינלאומי 

הראשון
קריטריון סוג העסק

עד 10 מיליון 
ש״ח

עד 6 מיליון 
ש״ח

עד 6 מיליון 
ש״ח

עד 5 מיליון 
ש״ח

עד 5 מיליון 
ש״ח

אשראי
עסקים 
קטנים

עד 20 מיליון ₪
עד 30 מיליון 

ש״ח
עד 30 מיליון 

ש״ח
עד 15 מיליון 

ש״ח
מחזור שנתי

10 עד 120 
מיליון ש״ח

6 עד 100 
מיליון ש״ח

6 עד 25 מיליון 
ש״ח

5 עד 50 מיליון 
ש״ח

עד 40 מיליון 
ש״ח

אשראי
עסקים 
בינוניים

20 עד 400 
מיליון ש״ח

30 עד 400 
מיליון ש״ח

30 עד 120 
מיליון ש״ח

15 עד 150 
מיליון ש״ח

מחזור שנתי

מעל 120 מיליון 
ש״ח

מעל 100 מיליון 
ש״ח

מעל 25 מיליון 
ש״ח

מעל 50 מיליון 
ש״ח

מעל 40 מיליון 
ש״ח

אשראי
עסקים 
גדולים

מעל 400 מיליון 
ש״ח

עד 400 מיליון 
ש״ח

מעל 120 מיליון 
ש״ח

מעל 150 מיליון 
ש״ח

מחזור שנתי

מקור: דו״חות הבנקים

משרת שכירה מוגדרת כ-12 חודשים שבהם הייתה עבודה, ללא התייחסות למשרות חלקיות. עקב כך מספר המשרות בחישוב זה גבוה ממספר   .50
השכירות והשכירים בפועל.
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5. עסקים קטנים ובינוניים ומגדר בישראל

הסוגיה של יזמות ומגדר מקבלת תשומת לב בין-לאומית רבה בעולם, ופרסומים ומעקב בנושא מבוצעים הן על ידי האיחוד 
האירופי והן על ידי ארגון ה-OECD. מחקר של ארגון ה-OECD51 מגלה כי לגברים יש סבירות גבוהה פי שלושה יותר 
מנשים להיות בעלים של עסק עם עובדים. נשים הן לעתים רחוקות בעלות עסקים גדולים, וההכנסה הממוצעת שלהן 
כעצמאיות נמוכה יותר משל גברים בשיעור של עד 60%. כפי שניתן לראות מהפרק לעיל, גם בישראל שיעורי היזמות 
ובהתאם על  יכול להעיד על אי-מיצוי פוטנציאל היזמות באוכלוסייה,  והדבר  גברים,  נמוכה מאצל  בפועל בקרב נשים 
אי-מיצוי פוטנציאל הצמיחה שהיזמות טומנת בחובה. הסיבות שמחקר ה-OECD מייחס לפער זה הן נורמות חברתיות, 
עסק  כבעלות  קריירה  לפתח  נשים  של  ובעניין  בביטחון  פוגעים  אשר  לחיקוי,  תרבותיים  מודלים  והיעדר  סטראוטיפים 

עצמאיות.

הנתונים להלן מבוססים על שני מקורות: עיבודי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה למקור נתונים אשר לא נוצל עד כה על 
ידי הסוכנות - קבצים מנהליים של מס הכנסה.52 נוסף לכך, הפרק נסמך גם על הסקר התקופתי של הסוכנות לעסקים 

קטנים ובינוניים אשר נערך בתחילת שנת 2015.

5.1 עצמאיות ושכירות

א. עצמאי בלבד ומשרות שכיר - גברים לעומת נשים

 216,813 מתוך   47,305 על  לאומי53)  בביטוח  בלבד  עצמאי  תיק  (בעלות  העצמאיות  הנשים  מספר  עמד   2012 בשנת 
עצמאים בלבד בכלל הארץ. 

איור 51: שיעור עצמאיות מכלל העצמאים ומשרות שכירות מכלל המשרות, 2012-2010
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 OECD Social, Employment and ,״Piacentini, M. (2013), “Women Entrepreneurs in the OECD: Key Evidence and Policy Challenges  .51
 .  .Migration Working Papers, No. 147, OECD Publishing

52.  קבצים ִמנהליים הם קובצי נתונים הנאספים על ידי גורם (מס הכנסה); הנתונים הנאספים נועדו בראש ובראשונה לשרת את מטרות הגוף המנהל אותם ולא למטרות 
סטטיסטיות. לצורך הערכה של טיב הנתונים המצויים בקבצים מנהליים אלה ומידת השימושיות שלהם לצרכים הסטטיסטיים ערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
בדיקות רבות. הבדיקות העלו כי מדדים בני-השוואה, שניתן להפיק מקובצי מס הכנסה, תואמים במידה רבה את המדדים המתקבלים מאומדני הסקרים. נתונים אלו 

מאפשרים לגשת למידע, כגון מגדר, גיל והכנסה של עצמאים, ובזה יתרונם.
53.  תיק עצמאי בלבד בביטוח לאומי, כלומר, שאינן בעלות הכנסה שכירה במקביל. אל בעלי הכנסה כפולה, כעצמאי וכשכיר, יש התייחסות נפרדת בהמשך הפרק.
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הנשים העצמאיות מהוות אפוא כחמישית (21.8%) מהעצמאים בארץ. עם זאת, ניתן להבחין במגמת עלייה עקבית של 0.5 
נקודות אחוז לאורך השנים 2012-2010. שיעור גידול זה גבוה משיעור הגידול במשרות של שכירות (מכלל המשרות54) 

העומד על 0.2 נקודות אחוז. 

ב. עצמאים55 ומשרות שכיר - גברים לעומת נשים לפי ענף

ו-1.6%,   0.9%) חשמל  ואספקת  חרושת  ובענף  התעשייה  בענף  ביותר  נמוך  העצמאיות  אחוז  הכלכליים  הענפים  מבין 
ממחצית.  יותר  הן מהוות מעט  שבהם  וסעד  רווחה  ושירותי  בריאות  שירותי  ובענף  החינוך  בענף  ביותר  וגבוה  בהתאמה) 
ניתן להבחין כי שיעור הנשים במשרות שכיר גבוה בתחומים שבהם שיעור העצמאיות גבוה. עם זאת, בולט כיוצא דופן ענף 
שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח, שבו 14% מהעצמאים בלבד (466) הם נשים, ואילו 62.8% מהמשרות (78,811) הן של 

נשים.

איור 52 : שיעור עצמאיות מכלל העצמאים ומשרות שכירות מכלל המשרות לפי ענף, 2012
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מקור: עיבודים של הלמ״ס עבור הסוכנות

54.  משרת שכירה מוגדרת כ-12 חודשים שבהם הייתה עבודה, ללא התייחסות למשרות חלקיות. עקב כך מספר המשרות בחישוב זה גבוה ממספר השכירות והשכירים בפועל.
55.  כאמור לעיל, ההתייחסות לעצמאי בפרק זה משמעו בעל תיק "עצמאי" בלבד בביטוח לאומי.
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ג. אחוז עצמאיות בחלוקה גאוגרפית

בחינה של שיעור הנשים מתוך העצמאים בלבד על פי מחוז56 מראה כי ככלל השיעורים דומים בין המחוזות מלבד מחוז 
צפון שבו השיעור הנמוך ביותר. ייתכן ששיעור נמוך זה מוסבר על ידי חלקה הגדול של האוכלוסייה הערבית, שבה יש 

שיעור נמוך של יזמות נשים. לעומתם, המחוזות שתעסוקת נשים בהם גבוהה הם תל אביב ויהודה ושומרון.

