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מחלקת המדינה של ממשלת ארה״ב.  כתיבת מחקר זה התאפשרה תודות לתמיכה הנדיבה של העם האמריקאי באמצעות
בהכרח משקפים את  התכנים הם באחריות קואליציית שותפֹות, מרכז אדוה ותנועת אחותי למען נשים בישראל, ואינם

  של ממשלת ארה״ב. האמריקנית או אלו של מחלקת המדינה
  

  

  

  

  

  

           
לליאת גור, מנהלת תחום הסברה והדרכה ורכזת פורום נשים בהתאחדות המלאכה והתעשיה ופעילה בתנועת ות תוד

 מידעאחותי למען נשים בישראל, ולרותי גור, ממייסדות העמותה להעצמה כלכלית לנשים, על הסיוע שלהן במתן 
 והמלצות למחקר. 
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  תקציר

בשנים האחרונות ניכרת בישראל מודעות לחשיבות קידום עסקים קטנים ובינוניים, מודעות הבאה לידי ביטוי בהקמת 
אינה פועלת הסוכנות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ובחקיקה המתייחסת לעסקים אלה. עם זאת, 

מתוך ראיה מגדרית ותכניות ייעודיות לנשים מתקיימות בעיקר במסגרת החברה האזרחית. על מנת להתגבר על החסמים 
  . העיקריים העומדים בפני נשים בתחום היזמות, צריך להטמיע חשיבה מגדרית במנגנוני המדינה לקידום עסקים

  הצעדים העיקריים הדרושים בישראל: 

  אודות עסקים בבעלות נשים על ידי הסוכנות לעסקים קטנים  המגדרי ואיסוף הנתוניםהעמקת הפילוח
 ובינוניים, משרדי הממשלה והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 צעדים נוספים שיכולים לסייע הקמת יחידה ייעודית לקידום עסקי נשים בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים .
יצירת שיתוף פעולה מובנה עם הקרנות והעמותות העוסקות בקידום בקידום עסקי נשים על ידי הסוכנות הם 

תכניות לעסקים קיימים, זעירים וקטנים,  –עסקים בבעלות נשים ותמיכה בהן וכן פיתוח תכניות "שלב ב'" 
 המתמקדת בהצמחתם והגדלת היקף ההכנסה שלהם.

 ליווי עסקים קטנים במכרזי  הינהממשלתי ומקומי  ביותר לשילוב עסקי נשים ברכש ההחשוב סטרטגיההא
קביעת יעדים/מכסות להשתתפות עסקים ל . זאת בנוסףרכש והכשרת פקידי רכש בנושא נגישות הרכש הציבורי

, כפי שנעשה בארה"ב. על מנת שהמכסה תנוצל יש לנקוט סדרה של פעולות בבעלות נשים ברכש ממשלתי ומקומי
י הממשלה וברשויות המקומיות בכדי להתאים את משלימות. בראש ובראשונה הכשרת פקידי רכש במשרד

המכרזים לעסקים קטנים באמצעים כגון צמצום קריטריונים מדירים, פיצול מכרזים, שילוב עסקים קטנים 
כקבלני משנה. במקביל, הפעלת תכניות ליווי וסיוע לנשים בעלות עסקים קטנים לעידודן לפנות לרכש ציבורי. 

באמצעות אתר אחד המרכז את כלל  ,מידע אודות רכש ציבוריהשפר את הנגשת מעבר לכך, ניתן במאמץ קטן ל
 המכרזים הציבוריים במדינה ואפשרות להגשת מסמכים בצורה מקוונת. 

  יש לפשט את הליכי הבקשות והתנאים לערבות הקרן להלוואות בערבות מדינה, כך מבחינת מימון ואשראי
ניתן ללוות  ,ים להגשת בקשות.  בנוסף, באמצעות מרכזי המעוףשבעלות עסקים לא תזדקקנה  ליועצים ומתווכ

נשים הפונות לקרן ולסייע להן בהליך. מהלך נוסף אותו מקדם אגף שוק ההון במשרד האוצר וכדאי להאיץ, הוא 
הרחבת האפשרויות החוץ בנקאיות לקבלת אשראי ומימון עסקי. בנוסף, נדרשת רגולציה של תחום מימון 

 לייצר בטחון וודאות למשקיעות ולמשקיעים להפוך אותו לערוץ מימון מרכזי לעסקים קטנים.  ההמונים על מנת

  דרושים פיתוח והרחבה של הכלים ליזמות זעירה כפתרון לקבוצות אוכלוסייה המתקשות להשתלב בשוק
מומלץ כי המדינה, באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, תפעיל גם היא תכניות ייעודיות   .העבודה

לנשים מוחלשות, או לפחות תתמוך ותשתף פעולה באופן מובנה ושיטתי עם התכניות שמפעילות העמותות. זאת 
שנים ארגוני  . היבט נוסף, בו עוסקים מזה מספרsawaבתכנית עם קרנות קורת בדומה לשיתוף הפעולה 

העצמאים והעסקים הקטנים, הינו שיפור תנאי הביטחון הסוציאלי של עצמאים ועצמאיות על מנת לצמצם הפער 
בינם לבין שכירים. מדובר על אמצעים כגון מתן תקופת חסד של אי שלילה או אי הפחתת גמלת הבטחת הכנסה 

נסיה והגדלת תקרת מחזור העסקים המקנה בשנים הראשונות להקמת עסק זעיר; שיפור הזכאות לקצבאות ולפ
  ממע"מ.  מעמד של "עוסק פטור"

  

  מה עושים בעולם לקדם עסקים בבעלות נשים

מזה כעשור מקדישות מדינות מפותחות מאמצים ליצירת כלים לקידום עסקים קטנים ובינוניים, מתוך הכרה שעסקים 
ם לצמיחה חיונית. זאת לאחר כמה עשורים שבהם , ותרומתאלה מהווים את הרב המכריע של העסקים במגזר הפרטי

הותאמו בעיקר לחברות  -הסדרי מיסוי, תנאי מימון ואשראי, רגולציה והשקעה במחקר ופיתוח -המדיניות העסקית
  גדולות ותאגידים בינלאומיים ובו בזמן הערימו קשיים על עסקים קטנים ובינוניים הן בהקמתם והן בצמיחתם. 

קים קטנים נתפס כיום כאמצעי חשוב ליצירת הכנסה וצמצום העוני בקרב קבוצות הסובלות קידום עסיתרה מכך, 
הדבר נכון במיוחד  מיעוטים, מהגרים, נשים ועובדים מבוגרים הנפלטים משוק העבודה. -מנחיתות מבנית בשוק העבודה

יימים בשוק העבודה. עסקים לגבי עסקים זעירים. זאת משום שחסמי הכניסה לעסקים זעירים נמוכים יחסית לאלה הק
קטנים יוצרים עבור בעליהם הזדמנויות לניעות חברתית שפעמים רבות לא קיימות בשוק העבודה בשכר ובכך מגבירים 
את השוויון הכלכלי והחברתי. עבור נשים, ובמיוחד נשים מקבוצות מיעוט, מדובר בהזדמנות לעצמאות כלכלית 

 ה. בדיקה שערך ארגון המדינות המפותחות מעלה, כי באירופה שלאחר המשברהמאפשרת גמישות בשעות העבודה ומיקומ
  ) סקטור העסקים הקטנים הפך מנוע צמיחה מרכזי של הכלכלה. 2013 – 2008הכלכלי (

בנושא פערים מגדריים מצביע על כך שנשים יותר מגברים עוסקות ביזמות עסקית מתוך כורח ולא   OECD-דוח של ה
. בהתאם, במדינות סקנדינביה בהן שיעורי תעסוקת נשים גבוהים ורמת השכר גבוהה אף היא, שיעור בעלות מבחירה
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העסקים נמוך יחסית. מנגד, שיעור בעלות העסקים מקרב כח העבודה הפעיל גבוה במיוחד במדינות הים התיכון ומזרח 
  ת טוב ביחס למערב ומרכז אירופה.  אירופה, בהן המצב הכלכלי ואפשרויות התעסוקה של נשים כשכירות פחו

במרבית המדינות וגם בישראל, שיעורן של נשים מקרב בעלי העסקים הוא עד שליש, והפער המגדרי ניכר ככל שמדובר 
מרבית בעלי העסקים, נשים וגברים, במדינות אירופה ובישראל הם עצמאים קטנים שאינם בעסקים גדולים יותר.  

  . מעסיקים עובדים

מבעלות העסקים בישראל  90%מעל  עלות העסקים בתחומי השירותים גבוה בישראל מבכל מדינה אחרת.שיעור ב
בממוצע באירופה, וגם שיעורם של עסקים בבעלות גברים בתחום השירותים  70%-פועלות בענפי השירותים בהשוואה לכ

  . בישראל גבוה במיוחד

. בעוד בקרב שכירים, בכל מעלה ממצאים מעניינים עצמאים, השוואה של רמת ההכנסה בין נשים עצמאיות לבין גברים
המדינות שנבדקו, הכנסתן  30מתוך  18-המדינות ישנם פערי שכר לטובת גברים, הרי שבקרב עצמאים המצב שונה. ב

, השוותה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין הכנסה חודשית בישראלהממוצעת של נשים עצמאיות היתה גבוהה יותר.  
 6,847₪הכנסה חודשית ממוצעת של אשה עצמאית היתה  2014ת של נשים וגברים הרשומים כעצמאים. בשנת ממוצע

 , גדול משמעותית מפער השכר המגדרי בקרב שכירים45%מדובר בפער של בקרב עצמאים גברים.  12,454₪-בהשוואה ל
  ירופה. וכן מפערי ההכנסה של עצמאים לפי מגדר במדינות אבאותה שנה  33%שעמד על 

מכוונת בדרך כלל לחסמים הטיפוסיים שזוהו בתחום. מהספרות העוסקת  מדיניות לעידוד עסקים קטנים בבעלות נשים
במדינות המפותחות, עולים כמה חסמים אופייניים לנשים בתחום העסקים הקטנים: קושי בקבלת אשראי והלוואות 

ות להכשרה וייעוץ עסקי; חסמים רבים בגישה של עסקים להקמת עסקים ולהרחבתם; חוסר ניסיון עסקי; חסמים בנגיש
  קטנים לחוזי רכש.  

  מדינות אירופה נוקטות פעולות שונות לצמצום החסמים הטיפוסיים לעסקים בבעלות נשים.

האסטרטגיה המרכזית שנוקטות מדינות הינה הקמת קרנות או קופות ייעודיות למתן אשראי  לגבי חסמי מימון ואשראי,
פיתוח מנגנונים של  -לעסקים קטנים ובינוניים בבעלות נשים. זאת בהמשך למגמה שהחלה בשנות השמונים והלוואות

 ,). דוגמא לצורה בה פועל מימון זעיר במדינות מפותחות כיום ולשיעורי ההלוואות הניתניםmicro financeמימון זעיר (
  ) בארה"ב.  SBAמספקת הסוכנות לעסקים קטנים (

ת בתנופה בשנים האחרונות הינה עידוד פלטפורמות למימון המונים, המאפשרות גיוס כסף מהציבור אסטרטגיה שנמצא
הרחב להקמת עסק או לפיתוח פרויקט באמצעות אתר אינטרנט. מחקר שערך ניתוח מגדרי של פלטפורמת מימון 

ובדה שלמימון המונים מצביע על חשיבות הכלי עבור עסקים בבעלות נשים. זאת בשל הע"Kickstarter" ההמונים 
  פוטנציאל להפחית חסמים והטיות תרבותיות המאפיינות את שווקי המימון המסורתיים. 

אסטרטגיות אחרות הנוגעות למימון מתייחסות לקשיי שרידות של עסקי נשים וכוללות אמצעים כגון סיוע והקלות במיסוי 
 בהליכי פשיטת רגל.של עסקים חדשים, סיוע לעסקים המצויים בקשיי תזרים וכן 

יוזמה מרכזית של נציבות האיחוד האירופי בשנים האחרונות, היא הקמת  - מאמצים לפיתוח רשתות עסקיות של נשים
), רשת של WESרשתות העוסקות בקידום עסקים קטנים בבעלות נשים: הרשת האירופאית לקידום יזמות נשים (

ים ופלטפורמה אינטרנטית המרכזת את כל המידע בנושא עסקים שגרירות יזמות, רשת של חונכות לעסקים בבעלות נש
  קטנים של נשים. 

) המספקת את כלל שירותי one stop shopהמודל של "תחנה אחת" (מודל נפוץ שמפעילות סוכנויות מדינתיות הוא 
רים: האחד, צמצום מידע, הכשרה, גישה למימון וליווי עסקי. למודל שני יתרונות ברו -התיווך הנחוצים לעסקים קטנים

ים שונים לצורך מהבירוקרטיה עמה נאלצות להתמודד נשים המעוניינות לפתוח עסק כאשר הן צריכות לאתר ולפנות לגור
 tailorומיקוד הסיוע שניתן לכל אחת לפי צרכיה ( יזמותמימון, ליווי או הכשרה. השני, ראיה כוללת של הצרכים של ה

madeה, מפעילות מרכזים כאלה ליזמות נשים בפריסה ארצית. ). שתי מדינות, ארה"ב וגרמני  

אסטרטגיות מרכזיות שניתן לנקוט להנגשת רכש נציבות האיחוד האירופי וחוקרים העוסקים בתחום, מצביעים על כמה 
יצירת הזדמנות שווה לעסקים קטנים ובינוניים בתחרות על מכרזים ממשלתיים. האחד, הפשוט לביצוע, הינו  -יציבור

שת מידע בדבר מכרזים באמצעות פורטלים מקוונים ופישוט הליכי מכרזים. השני, שהוא מסובך יותר משום שהוא הנג
דורש שינוי שיטת המכרזים הנוהגת ברב המדינות, הוא פיצול מכרזים גדולים לחלקים כך שעסקים קטנים יוכלו להשתלב 

את הרכש הציבורי, לפיה יעילות כלכלית מושגת בחלק מהמכרז. מדובר בצעד הנוגד את התפיסה הכלכלית שעיצבה 
באמצעות התקשרויות בחוזים רחבי היקף. אסטרטגיה שלישית היא בניית מכרזי רכש שיקלו או יתמרצו התקשרויות של 
הספקים הגדולים עם קבלני משנה שהם עסקים קטנים. אסטרטגיה רביעית מתייחסת לצורך בהכשרת פקידי רכש 

הנגשת רכש ציבורי לעסקים קטנים. פרסמה נציבות האיחוד האירופי קוד ל 2008קטנים. בשנת  להתאמת מכרזים לעסקים
אסטרטגיה קה, כי אם שינוי תרבות הרכש. הנציבות קובעת כי הדרך למתן הזדמנות הוגנת לעסקים קטנים אינה חקי
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בנושא נגישות הרכש הציבורי.  מרכזית לשינוי תרבות הרכש הינה ליווי עסקים קטנים במכרזי רכש והכשרת פקידי רכש
   בנוסף, כפי שנעשה בארה"ב, ניתן לקבוע מכסות של הקצאת רכש לעסקי נשים.

  

  המצב בישראל

בעשור האחרון החלה להתפתח בישראל מודעות לצורך בקידום עסקים קטנים והוקמה הסוכנות לעסקים קטנים 
ובינוניים במשרד הכלכלה. כן פורסמו הנחיות ומקודמות הצעות חקיקה לסיוע לעסקים אלה ואפילו להעדפה מתקנת 

 ברכש. 

ד יזמות נשים וכן משתפת פעולה עם קרן קורת מקיימת במרכזיה קורסים לעידו הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
מתקציב התמיכה  27%עולה, כי רק  2015בתכנית מימון זעיר לנשים. אולם, מניתוח מגדרי שערך משרד הכלכלה לתקציב 

בעסקים קטנים ובינוניים של המשרד בשנה זו הופנה לנשים.  תמיכות לעסקים ניתנות על ידי משרדי ממשלה נוספים. 
י של תקציבי המשרדים מעלה כי נשים בעלות עסקים, כקבוצה, מקבלות שיעור נמוך יותר מגברים של פילוח מגדר

  (ר' בהמשך), הסוכנות אינה פועלת בראיה מגדרית כלל.  sawaההשקעות והמענקים. למעט שותפות הסוכנות בתכנית 

יה, הינה גברית ברובה. שני , השדרה המנהלת של התאחדות התעשיינים והתאחדות המלאכה והתעשיבמגזר העסקי
הארגונים מקיימים אמנם פורומים לנשים (פורום מנהלות בתעשייה ופורום בעלות עסקים בהתאחדות המלאכה 
והתעשייה), אולם מרבית בעלי התפקידים במוסדות הארגונים הם גברים ואין תכנית כוללת לקידום עסקים בבעלות 

  נשים. 

הקרן מעניקה ערבות להלוואות לצורך הקמת עסק, השקעה . ואות בערבות מדינהכלי המימון הממשלתי הוא קרן ההלו
ניתנו באמצעות ערבות שהעמידה הקרן הלוואות לעסקים  2014בהצמחת עסק ולהון חוזר בשיתוף פעולה עם בנקים. בשנת 

ק זעיר מהאשראי . מדובר בחלמסכום זה ניתן לנשים 8%רק , אולם ₪קטנים ובינוניים בסך של קרוב לשני מיליארד 
הבנקאי לעסקים במשק. מחקרים מצביעים על כך שתנאי הסף של הקרן והבנקים עמם היא עובדת אינם מתאימים לנשים 

  בעלות עסקים קטנים. רק בנק אחד מפעיל קרן ייעודית לעסקים בבעלות נשים.

-. עם זאת, ארגון הHeadstartפלטפורמת מימון ההמונים הישראלית פועלת  2011, החל משנת מימון המוניםמבחינת 
OECD   הבירוקרטיה הממושכת הכרוכה בהקמת עסק והגבלות על  –מציין כי מגבלות רגולטוריות על עסקים בישראל

  בעלי מניות ומשקיעים אינדיבידואלים, אינן מאפשרות כיום לעשות שימוש נרחב במימון המונים להקמת עסקים חדשים.

יתרה מכך, גם החקיקה ם. ים קטנים ובינוניים, קל וחומר לעסקים בבעלות נשיחקיקה ייעודית לעסקמעט קיימת 
הקיימת לא הביאה עד כה לשיפור נגישות העסקים הקטנים לרכש מממשלתי ומקומי. עם זאת כמה חוקים מצויים בהליכי 

תיקונים שונים חקיקה: חוק הקובע העדפה לעסקים קטנים ובינוניים ברכש ממשלתי, חוק הגבלת תשלומים לספקים ו
  ים של עצמאים בישראל. ילגבי התנאים הסוציאל

מרבית התכניות הייעודיות לקידום יזמות זעירה ועסקים קטנים של נשים מופעלות על ידי עמותות ארציות  בישראל
  . מדובר בתכניות ליווי, הכשרה, סיוע בהשגת מימון ומערך הלוואות זעירות וסיוע בשיווק.    ומקומיות
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  מבוא

מתוך הכרה שעסקים ם לקידום עסקים קטנים ובינוניים, יצירת כלילמאמצים  ות מדינות מפותחותמזה כעשור מקדיש
שבהם כמה עשורים זאת לאחר ותרומתם לצמיחה חיונית. אלה מהווים את הרב המכריע של העסקים במגזר הפרטי, 

הותאמו בעיקר לחברות  -רגולציה והשקעה במחקר ופיתוח ,הסדרי מיסוי, תנאי מימון ואשראי -המדיניות העסקית
  גדולות ותאגידים בינלאומיים ובו בזמן הערימו קשיים על עסקים קטנים ובינוניים הן בהקמתם והן בצמיחתם. 