איור 53: שיעור הנשים מתוך בעלי תיק עצמאי בלבד, 2012
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ד. בעלות וניהול העסק לפי תחומי פעילות

ובניהול בין תחומי פעילות   (54 (איור  בסקר התקופתי שערכה הסוכנות נבדקו ההבדלים המגדריים בבעלות על עסק 
שונים. ממצאי הסקר מעידים כי שיעור הנשים שמנהלות עסקים נמוך משיעור הנשים המחזיקות בבעלות על עסק. עוד 
עולה כי גם בבעלות וגם בניהול בתחום תעשייה ומלאכה יש יותר גברים בעלי עסק ויותר מנהלים באופן מובהק. בשאר 
התחומים לא נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בין בעלות לניהול של נשים (איור 55 ואיור 56). כמו כן מבחינת גודל עסק, 

באופן מובהק יש יותר נשים מנהלות בעסקים זעירים (4-1 מועסקים) מבעסקים קטנים (19-5 מועסקים) (איור 57).

56.  על פי מחוז רישום העסק.
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איור 54: בעלות וניהול עסק לפי מגדר, 2015
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איור 55: שיעור הבעלות על עסק לפי תחום פעילות, 2015
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איור 56: שיעור המנהלות בעסק לפי תחום פעילות, 2015
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איור 57: שיעור המנהלות בעסק לפי קבוצת גודל, 2015
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5.2 עצמאיות שהן גם שכירות

בנוסף לבעלי תיק עצמאי בלבד אשר נסקרו לעיל, נכון לשנת 2012 ישנם גם 107,178 בעלי תיק עצמאי שהם במקביל 
גם בעלי הכנסת שכיר. שיעור הנשים בהם גבוה מבקרב בעלי תיק עצמאי בלבד, והוא עומד על 31% (33,230 נשים). 
ההתפלגות בין הענפים דומה. עם זאת, יצוין ענף תעשייה וחרושת אשר רק כ-12% מבעלי תיק עצמאי בלבד העוסקים 

בו הם נשים, בעוד כרבע מהעצמאים שהם גם שכירים הפועלים בו הם נשים.

איור 58: שיעור עצמאיות שהן גם שכירות מתוך כלל העצמאים שהם גם שכירים לפי ענף, 2012
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5.3 הכנסות

א. הכנסות עצמאיות לעומת עצמאים

בין עצמאיות לעצמאים. בממוצע עצמאיות  גם בהכנסה  ישנו פער  לעיל  מלבד הפער במספר העצמאיות אשר תואר 
מרוויחות כ-60% מגברים. אף שבשנים 2012-2010 חלה עלייה בהכנסת נשים עצמאיות, הכנסת גברים עלתה באותו 
שיעור (ואבסולוטית בכ-2,400 ש״ח יותר). יצוין כי לפני נתוני הלמ״ס57 הכנסת שכירות מהווה כ-66% מהכנסת שכירים, 

כלומר, הפער בהכנסה בין עצמאים לעצמאיות גדול יותר בכ-6% מהפער שבין שכירים לשכירות. 

בחינה של התפלגות ההכנסות מעלה כי יותר ממחצית מהיזמיות מכניסות פחות משכר מינימום לעומת פחות מ-30% 
מהגברים. יתר על כן, ככל שעולים במדרגות ההכנסה, גדל הפער בין שיעור הנשים לשיעור הגברים.

57.  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, השנתון הסטטיסטי לישראל 2015, הכנסה כספית ברוטו משכר וממשכורת של שכירים, לפי משלח יד ומין.
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איור 59: הכנסה שנתית ממוצעת לבעלי תיק עצמאי בלבד לפי מגדר, 2012-2010
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איור 60: התפלגות הכנסה שנתית לבעלי תיק עצמאי בלבד לפי מגדר, 2012
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ב. הכנסות עצמאיות שהן גם שכירות לעומת עצמאים שהם גם שכירים 

גם לגבי עצמאים ועצמאיות שהם גם בעלי הכנסה שכירה יש פערי הכנסה דומים בין נשים לגברים. עם זאת, בחינה של 
ההתפלגות מגלה התפלגות הכנסות דומה מלבד בקבוצות הקיצוניות (עד שכר מינימום ומעל לפעמיים השכר הממוצע), 

שבהן הפער בין נשים לגברים הוא קטן בהשוואה לבעלי תיק עצמאי בלבד.

איור 61: הכנסה שנתית ממוצעת לעצמאים בעלי הכנסה מעבודה שכירה לפי מגדר, 2012-2010
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איור 62: התפלגות הכנסה שנתית לעצמאים בעלי הכנסה מעבודה שכירה לפי מגדר, 2012
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5.4 גיל

בחינה של התפלגות הגילאים של עצמאיות בלבד מגלה כי בעוד ההתפלגות די דומה, נשים צעירות מעט יותר מגברים. 
עובדה זו מתבטאת בעיקר בשתי קבוצות הגיל המבוגרות שבהן כ-24% גברים לעומת כ-15% נשים.

איור 63: מספר בעלי תיק עצמאי בלבד שיש להם הכנסה עסקית לפי גיל ומגדר, 2012
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5.5 משרות שכיר

א. ותק עסקים
יותר, גדל שיעור הנשים  ותיקים  ולפי ותק מגלה מגמה עקבית. ככל שעסקים  בחינה של התפלגות ההעסקה לפי מגדר 
המועסקות בהם. נשים מהוות כמעט 43% ממשרות השכיר בעסקים עם ותק של עד 3.5 שנים, אולם כמעט 53% ממשרות 

השכיר בעסקים עם ותק העולה על עשר שנים.

איור 64: מספר משרות שכיר לפי מגדר ולפי ותק עסקים
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ב. גודל עסקים

במגמה מקבילה להתפלגות ההעסקה לפי מגדר ולפי ותק, גם בהיבט זה ישנה מגמה עקבית. ככל שעסקים 
גדולים יותר, גדל שיעור הנשים המועסקות בהם. נשים מהוות כמעט 40% ממשרות השכיר בעסקים זעירים 
(עד ארבעה מועסקים) לעומת 58% ממשרות השכיר בעסקים גדולים (מעל 100 מועסקים). ייתכן כי הדבר 
נובע מהדינמיות הנמוכה של עסקים אלו, התואמת נטיית נשים לעבוד בסביבות שבהן הסיכון נמוך יותר. 

לחלופין, ייתכן גם שעסקים מבוססים יותר נוטים להעסיק יותר נשים.

איור 65: מספר משרות שכיר לפי מגדר ולפי גודל עסק
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נושאים שונים הנוגעים לעסקים קטני

שער ג

נושאים שונים הנוגעים לעסקים קטנים ובינוניים
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6. מדד ידידותיות הרשויות המקומיות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל

במטרה לעודד את שיפור הרגולציה שבפניה עסקים קטנים ובינוניים בישראל עומדים בנתה הסוכנות לעסקים קטנים 
לפי  נבנה  המדד  בישראל.  המקומיות  הרשויות  של  לעסקים  ה״ידידותיות״  רמת  את  ומשקף  שמשקלל  מדד  ובינוניים 

שלושה פרמטרים:

שביעות רצון - של העסקים מהתנהלות הרשות.• 

נגישות המידע - וקלות השימוש לעסקים באתר האינטרנט של הרשות.• 

"מדד סבסוד ארנונה" - השוואה של (1) יחס של תעריף הארנונה העסקית למ״ר מול תעריף ארנונת המגורים ו-(2) • 
ממוצע תעריף הארנונה העסקית.

הסוכנות מפרסמת את מדד ידידותיות הרשויות המקומיות באתר האינטרנט שלה ומתכוונת לעדכנו באופן תקופתי.