קבוצות הסובלות  וצמצום העוני בקרבאמצעי חשוב ליצירת הכנסה נתפס כיום כדום עסקים קטנים קייתרה מכך, 
ר נכון במיוחד פלטים משוק העבודה. הדבנמיעוטים, מהגרים, נשים ועובדים מבוגרים ה -מנחיתות מבנית בשוק העבודה

. זאת משום שחסמי הכניסה לעסקים זעירים נמוכים יחסית לאלה הקיימים בשוק העבודה. מדובר לגבי עסקים זעירים
בנוסף, בעלות התחלתית נמוכה ולהתבסס על הון עצמי. עסק זעיר במסלול שאינו דורש השכלה אקדמית, ניתן להקים 

ה. נמוכהשכלה בעלי וצות מיעוט תמורה שמציע שוק העבודה לעובדים מקבלה יותר מהודפעמים רבות גהתועלת הכלכלית 
עסקים קטנים  במילים אחרות, החציונית של בעלי עסקים זעירים כפולה משכר המינימום.  ההכנסהבארה"ב למשל, 

ובכך מגבירים את  יוצרים עבור בעליהם הזדמנויות לניעות חברתית שפעמים רבות לא קיימות בשוק העבודה בשכר
המאפשרת  ים, ובמיוחד נשים מקבוצות מיעוט, מדובר בהזדמנות לעצמאות כלכלית. עבור נשהשוויון הכלכלי והחברתי

  ). :5,15Association for Enterprise Opportunity (AEO), 2013(  גמישות בשעות העבודה ומיקומה

עוסקות  ,יותר מגברים ,בנושא פערים מגדריים מצביע על כך שנשים  OECD-דוח של ה בפועל, התמונה מורכבת יותר.
ביזמות עסקית מתוך כורח ולא מבחירה. המניעים של נשים לפתיחת עסקים קטנים שונים מאלו של גברים, ופעמים רבות 

 המאפשרת שילוב של מטלות הטיפול בילדים ובמשק הבית, גמישות הדבר נובע מהצורך של נשים בגמישות בזמני העבודה
העבודה המגדרית ניכרת היטב בקרב עצמאים ובעלי עסקים קטנים,  . חלוקתבקושי להשתלב בשוק העבודה כשכירותכן ו

יותר. סיבה מרכזית לכך היא העובדה שבדרך כלל נמוכות  יהםהכנסותועסקים בבעלות נשים קטנים יותר  ,כאשר בממוצע
 הרחבת העסקנוטות לקחת פחות סיכונים כלכליים הנדרשים לשם וכן שבבעלותן,  בעסקמגברים נשים עובדות פחות שעות 

, ארגון המדינות המפותחות מתייחס לעידוד יזמות חרף ההבדלים המגדריים ).OECD, 2012; 2014 ,סבירסקי ואופיר(
פי, כי השקעה בפיתוח וקובע, על סמך הניסיון האירהארגון ועוד, . )OECD, 2016:121(כאפיק חשוב לקידום שוויון מגדרי 

מיומנות עסקיות של נשים משפרת את כישורי התעסוקה של המשתתפות בין אם תהפוכנה לעצמאיות ובעלות עסקים ובין 
  ). OECD, 2015:13-15(אם תפנינה לתעסוקה בשכר 

עסקים  :1992-תשנ״בלשתי קטגוריות המוגדרות בחוק חובת המכרזים, הקטגוריה "עסקים קטנים" במסמך זה תתייחס 
, וכן עסקים מיליון שקלים 2עד חמישה עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלהם אינו עולה על קים יעסהמ -זעירים 
מיליון שקלים אך אינו עולה  2עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלהם עולה על  20-המעסיקים בין שישה ל -קטנים 

בהגדרה מרחיבה שכן מרבית העסקים הקטנים הן בישראל והן במדינות המפותחות  . עם זאת, מדוברמיליון שקלים 20על 
; לעניין הגדרות 34: 2012; ירון ופיט 2016הם עסקים זעירים שמחזורם העסקי נמוך בהרבה (משרד הכלכלה והתעשייה 

  ).2011 ,שונות של עסקים קטנים ר' צדוק

ם העוסקים בקידום עסקים קטנים מיועדים לעסקים קטנים במדינות רבות, וכך גם במשרד הכלכלה בישראל, גופי
. הסיבה לכך הינה המאפיינים המשותפים לעסקים קטנים  SMES- small and medium enterprises)(ובינונייםׁ◌כאחד 

יתמקד ככל הניתן בעסקים הנוכחי ובינוניים והקושי שלהם להתחרות בעסקים גדולים ותאגידים בינלאומיים.  המסמך 
 רים וקטנים. זעי

  

, בעלות עסקים יזמותהגופים השונים המפרסמים נתונים לגבי עסקים בבעלות נשים משתמשים במונחים שונים: 
). הנתונים הכלליים אינם מבחינים בין בעלות עסקים גדולים וקטנים, אולם בפועל, במדינות self-employedועצמאיות (
(     solo entrepreneurs-מהיזמים, נשים כגברים, אינם מעסיקים עובדים כלל ומכונים יזמים יחידים  80%-אירופה, כ

2014(European commission,  ,עובדים נוספים לבעל/ת  4עד  יקיםמהעסקים הם עסקים קטנים המעס 92%. בארה"ב
  במסמך זה נשתמש בדרך כלל במונח "בעלות עסקים". ).  ,2013AEO( העסק

מך פותח בהצגת מאפייניהם של עסקים קטנים בבעלות נשים באירופה, בארה"ב ובישראל. אחר כך נציג בקצרה את סהמ
החסמים להקמה והצמחה של עסקים בבעלות נשים. החלק השלישי והעיקרי של המסמך יעסוק באמצעים שנוקטים 

יניות בישראל. לבסוף נציג שורה של המלצות גופים בינלאומיים ומדינתיים לקידום עסקי נשים. החלק הרביעי יעסוק במד
  לקידום עסקים בבעלות נשים בישראל. 
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  חלק א': מאפיינים של עסקים בבעלות נשים

  

  ובישראלבאירופה בבעלות נשים עסקים  .1

שיעור הנשים בעלות העסקים נמוך משיעור ברב המדינות בכל המדינות, ועדיין,  עסקים בבעלות נשים הם מגזר צומח
  הגברים. 

שיעור גבוה של נשים בעלות עסקים אינו בהכרח תוצאה של מדיניות לקידום עסקי נשים. במחקר שערכה הנציבות 
האירופית נמצא מתאם בין שיעור עסקים בבעלות נשים לבין אבטלה גבוהה ומיעוט הזדמנויות תעסוקה לנשים. כלומר, 

לפיו מדובר ביזמות מכורח, בשל מיעוט הזדמנויות תעסוקה. תובנה דומה עולה ממסמך של הבנק העולמי פעמים רבות 
של בעיקר   -נשים היא תוצאה של הזדמנויות, במדינות מתפתחותשיעור העסקים בבעלות ה ביבמדינות מפותחות העלי

בהתאם, במדינות סקנדינביה בהן שיעורי תעסוקת נשים גבוהים ורמת השכר גבוהה אף היא,  ).World Bank, 2015כורח (
גבוה במיוחד במדינות הים  מקרב כח העבודה הפעילבעלות העסקים שיעור  שיעור בעלות העסקים נמוך יחסית. מנגד,

טוב ביחס למערב ומרכז  אפשרויות התעסוקה של נשים כשכירות פחותהמצב הכלכלי ובהן  ,התיכון ומזרח אירופה
  אירופה.  

), 16%), איטליה (17%), פורטוגל (18%), אלבניה (24%היה ביוון ( 2012בשנת של בעלות עסקים השיעור הגבוה ביותר 
   בכל אחת).  11%), צ'כיה, טורקיה וספרד (13%כל אחת), רומניה ( 14%), סרביה ופולין (15%קרואטיה (

), מלטה, 6%), שבדיה וליכטנשטיין (5%), אסטוניה ודנמרק (4%היה בנורבגיה (של בעלות עסקים שיעור נמוך במיוחד 
   ).European Commission, September 2014( ,)7%אירלנד, צרפת ולוקסמבורג (

התמונה מורכבת יותר, כאשר גם במדינות מפותחות כגון ארה"ב, ניתן לראות צמיחה מהירה של עסקים בבעלות  ,בפועל
הגיל החציוני של בעלי עסקים זעירים  - מיעוטים וקבוצות אחרות שמופלות לרעה בשוק העבודה, כגון עובדים מבוגרים

 כי באירופה שלאחר המשבר ,ות המפותחות מעלהבדיקה שערך ארגון המדינ). AEO, 2013:5(+ 50עומד על  בארה"ב
) סקטור העסקים הקטנים הפך מנוע צמיחה מרכזי של הכלכלה. זאת בעוד בארה"ב ההתאוששות 2013 – 2008הכלכלי (

מהמשבר הכלכלי התבטאה קודם כל בצמיחה של התאגידים הגדולים ולצדם גם צמיחה של עסקים קטנים בבעלות נשים 
)OECD, 2016:7 .(  
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European Commission, September 2014 :מקור 

 

מדינות אירופה שנבדקו (כולל ישראל).  37-בממוצע ב 29%על  2012עמד בשנת  שיעור הנשים מתוך בעלי העסקים
), לוקסמבורג, 40%), לטביה וליטא (43%, היו בליכטנשטיין (בעלי העסקיםשיעורים גבוהים יחסית של נשים מתוך 

), 15%נמצאו בטורקיה ( מקרב היזמים ). שיעורים נמוכים במיוחד של נשים35%-39%ה ואוסטריה (פורטוגל, קרואטי
  . (European Commission, September 2014:24)). 20%), ואירלנד (17%מלטה (
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European Commission, September 2014 :מקור 

  

, מעט מעל הממוצע 32%בישראל עמד שיעורן של הנשים מקרב בעלי העסקים על  (שם), על פי נתוני הנציבות האירופית
. נתוני הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, המתייחסים לבעלי תיק "עצמאי" במוסד לביטוח באירופה

ים (משרד הכלכלה, מהעצמאים בישראל היו נש 22%רק  2012לאומי, מעלים שיעור נמוך יותר. על פי נתונים אלה, בשנת 
(בעלות מלאה או לפחות  ). נתונים אלה אינם כוללים חברות בבעלות נשים78: 2016 ,הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מהבעלות על עסקים בישראל מצויה  14%לפי נתוני הסוכנות אודות בעלות על עסקים, , ומכאן הפער בין הנתונים. )50%
מהעסקים נמצאים בבעלות גברים  69%-צאים בבעלות משותפת של נשים וגברים ומהעסקים נמ 17%בידי נשים בלבד, 

). עוד עולה מעיבוד של הלשכה המרכזית 81בלבד. נתונים אלה מתבססים על סקר תקופתי שערכה הסוכנות (שם:
   ). 83(שם: 31%לסטטיסטיקה עבור הסוכנות, כי בקרב עצמאים שהם גם שכירים, שיעור הנשים גבוה יותר ועמד על 

, קרובי הם עצמאים קטנים שאינם מעסיקים עובדים ובישראל מרבית בעלי העסקים, נשים וגברים, במדינות אירופה
המדינות שנבדקו היו עצמאיים שאינם  37-מהגברים ב 81%-ובעלות העסק מהנשים  78% 2012-משפחה או מתנדבים. ב
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מבעלות העסקים  72%  -). בישראל היה השיעור נמוך מעט מהממוצעsolo entrepreneurs""המכונים מעסיקים עובדים   (
  ).European Commission, September 2014: 9, 10, 37)  מבעלי העסקים הגברים 56%-אינן מעסיקות עובדים בהשוואה ל

מבעלי העסקים  60%בריאות ושירותים חברתיים ( : השירותים החברתיים בולטים בענפיבאירופה עסקים בבעלות נשים 
מהעסקים בתחום האדמיניסטרציה ושירותי  40%).  עסקי נשים מהווים 50%), וחינוך (59%( בתחום), שירותים אחרים

  -טק-מהעסקים בתחום ובהי 26%עסקי נשים הם  ,בענף הבידור והפנאי. בתחום הביטוח והפיננסיםשיעור זהה ספורט ו
 European( בבעלות גבריםהם העסקים מ 90%מעל  -בענפים כרייה וחציבה, תחבורה ואחסון, מים וביוב בלבד. 19%

Commission, September 2014:14 .(ריכוזן בענפי השירותים ובמשלחי  -כלומר, הבידול התעסוקתי של נשים בשוק העבודה
  . בתחום היזמותי ביטוי גם בא ליד  -יד של חינוך, בריאות, רווחה, טיפול ופקידות

 70% -ייצוג יתר בתחום השירותיםעצמאיות במרבית המדינות לנשים  – OECD-תמונה דומה עולה לגבי כלל מדינות ה
בעלות שיעור . יתרה מכך וכפי שניתן לראות בגרף להלן, העצמאים מהגברים 50%-בממוצע לעומת כ העצמאיותמ

 בישראל פועלות בענפי בעלות העסקיםמ 90%מעל  אחרת.בתחומי השירותים גבוה בישראל מבכל מדינה העסקים 
  ).  ,2016:124OECD( וגם שיעורם של עסקים בבעלות גברים בתחום השירותים גבוה במיוחד השירותים
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  . OECD, 2016מקור: 
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. בעוד בקרב שכירים, בכל מעלה ממצאים מעניינים ,עצמאים בין גבריםל עצמאיות נשיםבין השוואה של רמת ההכנסה 
, 2012מדינות אירופה שנבדקו בשנת  30-המצב שונה. בעצמאים המדינות ישנם פערי שכר לטובת גברים, הרי שבקרב 

 הבדליםממוצע זה מסתיר אך ם. עצמאימהכנסת גברים  6%-היתה בממוצע נמוכה בעצמאיות נשים שנתית של הה הכנסה
היתה גבוהה יותר. פערים משמעותיים עצמאיות קו, הכנסתן הממוצעת של נשים המדינות שנבד 30מתוך  18-גדולים. ב

). מנגד, פערי הכנסה מגדריים לטובת גברים 17%), מלטה (+17%), נורבגיה (+20%נשים היו בספרד (+הכנסת לטובת 
  ). European Commission, September 2014:75-76( )10%-) ופולין (10%-), דנמרק (12%-), ליטא (14%-נמצאו בגרמניה (

ם כעצמאים. שית ממוצעת של נשים וגברים הרשומיהשוותה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בין הכנסה חוד ,בישראל
מדובר בקרב עצמאים גברים.  12,454₪-בהשוואה ל 6,847₪ממוצעת של אשה עצמאית היתה הכנסה חודשית  2014בשנת 

וכן מפערי ההכנסה של  באותה שנה 33%על שעמד המגדרי בקרב שכירים  , גדול משמעותית מפער השכר45%בפער של 
   ). 6.3.16 ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה( עצמאים לפי מגדר במדינות אירופה

יתרה מכך, מעיבוד של הלמ"ס עבור הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בישראל עולה, כי הכנסתן של מחצית מהנשים 
עצמאים גברים ברמת  29%-בעלות תיק "עצמאי" במוסד לביטוח לאומי מגיעה עד שכר המינימום בלבד, בהשוואה ל

 ).85: 2016 ,(משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים הכנסה זו

 37-ב במשרה חלקיתהעוסקות בכך  יזמותשיעור הגורם אחד היוצר פערי הכנסה מגדריים הוא היקף שעות העבודה. 
במשרה חלקית  יזמותמהיזמים הגברים. שיעורים גבוהים במיוחד של  12%, בהשוואה ל2012בשנת  31%המדינות עמד על 

), טורקיה, מלטה ופורטוגל. שיעורים נמוכים במיוחד נמצאו 46%), ישראל (54%), בריטניה (64%מאפיינים את הולנד (
 ,European Commission)במדינות מזרח אירופה והבלקן כגון סלובקיה, בולגריה, מונטנגרו, סרביה, יוון הונגריה וצ'כיה 

September 2014:11).  

  גורמים נוספים יידונו בחלק הבא של המסמך, העוסק בחסמים ליזמות עסקית בקרב נשים. 
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.European Commission, September 2014 : מקור  
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  עסקים בבעלות נשים בארה"ב .2

בבעלות מכלל העסקים במדינה. עסקים  30%-מיליון עסקים בבעלות נשים, שהם כ 8.6היו בארצות הברית  2013בשנת 
גדל מספר העסקים  2014 – 1997בשנים  נשים בארה"ב הם מגזר הצומח במהירות גדולה יותר מעסקים בבעלות גברים.