6.1 מתודולוגיה

המדד כולל את 50 הרשויות המקומיות בעלות המספר הגבוה ביותר של עסקים טעוני רישוי עסק בתחומן. כמו כן נעשתה 
הפרדה בין עיריות ומועצות מקומיות לבין מועצות אזוריות. המדד מורכב משלושה נושאים:

בנושא מדידה של שביעות הרצון משירותי הרשות בוצע סקר שביעות רצון טלפוני בקרב 1,500 עסקים - 30 בכל רשות, 
תוך הקפדה על שיוך העסקים בכל רשות לשמונה תחומי פעילות שונים לכל הפחות. בניתוח התוצאות של סקר שביעות 
הרצון נעשה פילוח נוסף של השאלות לארבעה תחומים: שאלות על אודות שירותים, שאלות על אודות הסדרה ואכיפה, 

שאלות על אודות תשלומים ושאלות על אודות קידום עסקים על ידי הרשות. 

בנושא בחינה של נגישות המידע מופה המידע הנדרש לבעלי עסקים, ועל בסיסו נקבעו הפרמטרים הנדרשים להצגה 
באתר האינטרנט. הציון ניתן על ידי מעבר על אתרי האינטרנט באמצעות שלושה בוחנים בלתי תלויים ומתן ציון לרמת 

הצגת המידע.

בנושא מדד סבסוד ארנונה נאספו נתוני הארנונה בכל הארץ ונבנתה נוסחה המשקללת הן את היחס בין תעריף הארנונה 
העסקית לבין תעריף ארנונת המגורים והן את היחס בין תעריף הארנונה העסקית של הרשות לתעריף הארנונה העסקית 
הממוצעת בארץ. באופן זה ביקשה הנוסחה לבחון הן את מידת הסבסוד58 של ארנונת המגורים על ידי ארנונה עסקית והן 

את הגובה היחסי של הארנונה העסקית.

בנושא שביעות הרצון,  נפרדים  דירוגים  יש שלושה  לכל רשות  וכך  בנפרד,  דורגו  לעיל  כל אחד מהפרמטרים שהוצגו 
נגישות המידע וסבסוד הארנונה. על סמך שלושת הדירוגים נבנה דירוג סופי אשר בו כל אחד משלושת הדירוגים קיבל 
נגישות   ;30%  - ארנונה  63%; סבסוד   - רצון  באופן הבא: שביעות  בגינו  ואיכות הנתונים שנאספו  לפי חשיבותו  משקל 

המידע באתרי האינטרנט - 7%.

58.  ההנחה היא כי העסקים ברשות מסבסדים את רמת השירותים לתושב משום שלארנונה עסקית תעריפים גבוהים מתעריפי הארנונה ה"ביתית", בעוד עסקים נהנים 
פחות משירותיה של הרשות המקומית, בעיקר שירותי רווחה וחינוך המהווים נתח משמעותי בתקציב הכולל של הרשות.

6. מדד ידידותיות הרשויות המקומיות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל
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6.2 ממצאים מסקר שביעות רצון

הציונים  באופן עקבי בכל הרשויות עסקים מעניקים את  כי  ניתוח הפילוח של התשובות בסקר שביעות הרצון העלה 
הציונים  ואת  חיוב)  בעיות  תשלום,  התראות  (קבלת  התשלומים  בפרמטר  שלהם  המקומית  לרשות  ביותר  הגבוהים 
הנמוכים ביותר בפרמטר קידום עסקים (המידה שבה הרשות מסייעת לעסקים, המידה שבה היא מגלה להם אוזן קשבת 

והאם היא מטפלת בהם בהגינות ובשוויוניות). 

בחינת התוצאות מעלה כי ישנו קשר מובהק וחיובי בין הציון הסופי אשר ניתן בסקר לרשות לבין המדרג הסוציו-אקונומי 
של הרשות (כפי שמופיע בנתוני למ״ס). לשון אחר, עסקים ברשויות בעלות אוכלוסייה חזקה יותר שבעי רצון במידה רבה 

יותר מתפקוד הרשויות. בדיקות נוספות לא מצאו קשר למשתנים אחרים, כגון גודל אוכלוסייה.
6.2.1 תוצאות סקר שביעות הרצון : ציונים ממוצעים לפי תחומים (ציונים מנורמלים 100-1) 59

טבלה 11 וטבלה 12 מפרטות תוצאות של סקר שביעות הרצון בהתאם לתחומים מהם הוא מורכב וכן את הציון הממוצע, 
שהוא הציון לחלק זה של המדד.

טבלה 11: דירוג שביעות רצון של עסקים מרשויות מקומיות, חמש העליונות וחמש התחתונות

ציון ממוצעקידום עסקים תשלומים הסדרה ואכיפה שירותיםשם רשות

 71.2  42.8  85.6  71.8  63.7  רעננה 

 70.1  35.5  89.6  79.0  68.5  אילת 

 69.6  44.9  86.8  62.8  67.1  רמת השרון 

 68.5  31.7  82.2  54.9  71.1  הרצליה 

 66.0  51.6  82.2  70.0  60.1  רמלה 

 52.4  31.9  81.4  44.9  43.8  קריית ביאליק 

 52.1  27.4  73.8  57.5  46.1  טבריה 

 52.0  27.6  81.2  53.0  44.5  בית שמש 

 51.9  36.7  70.2  52.7  50.4  ירכא 

 43.1  27.6  68.5  41.1  37.7  שפרעם 

56.255.480.134.559.2 ממוצע 

מקור: סקר רשויות מקומיות של הסוכנות, 2015

59. הנרמול נעשה כך: בכל תחום רשויות שבהן הנסקרים נתנו את הציון המרבי בשאלות הרלוונטיות - קיבלה את הציון 100. לדוגמה, אם בתחום היו שלוש שאלות 
בסולם של 10-1, משיב שנתן בכל אחת משלוש השאלות שעליהן ענה את הציון 10, נחשב כמי שנתן לרשות ציון 100 בתחום.
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טבלה 12: דירוג שביעות רצון של עסקים מרשויות אזוריות60

ציון ממוצעקידום עסקים תשלומים הסדרה ואכיפה שירותיםשם רשות

 75.8 52.4 88.0 53.5 74.3 עמק יזרעאל

 71.8 43.4 93.8 48.0 71.8 מטה יהודה

 67.9 40.7 80.6 59.6 64.8 באר טוביה

 67.5 50.8 81.1 53.6 68.3 חוף השרון

 65.3 35.6 83.9 53.0 62.2 לב השרון

 63.3 39.2 82.6 70.1 61.3 מטה אשר

 59.5 31.5 77.7 51.6 60.9 עמק חפר

 59.3 28.6 82.6 51.2 62.5 מרום גליל

65.855.183.840.366.3ממוצע
מקור: סקר רשויות מקומיות של הסוכנות, 2015

6.3 דירוג משוקלל סופי

כי שש מתוך שבע  בחינה של תוצאות הדירוג הסופי הכולל של כלל הרשויות, המשקלל את שלושת המדדים, מראה 
המדורגות ראשונות הן מועצות אזוריות - לאור ציונים גבוהים בדירוג שביעות רצון ומידה נמוכה של סבסוד ארנונה. לעומתן, 
שלוש הערים הגדולות מצויות כולן במחצית הנמוכה של הדירוג (תל אביב נמצאת בדיוק במחצית). בחינת המדדים של 
ערים אלו מעלה כי בעוד ירושלים ותל אביב נמצאות בשלישייה הראשונה מבחינת הנגשת המידע, הן נמצאות בתחתית 
הדירוג במדד סבסוד הארנונה. כמו כן מעניין לראות כי שתי המדורגות ראשונות (אילת ועכו) הן ערים פריפריאליות יחסית 

במדינה, ואילו שתי התחתונות (לוד ורמת גן) נמצאות במרכז הארץ.