והיקף  11%-. שיעור המשרות בעסקים בבעלות נשים גדל ב68%-בעוד מספר העסקים בבעלות נשים גדל ב 47%-בארה"ב ב
הצמיחה של עסקים בבעלות נשים הם הגבוהים ביותר, ושיעורים  . שיעורי 72% -ההכנסות של עסקים בבעלות נשים עלה ב

  ). American Express, 2014גבוהים יותר נרשמו רק בקרב התאגידים הגדולים הנסחרים בבורסה (צמיחה 

-עסקים בבעלות נשים מעסיקים רק כאי השוויון המגדרי הקיים בשוק העבודה ניכר גם בתחום היזמות: יחד עם זאת, 
.  1997מהכנסות העסקים במדינה, שיעור דומה לזה שהיה בשנת  4%מכח העבודה בארה"ב והכנסתם הכוללת היא רק  6%

מכח  14%-כאשר מוציאים מהמשוואה את התאגידים הגדולים הנסחרים בבורסה, עסקים בבעלות נשים מעסיקים כ
  . 11%ומד על העבודה וחלקם בהכנסות העסקיות ע

 

  American Express, 2014, 1997-2007מקור: מפקד האוכלוסין האמריקאי 

  

 יניטלהינה גידול מרשים בעסקים בבעלות נשים מקבוצות מיעוט (נשים ממוצא אפריקאי, אסייתי,  ,מגמה חשובה נוספת
בקרב . 2014לכשליש מהעסקים בבעלות נשים בשנת  1997בלבד מכלל העסקים בבעלות נשים בשנת  17%-וילידות), מ

שיעורי העסקים בבעלות נשים גבוהים בכל קנה מידה: הנתון המרשים ביותר הוא של עסקים  ,קבוצות המיעוט בארה"ב
אמריקאים הפועלים בארה"ב. עסקים בבעלות נשים -אמריקניות שמהווים כמחצית מהעסקים האפרו-בבעלות נשים אפרו
  בהתאמה 47%-ו 35%מהעסקים בבעלות לטינים ולגבי נשים ממוצא אסייתי וילידי הנתונים הם  36%ממוצא לטיני הם 

)2014 ,American Express .(  

תקרת הזכוכית היא  עסקים קטנים ובינוניים בבעלות נשים בארה"ב צמחו יותר או במידה שווה לעסקים בבעלות גברים.
 American(לעסקים בבעלות גברים ניכר עובדים ומעלה. בתחום זה עדיין שמור יתרון  100עסקים גדולים, המעסיקים 

Express, 2014 .(  

מגדיר עסק זעיר כעסק  ,המתמקד בעסקים קטנים ,)Association for Enterprise Opportunityהאיגוד האמריקאי ליזמות ( 
מהעסקים בארה"ב  92%עסקים זעירים היוו  2013עובדים כולל בעל/ת העסק. לפי נתוני האיגוד, בשנת  5בו מועסקים עד 

מכח העבודה במגזר הפרטי. מבין העסקים הזעירים בארה"ב, כשליש  30%-לכ(באופן ישיר ועקיף) והם יוצרים תעסוקה 
  ). Association for Enterprise Opportunity, 2013(  היו עסקים בבעלות נשים

, אולם הפיזור של עסקי נשים גדול יותר כמו באירופה ובישראל, עסקים בבעלות נשים מתרכזים בכמה ענפים כלכליים
 53%שירותי בריאות ורווחה ( הים של עסקים בבעלות נשים מצויים בענפים: ובביחס לממוצע האירופי. ריכוזים ג בארה"ב

8199411,2021,411

7.17.17.67.9
5.46.57.89.1

1997200220072014

1997-2014, ב"עסקים בבעלות נשים בארה: 5' לוח מס
הכנסות ושיעורי העסקה, מספר עסקים

)בליונים(הכנסות  )מליונים(שיעורי העסקה  )מליונים(עסקים 



 

15 
 

 ,)37%), אדמיניסטרציה וניהול פסולת (42%), שירותים אחרים (45%קים בענף הם בבעלות נשים), שירותי חינוך (מהעס
)American Express, 2014 .(  

  

  עסקים בבעלות נשים בארה"ב לפי ענף : ריכוז ושיעור6לוח מס' 

  באחוזים

מתוך כלל שיעור       
 הענפים

םומעלה עסקים בבעלות נשי %2בהם  ענף כלכלי (ענפים ריכוז העסקים בענף  

 בינוי 7.2 2.2

 מסחר סיטונאי 18.8 1.5

 מסחר קמעונאי 32.8 9.9

 תחבורה ואחסון 11.4 1.7

 ביטוח ופיננסים 19.5 2.2

 נדל"ן 25.6 7.8

 שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים 29.2 13.3

 שירותים מנהליים, שירותי תמיכה וניהול 37.3 10

 שירותי חינוך 45.0 4.8

 שירותי בריאות, טיפול ושירותים חברתיים 52.6 16.5

 אמנות, בידור ופנאי 30.7 4.7

 שירותי הסעדה והארחה 24.7 2.3

 שירותים אחרים 41.5 15.9

עסקים בבעלות נשים ומעלה) %2כלל הענפים ( 18.7 9.2  

 סה"כ 29.8 100

  American Express, 2014מקור: 

  

  

  

  חסמים להקמה והצמחה של עסקים קטנים בבעלות נשיםחלק ב': 

  

לחסמים הטיפוסיים שזוהו בתחום. מהספרות העוסקת בדרך כלל קטנים בבעלות נשים מכוונת  םמדיניות לעידוד עסקי
  :בתחום העסקים הקטנים לנשים אופיינייםעולים כמה חסמים  ,המפותחותבמדינות 

 להקמת עסקים ולהרחבתםקושי בקבלת אשראי והלוואות : קשיי מימון 

בכלל ועל הלוואות וכן נוטות פחות להסתמך על הלוואות  תעסקיליזמות נשים, יותר מגברים, חוות קושי בהשגת מימון  
ות ישנן שתי סיבות מרכזיות לכך שנשים זוכות ליחס שונה בשווקי האשראי. האחת, העובדה שלנשים פח. בפרט חיצוניות

יה, הטיה יהשנ תזרים מזומנים, יכולת להעמיד ערבויות, ניסיון עסקי. -ל ידי הלוויםהמוערך עבעלות על נכסים מהסוג 
. על כך יש להוסיף את ההטיה המובנית של הבנקים והמוסדות תרבותית המשקפת חוסר אמון בנשים כבעלות עסקים
   .)  OECD, 2012:300; OECD, 2015:89-90( הכרוך במימונם המלווים כלפי עסקים גדולים בשל הסיכון הנמוך יותר

מכלל משווי ההלוואות לעסקים קטנים  4.4%מדוח ועדת הסנאט האמריקאי לעסקים קטנים ויזמות עולה, כי רק 
אפילו כאשר מדובר בהלוואות בלבד מההון מגיע לנשים.  7%סיכון, -מועבר לנשים, וכאשר מדובר בקרנות הוןהמקורות 

מההלוואות מגיעות  17%לעסקים קטנים, הנוקטת במדיניות לעידוד יזמות נשים, רק שמעמידה הסוכנות האמריקנית 
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 ,United States Senate (מההלוואות מגיעות לנשים  57%-מנגד, בתכנית ייעודית למימון עסקים זעירים, כ. לידי נשים

  יים וידידותיים לנשים. הנתונים משקפים את הצורך לעודד נשים ליטול הלוואות ולייצר מנגנונים ייעוד ).2014

טק, מדע וטכנולוגיה, בהם נדרשת פעמים רבות השקעה -בולט במיוחד בתחומי ההילעסקים הקושי של נשים להשיג מימון 
  ). Commission of the European Communities, 2008ראשונית גדולה בפיתוח המוצר ושיווקו (

דיווחו על קושי בהשגת מימון. בנוסף,  יזמותמצביע על כך ששיעור גבוה יותר של נשים  ,2010סקר שנערך באירופה בשנת 
מקרב הגברים שהגישו בקשות לעומת  3.5%שיעור הדחייה של בקשות ההלוואה של עסקים קטנים ובינוניים עמד על 

מהנשים  27%כי  ,עולהיחד עם הבנק העולמי  OECD -מסקר שביצעו ארגון ה). OECD, 2012:299(מקרב הנשים  4.3%
  ). OECD, 2016( הצהירו כי לא יתקשו להשיג מימון להקמת עסק ,מהגברים 34%לעומת בארגון, במדינות החברות 

כי בחלק מהמדינות נשים משלמות ריבית גבוהה יותר על הלוואות. עם זאת, נשים נוטות פחות  ,מחקרים אחרים מראים
 60%כי עולה, מחקר אמריקאי ממגברים לקחת הלוואות וחלק גדול מהן מקימות עסקים עם הון ראשוני נמוך מאד. 

המתייחסים   OECD-נתוני ה). OECD, 2016:300(דולר או פחות מכך  5,000מהנשים שהקימו עסקים התחילו עם הון של 
מצביעים על פערים גדולים בין נשים לגברים בכל  ,לשיעור הנוטלים הלוואות לצורך הקמת עסק מכלל האוכלוסייה

מהנשים. במדינות אחרות  3.9%-בהשוואה לשנטלו הלוואה מהגברים  8%-מדובר על כ ,2014בשנת  ,בישראלהמדינות. 
   1ואירלנד מדובר על פי שלושה גברים מנשים ואף יותר.  כגון אוסטרליה, אוסטריה, גרמניה

, סוגיה באה לידי ביטוי גם בפלטפורמות מימון המוניםלהקמת עסקים ה של נשים לגייס מימון התחלתי נמוך יותר יהנטי
  ).2016 ,(מרום ואח' אליה נתייחס בהמשך המסמך

 חוסר ניסיון עסקי : 

הרי שיש להן פחות ניסיון עסקי.  ,בעלי עסקים גברים ה גבוהה יותר מזו שלהשכל ,בממוצע ,בעלות עסקיםאף כי לנשים  
מהנשים שהקימו עסק קטן היו בעלות ניסיון עסקי  11%-מצביעים על כך שרק כ 2007נתונים שנאספו באירופה בשנת 

העסקים היה ניסיון  מבעלות 28%-מבעלי העסקים ורק ל 42%-לאותה שנה בארה"ב במהגברים.  18.4%-קודם, בהשוואה ל
מהנשים היה ניסיון עסקי או  51%-קודם ביזמות או עיסוק עצמאי.  בקנדה, בקרב בעלי עסקים קטנים ובינוניים, רק ל

מהגברים בעלי העסקים. מחקר שנערך בצרפת העלה מתאם בין ניסיון עסקי  74%-שנים ומעלה, בהשוואה ל 10ניהולי של 
כי שיעורי השרידות של עסקים בבעלות נשים שהיה להן ניסיון עסקי  ,מצא 2006בשנת ושרידות של עסקים. המחקר שנערך 

שנים  3-חסרות ניסיון או בעלות ניסיון של פחות מ יזמותבהשוואה לעסקים שנפתחו על ידי  10%-קודם היו גבוהים בכ
)OECD, 2012: 281-2 .(  

  רשתות עסקיות מצומצמות יותר

צמיחה זאת בעוד יה להישען על רשתות עסקיות קטנות, של עסקים דומים לעסק שלהן, וכן על חברים ומשפחה. ילנשים נט
עסקית דורשת יצירת רשתות בלב הקהילה העסקית הרחבה, מעבר למעגלים הקרובים. ישנן עדויות ממדינות האיחוד 

ורשת חברתית גדולה יותר. בנוסף, נשים פחות האירופי לפיהן לנשים בדרך כלל רשת מקצועית קטנה יותר ביחס לגברים 
   ).OECD, 2015מגברים ממנפות קשרים חברתיים לשימוש עסקי  (

  חסמים בנגישות להכשרה וייעוץ עסקי

ארגון המדינות המפותחות מציין את חשיבות הכישורים העסקיים והאוריינות הפיננסית ככלי חיוני להצמחת עסקים 
  ). OECD, 2015דובר במיומנויות מורכבות יותר מאלה הדרושות להקמת עסק זעיר (וזיהוי הזדמנויות עסקיות. מ

מהגברים דיווחו כי יש  51%מהנשים לעומת  44%כי  ,יחד עם הבנק העולמי עולה OECD -ארגון ההמשותף של סקר המ
  ). OECD, 2016(להם גישה להכשרה הנדרשת להקמת עסק 

הם אותם קשיים העומדים בפני נשים בשוק העבודה בשכר: הקשיים העומדים בפני נשים בגישה להכשרה וייעוץ עסקי 
מגבלות זמן הקשורות לתפקידן כמטפלות עיקריות בילדים והטיות תרבותיות בעטיין מוגבלת יותר, גיאוגרפית ניידות 

בנוסף, הכנסתן של נשים בעלות ית. בבמסגרת חינוכן ב נשים זוכות לפחות הכשרה כלכלית הן במסגרות פורמליות והן
  עסקים נמוכה יחסית וחלקן יתקשו לעמוד בעלויות הכרוכות בהכשרה וקבלת ייעוץ. 

  

 נגישות מוגבלת לחוזי רכש  

                                                             
1 http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=70935. 
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שירותים שהמדינה או רשויות מקומיות רוכשות  - ם בגישה של עסקים קטנים לחוזי רכש רביישנם חסמים בכל המדינות, 
, וחוסר הכרות עם הליכי רכש העדר מידעחוזים המתוכננים להיקף גדול של עבודות או שירותים, באמצעות מכרזים. 

פעמים רבות הופכות את המכרזים לבלתי  ,פרק זמן מוגבל להגשת מסמכיםדרישות כגון ניסיון קודם, ערבות כספית ו
 ).Commission of the European Communities 2008 ;United States Senate, 2014(ם קטנים ובינוניים מתאימים לעסקי
מהתוצר, אך רק כרבע מחוזי הרכש הציבוריים הם התקשרויות  16%חוזי רכש ציבורי מגיעים לערך של  ,באיחוד האירופי

 ). Marechal & Morand, 2012(ישירות עם עסקים קטנים 

בארה"ב  ,כך למשלאינה נפתרת בקלות. הנגישות לרכש בעיית הנתונים מעידים שכאשר מדובר בעסקים בבעלות נשים, 
נוסדה  2000מהחוזים הממשלתיים לעסקים בבעלות נשים. יתר על כן, בשנת  5%יעד של הקצאת  1996נקבע כבר בשנת 

, היעד מעולם לא הושג והחקיקה מאמצי המדיניות על ידי הקונגרס תכנית רכש ייעודית לעסקים בבעלות נשים. חרף
       בלבד מסך ההתקשרויות  4% -כ על במסגרת חוזי רכש נשיםעסקים בבעלות עמד שיעור ההתקשרויות עם  2012ובשנת 

)United States Senate, 2014 .(  

מסקר שערכה הסוכנות לעסקים . עם זאת על פי מגדר לא נעשה פילוח של העסקים הפונים למכרזי רכש ציבורי ,בישראל
מהעסקים במדגם,  70%-עולה, כי אף שעצמאים ועסקים קטנים היוו כ 2015קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה בשנת 

בנוסף, עסקים קטנים ללא מועסקים פנו בעיקר למכרזי  עסקים אלו מהווים פחות ממחצית הפונים למכרזי רכש ציבורי.
קים פנו בעיקר למכרזים ממשלתיים. מנגד, שיעורי הזכייה במכרזים גבוהים יחסית הרשויות המקומיות בעוד שאר העס

ועומדים על כשני שליש מהעסקים הקטנים והבינוניים שניגשו למכרזים. אחוזי הזכייה במכרזים ממשלתיים גבוהים יותר 
  ). 56 - 55: 2016 ניים,כנות לעסקים קטנים ובינווסיה, היוהתעש (משרד הכלכלה מאשר במכרזי הרשויות המקומיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : מדיניות לקידום עסקים קטנים בבעלות נשים באירופה ובארה"בג'  חלק

  

  והיוועצותמעקב חקיקה ומנגנון  – מדיניות האיחוד האירופי .1
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נוסחה על ידי נציבות אשר  ,הפקודה לעסקים קטנים באירופההמסמך המכונן לקידום עסקים קטנים באירופה הינו 
האירופי ליזמות זעירה שאומץ על  הצ'רטרומעגנת בחקיקה את  רחיבהה מדהפקו. 2008האיחוד האירופי ונחקקה בשנת 

צהרת עקרונות לקידום עסקים שהוא בעיקר ה ,שאינו מחייב. מדובר בחוק 2000ידי מדינות האיחוד האירופי בשנת 
    קטנים. 

  יבוש מדיניות המעודדת עסקים קטנים ובינוניים: עקרונות לג 10 תכולל פקודהה

  ;עידוד יזמות ועסקים משפחתיים; מתן הזדמנות שניה לעסק שנכשל  

  ;הקלת הרגולציה על עסקים קטנים  

 ים לעסקים קטנים הנגשת שירותים ציבוריים באמצעות יצירת כתובת אחת המרכזת מענ )(one stop shop ;  

  ;הנגשת הרכש הציבורי  

  ;סיוע בגישה למימון  

  ;פיתוח שוק משותף בין מדינתי באירופה והקלת הגישה של עסקים קטנים לפטנטים וסימנים מסחריים  

  ;(הנגשת תכניות מו"פ לעסקים קטנים, הכשרה מקצועית לעובדים) עידוד חדשנות ורכישת מיומנויות  

  שילוב עסקים קטנים ובינוניים בקידום סביבה ירוקה ויעילות אנרגטית (למשל באמצעות מיסוי אקולוגי, מימון
  מיכון יעיל אנרגטית); 

 כה כלכלית ליצואנים יעידוד היצוא של עסקים קטנים והנגשת השוק הבינלאומי (באמצעים כגון ירידי סחר, תמ
   2).קטנים, תכניות חניכה על ידי עסקים מייצאים

  

מדגישה את הצורך בקידום יזמות של נשים, מהגרים וצעירים ומתייחסת לפער הפקודה לעסקים קטנים באירופה 
יה זו או אחרת. בהתייחס יהעקרונות המפורטים בה אינם ייעודיים לקבוצת אוכלוסמרבית המגדרי ביזמות. עם זאת 

  וביצירת תכניות חונכות.) networkingהפקודה מזכירה את הצורך ברישות עסקי ( ,לנשים

 ,יחידה לקידום עסקים קטנים וכן רשת של שליחים לענייני עסקים קטנים האירופית הקימה הנציבות ,2011בשנת 
היוועצות קבועים עם ארגוני עסקים קטנים על מנת  בכל מדינה. מטרת הרשת לקיים הליכיהממונים על ידי הממשלה 
ולסייע במעקב אחר יישום  את המדיניות בנושא עסקים קטנים בכל מדינהולתאם  , לקדםלשפר את פעולות הנציבות

פקודת העסקים הקטנים. בנוסף, אחת לשנה מתכנסת מועצת העסקים הקטנים המורכבת משליחים ממדינות האיחוד. 
  . 2009, מאז הכינוס נערך במהלך שבוע העסקים הקטנים המתקיים באירופה מידי שנה

), עקרון The Think Small Principleלחשוב בקטן" ("קרון יהעהיא גיבוש והפצה של תרומה חשובה של הנציבות 
על שלהן מבחינת פוטנציאל ההשפעה הצעות חוק לבחון החברות באיחוד האירופי מדינות את הנציבות וכן את ההמחייב 

מדובר בתהליך של סינון ובדיקה של  הצעות חוק  על מנת להבטיח שלא יוכבד הנטל הרגולטורי עליהם. ,עסקים קטנים
חוקים המתייחסים לבטיחות  :שיש להן השפעה על עסקים וקביעת עקרונות מקלים או פטורים לעסקים קטנים וזעירים

מוצרים, בטיחות מוצרי מזון, תקנות בטיחות וגהות בעבודה ורגולציה להגנה על הסביבה. כאשר מדובר בהליכים 
  מקדמת הנציבות גישה של דיווח מצומצם ופשוט יותר לעסקים קטנים.  ,דו"חות ומסמכיםמנהליים, הגשת 

  :האיחוד האירופיכמה דוגמאות ליישום העיקרון בחקיקת להלן 

  15-פטור מהתקנת מערכות בקרה לכלי שיט שאורכם פחות מ ,למשל -מאסדרה לעסקים קטניםפטור מתן 
  או למשאיות בבעלות עסקים קטנים הנעות באזורים מוגבלים. ,מטר

 כגון בחקיקה הדורשת מעסקים להתקין שילוט בנושאי גהות ובטיחות  -הארכת הוראות מעבר לעסקים קטנים
בעסק או תקופת מעבר של שנתיים לחברות קטנות בענף הבניה ביישום תקנות חדשות הנוגעות לשדרוג ציוד 

  עבודה. 

  מתן פטור זמני למובילים קטנים מחקיקה המתייחסת לשעות עבודה ומנוחה.  -ניפטור זממתן  

 גיבשה הנציבות עקרונות שונים לפי גודל  ,בתחום הגנה על מידע ושקיפות -חקיקה ייעודית לעסקים קטנים
הוציאה הנציבות הנחיה  2006-דוגמא נוספת: בהעסק כאשר רמת המחויבות של עסקים קטנים נמוכה יותר. 

ושא כללי גביית מע"מ אחידים במדינות האיחוד האירופי. החוק מאפשר למדינות לגבש מודלים פשוטים בנ
 )European Commission, 2011 ( יותר לגביית מע"מ מעסקים קטנים, כגון קביעת תעריף מוזל או אחיד

                                                             
  לפרטים ר' אתר הנציבות האירופית 2
 act_en-business-environment/small-friendly-https://ec.europa.eu/growth/smes/business. 
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במסגרת דברי  ,וקטנות" לפית "מבחן ההשפעה על חברות קבעה בריטניה א ת העסקים הקטנים לאירופהבעקבות פקוד
יש חובה להתייחס להשפעת החוק על מגזר העסקים הקטנים  ,ההסבר להצעות חוק המועלות לפרלמנט הבריטי

הקמת מערכת ממוחשבת המעבירה מידע לעסקים קטנים לגבי הצעות  -והבינוניים. אסטרטגיה אחרת ננקטה בגרמניה
  חוק וחוקים שיש להם השפעה על עסקים קטנים. 

. תכנית אירופה 2020הליך היוועצות לגיבוש פקודה חדשה כחלק מתכנית אירופה האירופית ערכה הנציבות  2014שנת ב
קידום החינוך ליזמות; הסרת חסמים בירוקרטיים ופיתוח מנגנוני חשיבות עקרונות בנושא יזמות:  3מדגישה  2020

   3.צת תרבות יזמית ועידוד דור חדש של יזמיםתמיכה המתייחסים לשלבים השונים בהקמה ופיתוח של עסקים; הפ

הפורטל  הפורטל האירופאי לעסקים קטנים.מידע ולקדם יזמות מפעילה נציבות האיחוד האירופי את  להנגשתבמאמץ 
  . 4ייעוץ עסקי ועוד ,כולל מידע על פעילות הנציבות, מידע לעסקים לגבי אפשרויות מימון, חקיקה לפי ענפים כלכליים

  לקידום עסקים קטנים בבעלות נשים בארה"בחקיקה  .2

האשראי כלפי נשים. ניקוד של המאה הקודמת נאבקו ארגוני נשים בארצות הברית באפליה שיצרו כללי  70-בשנות הכבר 
) האוסרת על אפליה על רקע מגדר וסטטוס ECOAנחקקה פקודת שוויון הזדמנויות באשראי ( 1974-יא לכך שבהמאבק הב

  גם לאיסור אפליה על רקע גזע, מוצא, דת ועוד. מאז הורחבה הגדרת האפליה בחוק והוא מתייחס  1976-אישי (נישואין). ב

לחתימת גבר כתנאי מקדים אז נחקק החוק לעסקים בבעלות נשים ששם קץ לדרישה  ,1988נקודת הציון הבאה הינה שנת  
אלף  50החוק קבע מסלול הלוואות קטנות של עד  ,במדינות שונות. בנוסף היתה נהוגהש , דרישהאה לנשיםלמתן הלוו

  SBA -מהלוואות ה 57%. לפי הערכה שנעשתה, נשים מצליחות לקבל SBA)( דולר במסגרת הסוכנות לעסקים קטנים
  ). United States Senate, 2014לבד מההלוואות הרגילות (ב 16%לעסקים קטנים לעומת 

  שני חוקים נוספים המתייחסים להסרת חסמים העומדים בפני עסקים בבעלות נשים נחקקו בשנים האחרונות. 

, נקבע גם כי על סקת ברגולציה פיננסיתופרנק שנחקקה בעקבות משבר האשראי וע-, במסגרת רפורמת דוד2010בשנת 
  מוסדות מלווים לאסוף ולפרסם נתונים אודות הלוואות שניתנו לעסקים קטנים בבעלות נשים ומיעוטים. 

ת ואפשרה מימון של נוטחויהתקבלה חקיקה שהקלה על פלטפורמות מימון המונים בכך שהקלה בדרישות לב 2012בשנת 
היה ניתוח של  ,הרקע לחקיקה).  The Jumpstart Our Business Startups 2012 (JOBS) Act( משקיעים שאינם מוכרים

לעומת  69.5%  כי שיעור ההצלחה בגיוס מימון של נשים עמד על ,אשר הראה 2009-2012פלטפורמה למימון המונים בשנים 
מההשקעות של נשים במימון המונים  40%כמו כן נמצא כי ). United States Senate, 2014 :13בלבד בקרב גברים ( 61.4%

המחקר הצביע על הפוטנציאל של מימון המונים בלבד מימון של גברים ליוזמות נשיות.  22%לעומת  יזמותהופנו לנשים 
  ). שם(עבור עסקים בבעלות נשים 

אך יש בה פוטנציאל להקל על  ,אהבמלולא יושמה החקיקה עדיין  2014, נכון לשנת על פי דוח ועדת הסנאט האמריקאי
  גיוס מימון המונים על ידי נשים ועל נשים כמשקיעות בפלטפורמה זו. 

  

  ה ושרידות של עסקים בבעלות נשיםחמיצארגון המדינות המפותחות: דגש על  .3

 קבוצות, כולל המלצות מפורטות לעידוד יזמות בקרב נשים, מיעוטים ומבוגרים 2015בשנת   OECD-מסמך שפרסם ה
עסקים בבעלות קבוצות אלה קטנים יותר  ,באופן טיפוסיזאת על רקע ממצאים לפיהם יותר להקים עסקים.  ותהמתקש

  ובעלי מחזור הכנסות מצומצם יותר.

להצמחת  ,את הדגש מהקמת עסקים לעסקים קטנים בבעלות נשים ולהסיט קורא לשנות את הציפייה בנוגע ארגוןה
העסקים ולהשתחרר לשים דגש על איכות על הצורך  ארגוןכן מצביע ה ר השרידות שלהם. עסקים בבעלות נשים ושיפו

  קטנים. זעירים ומהתפיסה לפיה פיתוח יזמות בקרב נשים צריכה להתמקד בעסקים 

אלא  מבחינת החסמים עמם יש להתמודד.  ההמלצות המפורטות במסמך דומות להמלצות לעידוד הקמת עסקים קטנים
צריך להתמקד לא רק תכניות חונכות וליווי, הנגשת מימון ומיומנויות עסקיות  -אסטרטגיות המוכרותשהשימוש ב

                                                             
  .  plan_en-entrepreneurship/action-https://ec.europa.eu/growth/smes/promotingאתר הנציבות האירופית  3

  .ex_en.htmbusiness/ind-http://ec.europa.eu/smallלפורטל האיחוד האירופי לעסקים:  4
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במסמך שפרסם לאחרונה, העוסק בעסקים ).  ,2015OECD(הקמה, שרידות וצמיחה  -בפתיחת העסק אלא בכל שלבי חייו
נוניים במיוחד בתעשייה המסורתית מצביע הארגון על הצורך להתמקד בהצמחת עסקים בי ובינוניים בישראל, קטנים

. מדובר שניתן לאמץ בישראלהפועלות במדינות אירופה האצה לעסקים תכניות ומביא דוגמאות ל בישראל והמעורבת
. תכנית מסוג זה קיימת בטכניון במאיצי עסקים המתמקדים בהקניית מיומנויות ניהול ושיווק והכוונת עסקים ליצוא

  ). OECD, 2016b:ch.8(לפרטים ר'  המודל במוסדות נוספים להשכלה גבוההוהארגון ממליץ לשכפל את 

  

  פעולות שעושות מדינות שונות להסרת החסמים בפני עסקים קטנים בבעלות נשים .4

יתייחס לחסמים  . הדיוןונדון בהם בעמודים הבאים נציג דוגמאות ממדינות שונות לעידוד עסקים קטנים בבעלות נשים
  ב' של המסמך. עליהם הצבענו בחלק 

  חסמי מימון ואשראיהתמודדות עם א. 4

העמדת ערבות יכולת לגייס הון התחלתי לפתיחת העסק,  -כאמור, חסם מרכזי העומד בפני עסקי נשים הוא חסם המימון
  הלוואות למימון ביניים בעת קשיי תזרים וגיוס הון להרחבת העסק. כספית, 

האסטרטגיה המרכזית שנוקטות מדינות להבטיח נגישות למימון הינה הקמת קרנות או קופות ייעודיות למתן אשראי 
פיתוח מנגנונים של  -מגמה שהחלה בשנות השמוניםזאת בהמשך לבבעלות נשים. ובינוניים והלוואות לעסקים קטנים 

ליזמים זעירים המתקשים לגייס מימון בשוק  הניתנות ,יחסיתהלוואות בסכומים קטנים  - )micro financeמימון זעיר (
כאמצעי מרכזי גם כיום מימון זעיר נתפס  המימון הזעיר צמח כחלופה לבנקים לפיתוח במדינות העולם השלישי.  החופשי.

    5.ניקיימא ושיפור החינוך והרווחה של אוכלוסיות בעו-והוא כולל יעדים כגון פיתוח בר מאבק בעוני במדינות מתפתחותל

וכן לגבי היבטים שונים  במהלך השנים התפתחה ביקורת על יעילותם של מנגנוני מימון זעיר ככלי מרכזי למיגור העוני
בפעילותם: הצורך לסבסד ארגוני מימון זעיר, תרומתם לעצמאות כלכלית של הלווים, שיעורי הריבית ותנאי ההלוואות 

להרחבה בנושא הקושי להעריך את תוצאות הכלי לטווח ארוך (ו , תפקיד המדינה בפיתוח מימון זעירקיםפשמס
  ). 2012 ,ירון ופיטשהוא מעורר ר'  ביקורתהתפתחות המימון הזעיר וה

גם במדינות המערב לכך ש ההביא ,של קבוצות מיעוט, אוכלוסיות בעוני ונשים לאשראי נגישות המוגבלתהעם זאת, 
 מקומיים ובינלאומיים ארגוניםכיום מעניקים מימון זעיר  לעסקים קטנים.אשראי זעיר המיועד גופים המספקים פועלים 

   בנקים.ו , מוסדות אשראי זעיררווח, קרנות ממשלתיות ללא כוונת

הסוכנות לעסקים  דוגמא לצורה בה פועל מימון זעיר במדינות מפותחות כיום ולשיעורי ההלוואות הניתנים מספקת
ייעודי לעסקים קטנים הכולל אשראי והלוואות גישור  מערך מימון זעירהסוכנות מפעילה  ) בארה"ב. SBA( קטנים

 ,רכישת ציוד ומלאי, שיפוצים והון התחלתי -אלף דולר. ההלוואות יכולות לשמש לכל מטרה כמעט  50בסכומים של עד 
מרכזי עסקים קטנים לנשים  100-הסוכנות מפעילה ברחבי ארה"ב כשנים מיום לקיחת ההלוואה.  6וניתן להחזירן עד 

גישים את ההלוואות לנשים. דוח ועדת הסנאט האמריקאית לענייני  עסקים בבעלות נהמעניקים סיוע בתחומים שונים ומ
כבר לא עומדים בתנאים  ןעל מנת לתת מענה לנשים שעסקיה ,אלף דולר 200-נשים המליץ להגדיל את סכום המימון ל

להגמיש את תנאי המימון כדי הומלץ כן  .יין מתקשות לקבל הלוואות בשוק החופשילקבלת הלוואות זעירות, אך עד
המלצות אלה עולות בקנה אחד עם   United States Senate, 2014(.6(להתאימם לצרכים האינדיבידואלים של הלוות 

תכניות המתמקדות  -"תכניות שלב ב'"-ת הדגש של תכניות המימון הזעיר להקוראות להסט , OECD-המלצות ה
    ). OECD, 2015:89-90( מיומנויות פיננסיות שיסייעו לנשים לקבל אשראי בנקאי לצד הקניית בהצמחת עסקים

מתייחסות למדיניות המתמרצת השקעות בעסקים  ,להתמודדות עם חסמי מימון   OECD-המלצות נוספות של ארגון ה
טק. מדובר -ביוהטק ו-בדומה לאנג'לים הפועלים בתחומי ההי ,קטנים בבעלות נשים ויצירת רשתות של משקיעים

באמצעים כגון תמריצי מס למשקיעים בעסקים קטנים בבעלות נשים, יצירה וסבסוד של רשתות משקיעים, העמדת מימון 
  ). שםתואם של המדינה למשקיעים והעמדת ערבות מדינה כדרך להנגיש אשראי עסקי (

בדרך כלל רכיב אחד בתכניות מקיפות יותר לסיוע להקמה והצמחה של עסקים קטנים. הוא מימון לעסקים קטנים כיום 
  . 1לדוגמאות לתכניות מימון ייעודיות לעסקים קטנים בבעלות נשים וקובצות מיעוט באירופה ר' נספח מס' 

                                                             
  MIXוארגון    /http://www.positiveplanet.ngo/enהמוביל את הנושא  PlaNet Financeלדוגמא ר' אתרי ארגון הגג  למימון זעיר  5

 .   https://www.themix.org/frontpage הפועל ליצירת ידע ושיפור שירותי מימון זעיר בעולם

business/how-https://www.sba.gov/starting-לאפשרויות המימון שמציעה הסוכנות ר' באתר הסוכנות האמריקאית לעסקים קטנים  6
businesses-owned-types/women-business/business-start.( 
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  ) Crowd fundingמימון המונים (

ת למימון המונים, המאפשרות גיוס כסף מהציבור אסטרטגיה שנמצאת בתנופה בשנים האחרונות הינה עידוד פלטפורמו
 הרחב להקמת עסק או לפיתוח פרויקט באמצעות אתר אינטרנט. 

למימון המונים יתרונות רבים עבור עסקים קטנים: עלויות מימון ותיווך נמוכות, הערכה בלתי פורמאלית ופחות יסודית 
סוגי מימון המונים: תרומות, תמורה (המשקיעים  4אחר השימוש בכסף. ישנם מוגבל מעקב ושל התכנית העסקית 

המשקיעים מונעים  ,של המימוןהסוגים הראשונים  3-מקבלים תמורה בערך נמוך מהשקעתם), הלוואות והון עצמי. ב
  לכן הם מתאימים במיוחד לעסקים קטנים בבעלות נשים ומיעוטים.  ,ממוטיבציות רגשיות וחברתיות

משום שלפלטפורמות  ,ר בכלי מימון חדש יחסית, אך כבר מתברר שלמדינות יש תפקיד חשוב בו: דרושה רגולציהמדוב
המידע מוגבל ויש צורך בחובות גילוי  ,הישימות של הפרויקטים הממונים. בנוסףמידת מימון המונים אין כמעט שליטה על 

תומכת מימון המונים, מדיניות יכולה לעודד מודעות מובנות שיבטיחו שלמשקיעים יש מידע מספק. מעבר לרגולציה 
  הכשרה של משקיעים. בציבורית למימון המונים ולספק הכשרה לכך כחלק ממערכי ההכשרה והייעוץ לעסקים קטנים וכן 

מצביע על חשיבות הכלי עבור עסקים בבעלות "Kickstarter"  פלטפורמת מימון ההמוניםניתוח מגדרי של מחקר שערך 
זאת בשל העובדה שלמימון המונים פוטנציאל להפחית  חסמים והטיות תרבותיות המאפיינות את שווקי המימון נשים. 

ממובילי הפרויקטים  35%-מהמשקיעים בפלטפורמה ו 44%נשים הן על פי המחקר,  ).Marom et. Al, 2016(המסורתיים. 
בממוצע, גברים מבקשים ומגייסים אמנם ). 6% -ושיעור המשקיעות בהון סיכון 20%-(זאת בעוד שיעור האנג'ליות הוא כ

הצלחה גדולים שיעור מימון גבוה יותר מנשים, גם כאשר מדובר ביזמים בודדים וגם בזוגות. עם זאת, נשים נהנות משיעורי 
שערכו פילוח כמציבות יעדי מימון נמוכים יותר, אולם גם  נשיםשיערו שהדבר נובע מהעובדה שהחוקרים יותר בגיוס. 

  .שהציבו להגיע ליעדמגברים לפי שיעור המימון המתבקש, נשים הצליחו יותר מגדרי 

בעלי , בדומה לשיעורן בקרב 35% -שנבדקומהיזמים, ובכלל הפרויקטים  30%בפרויקטים של יזמים יחידים, נשים היוו 
  בארה"ב. העסקים 

בתחומים  גדרי בתחומי היזמות של הפונים והפונות למימון המונים וכן של המשקיעים. מבידול המחקר מצביע על 
א נמצ -גברים. בתחומים מזון, אופנה, ריקוד וביגודשפנו לאתר היו מהיזמים  85%-90%-טכנולוגיה, משחקים וקומיקס, כ

כאשר גברים נוטים יותר לתמוך בתחומים  ,חלקים לפי תחומים אלהנרב נשי מובהק. גם המשקיעים והמשקיעות 
  .בתחומים ה"נשיים" -ה"גבריים" ונשים

בתחומי עוד נמצא כי . בלבד במיזמים של גבריםמאשר  -כן נמצא שנשים נוטות להשקיע יותר במיזמים של נשים וגברים
  ). Marom et. Al, 2016( היזמות הגבריים, שיעור המשקיעים הגברים התומכים ביוזמות של נשים נמוך במיוחד 

. דוגמאות לכך הם פלטפורמות מימון המונים ייעודיות למיזמים של נשיםהפעלת מגמה של ניכרת לאחרונה כי  ,נציין
  Portfolia; Plum Alley.MoolaHoop;   הבאים: האתרים

  קרנות הון סיכון

במימון משותף של חברות ) Private Equityהן קרנות הון סיכון ( ,אמצעי נוסף לעידוד עסקים קטנים ובינוניים בעולם
ה לרווח עם יעסקיות ומדינות. בניגוד להלוואות, מדובר בהשקעה בעסקים, לעיתים תוך מעורבות בניהולם, תוך ציפי

הצלחת העסק או התרחבותו. בחלק מן המדינות, כגון איטליה, המדינה מזרימה הון לקרן. באחרות, כגון הולנד, המדינה 
. צורת השקעה זו נפוצה גם הניתנות למימוש בתנאים מסוימים במקרה של הפסד ,הון סיכון מעמידה ערבויות לקרנות

   7טק, אולם אינה מיושמת בתחומים אחרים.-בישראל בענף ההי

  

  כלים נוספים למימון עסקים קטנים

, על )P2P( תיםהלוואות עמיהוא  ,ל נשים להשיג אשראישועוקף את הקושי כלי מימון נוסף הנגיש יותר לעסקים קטנים 
הריביות  מדובר בהלוואות שאנשים פרטיים נותנים אחד לשני בפלטפורמה מאובטחת.  בסיס פלטפורמה אינטרנטית.