60.  מכיוון שישנן רק שמונה רשויות אזוריות הנכללות ב-50 הרשויות בעלות המספר הגבוה ביותר של עסקים טעוני רישוי עסק, הוצגו ציוני כלל הרשויות האזוריות 
המשתתפות.
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טבלה 13: דירוג סופי של ידידותיות מועצות מקומיות לעסקים

דירוגשם רשותדירוגשם רשותדירוגשם רשות

29אשקלון15ראש העין1אילת

30נהריה16אור יהודה2עכו

31בני ברק17קריית אתא3הוד השרון

32באקה אל גרביה18טמרה4רמת השרון

33בת ים19חולון5הרצליה

34אשדוד20פתח תקווה6רעננה

35חדרה21תל אביב7כרמיאל

36טבריה22חיפה8נצרת עילית

37ירושלים23יבנה9רחובות

38קריית ביאליק24קריית גת10כפר סבא

39שפרעם25אום אל פאחם11ראשון לציון

40בית שמש26נתניה12באר שבע

41לוד27עפולה13רמלה

42רמת גן28ירכא14נצרת

מקור: סקר רשויות מקומיות של הסוכנות, 2015

טבלה 14: דירוג סופי של ידידותיות מועצות אזוריות לעסקים

דירוגשם רשותדירוגשם רשות

5לב השרון1עמק יזרעאל

6מטה אשר2מטה יהודה

7עמק חפר3באר טוביה

8מרום גליל4חוף השרון

מקור: סקר רשויות מקומיות של הסוכנות, 2015
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ממשלה  של  וכלים  שירותים   - בישראל  דיגיטלית  7. ממשלה 
ממדינות  ללמוד  ישראל  יכולה  מה  העסקי:  למגזר  דיגיטלית 

מובילות באיחוד האירופי?

7.1 הקדמה

פרק זה מתבסס על סדנה בין-לאומית61 שנערכה בישראל בספטמבר 2014 בהשתתפות מומחים מטעם האיחוד האירופי, 
נציגי ממשלה, נציגים מהמגזר העסקי ומומחים מהמדיה הדיגיטלית. בסדנה נעשו סקירה והערכה של המערכות והכלים 
של ממשלה דיגיטלית בהולנד, בבריטניה, בצרפת, בפינלנד, בדנמרק ובאיחוד האירופי וכן של המערכות הקיימות בארץ. 
על בסיס הסקירה מוצגים בפרק זה עקרונות מרכזיים כלליים לממשלה דיגיטלית ומוצגות המלצות קונקרטיות לשיפור 

המצב בישראל.

7.2 ממצאים עיקריים לגבי ישראל

הממצאים העיקריים אשר עלו מהסדנה לגבי ישראל הם חוסר שיתוף פעולה בין הגופים הציבוריים השונים המפתחים 
צוין חסרונה של תשתית לשיתוף  עוד  דיגיטליים.  "איים"  היווצרות מערכת ממשלתית של   - כך  ועקב  דיגיטליים  כלים 
דיגיטלית. על המסגרת  בין בעלי העניין הקשורים לממשלה  דיון  ונראה שטרם התפתחה מסגרת המאפשרת  פעולה, 
לכלול גם את גופי השלטון המקומי, גופי רפואה ובריאות ורשויות ציבוריות אחרות באופן עקבי וקוהרנטי. הממצאים גם 
לחיזוק  דיגיטלית  נגישים  שירותים  היעדר  ועל  בישראל   (E-commerce) דיגיטלי62  במסחר  מועט  שימוש  על  הצביעו 
עסקים קטנים ובינוניים. כמו כן עלה חשש שבישראל גופים שונים מפתחים פתרונות דיגיטליים לכשלים מסוימים, אולם 
חסרה מסגרת כוללת. לכן בין הפתרונות השונים חסר מנגנון של תקשורת והעברת נתונים פנימית, לא נוצרים מאגרי 
של  פסיבית  הנגשה  יש  (לדוגמה,  תהליכים  לקיצור  מנוצלים  אינם  אולם  מועברים  והנתונים  ושלמים,  מרכזיים  נתונים 

הנתונים בלבד).

7.3 עקרונות מרכזיים של ממשלה דיגיטלית

אף כי כל מדינה מהמדינות העיקריות שהוצגו בסדנה פיתחה מערכת שונה במקצת, עדיין קיימים כמה עקרונות משותפים 
שניתן לייחס לממשלה דיגיטלית יעילה.

הציבוריות  היחידות  של  האינטרסים  ועל  הצרכים  על  מבוססים  רבים  ציבוריים  שירותים   - במרכז  המשתמש   7.3.1
צריכים  שהמשתמשים  המשאבים  ואת  הזמן  את  בחשבון  מביאים  תמיד  לא  והם  השירותים,  את  שמספקים 
להשקיע כדי לקבל את השירותים. במעבר לשירותים דיגיטליים קיים פוטנציאל רב לחסוך זמן ומשאבים רבים 
למשתמשים, אולם לצורך זה יש לבנות תשתית שבה השירותים הציבוריים מסופקים תוך מתן עדיפות לנקודת 

המבט של המשתמש ולא מהזווית של נותן השירותים. 

יצירת סטנדרטיזציה בדרישות למתן מידע מעסקים לגופים הציבוריים והקמת מאגר מידע   - פעם אחת בלבד    7.3.2
משותף שיאפשר לעסק למסור את אותו מידע לגופים שונים פעם אחת בלבד (מידע כגון דיווח על מספר עובדים, 

כתובות, מידע על ניהול ספרים ועוד).

61.  הסדנה נערכה בשיתוף פעולה בין הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ובין האיחוד האירופי נערכה במסגרת פרויקט
  Enhancement of the Business Environment in the Southern Mediterranean (EBESM) של האיחוד האירופי. 

מונח המתייחס לפעילויות של ביצוע עסקאות מסחריות באינטרנט וברשתות אלקטרוניות ופעילויות הקשורות לעסקאות אלו, כגון פרסום ותמיכה במוצרים.  .62

ממשלה  של  וכלים  שירותים   - בישראל  דיגיטלית  7. ממשלה 
ממדינות  ללמוד  ישראל  יכולה  מה  העסקי:  למגזר  דיגיטלית 
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התאמה למשתמש - פיתוח שירותים דיגיטליים מותאמים לקהל היעד ולשירות הקונקרטי.  7.3.3

פישוט - חשוב שהדיגיטציה של שירותים לא תכלול העתקה פשוטה של השירותים, כפי שהם ניתנים כיום, למדיה   7.3.4
דיגיטלית. בתהליך הדיגיטליזציה חשוב לבצע בדיקה מחודשת של השירותים הניתנים על ידי הגופים הציבוריים 

ופישוט שלהם כך שהשירותים עצמם משתנים, והערך שלהם ללקוח גדל.

באופן  ניתנים  אינם  שירותיהם  מדוע  ולהצדיק  להסביר  יצטרכו  ציבוריים  גופים   - מחדל  כבֵררת  דיגיטלי  דיווח   7.3.5
דיגיטלי. 

פלטפורמה להתייעצות ודיון בין בעלי העניין - פיתוח שירותי ממשלה דיגיטלית מחייב דיון פתוח ופורה בין נציגי   7.3.6
הממשלה (בעיקר מתחומי הרגולציה והתקינה), נציגי היחידות הציבוריות שנותנות שירותים, נציגי העסקים ונציגי 
והן מומחים מהמגזר הפרטי המעורבים בפיתוח  המומחים בתחומים הדיגיטליים (הן מומחים מהמגזר הציבורי 
שיש  המשותפים  באינטרסים  להתמקד  ועליו  משותפות,  מטרות  של  מהגדרה  להתחיל  הדיון  על  הפתרונות). 
העיקריים  והאינטרסים  המטרות  הגדרת  לאפשר  יכולה  כזו  דיון  מסגרת  ובפתרונות.  בתהליך  העניין  בעלי  לכל 

המשותפים לכל הצדדים ולפתח שפה משותפת ומערכת סטנדרטים אחידים.

פתרונות  של  ממערכת  מעבר  מחייבת  לדיגיטלית  ממשלה  הפיכת   - מרכיבים  של  והרמוניזציה  סטנדרטיזציה   7.3.7
"תפורים ללקוח" (הממשלתי) למערכת של פתרונות/שירותים סטנדרטיים, אחידים ופשוטים להקמה ולתחזוקה. 
בממשלה  מובילות  ממדינות   open source בתוכנות שימוש  תוך  אחידות,  דיגיטליות"  בניין  "אבני  על  הקפדה 

דיגיטלית, תאפשר הוזלת עלויות ותשפר את הקישוריות בין מערכות שונות של גופים שונים.

ניהול סיכונים ברמת אבטחת המידע - בפיתוח שירותים דיגיטליים יש לאזן בין ביטחון המידע ופרטיות המידע לבין   7.3.8
הצורך לשתף מידע ולקבל ערך מהמידע. הדבר מחייב לפתח מערכת של ניהול סיכונים, הערכת תועלות וניתוחי 

סיכון/תועלת. 

שינוי ארגוני ולא רק טכנולוגי - שינוי טכנולוגי, מתוחכם ומושקע ככל שיהיה לעולם לא יוכל להשיג את מטרותיו   7.3.9
ללא שינוי ארגוני מקביל. שינוי זה חייב להכיל שינוי של תפיסת השירותים, שינוי תפקידים ופיתוח כישורים. כפועל 
יוצא מכך רתימת הגורמים והיחידות הממשלתיות הטכנולוגיות לבדה אינה מספיקה למיצוי של פוטנציאל השינוי 

והשיפור הטמון בכלי ממשלה דיגיטלית.

7.4 פתרונות ספציפיים מתוך מקרי החקר שהוצגו בסדנה 

דיגיטליות.  וסטנדרטיזציה לרכש ממשלתי של מערכות  ענן  - פיתוח מערכת מבוססת  (בריטניה)  ענן ממשלתי   7.4.1
המערכת מאפשרת לחלק את הרכש למנות קטנות של מערכות סטנדרטיות מוכנות מראש המסופקות ונתמכות 
על ידי עסקים קטנים. כל זאת לעומת הנוהג הנפוץ שבמסגרתו שירות נקנה כמכלול וכ"חליפה" שלמה המתאימה 
ללקוח ולו בלבד. נוהג זה מדיר עסקים קטנים ובינוניים מאספקת פתרונות דיגיטליים וכובל את הלקוח הממשלתי, 
פתרונות  ענן  נמוך.  גמישות  מרחב  הותרת  תוך  ארוכה  לתקופה  השירות  נותן  ואת  הטכנולוגית  המערכת  את 
דיגיטליים שביניהם אפשר לבחור ולחבר מאפשר הוזלת הפיתוח של הפתרונות הדיגיטליים והוזלה של התמיכה 
בהם (לרבות אפשרות להחליף ספקים בקלות). תהליך זה של מעבר מאספקת שירות כולל לאספקת מוצרים 
סטנדרטיים ביניהם מהווה מעבר משירותים ל"קומודיטי". בבריטניה לאחר הנהגת הענן הממשלתי, נכון לשנת 
2014, יש למעלה מ-17,000 שירותים מקוונים זמינים בענן הממשלתי, ועלויות מערכות ה-ICT (טכנולוגיית מידע 

ותקשורת) הוזלו בממוצע ב-40%.
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ומהווה פלטפורמה  הציבוריים  הגופים  בסיסי המידע השונים של  בין  - מערכת המחברת  (דנמרק)  זכוכית  לוח   7.4.2
one-) הציבוריים  הגופים  לכל  אחד  מרכזי  פורטל  להקים  מאפשרת  המערכת  המשתמש.  מבחינת  "שקופה" 

stop-portal) שבו נמצאים כלל הנתונים, ואליו ניתן להיכנס מנקודה אחת באמצעות זיהוי אחד. בהתאם לזיהוי 
ניתנות למשתמש הרשאות לפי הפרופיל האישי/העסקי שלו. 

מבנה דו-מפלסי (פינלנד) - תכנית דו-מפלסית לקידום ופיתוח שירותים מקוונים. במפלס העליון מצויה תכנית   7.4.3
לכל משרד  וספציפית  ובמפלס התחתון תכנית מותאמת  ומוסדותיה השונים,  לכלל משרדי הממשלה  רוחבית 
גוף האחראי לדיגיטליזציה של  כי כאות לחשיבות שפינלנד מייחסת לנושא הוקם  יצוין  ומאופיינת לפי שירותיו. 

הממשלה הפינית, ובראשו עומד מנכ"ל משרד האוצר (אשר אף השתתף בסדנה והציג את המודל הפיני).

1997 עם הצגת  אימוץ ארוך טווח (צרפת) - הטמעת שימוש במערכות מידע למתן שירותים החלה עוד בשנת   7.4.4
תכנית פעולה לחברת מידע.63 בהמשך הוקמה סוכנות לפיתוח ממשלה דיגיטלית, והוכרזה אסטרטגיה כוללת 
לפיתוח שירותים דיגיטליים ב-2004. המערכות הסתמכה על שני עמודי תווך: הראשון משנת 2000 מספק מידע 
ונגיש לכלל המשתמשים על חוקים ותקנות ומאפשר מילוי טפסים והסבר לאיזה גורם ניתן לפנות. השני  כללי 
בהתאם  מקוונים  ושירותים  המשתמש  לצורכי  אישית  ומותאם  ספציפי  מידע  מספק  ומאז   2009 בשנת  הוקם 

לפרופיל העסק, האזרח או העמותה.

אבני בניין גנריות (איחוד אירופי) - יצירת סטנדרטיזציה בין המרכיבים השונים של השירותים הדיגיטליים (אבני   7.4.5
הבניין) של השירות הציבורי כך שפיתוח מערכת דיגיטלית לגוף ציבורי הופכת לקלה, פשוטה וסטנדרטית יותר. 

של  באופטימיזציה  והתמקדות  ואחידה  מרכזית  דיגיטלית  מערכת  הקמת   - (הולנד)  דיגיטלית  אוטוסטרדה   7.4.6
התשתיות הדיגיטליות לשירותים שאותם הן נועדו לשרת ובמתן ערך ללקוח. 

המלצות קונקרטיות לישראל  .7.5

לאור התובנות הכלליות לגבי שירותים דיגיטליים, מקרי החקר בעולם והממצאים מישראל הציגו המומחים בכנס המלצות 
קונקרטיות לישראל. כהקדמה הבהירו המומחים כי השירות הציבורי הישראלי צריך למצוא את הנתיב הייחודי שלו. אין 
לנסות לשכפל במלואן תכניות פעולה ושירותים דיגיטליים של מדינות אחרות. כל זאת מתוך הבנה שלמרות ריבוי של 
יש פתרונות שונים המתאימים  יחיד אשר מהווה תרופת פלא לכל הבעיות, אלא  אין פתרון  דיגיטליים  וכלים  פתרונות 

להקשרים ולכיולים שונים.

על ישראל לאמץ את נקודת המבט של משתמש הקצה - בין שמדובר בנותן שירות מטעם המדינה או באזרח.  7.5.1

יש לבנות צוותים אשר בהם יישבו יחד מומחי טכנולוגיה עם סגל שירות המדינה כדי להבין את הצרכים ואת • 
ההקשר הארגוני של המערכות שהם מפתחים.