. שוק הלוואות העמיתים אך הקריטריונים גמישים ונוחים יותר ,בדרך כלל גבוהות מעט מריבית בנקאיתבהלוואות אלה 
  ). :OECD, 2015 97-98( 2012מיליון אירו לחודש בשנת  20במדינות האיחוד הוערך בהיקף של 

                                                             
 . 2012להקמת מנגנון דומה בישראל ר' כהנוב, ספטמבר  לפרטים אודות שימוש בכלי לעידוד עסקים קטנים והצעה 7
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מתייחסות לקשיי שרידות של עסקי נשים וכוללות אמצעים כגון סיוע והקלות הנוגעות למימון אסטרטגיות אחרות 
ברוח הפקודה  ,בנושאחקיקה  ם וכן בהליכי פשיטת רגל.במיסוי של עסקים חדשים, סיוע לעסקים המצויים בקשיי תזרי

כוללת הקלות בהעברת בעלות על עסקים קטנים (אוסטריה), הקלות  ,האירופית לעסקים קטנים שנקטו מדינות אירופה
השנים הראשונות להפעלת העסק (צרפת), הקמת רשתות בטחון לחברות קטנות שנקלעו לקשיי  3-מס ליזמים עצמאיים ב

בלגיה ואסטוניה), קיצור הליכי פשיטת רגל לעסקים קטנים (דנמרק), חוק חדלות פירעון המקל על פשיטת רגל תזרים (
  ).European Commission 2011 ;2012 ,(משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ,(לטביה)

דוגמא לניסיון להתמודד עם קשיי תזרים המזומנים ממנו סובלים עסקים קטנים היא הנחייה (דירקטיבה) של נציבות 
 מגבילה את תקופת הפיגורפיגור בתשלומים לעסקים קטנים. ההנחיה המתייחסת ל ,2013משנת האיחוד האירופי 

מחויבים הרוכשים בתשלום  ,ם. לאחר המועד הקובעיו 60-יום ולרוכשים פרטיים ל 30-בתשלום עבור רוכשים ציבוריים ל
  ). 2012, דצמבר עשייה, המסחר והתעסוקהריבית  (משרד הת

 יזמותשכחלק מפעילותם משדכים בין משקיעים ל ,בנוסף, פועלים אתרי אינטרנט ייעודיים לעסקים קטנים בבעלות נשים
מתמקד בעסקי נשים שהם בעלי פוטנציאל לצמיחה ומקדמים רשתות עסקיות המציעות גם מימון.  דוגמא למיזם כזה ה

הארגון העוסק בהאצת הצמיחה של יוזמות עסקיות על ידי העמדה . Endeavor Globalופעילות בינלאומית הוא הארגון 
מרחבי העולם, מחבר בעלות עסקים של הון חברתי וכלכלי לרשות היזמות  וקישורן לרשת של משקיעים. הארגון מאתר 

-2013חונכים מהעולם העסקי ולבין משקיעים. מטרת הרשת היא סיוע בצמיחה כלכלית לטווח ארוך.  בשנים בינן לבין 
 The Bostonמיליון דולר ( 332באמצעות הארגון  יזמותגייסו  2012ומשקיעים. בשנת  יזמות 2700-הארגון קישר בין כ 2012

Consulting Group,  2014 .( 

  

  ום עסקי נשיםעסקיות כמנוף לקיד רשתותב. 4

מונה בין המלצותיו לקידום עסקי נשים את הצורך לסייע לנשים לבנות רשתות תומכות עסקים בקרב   OECD-ארגון ה 
. מחקר שנערך בנושא תכניות חונכות ואימון עסקי לנשים הפועלות בפלטפורמות OECD, 2015) (הקהילה העסקית הרחבה 

מצביע על הערכה חיובית של התכניות. התועלת העיקרית עליה הצביעו הנשים שהשתתפו במחקר היתה קבלת  ,אינטרנט
  ).  OECD, 2015:118תמיכה רגשית וחשיפה לנקודת מבט נוספת ככלי לפתרון בעיות (

קטנים עסקים קידום רשתות העוסקות בת הקמהיא  ,יוזמה מרכזית של נציבות האיחוד האירופי בשנים האחרונות
), רשת של שגרירות יזמות, רשת של חונכות לעסקים WESבבעלות נשים: הרשת האירופאית לקידום יזמות נשים (

   8.בבעלות נשים ופלטפורמה אינטרנטית המרכזת את כל המידע בנושא עסקים קטנים של נשים

 מדובר ברשת לפיתוח עסקים של נשים. The European Network of Mentors for Women Entrepreneursכך לדוגמא הרשת 
. המטרה היא לסייע לנשים בשלבים הראשונים אירופה , המספקת גישה לחונכות עסקית לנשים ברחבי2011-שנוסדה ב

של הקמת עסק. הרשת מפרסמת באתר שלה מכרזים הנערכים ברחבי אירופה. לארגון הנהלה בינלאומית המורכבת 
דוגמאות  OECD .9-הורדי כלכלה ותעסוקה ביבשת, סוכנויות לקידום עסקים קטנים מנציגים של הנציבות האירופית, מש

  . 2לתכניות לבניית רשתות עסקיות לנשים במדינות אירופה ר' נספח מס' 

  

מחקר שערכה קבוצת בוסטון מנסה למפות את הגורמים להצלחת רשתות :  הגורמים להצלחת רשתות עסקיות של נשים
  גורמים חיוניים להצלחה:  3עסקיות של נשים. המחקר מצביע על 

לרשת עסקית צריכות להיות מטרות מוגדרות וקהל יעד מוגדר, ואין להסתפק רק בעצם יצירת קשרים חדשים  -המטר
  סיוע בהגדרת מטרות עסקיות. למשתתפות ברשת. למשל מטרות כמו גישה למימון,

                                                             
8 for/women_en-work-entrepreneurship/we-http://ec.europa.eu/growth/smes/promoting  

9 entrepreneurs-women-for-mentors-of-network-http://www.seecel.hr/european .  

המספקות מידע, הכשרה וקשרים:  יזמותשתי דוגמאות נוספות לקהילות אינטרנטיות של נשים 
http://femaleentrepreneurassociation.com/about/  ;entrepreneurs-https://www.entrepreneur.com/topic/female  
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גורם עם נשימה ארוכה ומחויבות לנושא,  -גורמים: מי מייסד ומנהל את הרשת 3-מי משתתף ברשת? חשיבות ל -הכלה
  מחויבות גבוהה של המשתתפות והמשתתפים וגיוון חברתי של המשתתפות המבטיח עושר רעיוני. 

רשת שתאפשר הן תקשורת פורמלית והן  -. ההמלצהניהןביהדרך בה המשתתפות ברשת יקיימו קשר  -אינטראקציה
   ). The Boston Consulting Group, 2014( תקשורת בלתי פורמלית. גמישות בערוצי הפניה ושעות ההתקשרות.

  
  
  
  ) המשלבות הכשרה, תמיכה ומימוןOne-stop-shopתכניות הוליסטיות (ג. 4

המספקת את כלל שירותי התיווך ) one stop shop( "תחנה אחת"מודל נפוץ שמפעילות סוכנויות מדינתיות הוא המודל של 
מידע, הכשרה, גישה למימון וליווי עסקי. למודל שני יתרונות ברורים: האחד, צמצום  -הנחוצים לעסקים קטנים

ים שונים לצורך מרכאשר הן צריכות לאתר ולפנות לגו סקהבירוקרטיה עמה נאלצות להתמודד נשים המעוניינות לפתוח ע
 tailorומיקוד הסיוע שניתן לכל אחת לפי צרכיה ( יזמותמימון, ליווי או הכשרה. השני, ראיה כוללת של הצרכים של ה

made .(  

מרכזים ליזמות  100-רשת של כ -ארה"במפעילות מרכזים ליזמות נשים בפריסה ארצית. ב ,שתי מדינות, ארה"ב וגרמניה
. המרכזים 90-על פי הפקודה לעסקים בבעלות נשים במהלך שנות ה הנשים הפרוסה כמעט בכל מדינות ארה"ב הוקמ

מחצית  ) ולשירותיה.SBAמציעים שירותים שונים ומקשרים בין הנשים המגיעות למרכז לסוכנות לעסקים קטנים (
  ).United States Senate, 2014( מתקציבם מגיעה ממימון פדרלי ומחצית מתרומות

פועלת בכל המדינה כ"תחנה  והיא 2004-הסוכנות נוסדה ב. )BGAהסוכנות הלאומית ליזמות נשים (פועלת   גרמניהב
משרדי ממשלה: משרד החינוך והמחקר,  3-. מימון הסוכנות מגיע מיזמותשים אחת" למתן מידע ושירותי תמיכה לנ

 ה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער. המשרד למדע וטכנולוגיה והמשרד למשפח

פעילות, ולגורמים רלוונטיים בממשלה ובקהילה העסקית.  יזמותמעוניינות להקים עסקים, להסוכנות פונה לנשים ה
הפעילות מנוהלת על ידי ועדת היגוי משותפת לשרי ממשלה ונציגי הסוכנות. הסוכנות יוזמת ומתאמת יוזמות משותפות 
 ומקדמת מדיניות לתמיכה בנושא יזמות עסקית נשית. הסוכנות אוספת מידע לגבי צרכים עסקיים של נשים ותרגמת אותו

  לקידום מדיניות התומכת בעסקי נשים.  סנגורלפעולות 

שירותי הסוכנות מותאמים לצרכים הייחודיים של נשים בעסקים וכוללים מגוון פעילויות: ריכוז מידע (כולל קו חם), 
ה פרסומים כגון מדריכים לנשים להקמת עסקים,  אימון, חונכות, הכשרות ופיתוח רשתות עסקיות. אתר הסוכנות הוא במ

מאגרי מידע לאומיים בהם רשומים כאלפיים ספקים המתמחים בשירותי ייעוץ וליווי  3מרכזית לחילופי מידע. הוא מכיל 
  . יזמות. כן מתפרסמים בו אירועים, כנסים, ירידי מסחר והכשרות לנשים יזמותעסקי לנשים, מרכזי מידע וסיוע לנשים 

ים שירותי ליווי עסקי, מרכזים ליזמות נשים, ומוסדות ממשלתי , ספקייזמותשותפויות עם  2000-הסוכנות יצרה כ
נוספות דוגמאות   10כזי בגרמניה לקידום נשים בעסקים.הסוכנות הפכה לגורם המרועסקיים התומכים ביזמות נשים. 

   .3לתכניות הוליסטיות לעידוד יזמות נשים באירופה ניתן למצוא בנספח מס 

  

  והטכנולוגיהקידום יזמות נשים בתחומי המדע 

גם בתחום העסקים ישנו בידול מגדרי עמוק, הנובע  מסוציאליזציה מגדרית ודפוסי הפעילות של נשים וגברים בשוק 
העבודה: מסלולי הלימוד שבוחרות נשים, הבידול האנכי והאופקי בתעסוקה (כלומר ריכוזן של נשים במקצועות 

עבודה וסטראוטיפים מגדריים לפיהן -ת המקשה על איזון ביתמסוימים ובתחתית פירמידת השכר), סביבת עבודה גברי
נשים נתפסות כפחות מתאימות לסביבת עבודה מתקדמת טכנולוגית. על כך יש להוסיף קשיי גיוס הון (במיוחד כאשר 

העדר גישה לרשתות עסקיות בתחומי המדע  -נדרשת השקעה גדולה בפיתוח מוצר)  ומה שמכונה חסמים "רכים"
 Europeanותפיסה עצמית של נשים לפיה חסרים לנשים כישורי יזמות ( יזמותה, מחסור בהכשרה לוהטכנולוגי

Commission, 2008  ;2015OECD,  מדינות באירופה מפעילות תכניות לקידום יזמות נשים במדע  11). לפחות
הנציבות האירופית לקידום  . צעדים נוספים עליהם ממליצה4וטכנולוגיה. לדוגמאות לתכניות מסוג זה ראו נספח מס' 

  טק הינם:-יזמות נשים בהי

  בתחומי חדשנות טכנולוגית; יזמותאיסוף מידע דקדקני ומפורט אודות נשים  

 והענקת פרסים; יזמותיצירת רשתות של  -הגדלת הנראות של פעילות נשים בתחום  

                                                             
10 http://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/home_node.html. 
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 ;יצירת רשת אירופית של אנג'ליות  

 סיכון;-ל נשים כיצד לגשת להוןהקמת קרנות מימון מיועדות לנשים והכשרה ש  

  ברמת המדינה והקהילה; יזמותהעלאת מודעות לצרכים של  

 )  הגדרת יעד מדיניות ברור של קידום נשים בתחוםEuropean Commission, 2008;  2015 OECD,.( 

  .4לדוגמאות לתכניות לקידום יזמות נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה ר' נספח מס' 

    

    

  העוסקות בשיפור הנגישות של רכש לעסקים קטנים בבעלות נשיםתכניות ד. 4

עסקים קטנים בכלל, ועסקים קטנים בבעלות נשים בפרט, מתקשים לזכות בחוזי רכש ציבוריים או בחוזים כאמור, 
בדבר חשיבות הנגשת הרכש הציבורי רחבה עם זאת, קיימת הסכמה לאספקת סחורות ושירותים עבור תאגידים גדולים. 

  הכלכלה כולה. עבור ו םלעסקים קטנים כמנוע צמיחה עבור

הנגשת רכש שניתן לנקוט לאסטרטגיות מרכזיות  כמהעל  מצביעים ,וחוקרים העוסקים בתחוםנציבות האיחוד האירופי 
האחד, הפשוט לביצוע, הינו  .יצירת הזדמנות שווה לעסקים קטנים ובינוניים בתחרות על מכרזים ממשלתיים -ציבורי

. השני, שהוא מסובך יותר משום שהוא םמכרזי ופישוט הליכי באמצעות פורטלים מקווניםבדבר מכרזים הנגשת מידע 
כך שעסקים קטנים יוכלו להשתלב לחלקים גדולים פיצול מכרזים דורש שינוי שיטת המכרזים הנוהגת ברב המדינות, הוא 

בה את הרכש הציבורי, לפיה יעילות כלכלית מושגת מדובר בצעד הנוגד את התפיסה הכלכלית שעיצ בחלק מהמכרז.
אסטרטגיה שלישית היא בניית מכרזי רכש שיקלו או יתמרצו התקשרויות של  באמצעות התקשרויות בחוזים רחבי היקף.

. אסטרטגיה רביעית מתייחסת לצורך בהכשרת פקידי רכש הספקים הגדולים עם קבלני משנה שהם עסקים קטנים
  ). ,Commission of the European Communities, 2008  ;2012 Marechal & Morand(  קים קטניםלהתאמת מכרזים לעס

  האיחוד האירופילעסקים קטנים במדינות  שהתאמת מדיניות הרכ

להנגשת רכש ציבורי לעסקים קטנים.  הנציבות קובעת כי הדרך למתן קוד  נציבות האיחוד האירופיפרסמה  2008בשנת 
ועל  צעדים מומלציםסדרה של הזדמנות הוגנת לעסקים קטנים אינה חקיקה, כי אם שינוי תרבות הרכש. הדוח מצביע על 

 Commission of the(הנקודות העיקריות המפורטות בקוד דוגמאות ליישום . להלן שונות מדינות תקטוושנאסטרטגיות 
European Communities, 2008 .(  

  )procurement-eעידוד רכש באינטרנט (

פרסום מכרזים בפלטפורמה אינטרנטית הופכת אותם לנגישים לציבור רחב ומאפשרת גישה זולה ומהירה לעסקים קטנים. 
את הרכש האינטרנטי באמצעות: יצירת רב מדינות אירופה מפעילות אתרי רכש ציבורי. הנציבות מצביעה על הצורך לשפר 

קורת גג אחת לכל המכרזים (של המדינה, המשרדים השונים והרשויות המקומיות); תרגום המכרזים לכמה שפות כך 
שיאפשרו גישה לעסקים ממדינות אחרות באיחוד; יצירת מנגנונים של התראות דוא"ל כשמתפרסמים מכרזים ושיפור 

 Electronic tenderingי מכרזים ולנהל את ההליך כולו רק באמצעות האינטרנט (האפשרות של ספקים להגיש מסמכ

facility .(  

  קא במזרח אירופה: ומודלים מומלצים פועלים דו

כל המכרזים הציבוריים מתפרסמים באתר אחד שהגישה אליו אינה כרוכה בתשלום. האתר מאפשר קבלת  ,בלטביה
  התראות יומיות לגבי מכרזים שמתפרסמים בו.

  קיים מרשם אינטרנטי אחד המרכז את כל הרכש הציבורי במדינה. ,באסטוניה

ר איתור מכרזים לפי שילובים שונים של א מפעילה אתר אחד לכל הרכש הממשלתי ובו מנוע חיפוש מתקדם המאפשליט
  ).,Commission of the European Communities 2008רסם גם באנגלית (תפקריטריונים. המידע מ

  

  -קטנים פיצול מכרזים לחלקים

החוק האוסטרי מקנה לגופים ציבוריים את האפשרות להחליט על פיצול מרכזים, תוך התחשבות בהשלכות הכלכליות 
  טכניים הכרוכים בכך;וההיבטים ה
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מעוגן בחוק הוא פיצול מכרזי רכש ציבורי ליחידות קטנות, כאשר לרשויות שיקול דעת והן יכולות להחליט בצרפת, הכלל ה
במידה ופיצול המכרז יגביל התחברות, יהפוך את הרכש לבלתי כלכלי או לבלתי בתנאים מסוימים: על מכרז רחב (גלובלי) 

  אשר יש קושי להבטיח את ביצוע החוזה במידה ויפוצל;טכנית או כ אפשרי מבחינה

חוזי בינוי גדולים מפוצלים כך שעבודות הדורשות התמחות כגון חשמל,  ,באירלנד ובמדינות נוספות באיחוד האירופי
שירותים מכאניים או עבודות מדידה מוצעות במכרזים נפרדים, כאשר הספקים הקטנים נדרשים לעבוד יחד תחת הזוכה 

חוסכת הראשי האחראי על תיאום הפרויקט. שיטת פיצול כזו מאפשרת גישה של עסקים קטנים למכרזים ובו זמנית 
  לרשות את ההתמודדות עם תיאום בין ספקים רבים. 