נדרש שילוב של משתמשים פנימיים (שירות המדינה) וחיצוניים בפיתוח השירותים.• 

עבור משתמשי קצה בתוך הממשלה רצוי אימוץ הגדרות "משתפות" של יעדי דיגיטליזציה והליך משלב ככל • 
האפשר לפני מעבר לכלים של כפיית שימוש.

.Programme d’Action pour la Société de l’Information  .63
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יש חוסר בהירות בגופים הציבוריים בישראל לגבי האפשרות  כיום   - נתונים על עסקים  אפשרות חוקית לשתף   7.5.2
שלהם לשתף מידע ונתונים עסקיים. עקב כך עסקים נדרשים לתת שוב ושוב את אותו המידע. יש קושי לשים את 
המשתמש במרכז ואף יש קושי להעריך את היעילות של שירותים שונים. בפינלנד, לדוגמה, חוק הגנת הפרטיות 
מתייחס באופן שונה ומחמיר יותר להעברת מידע על פרטים לעומת העברת מידע על עסקים בין גופים ציבוריים. 
בשוודיה מידע שעסק מעביר לרשות מסוימת הופך למידע פומבי שניתן להעביר גם לרשויות אחרות, אלא אם כן 

נאסר הדבר באופן מפורש.

קמפיין - על השקת שירות להיות מלווה בקמפיין לעירור מודעות משמעותי. שירות שהאזרחים אינם מודעים לו,   7.5.3
אינו משרת את מטרתו.

לפני השקת שירות יש לערוך תכנית הכשרת עומק לסגל השירות הציבורי המפעיל כדי שיהיה מודע לאפשרויות   
הגלומות במערכת ויוכל לענות על שאלות משתמשים.

נדרש קמפיין לעסקים ולאזרחים המבהיר את השימושים, היתרונות והמשמעות החברתית של השירות.  

בעלי מוגבלויות - על שירות להתייחס לשילוב בעלי מוגבלויות מלכתחילה, ועל קריטריוני שילוב להיות משולבים   7.5.4
כתקן מחייב.

ייצוג - על סדנאות וצוותי עבודה שידונו באופן העיצוב של המערכות והשירותים לכלול נציגים של המגזר הפרטי,   7.5.5
ובמיוחד יזמים.

יזמים ועל משתמשים וכדי  לא רק בעברית כדי להקל על  יונגשו  שפה - יש להקפיד שהשירות והמידע שלגביו   7.5.6
לסייע בשילוב אוכלוסיות שונות ובהנגשת שירותים אליהן.
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8. טיוב רגולציה ומבחן עסקים קטנים באיחוד האירופי

8.1 הקדמה

פרק זה מתבסס על מסקנות של משלחת מומחים לתהליכי ייעול רגולציה ומדידת השפעתה על עסקים קטנים משבדיה, 
והשלישי  הציבורי, הפרטי  נציגי המגזרים  בפני  והציגה את ממצאיה   2015 ביולי  בישראל  ובריטניה64 שביקרה  דנמרק 
העוסקים ברגולציה בישראל. על בסיס ביקור המשלחת מוצגים כאן תיאורי מצב במדינות השונות והמלצות מרכזיות 

לישראל.

הזמנת המשלחת נעשתה על רקע התובנה כי הרגולציה מטילה עלויות רבות שאינן משתקפות במונחים של תקציב 
ולפיתוח תורות הערכה של הערכת השפעות  זו הביאה למיסוד מנגנונים  המדינה. במרבית מדינות ה-OECD תובנה 
הרגולציה (RIA - Regulatory Impact Assessment) לבחינת עלות-תועלת של רגולציה ולהגברת האפקטיביות 
שלה. בישראל החל מהלך ממשלתי להטמעת מדריך ממשלתי ל-RIA במשרדים השונים. במסגרת מהלך זה נדרשה 
שימת דגש בעסקים קטנים ובינוניים, מאחר שלעסקים אלו יש תפקיד קריטי במשק, והרגולציה אשר את השפעותיה 

מבקשים להעריך מטילה עליהם עלויות גבוהות יותר בהשוואה לעסקים גדולים.

8.2 תובנות חוזרות אשר עלו מההצגות של המדינות השונות

במדינות הנבחנות הערכת השפעות רגולציה (RIA) היא חלק אינטגרלי מהליך החקיקה ושינוי הרגולציה.• 

אחד מהכלים החשובים לשיפור ה-RIA ולפיקוח עליה הוא שיתוף ציבור ולשם כך נדרש קיום תהליך מוסכם ושקוף • 
לצד שיתוף פעולה עם גופים ייצוגיים של עסקים ואף נדרשת הקמת פורומים של גופים ייצוגיים אלה.

נדרשת הקמת גופים מקצועיים אשר ישמשו כמקור ידע לגבי הערכת עלויות לעסקים עבור הממשלה ועבור הציבור.• 

במדינות השונות קיימות גישות שונות לגבי מקור הסמכות/המנדט של הגוף המפקח על ה-RIA. כיצד מתמרצים/• 
מכריחים את הרגולטורים והמחוקקים לערוך RIA איכותי ולצמצם רגולציה?

לשימור גמישות - המדינות מותירות אפשרות ל"מסלול מהיר" בחקיקות מסוימות.• 

8.3 פירוט תובנות וממצאים על פי מדינות

8.3.1 דנמרק

בדנמרק התגבשה התובנה כי כל פריט רגולציה של עסקים שאינו נדרש, הוא חסם צמיחה אשר יש להסירו. תובנה זאת 
התחדדה לאור התגברות התחרות שבה נדרשים לעמוד עסקים דניים עקב התפתחות הגלובליזציה (תוך כדי שמירה 
על רמות המיסוי ועל זכויות העובדים כנדרש במדינת רווחה מפותחת). לאור זאת העמידה לעצמה הממשלה הדנית יעד 
לפיו עד שנת 2020 יש להפחית את נטל העלות השנתית אשר הרגולציה מטילה על עסקים ב-3 מיליארד קרונות דניות65 

(1.7 מיליארד ש"ח). 

 Technical Assistance and) TAIEX-ו EBESM 64.  הסדנה בשיתוף פעולה בין הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ובין האיחוד האירופי נערכה במסגרת פרויקטי
Information Exchange) של האיחוד האירופי.

65.  העלות כוללת נטל מנהלתי ועלויות ציות ישירות.
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ושינוי  חקיקה  כל  הקרובה.  הפרלמנטרית  לשנה  שנתית  חקיקה  תכנית  מכינה  בדנמרק  הממשלה  התהליך:  פועל  כך 
ובו דבר החקיקה או השינוי   ,(stakeholders) ודיון עם "בעלי עניין"  רגולציה נדרשים לעבור שלב של שיתוף הציבור 
הרגולטורי פתוחים לביקורת ציבורית. רק לאחר שלב זה החוק עובר לפרלמנט לשלב החקיקה. יצוין כי עבור תחומים 

המוגדרים כחירום יש הליך מזורז אשר אינו מחייב את כל השלבים המפורטים לעיל.

בשלבים המתוארים לעיל כל חוק ושינוי רגולציה המועמדים לאישור נדרשים לביצוע RIA עוד לפני שיתוף הציבור. את 
פירוט החישוב של RIA יש לפרסם רק בסכום שמעל 4 מיליון קרונות (כ-2.2 מיליון ש"ח), אולם יש לבצעו בכל מקרה. 
ל-RIA אמנם יש מדריכים ומערך הסברה, אולם אין דרישות מחייבות בחוק לגבי איכות, ועל כן מנגנוני הבקרה פועלים 
דרך שיתוף הציבור, היחידה לטיוב רגולציה ו"הוועדה הכלכלית", כפי שיוסבר להלן. ההשקעה ב-RIA משתנה בהתאם 
לפקיד המטפל ולפי המורכבות של ביצוע החישוב. עם זאת, חישוב של עלויות רגולציה חדשה חייב להיות מבוצע על פי 
המתודולוגיה של מודל עלות סטנדרטי (SCM - -Standard Cost Model). כמו כן המתודולוגיה המחייבת מופעלת כדי 
לאפשר השוואה בין משרדים ובין תכניות. הערכת ההשפעות צריכה לכלול חישוב עלויות ישירות, השפעות התנהגותיות 

ותועלות.

ליחידה לטיוב רגולציה בדנמרק יש כמה הזדמנויות להשפיע על הליך החקיקה:

א. עם פרסום של תכנית החקיקה השנתית היחידה סורקת סריקה ראשונית את התכנית על מנת לזהות הצעות חוק 
שיידרש עבורן ביצוע של הערכת השפעות. ממצאים מבדיקה זו נשלחים למשרדים היוזמים, ומתחילים מגעים לא 

רשמיים עם היחידות על מנת לסייע בביצוע הערכה של השפעות הרגולציה.

יזום אל היחידה על מנת להיעזר במומחיותה בחישוב העלויות כדי להימנע  ב. משרדים המניעים חקיקה פונים באופן 
מביקורת ציבורית אשר עלולה לעכב תהליכים ו"להביך" את המשרד.

או  בחקיקה  השינוי  את  להעביר  כדי  הדנית  הממשלה  של  הכלכלית"  ה"וועדה  של  אישורה  נדרש  מסוים  סף  מעל  ג. 
ברגולציה. בוועדה יושבים ראש הממשלה, שר האוצר, שר הפנים ושר העסקים. בפני ועדה זאת מוצגת הערכת עלויות 
מפורטת, ובה על המשרד המציע לנמק את העלויות ולהסביר מדוע זו הדרך היעילה ביותר לבצע את הרגולציה. הליך 
זה מתמרץ את המשרדים לבצע בדיקה מדוקדקת יותר של השפעות הרגולציה ועלויותיה כדי להימנע מעצירת הליך 

החקיקה על ידי הוועדה הכלכלית.

יותר".  פשוטים  לחוקים  העסקים  "פורום  הוא  איכותה  על  ולפקח  הרגולציה  עלויות  את  לצמצם  במאמץ  נוסף  מרכיב 
פורום זה נפגש שלוש פעמים בשנה וכולל ארגונים יציגים של עסקים, עסקים ספציפיים, איגודי עובדים ומומחים בתחום. 
הפורום פועל לזיהוי התחומים שבהם הרגולציה מטילה את הנטל הכבד ביותר ומציע צעדים לפישוטה תוך הקפדה על 
פגיעה מינימלית ככל האפשר ביכולתה להשיג את מטרותיה. פישוט יכול להיות מושג על ידי שינוי חוקים, הנגשת מידע, 
הנהגת תהליכים חדשים או הפחתת הזמן המושקע בתיקים קיימים על ידי גופים ציבוריים. להמלצות הפורום יש מעמד 
של "ציית או הסבר", ועל פיו בֵררת המחדל היא שהממשלה מחויבת לקבל את ההמלצות. אם היא מבקשת להימנע, 

עליה להסביר מדוע, וסטטוס ההמלצות מפורסם באתר הפורום.

כדי להקל על המעקב אחר רגולציה חדשה הממשלה הדנית מתכננת לאמץ שני תאריכים קבועים, שבהם ורק בהם 
רגולציה יכולה להיכנס לתוקף.
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8.3.2 שוודיה

ישנו דמיון בין אלמנטים שונים בשיטה השוודית והדנית.

המהלך לטיוב רגולציה בשוודיה מבוסס על חמישה נדבכים:

צמצום עלויות לעסקים. 1

פישוט וצמצום דרישות הדיווח. 2

הנגשת נקודות שירות ברמה המקומית והמחוזית. 3

ניטור השפעה של הצעות לטיוב רגולציה מהמגזר העסקי. 4

5 .(RIA) שיפור של איכות הערכות של השפעת רגולציה

 כדי לשנות חקיקה בשוודיה נדרש כינוס של ועדה מקצועית של משרדי הממשלה, המציגה את ממצאיה לגבי השפעות 
על עסקים בדו"ח. הדו"ח מועבר לסבב הערות של הציבור, וחלקן משולבות בהצעת החוק. לאחר שלב זה עוברת החקיקה 

לפרלמנט לדיון וחקיקה, ושם ישנו שלב נוסף הפתוח גם הוא להערות הציבור.

ככלל, בחקיקת חוק בשוודיה תהליך ההתייעצות הוא חובה המעוגנת בחוק. ההתייעצות באה לידי ביטוי גם בשלב מוקדם 
לפני הקמת הוועדה המקצועית על ידי יצירת קשר ישיר, שימועים, סדנאות וסקרים ובשלב מאוחר יותר על ידי פרסום 

טיוטה מלאה של ההצעה יחד עם הערכת השפעתה על עסקים.

הערכת השפעה (RIA) - הערכת השפעה של הרגולציה מבוצעת על ידי משרדי הממשלה והוועדות המקצועיות עצמן. 
ישירה  יכולת  אין לה  והדרכה, אולם אם המשרדים אינם פונים אליה,  ואזורית מציעה סיוע  הסוכנות לצמיחה כלכלית 
רגולטורי שנמצא בשימוש של משרדי  נטל  חישוב של  כלי הסיוע אשר הסוכנות מפעילה מצוי מחשבון  בין  להתערב. 
הממשלה. כמו כן כדי להקל על יזמים בנוגע לאיתור כלל המידע הרגולטורי הרלוונטי הקימה הסוכנות לצמיחה אזורית 
וכלכלית את אתר verksamt.se המרכז שירותים ומידע מסוכנויות ממשלתיות שונות שיש להם נגיעה לעסק בשלבים 

שונים: לפני הקמתו, בהקמה, בהרצה, בפיתוח ובעת סגירתו.

מועצת טיוב רגולציה - מורכבת מנציגי ציבור, חברי אקדמיה ונציגי המגזר העסקי. חובה על הרגולטורים להגיש לעיונה את 
הצעות החקיקה ואת הערכת העלויות שלהם. למסקנות המועצה יש מעמד של המלצה לא מחייבת, אולם כל המסמכים 
ואזורית. מטרת  ונגישים לציבור. המועצה מסתייעת בכוח אדם המיועד לכך בסוכנות לצמיחה כלכלית  שלה פומביים 

ההתייעצות היא כפולה: קבלת משוב על ההצעה הקיימת ואיסוף מידע על אודות השפעות ההצעה וחלופות אפשריות.

8.3.3 בריטניה

הישג מרכזי שהממשלה היוצאת (מאי 2015) בבריטניה מתגאה בו הוא היותה הממשלה הראשונה אשר הותירה פחות 
רגולציה מקודמתה. נוסף לכך, בדומה לדנמרק הועמד היעד להורדה של העלות הרגולטורית לעסקים עד שנת 2020 על 
סכום של 10 מיליארד ליש"ט (כ-59 מיליארד ש"ח). כחלק מהמהלך לצמצום רגולציה כל רגולציה חדשה נדרשת להוכיח 

כי היא עומדת בשלושת התנאים האלה:

א. היא מניבה יותר תועלת מעלות.

ב. לא ניתן להשיג את אותה תוצאה או תוצאה דומה בכלים שאינם רגולטוריים או בכלים של רגולציה עצמית.

(one in - two out) מאותו  רגולציה בעלות כפולה מהרגולציה הנכנסת  רגולציה חדשה מותנית בביטול  ג. הכנסת 
משרד ממשלתי.
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כמו כן בֵררת המחדל בכל רגולציה קובעת כי עסקים קטנים וזעירים פטורים מציות, אלא אם הוכח שלא ניתן להשיג את 
מרבית מטרות הרגולציה ללא החלתה על עסקים אלו, וכי לא ניתן לצמצם את ההשפעה העודפת שיש לרגולציה על 

עסקים קטנים.