הליך לפיו פקידי רכש ציבורי בוחנים ומנתחים מכרזים לפני פרסומם ומגישים המלצות לפיצול חוזים כאשר נקבע  ,בליטא
  ).Commission of the European Communities, 2008( הדבר ניתן

   -ומכרזי מסגרת יחידמכרזים המאפשרים גישה לקבוצת עסקים כמתחרה 

הנציבות האירופית ממליצה על הבניית מכרזים באופן שיקל על קבוצות של עסקים קטנים לגשת אליהם במשותף וכן על 
פרסום קריאות מוקדמות שיאפשרו התארגנות שותפויות של עסקים קטנים לקראת מכרזים. רשת היזמות האירופית 

)EEN עסקים ובניית שותפויות למכרזי רכש ציבורי. ) מציעה כחלק משירותיה סיוע באיתור  

לביצוע שירותים עתידיים עם כמה מפעילים, כאשר מתעורר הצורך ברכש  מכרזי מסגרתהתקשרות בדרך נוספת הינה 
מכרז בין המפעילים שנבחרו בהסכם המסגרת. דרך זו הוכיחה את עצמה בגרמניה, בחוזי מסגרת למתן -מפרסמים מיני

  שירותים שהרשויות זקוקות להן באופן מחזורי, כגון שירותי הדפסה, בהם מרבים להשתתף עסקים קטנים. 

אנגליה, חוזה מסגרת לאספקת ריהוט משרדי שילב בין עסקים קטנים וגדולים כאשר ספקים גדולים וגמא נוספת מד
במיעוט רהיטים באיכות גבוהה, כגון  סיפקו כמויות גדולות של ריהוט ועסקים קטנים השתלבו בחלקי המכרז העוסקים

  ריהוט לחדרי קבלה וישיבות. 

 Commission of the 2008(קים קטנים במכרזי מסגרת קיימות באנגליה וברומניה הנחיות המעודדות התקשרות עם עס 
European Communities, .(  

  :עידוד ספקי גדולים להתקשר עם קבלני משנה קטנים

כך שעסקים קטנים יהיו  ,דרך אחת לעשות זאת היא באמצעות הגברת הנראות של שרשרות אספקה למכרזים גדולים
תקשרות כקבלני משנה. כך למשל באנגליה, הרשויות מפרסמות את שמות הספקים הגדולים שזכו מודעים לאפשרויות ה

במכרזי רכש ואת הפרטים של חוזי המשנה במכרז. כאשר ניתן, מסמכי המכרז דורשים פירוט של שרשרת האספקה של 
  קבלנים גדולים ומעודדים התקשרות שלהם עם עסקים קטנים. 

יתקשרו  ,בחקיקת המכרזים כדי להבטיח שספקים גדולים המתקשרים עם קבלני משנה קטניםדרך אחרת הינה שימוש 
עימם בתנאים שאינם פחותים מאלה שקובע המכרז לספק הגדול. חקיקה כזו קיימת בגרמניה, ומתייחסת במיוחד לתנאי 

  ).Commission of the European Communities, 2008(התשלום 

ית לחלל גיבשה כללי רכש לעסקים קטנים בתחומים מסוימים של פעילותה, הכוללים רכש הסוכנות האירופאכך למשל 
    11זים להתקשר עם קבלני משנה קטנים.ישיר מעסקים קטנים וחוזי רכש המחייבים חברות גדולות הניגשות למכר

  

  ציבוריהרכש פקידי רכש בנושא נגישות ה תהכשרליווי עסקים קטנים במכרזי רכש ו

לאמצעים שנוקטות מדינות, דרושה הכוונה והכשרה של עסקים קטנים בתהליכי רכש. הרשת האירופית ליזמות מעבר 
)EEN .ן בנוסף, מדינות רבות בינ) מפעילה מערך תמיכה אינטרנטי לעסקים קטנים הכולל הדרכה וליווי אישי בתהליך

פועלים  ,כשרה לעסקים וכן לפקידי רכש. בבולגריההקימו מרכזי מידע המספקים מידע, ליווי והגרמניה, אירלנד וליטא, 
קוים טלפוניים בהם מומחים מסוכנות הרכש הלאומית מספקים ייעוץ לגבי כל הרכיבים של התמודדות במכרזי רכש: 

ממשלת אנגליה פיתחה תכנית הכשרה איתור מכרזים מתאימים, ליווי במילוי טפסים, הכרות עם חקיקה רלוונטית. 

                                                             
11 

rises/Opportunities_for_SMEs/Procuremhttp://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/Small_and_Medium_Sized_Enterp
C4_Clauses-_the_C1-ent_policy_on_fair_access_for_SMEs_  
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ה השתתפו במהלך השנים אלפי בעלי עסקים. בעקבות הצלחת התכנית החל גם קורס אינטרנט לעסקים לעסקים קטנים ב
  קטנים בשם "לזכות בחוזה".

ישנה  ההנחיה,דירקטיבה שפרסמה נציבות האיחוד האירופי בנושא רכש כוללת הנחיה לשקיפות ההליכים. במסגרת 
התמודדו אך הפסידו במכרז. הנציבות מתייחסת למתן משוב מחויבות של רשויות ציבוריות לתת משוב לספקי שירות ש

  למתמודדים כאל חלק מהליך ההכשרה והליווי של עסקים קטנים.

בנושא נגישות עסקים קטנים למכרזים. מטרת ההכשרה להשפיע ברשויות הצד השני של המטבע הוא הכשרת פקידי רכש 
 עסקים קטניםואף מעודדים ת קריטריונים שאינם מדירים קביעעל בניית המכרזים באמצעות אסטרטגיות כגון פיצול, 

האירופית זהו האמצעי המרכזי עליו ממליצה הנציבות הנגשת המידע בדבר מכרזים והכוונת עסקים קטנים בהליכים. ו
  כמה מדינות החלו ליישמו: .ות הרכש הציבורי באיחוד האירופיכדרך לשנות את תרב

באוסטריה, מרכז הרכש המרכזי ייסד גוף מייעץ שתפקידו לסייע לרשויות בכתיבת מכרזים כך שיקדמו התקשרויות עם 
באוניברסיטת דבלין עסקים קטנים. באירלנד, כחלק מהניסיון לשפר את מקצועיות העוסקים במכרזי רכש ציבורי נוסדה 

נוסדו לימודי תעודה לתכנון רכש במוסד להכשרת עובדי  תכנית לבוגרי תואר ראשון ללימוד אסטרטגיות רכש. בנוסף,
הוקמה סוכנות ייעודית לליווי מכרזי רכש ציבורי. הסוכנות מפעילה אתר אינטרנט ובו מידע עדכני כל  ,ציבור. בהולנד

  חקיקה, נהלים ואסטרטגיות רכש ממומלצות מרחבי המדינה ובנוסף מפעילה הסוכנות קורסי הכשרה בנושא. 

  12להתאמת הליכי רכש לעסקים קטנים  מדריכים מופורסובצרפת באנגליה 

דוגמאות להתאמת מכרזים לעסקים קטנים כוללות דרישות מופחתות לגבי דיווחים חשבונאיים במכרזים קטנים 
(אנגליה); התייחסות לניסיון העובדים כתחליף לניסיון החברה (אנגליה ולטביה); דרישות ערבות כספית המותאמת 

ואפילו ויתור על ערבות  במהלך הביצוע של החוזה ורמת הסיכון, הפחתה הדרגתית של סכומי הערבות  כרזלהיקף המ
 Commission of the(קיימים בבולגריה, גרמניה ומלטה  הסדרים שונים ברוח זו .כספית כאשר המכרז בסיכון נמוך

European Communities, 2008.(  

  

  הציבוריהגבלת מועדי תשלום לספקים במגזר 

הינה מועדי  ,המקשה על עסקים קטנים ובינוניים להשתתף במכרזי רכש ציבורי ,סוגיה נוספת שאינה ייחודית לנשים
מנחה את המדינות החברות ,  )DIRECTIVE 2011/7/EU( 2011התשלום לספקים. הנחיה של האיחוד האירופי משנת 

הן בהתייחס לעסקאות במגזר הציבורי והן בהתייחס לעסקאות   באיחוד האירופי להסדיר את מועדי התשלום לספקים
ימים לכל היותר וימי האשראי  30במגזר הפרטי, כך שימי האשראי בעסקאות ספקים מול המגזר הציבורי יעמדו על 

  ימים לכל היותר.  60בעסקאות מול המגזר הפרטי יעמדו על 

     13.חיית האיחודבשנים האחרונות אימצו רב מדינות אירופה חקיקה ברוח הנ

  

  )WOSB( עסקים בבעלות נשיםברכש ציבורי עם להתקשרות תכנית  -ארה"ב

רכש פדרליים  פקידימעוגנת בתקנות הרכש הפדרליות בארה"ב. התקנות מנחות קטנים לעידוד רכש על ידי עסקים  חקיקה
לפצל חוזי רכש לחלקים (למעט בתחום הבינוי) כדי להתאימם לעסקים קטנים וכן לעצב מכרזים המעודדים קבלנים 

  ).US Federal Acquisition Regulation (FAR), Section 19.202-1(  משנה גדולים להתקשר עם עסקים קטנים כספקי 

), אך יישום התכנית התעכב כעשר שנים. כן WOSBבבעלות נשים ( נוסדה בקונגרס תכנית הרכש לעסקים 2000בשנת  
לא הושג  2012מתקציבי ההתקשרות הפדרליים לעסקים קטנים בבעלות נשים, אך גם בשנת  5%נקבע יעד של הקצאת 

מתקציב ההתקשרויות. לפי דו ועדת הסנאט האמריקאי בנושא, קשיים ביישום  4%היעד והיקף ההתקשרויות עמד על 
נבעו מהעדר מודעות מספיקה בקרב המחלקות השונות העוסקות בחוזים הפדרליים ובקרב בעלות עסקים קטנים,  היעד

  העובדה שישנם תחומים וענפים שאינם כלולים בתכנית ותנאים נוספים שנכללו בתכנית. 

ז לספק יחיד, נוכח ההצלחה החלקית בלבד בתכנית, המלצת ועדת הסנאט היא להוסיף מסלול התקשרות בפטור ממכר
מסלול שבו יוסרו חסמים כמו מסמכי התקשרות מסורבלים והליכים מרכזיים הכרוכים בהוצאות ומסננים עסקים קטנים 

                                                             
12 http://www.ogc.gov.uk/documents/CP0083_Small_supplier_better_value.pdf http://www.economie.gouv.fr/daj . 

לפרטים אודות חקיקה במדינות השונות  ראה דוח פרלמנט האיחוד האירופי בנושא  13
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/558760/EPRS_BRI(2015)558760_EN.pdf  
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מההתקשרויות הפדרליות  15%-בשלב מוקדם. המסלול משמש היום להתקשרות  עם עסקים קטנים בבעלות מיעוטים, ו
    14.)ומידע באתר הסוכנות לעסקים קטנים ited States Senate 2014Unלפרטים ר' (עם עסקים קטנים מתבצעות באמצעותו 

; the Women Impacting Public Policy’s (WIPP) ;GiveMe5רווח (במקביל, פועלים בארצות הברית  ארגונים ללא כוונת 

ChallengeHER(  .המסייעים לנשים בעלות עסקים קטנים לגשת לחוזים פדרליים ומספקים להן הכשרה  

  

  רשת בינלאומית לעידוד רכש מעסקים בבעלות נשים

תאגידים  -המקשרת בין בעלות עסקים לספקים מורשים כרשת 2009-ב נוסד WEConnect International   הארגון
כה מהרוכשים שירותים. הארגון מכשיר נשים בעלות עסקים הפועלות מחוץ לארה"ב בענייני רכש ומעניק להן תעודת הס

הקריטריון לתמיכה על יד הארגון הינו עסקים במטרה לשלבן בשרשרות אספקה גלובליות.  ,למכרזיםהמאפשרת גישה 
תאגידים הוא הדרכת  הארגוןהצד השני של פעילות שים. מצויים בידי נשליטה הניהול והבעלות, לפחות מה 51%הם ב

התפיסה של אחריות חברתית של קידום במסגרת  ,בינלאומיים כיצד להתקשר עם עסקים בבעלות נשים מרחבי העולם
, חברת קוקה קולה, מאסטרקארד, AIGתאגידים. לארגון רשת של תאגידים בינלאומיים החברים בו כגון חברת הביטוח 

  אקון מובייל, אסתי לאודר, מלונות הילטון, וולמארט ועוד. 

מדינות ומספק תמיכה לנשות עסקים  17-כי הארגון פועל להסמכת עסקים בבעלות נשים ב ,עולה 2015מדוח הארגון לשנת 
תאגידים הרוכשים שירותים בשוק הבינלאומי בהיקף של  55-בעלות עסקים הצטרפו לרשת ו 4,500מדינות. מעל  85-בכ

  15בישראל הארגון פועל באמצעות עמותת יסמין. ביליון דולר לשנה.  700

לוגו המאפשר לזהות מוצרים המיוצרים  -   Women Owned Logoארגון יוזמה בשם מפעיל הבארצות הברית בנוסף, 
    16בעסקים בבעלות או בניהול נשים וקמפיינים המעודדים קניית מוצרים אלה.

  

  בבעלות נשים בישראלובינוניים חלק ד': קידום עסקים קטנים 

עדה והוהחלה להתפתח בישראל מודעות לצורך בקידום עסקים קטנים. מודעות זו מתבטאת בכינוסה של  עשור האחרוןב
, ועדה שמיפתה את החסמים העומדים בפני 2005בשנת לבחינת חסמים של עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי 

והגישה המלצות בהתאם. כחלק מהמלצות הועדה הוקמה הסוכנות לעסקים בתחום הרכש עסקים קטנים ובינוניים 
עות חקיקה לסיוע לעסקים אלה ואפילו להעדפה קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה וכן פורסמו הנחיות ומקודמות הצ

מתקנת ברכש. עם זאת, בהצעות החוק אין התייחסות להיבט המגדרי ולא קיימת כל צורה של העדפה או סיוע הממוקד 
שהוספה לחוק  ,האפשרות להעדפה מתקנת של עסקים בבעלות נשים במכרזים ממשלתיים. בעסקים קטנים בבעלות נשים

  אינה מלווה בצעדים שיביאו למימושה ונותרה אות מתה.  ,2002 חובת המכרזים בשנת

לעידוד יזמות נשים וכן משתפת פעולה עם קרן קורת  יםקורס מעוףה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקיימת במרכזי 
מתקציב התמיכה  27%עולה, כי רק  2015, מניתוח מגדרי שערך משרד הכלכלה לתקציב מימון זעיר לנשים. אולם בתכנית

המיועדות ליזמים בתחום  שרדבשתי תכניות דגל של המ הופנה לנשים.בשנה זו של המשרד בעסקים קטנים ובינוניים 
כלכלה, הצעת (משרד ה בהתאמה 8%-ו 5%תכנית תנופה ותכנית החממות, שיעור המשתתפות עמד על  -הטכנולוגי

לקידום נשים, שונות נציין כי בעוד בתחום התעסוקה מקדם המשרד תכניות  ). 65: 2018 – 2017 התקציב לשנות הכספים
  בתחום היזמות. כמעט ולא נעשה דבר ה

פילוח מגדרי של תקציבי המשרדים מעלה כי נשים בעלות עסקים,  .נוספים ממשלה תמיכות לעסקים ניתנות על ידי משרדי
עם זאת נציין כי הניתוח המגדרי אינו כולל תמיד כקבוצה, מקבלות שיעור נמוך יותר מגברים של ההשקעות והמענקים. 

  את שיעור הנשים בקרב בעלי העסקים בתחום.

"ת) ברחבי הארץ. המרכזים מעניקים ליזמים סל מרכזי עידוד ליזמים עולים (מעלו 6המשרד לקליטת עליה מפעיל 
שיעור הנשים שנהנו משירותי המרכזים  2016. במחצית הראשונה של ועודהכשרה, ליווי  -שירותים בנושא יזמות עסקית

  ).65: 2018 – 2017 (משרד הכלכלה, הצעת התקציב לשנות הכספים 33%היה 

                                                             
14 businesses-small-owned-programs/women-ngcontracti-https://www.sba.gov/contracting/government.(  
, לדוח פעילות הארגון:   /https://weconnectinternational.org/enלאתר הארגון:  15

https://weconnectinternational.org/images/5Yr_Web_Version_2015.pdf.  
16  owned-enwom-http://www.womenownedlogo.com/about/. 
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 285בהיקף של  קעה בפיתוח אכסון מלונאימענקים להש 2015-ב העניקמשרד התיירות  ,מכח החוק לעידוד השקעות הון
. מניתוח תקציב מגדרי שערך המשרד עולה, כי מרבית היזמים בתחום הם גברים וסך המימון שהועבר ₪מיליון 

 (משרד התיירות, הצעת התקציב לשנים, כרבע מכלל המימון ₪מיליון  60לפרויקטים בבעלות או בניהול של נשים עמד על 
2017 – 2018 :41-40.(  

במגזר העסקי, השדרה המנהלת של התאחדות התעשיינים והתאחדות המלאכה והתעשייה, הינה גברית ברובה. שני 
ם בעלות עסקים בהתאחדות המלאכה ויה ופוריהארגונים מקיימים אמנם פורומים לנשים (פורום מנהלות בתעש

  הארגונים הם גברים ואין תכנית כוללת לקידום עסקים בבעלות נשיםיה), אולם מרבית בעלי התפקידים במוסדות יוהתעש
 ). 20.11.16(ליאת גור, אחראית הדרכה והסברה, התאחדות המלאכה והתעשייה, ראיון מיום 

  

בחברה האזרחית, באמצעות עמותות וקרנות  בעיקראם כן עסקים בבעלות נשים מתקיימת עידוד הפעילות הייעודית ל
בעמודים הבאים נפרט את עיקר הצעדים לקידום עסקים קטנים ובינוניים בישראל שננקטו בשנים העוסקות בנושא. 

   . ת חשיבה מגדרית ביישום צעדים אלההאחרונות. אחר כך נצביע על הצורך בהטמע

  

  

  

  כלים מדינתיים .1

  סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלהא. 1

בתוקף החלטת ממשלה  2009"הסוכנות") הוקמה בדצמבר  –הכלכלה (להלן הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד 
הסוכנות פועלת לקידום עסקים  .)12/8/07מיום  2190חלטת הממשלה מס' (ה בנושא ייעול ומיקוד הסיוע לעסקים קטנים

  עובדים).  100עובדים) ובינוניים (עד  50, קטנים (עד עובדים) 5זעירים (עד 

קרן הלוואות בערבות מדינה שמפעילה הסוכנות בשיתוף החשב האחד, הסוכנות פועלת באמצעות שני כלים מרכזיים: 
תכניות מרכזי מעוף המפעילים, באמצעות חברות פרטיות,  הנקראים ים אזורייםמרכז . השני, הכללי במשרד האוצר

(כגון תכנית מענקים  וחלוקת מענקים , יעוץ בנושאי רכשמסובסדות של ייעוץ וליווי עסקים, סיוע באיתור מקורות מימון
מרכזי המעוף מציעים סבסוד מוגבר  .וליווי להקמת תשתית מכירות ושיווק באינטרנט לתושבי אזורי עדיפות לאומית)

, אולם התכניות המוצעות וגם נשים דורשי עבודה ,ים חברתיים, עסקיזמים עוליםה מובחנות כגון ילקבוצות אוכלוסי
   17וצות אוכלוסייה שונות.לקבאינן כוללות התאמה בדרך כלל אחידות ו

ף, ומצביע על הצורך בהתאמת תכניות לעסקים ועהעמקת התכניות שמפעילים מרכזי המממליץ על   OECD-ארגון ה
   ).OECD, 2016b:ch.7המימון והצמיחה שלהם (ועל הרחבת אפשרויות ת ערבים קטנים בבעלו

בשנה האחרונה עוסקת מתוכם ביישובים ערבים (סחנין, אום אל פאחם ורהט).  3מרכזי מעוף פזורים ברחבי הארץ,  35 
מרכזים  HUB( .4( הסוכנות בהקמת מרכזי עסקים המספקים מקום פיזי לפעילות עסקים קטנים וזעירים בתחילת דרכם

  בבאר שבע, ראש פינה, ירכא ונצרת, שמונה נוספים מתוכננים לפעול בעתיד. פועלים כיום 

מיליון  200אלף יזמים ובעלי עסקים בתקציב של  25-נתנו מרכזי הסוכנות ייעוץ ל 2015 -2009  ח הסוכנות, בשניםלפי דו
מהעסקים  55%משרד הכלכלה, נתוני לפי ). 7: 2016יה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים יעשתהמשרד הכלכלה ו( ₪

נוכח ). 65:2018-2017(הצעת תקציב משרד הכלכלה לשנות הכספים והיזמים שקבלו סיוע באמצעות מרכזי מעוף היו נשים 
השיעור הנמוך יותר של נשים בעלות עסקים, הנתון מצביע על כך שמרכזי סיוע וליווי הם כלי אפקטיבי לקידום יזמות 

  נשים. 