כיוון שיש סיכון לעיוות בהערכות עלות (למשל, כדי לעמוד בכלל one in - two out) במשרדים הממשלתיים ישנם כמה 
כלי פיקוח המופעלים עליהם:

א. פרסום והפצת מדריך מפורט (מעל ל-90 עמודים) אשר נועד להנחות את הרגולטורים בבואם להעריך את השפעת 
הרגולציה.

ב. יחידת טיוב רגולציה בכל משרד אשר משמשת כרפרנטית לתחום בתוך המשרד.

ג. על כל הערכת השפעה חתום השר אישית, וכך הוא נושא באחריותיות כלפיה. יצוין בהקשר זה כי 40% מהשאילתות 
אשר   RIA כל  על  חתום  עצמו  השר  כי  העובדה  חשיבות  עולה  לכך  ובהתאם   ,RIA בנושא  הן  לממשלה  המוגשות 

משרדו מוציא.

ד. ועדת מדיניות רגולטורית (Regulatory Policy Committee) - גוף עצמאי אשר מבקר עבור הממשלה את הערכות 
ההשפעה והעלות של רגולציה חדשה ושל רגולציה אשר מבוטלת. יש חובה לקבל את אישורו על כל העברת חקיקה 
ורגולציה חדשה (מלבד מה שמוחלט שעובר ב"מסלול מהיר"). גוף זה גם עורך בחינה נפרדת של השפעת הרגולציה 
על עסקים קטנים וזעירים ומיישב חוסר הסכמות בין רגולטורים לעסקים בכל הנוגע להערכת ההשפעה של רגולציה 

על עסקים.

אישור של התת-ועדה של  דורשות  או חקיקה  רגולציה  רגולציה, הצעה לשינוי  כל   - רגולציה  ה. תת-הוועדה לצמצום 
הקבינט. מטרת הוועדה היא פיקוח אסטרטגי על יישום מדיניות הממשלה לצמצום רגולציה.

ו. פיקוח פרלמנטרי - יחידת הבקרה הפרלמנטרית מסייעת לחברי הפרלמנט לבחון את הערכות ההשפעה.

ז. הקמת פאנל הכולל מעל ל-180 ארגונים יציגים של עסקים אשר נפגשים באופן ִעתי ומשמש כמאגר שדרכו אפשר 
ליצור קשר עם עסקים לצורכי התייעצות וקבלת משוב. נציגי הארגונים נפגשים בפאנל בהרכב מלא ארבע פעמים 
בשנה, והוא משמש כבסיס לקשר דו-צדדי בין קהילת העסקים לבין הרגולטורים והמגזר הציבורי. פורום זה תורם 

רבות לאיכות ההליכים של שיתוף הציבור בשלביהם השונים.

"המסלול המהיר" לרגולציה - צעדי דה-רגולציה וצעדים רגולטוריים שכרוכים בעלות נמוכה מאוד לעסקים עשויים להיות 
זכאים ל״מסלול המהיר״. מסלול זה מאפשר לקיים בדיקה זריזה יותר ומאפשר שיקול דעת רחב יותר למשרד הממשלתי 
בנוגע להערכת ההשפעה לצד קבלת פטור מדרישות נוספות. המסלול נועד לזרז את יישום צעדי הדה-רגולציה וליצור 
מידתיות אשר תאפשר להפחית את הנטל על עובדי מגזר ציבורי כדי שיוכלו להתמקד בהערכה ובבדיקה לעומק של 

הצעדים הרגולטוריים המשמעותיים יותר.

החדש  העסקים  חוק  הוא  בבריטניה  כיום  חקיקה  בשלבי  ונמצא  ממשלה-עסקים  יחסי  לשדרג  מבקש  אשר  מהלך 
(Enterprise Bill). מלבד הרחבה של מעגל הרגולטורים אשר נדרשים לעמוד בדרישות לצמצום רגולציה אשר תוארו 
לעיל, החוק מבקש גם להרחיב ולהגמיש את פרויקט "הרשות הראשית" (Primary Authority). פרויקט זה מאפשר 
לעסקים אשר להם סניפים בכמה רשויות לבחור את הרשות המקומית אשר תשמש מקור הסמכות הרגולטורית לעסק 
בהקשר של ייעוץ ומענה לשאילתות. הרשויות המקומיות אשר עורכות בדיקות לעסק נדרשות להתחשב במענה ובייעוץ 
של הרשות המקומית הראשית. השימוש בגורם קובע אחד מסייע בהנגשת המידע ובמניעת סתירות שעמן העסק נאלץ 

להתמודד. הפרויקט החל באפריל 2009 והוכפל כל שנה מאז.
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8.4 המלצות קונקרטיות לישראל אשר הועברו בסיכום ביקור המשלחת

א. כוח אדם - עבור הליך הערכה איכותי ויעיל של השפעת רגולציה נדרשת הכשרת כוח אדם. במסגרת זאת תנאי הכרחי 
המתודולוגיה  את  מבינים  אשר  מפתח  אנשי  של  נרחבת  קבוצה  של  קיומה  הוא  עלויות  הפחתת  אחר  כמותי  למעקב 
של הערכת ההשפעות של רגולציה לעומקה ויכולים לסייע בביצוע מעקב ולקדם את המהלך בתוך הגופים שבהם הם 

פועלים. בד בבד יש לפעול לנטרול של מנופי הכוח אשר ייתכן שיופעלו כלפיהם מצד גורמים פוליטיים במשרדם.

ב. תמיכה מקצועית - הקמת יחידה אשר יכולה לתמוך ברגולטורים במאמץ להפעיל כלים להערכת השפעה לצמצום 
הערכת  של  תהליך  עוברת  אינה  היא  כאשר  רגולציה,  לעצור  כלשהן  אכיפה  סמכויות  להיות  צריכות  ליחידה  עלויות. 

השפעות וטיוב או שאינה שקופה ומונגשת דיה לציבור לקבלת הערות. 

ג. שקיפות - יש חשיבות עליונה לקיום שקיפות ולקבלת משוב. לשם כך אין די בפרסום לא סדיר, אלא יש צורך ברכישת 
אמון של בעלי העניין בציבור על ידי פרסום שיטתי, מלא ובִעתו הכולל גם את ההנחות והנתונים שבבסיס הניתוח והחישוב. 
לאחר הקמה והפעלה של המסגרת למדידה כמותית ראוי לפעול להקמת גופים נוספים, כגון פורום העסקים הדני לטיוב 

רגולציה, אשר ישמשו כנציגי העסקים בדיון הציבורי.

ד. מתודולוגיה - בתהליך של שיפור רגולציה ראוי להתחיל בשאלה מתי הפתרון היעיל הוא הסדרה ברגולציה ומתי עדיף 
שימוש בתחרות (גם אם אינה משוכללת). כמו כן על המתודולוגיה להיות מפורסמת ונגישה לציבור.

להנעת  טובה  פלטפורמה  הייתה  רגולציה  לצמצום  כמותי  ממשלתי  יעד  קביעת  ובבריטניה  בדנמרק   - כמותי  יעד  ה. 
צורך  אין  כי  ייתכן  לפעול.  שונים  ממשלתיים  משרדים  ולהנעת  במסגרתו  המבוצעות  הפעולות  אחר  למעקב  התהליך, 
לבצע הערכת בסיס של עלות רגולציה לפני תחילת המדידה הכמותית, אלא ניתן, כפי שנעשה בדנמרק, להסתמך על 

הערכות ההשפעה של רגולציה המבוצעות מתחילת המדידה והלאה. 
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