עם זאת, המידע מוגבל ואינו כולל פילוח  ידע אודות עסקים קטנים בישראל.מקר האוסף ומפרסם לסוכנות מרכז מח 
אתר הסוכנות מפרסם מידע מגוון אודות פעילות הסוכנות, מכרזים וכן מדריכים מקוונים לעסקים בנושאים שונים  מגדרי.

בנושא עסקים קטנים לקידום מדיניות הפועל  ,הסוכנות רואה עצמה גם כגוף סינגור )./.gov.ilhttp://sba.economy(ר' 
   והיא מעבירה חוות דעת לגבי הצעות חוק ויוזמת דיונים עם משרדי הממשלה.  ובינוניים

                                                             
שים. דוגמאות לכך הן התאמה של תכנית "יוזמים עסק" לנשים במרכז מעוף בתל אביב ופעילות נחלק ממרכזי המעוף עושים התאמות ל 17

 ייעודית לנשים במרכז מעוף בני ברק. 
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למעט למעשה, . עסקים בבעלות נשיםקידום ארה"ב וגרמניה, אין בסוכנות מחלקה ייעודית לנעשה במדינות כמו בניגוד ל
  (ר' בהמשך), הסוכנות אינה פועלת בראיה מגדרית כלל.  sawaשותפות הסוכנות בתכנית 

  

  : קרן ההלוואות בערבות מדינההממשלתי מימוןהכלי   ב.1

קרן ההלוואות בערבות מדינה מעניקה ערבות להלוואות לצורך הקמת עסק, השקעה בהצמחת עסק ולהון חוזר. ההלוואות 
. ההלוואות ניתנות על ידי בנקים מסחריים, בתנאי הריבית ₪מיליון  100ם שמחזורם השנתי הוא עד מיועדות לעסקי

 85%-60%ערבות המדינה ניתנת על חמש שנים.  -המסחרית המקובלת בבנקים באותה עת. האשראי ניתן לטווח בינוני
מתקבלת על ידי חברה פרטית שמשמשת החלטה על זכאות להלוואה מגובה המימון.  %20מההלוואה ונדרש הון עצמי של 

. ₪מיליארד  8מאז תחילת פעילות הקרן הועמדו באמצעותה הלוואות בסכום מצטבר של  18גוף מתאם מטעם הסוכנות.
, ₪בסך של קרוב לשני מיליארד קטנים ובינוניים הקרן הלוואות לעסקים ערבות שהעמידה ניתנו באמצעות  ,2014בשנת 
באותה שנה עמד האשראי הבנקאי שניתן  -מדובר בחלק זעיר מהאשראי הבנקאי. ן לנשיםמסכום זה נית 8%רק אולם 

(משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות  ₪מיליארד  128-כולעסקים בינוניים על  ₪מיליארד  84-לעסקים קטנים על כ
  ). 65: 2018-2017; משרד הכלכלה, הצעת התקציב לשנות התקציב  60-63 :2016לעסקים קטנים ובינוניים 

דוח מבקר המדינה שבדק את קרן ההלוואות מציין, כי לא ברור מדוע מכרזי הקרן למתן הלוואות מיועדים לבנקים בלבד, 
היכולים גם הם להעמיד הלוואות לעסקים קטנים  ,ואינם פתוחים לגופים נוספים כגון קופות פנסיה וגמל וחברות מימון

לזהות לווים על מנת עוד ממליץ המבקר על קיום מעקב אחר הלווים באמצעות הקרן, ). 2015(מבקר המדינה, ובינוניים 
  העלולים להיקלע לקשיים כספיים ולהפנותם ליעוץ עסקי וכלי סיוע אחרים. 

, וי את מגבלות הנגישות לקרן ומצביעה על כמה בעיות בתנאי הקרןימנתחת עו"ד עולא שתי ,2007-בנייר עמדה שנכתב ב
לקרן, למשרד האוצר ולבנק המשולמות בעלות עסקים קטנים: הדרישה להון עצמי; עמלות נשים צולה בידי המקשות על ני

המעמיד את ההלוואה; הצורך לממן תכנית עסקית; ריבית גבוהה ביחס לנדרש מעסקים גדולים וביחס למקובל בקרנות 
חלק ההלוואה שאינו בערבות מדינה הלא ממשלתיות; יכולת הבנקים המעמידים את ההלוואה לדרוש בטוחות עבור 

 ,התאחדות המלאכה והתעשייהמכפי שתיארה זאת ליאת גור  19והצורך בליווי יועץ חיצוני למילוי הטפסים הנדרשים.
  20, כמעט ואין סיכוי כאשר פונים ישירות, וזה עולה כסף". המאגדת עסקים קטנים, "בשביל לפנות לקרן צריך מאכר

עיקריות בקרן: האחת, קשיי נגישות של נשים בעלות עסקים להלוואות בערבות המדינה. מהדברים עולות שתי בעיות 
להאריך את   OECD-ארגון הממליץ השניה, אי התאמה של הקרן לצרכי עסקים בינוניים המכוונים לצמיחה. בעניין זה 

בינוניים המעוניינים להתרחב שנים, על מנת שתיתן מענה טוב יותר לעסקים  5-10-תקופת החזר ההלוואות של הקרן ל
  ).  OECD, 2016b:ch.8ונדרשים למימון ארוך טווח (

ן כומענקים לעסקים קטנים ובינוניים, חלקן בבעלות משרדי ממשלה ו ישנם גופים וקרנות נוספות המעניקים הלוואות
מצעות הסוכנות היהודית. מדובר בהלוואות ומענקים לפי נושא או קהל יעד כגון עולים אפועלות ב, חלקן פדרציותקרנות ו

ת האגודה הישראלית להלוואות וכמו כן פועל הלוואות לפיתוח עסקים בתחומי התיירות.או חדשים, תושבי הדרום והצפון 
וקרן ההלוואות "לתת עתיד"  ₪אלף  90מעניקה הלוואות של עד הללא ריבית לעסקים קטנים בבעלות יהודים יוצאי צבא, 

המתמקדת בקידום עסקים זעירים בקרב אנשים המצויים במצוקה כלכלית באמצעות הכשרה, ליווי להקמת עסק וסיוע 
     21.כלכלי

בין אם ישירות  ,ממליץ כי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים תרחיב את פעילותה בתחום המימון הזעיר   OECD-ארגון ה
 ,150OECDבאמצעות הקמת קרן ממשלתית למימון זעיר ובין אם בהרחבת שיתוף הפעולה עם ארגוני החברה האזרחית ( 

2016b:.(  

  אשראי בנקאי לעסקים קטנים .ג 1

גם בישראל, עסקים קטנים מתקשים יותר לקבל מימון ומשלמים ריבית גבוהה פי שנים מהריבית שמשלמים עסקים 
מהעסקים במשק,  99%מדו"ח הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עולה, כי בעוד עסקים קטנים ובינוניים מהווים  גדולים.

מהאשראי למגזר זה מגיע מחברות האשראי. מנתונים אודות חמשת  1%מהאשראי הבנקאי ורק  47%-הם נהנים רק מ
כפול  ,6.09%על  2014טנים עמדה בשנת הבנקים הגדולים שאספה הסוכנות עולה, כי הריבית הממוצעת לעסקים ק

וח ארוך ומשיעורי הריבית לעסקים גדולים ובינוניים. ועוד, כשליש מהעסקים הקטנים והבינוניים שפנו לקבלת הלוואה לט

                                                             
 .http://sba.economy.gov.il/Programs/Funds/Pages/PrA7.aspxלפרטים על תנאי ההלוואות ר'  18
 2007שתיווי  19
 . 20.11.16ליאת גור, אחראית הסברה והדרכה, התאחדות המלאכה והתעשייה, ראיון מיום  20
  .http://sba.economy.gov.il/Programs/Funds/Pages/default.aspx?WPID=WPQ5&PN=2לרשימה מלאה ר' אתר הסוכנות  21



 

30 
 

נדחו ורבע מכלל העסקים הקטנים והזעירים דיווחו כי הם סובלים מבעיות תזרים מזומנים (משרד הכלכלה והתעשייה, 
). למרבה הצער, הסוכנות לא ערכה פילוח מגדרי של נתוני המימון 67, 9 :2016ים קטנים ובינוניים, ינואר הסוכנות לעסק
  שהיא מציגה. 

נוכח הביקורת הציבורית על ההטיה באשראי הבנקאי לטובת לווים גדולים, החלו הבנקים בישראל להפעיל תכנית אשראי 
הבנקאי המופנה לעסקים אלה. בנוסף, כמה מהבנקים (פועלים,  עסקים קטנים וניכרת עליה בשיעור האשראיעידוד ל

   22.ישראלי) מעניקים הלוואות ליזמות זעירה בשיתוף קרנות קורת-לאומי, דיסקונט, אוצר החיל והבנק הערבי

החל משנת ים בבעלות נשים. קלעסייעודית למעט שיתוף הפעולה עם קרנות קורת למימון זעיר, רק בנק אחד מפעיל קרן 
מפעיל בנק הפועלים קרן אשראי לנשים מובילות עסקים קטנים כחלק מקרן פועלים לצמיחת עסקים חדשים. הקרן,  2014

להקמת עסקים קטנים והלוואות גבוהות יותר  ₪אלף  200,  מעניקה הלוואות של עד ₪מיליון  30שלה תקציב ייעודי של 
  ינו מפרסם נתונים אודות ניצול הקרן. הבנק א.  3%לעסקים קיימים, בריבית פריים + 

  

  ומימון המונים התפתחות פלטפורמות להלוואות עמיתיםד. 1

, אולם התחום עדיין בראשית דרכו. חברות בשנים האחרונות קמו כמה חברות הפועלות בישראל להלוואות עמיתים
בדיקת יכולת  -ומספקות שירותי תיווךפלטפורמה אינטרנטית עיקר בפועלות ב BLENDER-, טריא וeloan    ,BTBכמו

מתמקדת בהלוואות לעסקים   BTBחברת החזר של הלווים, גבייה, בדיקת תנאי אשראי ועוד, תמורת עמלה עסקית.
  23לכל לווה פרטי המעוניין בכך. ₪אלף  50האחרות מציעות הלוואה של עד  .₪ינוניים, בסכומים של עד מיליון קטנים וב

, ולפי דיווחיה במהלך Head startפועלת פלטפורמת מימון ההמונים הישראלית  2011, החל משנת מבחינת מימון המונים
הפלטפורמה  .מיליון ש"ח 50-פרויקטים בסכום כולל של למעלה מ  1,200שנות פעילות האתר גייסו בהצלחה מעל  5

   24משמשת לגיוס מימון לסוגים שונים של פרויקטים ולא רק למיזמים עסקיים.

הבירוקרטיה הממושכת הכרוכה בהקמת  –מציין כי מגבלות רגולטוריות על עסקים בישראל   OECD-זאת, ארגון העם 
להקמת  אינן מאפשרות כיום לעשות שימוש נרחב במימון המונים ,אינדיבידואליםעסק והגבלות על בעלי מניות ומשקיעים 

   OECD, 2016b.(25( עסקים חדשים

 ח

בישראל (לפרטייםברות הלוואות המונים  ) 
  הסדרה והגברת התחרות בתחום האשראי הקמעוני ובנקאות זעירה. ה1

מצביעות על הצורך להרחיב את אפשרויות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים  26נשים העוסקות בקידום עסקים קטנים
  ולייצר חלופות נוחות יותר למונופול הבנקאי בתחום. 

לשנים במסגרת מאמצי אגף שוק ההון במשרד האוצר להגדיל את התחרותיות בתחום האשראי, כולל חוק ההסדרים 
  הצעה להסדרה של האשראי הקמעונאי והבנקאות הזעירה.  2017-2018

, באמצעותה יוכלו הבנקים לתת הלוואות אשר אינן ניתנות בתנאים קרן למודרי אשראיבנוסף מקדם משרד האוצר 
ים היום. מדובר בדרך להנגיש אשראי לאוכלוסיות מוחלשות שאינן יכולות לקבל אשראי בנקאי. אמנם מטרת הקרן הקיימ

לאוכלוסיית שלא  להיות אמצעי לקבלת הלוואות לעסקים קטניםגם יכולה היא קודם כל סיוע למשקי בית, אולם היא 
  . עומדות בתנאי הסף של הבנקים

מקורות האשראי החוץ בנקאי והסדרי מימון לעסקים קטנים ובינוניים ומציג כמה  ממליץ על גיוון   OECD-ארגון ה
  ). OECD,2016b:152-158ר' דרכים לעשות זאת (להרחבה 

                                                             
22 %D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA.aspx-http://www.bankinfo.co.il/%D7%A7%D7%A8%D7%9F  

  . us2-http://he.btbisrael.co.il/about  ;https://www.eloan.co.il/aboutusלדוגמא ר'  23

24 )https://www.headstart.co.il) פלטפורמה נוספת הינה מימונה .(https://www.mimoona.co.il/ .( 

הבריטי. להמלצות לגבי הסדרת מימון המונים   FCA-בארה"ב ותקנות של ה OBS ACT Jדוגמאות לרגולציה המעודדת מימון המונים הן  25
  .Shenhav et. Al 2014בישראל ר' 

 למשל חגית רובינשטיין מקרנות קורת, ליאת גור מהתאחדות בעלי מלאכה. 26
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  לקידום עסקים קטנים ובינוניים חקיקה .2

 הקיימתמכך, גם החקיקה , קל וחומר לעסקים בבעלות נשים. יתרה חקיקה ייעודית לעסקים קטנים ובינונייםמעט קיימת 
לא הביאה עד כה לשיפור נגישות בחוק המכרזים) ולעסקים קטנים ובינוניים  (כגון העדפה מתקנת לעסקים בשליטת נשים
פחות עסקים  2015כי בשנת  ,מסקר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עולההעסקים הקטנים לרכש מממשלתי ומקומי. 

מהמדגם בסקר, הם היוו  70%-וד עצמאים ועסקים זעירים היוו כ. בנוסף, בע2013התמודדו במכרזים בהשוואה לשנת 
מתוכם פנו בשנה זו למכרזים ציבוריים  29%פחות ממחצית מהעסקים הפונים למכרזים. בקרב עסקים בינוניים, נמצא כי 

  ).56-55: 2016(משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים 

נערכו כמה שינויים בחוק מס ערך מוסף, שנועדו להקל על עסקים קטנים. מדובר בתיקון המאפשר  2012 – 2009בשנים   
לעסקים קטנים לשלם מס ערך מוסף עם קבלת התמורה עבור המוצר או השירות סיפקו, ולא על בסיס חודשי מצטבר כפי 

חשבונית מעסקים הזכאים לתשלום מע"מ בעת קבלת  שמשלמים שאר העסקים. תיקון משלים אוסר על לקוחות לדרוש
ועל עסקים יצרניים שמחזורם  ₪מיליון  15התמורה. התיקונים חלים על עסקים נותני שירותים שמחזורם העסקי עד 

  . ₪27מיליון  3.5-העסקי מגיע עד כ

כאחד, והוא התקרה תמודד עם חסם מרכזי לצמיחת עסקים זעירים בבעלות נשים וגברים לצד שיפורים אלה, יש לה
בשנה, זכאי למעמד עוסק פטור  ₪כיום, עסק אשר מחזור עסקיו נמוך ממאה אלף מעמד "עוסק פטור". הנמוכה של 

המקנה פטור ממע"מ. הגדלה של מחזור העסקים, גם בשיעור קטן יחסית, גוררת חיובי מע"מ המשפיעים מאד גם על 
הגדלת העסק. השינוי הנדרש הוא הגדלת היקף המחזור העסקי תזרים המזומנים של העסק. מדובר בתמריץ שלילי ל

  המקנה מעמד עוסק פטור בשיעור ניכר, דבר שיצור תמריץ לצמיחת עסקים זעירים. 

כן הוכנס תיקון לתקנות חובת המכרזים המחייב פרסום הודעות על מכרזים פומביים באמצעות האינטרנט ובמידת 
   28או בתשלום סמלי במקרה של הדפסה.האפשר הנגשת מסמכי מכרזים באינטרנט 

הבשורה המרכזית בחקיקה בשנים האחרונות הינה שיפור ההטבות הסוציאליות לעצמאים ועצמאיות, מהלך שמובילים 
ה וארגונים נוספים. במסגרת זו הופסק חישוב המס המאוחד לבני זוג יארגון העצמאים להב, התאחדות המלאכה והתעשי

ועדת  ; שופר חישוב דמי הלידה לנשים עצמאיות ודמי המילואים לעצמאים;29עיקר בנשיםבעסק משותף, הסדר שפגע ב
החקיקה אישרה קבלת דמי אבטלה לעצמאים והנושא נכלל בחוק ההסדרים לצד החלת פנסיה חובה על עצמאים והפחתה 

בשורה ). 2016-התשע"ו 2018-ו 2017בשיעור דמי הביטוח הלאומי שהם משלמים (תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 
הרגולציה באמצעות הסמכת מכוני בקרה פרטיים ת נוספת בחוק ההסדרים המונח בימים אלה על שולחן הכנס הינה הקל

לרישוי עסקים וביטול חובת אישור כבאות אש לגבי סוגים מסוימים של עסקים, אשר תוחלף בהצהרה עצמאית של העסק 
  (שם). .בדבר בטיחות האש במבנה בו פועל העסק

  : לאחרונה הונחו כמה הצעות חוק בנושא עסקים קטנים ובינוניים, המצויות בשלבי חקיקה שונים. להלן העיקריות שבהן

 - אסדרה: הצעת החוק המרכזית העוסקת בעסקים קטנים הינה הצעת חוק העסקים הקטנים והבינוניים, התשע"ו
2015 .  

לעסקים קטנים ובינוניים ואת הפעולות שהיא מבצעת כבר היום כגון הצעת החוק מעגנת בחקיקה את סמכויות הסוכנות 
בחינת רגולציה עסקית, קידום מדיניות תומכת עסקים קטנים, תיאום בין משרדי הממשלה, איסוף נתונים אודות עסקים 

ם בנוגע קטנים ובינוניים, טיפול בחסמים עסקיים ועוד. בנוסף מורה החוק על הקמת נציבות פניות של עסקים קטני
  2015.30עדת השרים לחקיקה ביולי ולפעולות של רשויות ציבוריות. הצעה מצויה בשלבי חקיקה, אושרה בו

(הצעת חוק ממשלתית שהוגשה לכנסת בפברואר  2016 - : הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים התשע"וקשיי נזילות
2016 .(  

מה מתמודדים עסקים, ופוגעת במיוחד בעסקים קטנים ובינוניים, הינה סחבת בתשלומי אחת הבעיות המוכרות בישראל ע
המדינה, גופים ציבוריים  ורשויות מקומיות לספקים. מדיניות הממשלה והגופים הציבוריים בעניין תשלומים לספקים 

                                                             
  לחוק.  42, 41תיקונים  1965 -חוק מס ערך מוסף התשל"ו 27

 . 2009שנכנסו לתוקף ביוני  1993 -לתקנות חובת מכרזים התשנ"ב 15,17תקנות  28
מתוכם לנשים  %40-על פי נתוני התאחדות המלאכה והתעשייה, מרבית העסקים הקטנים החברים בארגון הם עסקים משפחתיים, בכ 29

הסברה, התאחדות המלאכה והתעשייה, ראיון מיום מנוהלים על ידי נשים. ליאת גור, ממונה על הדרכה ו 3%-יש חלק בבעלות, אולם רק כ
20.11.16 . 

  . pdf-00-03-11-http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/kalkala2015.01לנוסח הצעת החוק ודברי ההסבר:  30
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ת (דברי ההסבר להצעת חיצוניים אינה אחידה וימי התשלום נקבעים בפועל בהתאם ליכולת המיקוח של נותן השירו
 החוק). 

יום לתשלום מרגע הגשת החשבונית או  45החוק מסדיר את תשלומי המדינה לספקים, על ידי קביעת מועד מקסימלי של 
יום  85-יום לגבי עבודות בינוי הנדסאיות שהמבוצעות עבור רשות מקומית ו 90יום מתום חודש קבלת החשבונית, עד  30

ור המדינה.  החוק מספק אפשרות להחרגה של עסקאות על ידי שר הכלכלה. עוד קובע החוק כי לעבודות כאלה שבוצעו עב
 יום יישא ריבית פיגורים.  30כל עיכוב יהיה כרוך בתשלום ריבית והצמדה לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה ועיכוב העולה על 

ספקי טובין. החוק יחול על כל הגופים החוק יחול על כל סוגי הספקים, בין שהם מבצעי עבודה, נותני שירות או 
המתוקצבים או הנתמכים על ידי המדינה, ובכלל זה מוסדות להשכלה גבוהה, מועצות דתיות, מערכת הביטחון (צה"ל 

כמו כן יחול החוק על  .ומשרד הביטחון), רשות מקומית ותאגידים מקומיים, חברות ממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים
  סדר אחר בחוזה ההתקשרות עם הספק. עסקים אלא אם קבעו ה

הצעת החוק אמורה לשפר את המצב הקיים של דחייה רווחת של תשלומים, אולם בדומה להצעות חוק פרטיות שהוגשו 
בנושא, היא לוקה בחסר בשני היבטים. האחד, ריבית הפיגורים אינה גבוהה, ובסביבה של אינפלציה נמוכה ייתכן ומשתלם 

את התשלום ולשאת בקנס. השני, הצעת החוק לא כוללת מנגנון פיקוח ומעקב לפיו ניתן לבחון אם  לדחותלמזמין השירות 
  31אכן הביאה לשינוי משטר התשלומים של הגופים הכפופים לה

  

  מוגבלת בהיקפה השתתפות עסקים קטנים ובינוניים ברכש ממשלתי .3

ינתיים תפורים למידתם של תאגידים ועסקים המד ם המערבי הבינו כי הסדרי הרכשכפי שראינו בפרקים הקודמים, בעול
גדולים, בעוד מרבית המגזר העסקי בכל המדינות מורכב מעסקים קטנים ובינוניים. תובנה זו הביאה לכך שמדינות רבות 

התכנסה  2005בשנת עוסקות בשנים האחרונות בהתאמת הרכש הממשלתי למידתם של עסקים קטנים ובינוניים. בישראל, 
חינת חסמים של עסקים קטנים ובינוניים לרכש ממשלתי, במהלך העשור שעבר מאז פרסום דוח הועדה, רק הועדה לב

   , וגם זאת בעצלתיים.לצות הועדה יושםמחלק מה

) שמטרתה הגדלת הנגישות 2011משנת  3409החלטת ממשלה (החלטה  שש שנים לאחר פרסום המלצות הועדה התקבלה
ת נחיוה 2013קבע החשב הכללי במשרד האוצר בשנת  שלתי. בעקבות ההחלטה,ש ממשל עסקים קטנים ובינוניים לרכ

כמו כן, החל מאוגוסט   32.לביצוע בקרה על מצב שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים שמפרסמים משרדי הממשלה
מתם לעסקים מפעילה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מנגנון בקרה הבוחן את מכרזי הממשלה מבחינת התא 2014

קטנים ובינוניים. שני המנגנונים המתוארים עולים בקנה אחד עם הנעשה באירופה ובארה"ב לשילוב עסקים קטנים ברכש 
בדומה לנעשה  ,הדרכות לפקידות הממשלתית העוסקת ברכששני אמצעים מרכזיים: אינם כוללים  , אך הםממשלתי

ש הממשלתי ולהתאימה לעסקים קטנים וקביעת יעד ממשלתי לשיתוף במטרה לשנות את תרבות הרכ ,במדינות רבות
בהעדר מכסה או הקצאה כספית או הכשרת מערך הרכש, גם התיקון לחוק המכרזים  עסקים קטנים ובינוניים ברכש. 

המחייב העדפת "עסק בשליטת אישה" במקרה של שוויון מול הצעה אחרת במכרז, לא הביא לפריצת דרך  2002משנת 
   33.שת הרכש הממשלתי לעסקים בבעלות נשיםבהנג

פועלים באופן חלקי בלבד ולפיכך יעילותם הקיימים בחקיקה מנגנונים ה, כי מבדיקה שערך מבקר המדינה בנושא עולה
מוגבלת: מנהל הרכש במשרד האוצר אינו מפקח על ועדות המכרזים במשרדי הממשלה ולא ברור עד כמה הועדות ממלאות 

הכללי. בנוסף מצא המבקר כי מנגנון הבקרה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים פועל באופן חלקי אחר תקנות החשב 
, משרד הפנים והסוכנות אינם פועלים כלל לבחינת מכרזי ועוד בלבד, שכן אינו בוחן את כלל המכרזים המתפרסמים.

כי גם כיום  ,לעסקים קטנים ובינונים עולה). מעיון באתר הסוכנות 370-357: 2015הרשויות המקומיות  (מבקר המדינה 
-מתפרסמים באתר רק מכרזים ממשלתיים. נציין כי ישנם אתרים מסחריים המרכזים מידע על מכרזים ציבוריים ו

פרטיים, אולם השימוש בהם כרוך בתשלום. החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי מרכזת מכרזים של רשויות 
   34מקומיות שפורסמו בעיתונים

לפי מגדר, אולם סביר להניח שבישראל, כמו הממשלתי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אינה מפלחת את נתוני הרכש 
העולות  עסקים בבעלות נשים ברכש ממשלתי הוא קטן יחסית. זאת ניתן ללמוד מכמה דוגמאותהבמרבית המדינות, נתח 

  :מספרי התקציב

                                                             
 . /http://hamishmar.org.il/2015/07/10/p-662-20אתר המשמר החברתי  31

 .27.8.13מיום  7.12.7הוראה   32
  .1992 -ב לחוק חובת המכרזים תשנ"ב2, סעיף 2002משנת  15תיקון   33
 .http://www.mashcal.co.il/newsandpublications/publications/pages/default.aspxר' כאן   34
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 מתקציב הקניות של  19%נמצא כי רק  רד התשתיות הלאומיותניות שערך משפילוח המגדרי של תקציב הקב
  ;המשרד הועבר לידי ספקיות נשים

 י הייעוץ מופנים ליועצות מתקציב 5%רק  :מיעוט זניח  מתקציבי הייעוץ של משרד התקשורת מגיע לנשים
 תקשורת;

  35.הן נשים מהספקים הרשומים %22בקרב מאגר ספקי שירותי התכנון למשרד הבינוי והשיכון , רק   

לאחרונה תוקן חוק חובת נעשו ניסיונות לעגן בחקיקה העדפה מתקנת לעסקים קטנים ובינוניים ברכש.  2012החל משנת 
יבחן בכל התקשרות אם אפשר לבצעה באמצעות עסק זעיר, קטן או בינוני, בלי שיהיה    מכרזים ונקבע כי "עורך המכרז

יפעל לקביעת התאמות בתנאי המכרז או  –בכך כדי לפגוע במוצר, בעבודה או בשירות המבוקשים, ואם הדבר אפשרי 
. כן נקבע כי יפורסמו נתונים על )1992-לחוק חובת מכרזים תשנ"ב .ג2, סעיף 2016נת מש  25(תיקון ההתקשרות בהתאם" 

 שילוב עסקים קטנים ובינוניים בהתקשרויות. 

  למשל בחקיקה האמריקאית בנושא הרכש הפדרלי.  םלעסקים בבעלות נשים, כפי שקיימנגנון התאמה כוללת  והחוק אינ

 

  רכש ברשויות המקומיות

ה מרכזית שיש בה פוטנציאל להעדפת עסקים קטנים. זאת משום שמכרזי הרשויות המקומיות רכש מקומי הינו זיר
ואכן, מסקר מתאימים יותר לעסקים קטנים. המכוונים פעמים רבות לביצוע עבודות ושירותים בהיקפים קטנים יחסית, 

שפנו למכרז (כלומר "עצמאים") מהעסקים ללא מועסקים  74%כי  ,עולה 2015הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לשנת 
  )56: 2016פנו למכרזי רשויות מקומיות. (משרד הכלכלה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  -וריציב

הצעות החוק המצויות בשלבי אישור ומסדירות את עבודת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וכן העדפה מתקנת לעסקים 
והמנגנונים שמפעילה הסוכנות לקידום עסקים  . הנחיות החשב הכללי  36ומיותאלה ברכש, אינן מתייחסות לרשויות המק

יות מקומיות ואינם מתייחסים כלל לרשויות המקומיות. גם תקנות המכרזים הנוגעות לעיריות ורש ,קטנים ברכש ממשלתי
  התייחסות מגדרית. אינן מתייחסות לעסקים קטנים ובינוניים כמגזר הראוי להעדפה מתקנת וכמובן אינן כוללות כל 

מבקר המדינה מדוח מבקר המדינה עולה, כי נדרשת בדחיפות הסדרה של הנגישות למכרזי הרכש ברשויות המקומיות: 
מצביע על אי אחידות בשיעור הערבויות שנדרשים עסקים להעמיד בקרב מכרזי הרשויות המקומיות, כאשר חלק 

ערבות הצעה  15%מערך המכרז לערבות ביצוע ועד  10%מגיעים עד מהרשויות דורשות שיעורי ערבות גבוהים מהמקובל ה
  ). 367: 2015וטיב (מבקר המדינה 

מכרזי הרשויות בהעדפה מתקנת לעסקים בבעלות נשים  תבאשר לקידום רכש מעסקים בבעלות נשים, הצעת חוק הקובע
, אולם עד כה מהלך 2016 רוארפבועברה קריאה טרומית ב ,2011, החל משנת המקומיות הוגשה לכנסת מספר פעמים

: בחינת תנאי מהלך כוללנדרש החקיקה לא הושלם. עם זאת, כפי שקרה עם מנגנון ההעדפה המתקנת ברכש הממשלתי, 
פרסום  ,קביעת מכסות, הכשרה של פקידי הרכשהמכרזים והתאמתם לעסקים קטנים וזעירים, שינוי תנאי התשלום, 

עצמה לספק אם החקיקה כש . ללא התייחסות לחסמים אלה,בהליכי ההתקשרות וסיוע להן התנאים בקרב בעלות עסקים
  . מקומי לרכשבעלות עסקים קטנים ובינוניים את קשיי הנגישות של נשים  פתורת

בו  –ישנן יוזמות מקומיות לשילוב עסקים קטנים ובינוניים ברכש, אחת הבולטות היא מיזם י.ה.ב (יוזמת העסקים בנגב) 
מכון הנגב ושתי"ל ומרכז מעוף נגב של הסוכנות -לפיתוח הנגב, ארגוני חברה אזרחית כגון עמותת אג'יקשותפים הרשות 

תקציבי הרכש של הפרויקטים הגדולים והמוסדות המרכזיים בנגב  הפנייתלעסקים קטנים ובינוניים. המיזם עוסק ב
מכרזים, מתרכז המיזם בהצעות מחיר לרכש לטובת עסקים קטנים ובינוניים מהאזור. נוכח האיסור על העדפה מקומית ב

-). לאחרונה הוקם במסגרת י.ה.ב מאגר ספקים מהדרום, בו רשומים מעל ל₪אלף  50פטור ממכרז (רכש בסכומים של עד 
כחלק מנויות להגיש הצעות מחיר לרכש של מוסדות העוגן. דעסקים המקבלים מידע בדואר אלקטרוני אודות הז 1,500

    37.ינטרנט המנגיש הזדמנויות עסקיות בדרום ובו מאגר עסקים בנגבמהמיזם פועל אתר א

                                                             
; משרד התקשורת, 43, עמ' 2018 – 2017. הצעת התקציב לשנות התקציב 2016משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אוקטובר  35

. הצעת התקציב לשנות 2016;  משרד הבינוי והשיכון, אוקטובר 35עמ'   2018 – 2017. הצעת התקציב לשנות התקציב 2016אוקטובר 
 .  57עמ'   2018 – 2017התקציב 

 רשות ציבוריתלמעט הקמת נציבות תלונות בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שתוכל לקבל תלונות לגבי כל  36
37 )http://www.bizbanegev.org.il/.(    
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מצביע על הצורך בתמיכת המדינה ליצירת ידע ומומחיות ברשויות המקומיות בתחום קידום עסקים  OECD-ארגון ה
קטנים בכלל ורכש בפרט. זאת כחלק מהמאמץ הנדרש על מנת לבזר את מנגנוני הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לצפון 

   ).OECD, 2016b:ch.6(ולדרום ולבנות שרשרות אספקה אזוריות בהן יוכלו להשתלב עסקים מקומיים 

  

  על ידי ארגוני חברה אזרחית לעסקים בבעלות נשיםוסיוע כלכלי תכניות ייעודיות  .4

. חלקן, כגון העמותה להעצמה כלכלית וקרן מופעלות בישראל על ידי עמותותתכניות המתמקדות בעסקים בבעלות נשים 
מפעילות תכניות למגזרים שונים של   ,יסמין קורת, מתמקדות ביזמות זעירה ובנשים מקבוצות מוחלשות. אחרות, כגון

פועלות עמותות מקומיות לקידום יזמות זעירה של נשים על  ,בנוסף .מתמקדת בנשים אקדמאיותנטע נשים בעוד עמותת 
אחד הדברים שמבדיל את התכניות שמפעילות העמותות ממרכזי המעוף של הסוכנות לעסקים פי עקרונות של סחר הוגן. 

יים, הינו הדגש על העצמה אישית של המשתתפות והתייחסות לתנאי חייהן ולחסמים המגדריים האופייניים קטנים ובינונ
  :להלן כמה ארגונים בולטים בתחום קידום עסקים בבעלות נשיםלכל קבוצה. 

 1997קמה בשנת וההינה הארגון הראשון שפיתח בישראל יזמות זעירה לנשים. העמותה העמותה להעצמה כלכלית לנשים 
. העמותה מספקת ליווי של שנה עסקים זעירים בבעלות נשיםקידום המתמקדת ב "עסק משלך"ותכנית הדגל שלה הינה 

תכניות הכשרה עסקית, אוריינות פיננסית, מיומנויות מחשב ושיווק ברשתות  הכוללת העצמה אישית, בהקמת עסק
מעניקה הלוואות ללא ריבית, ללא צורך בערבים, לנשים קרן רשף) באמצעות מבחינת סיוע פיננסי, העמותה (החברתיות. 

, והן פתוחות למשתתפות בתכניות ₪ 10,000שאינן יכולות לקבל הלוואה בנקאית. ההלוואות ניתנות בסכומים של עד 
על פי מחקר הערכה של התכנית בנוסף מעמידה העמותה יועצות לסיוע לנשים המעוניינות בהשגת מימון בנקאי.  העמותה.

מחקר הערכה שנערך ). 2007מאי סק משלך", הצלחתה נובעת משילוב של הכשרה עסקית לצד העצמה אישית (סער, "ע
מהמשתתפות בתכנית  40%מעלה כי  2005-2008נשים שהשתתפו בתכנית "עסק משלך" בשנית  700לאחרונה בקרב מעל 

המחקר חצית מהמשתתפות עבדו כשכירות. כממהעסקים שרדו אחרי חמש שנים.  71%-היו בעלות עסק בסיום התכנית, ו
 ₪ 5,100-בממוצע שנה לאחר סיום התכנית וכ ₪ 3,300(שיעור רווח נמוכים יחסית  -משקף את הקושי ביזמות זעירה

בממוצע חמש שנים לאחר סיום התכנית). ועדיין, מרבית המשתתפות בתכנית דיווחו כי התכנית שיפרה את חייהן, הגדילה 
   38ית וסייעה בצמצום העוני.את הכנסות משק הב

כאשר מדובר בקידום יזמות בקרב נשים מאוכלוסיות מוחלשות, מדובר במרבית המקרים על עסקים זעירים שהנשים 
ך כלל לא יציב ולא מספק הכנסה קבועה. הסדר חשוב המקל על רמפעילות מביתן. בעיקר בשנים הראשונות העסק בד

לצורך מע"מ. מנגד, הסדרי הבטחת הכנסה אינם תומכים בסיכון שלוקחות הנשים נשים אלה הוא המעמד של עוסק זעיר 
. מניסיון העמותה להעצמה כלכלית עולה, כי תקופת חסד והקצבה מופחתת ברגע שהן מתחילות לדווח על הכנסתן מהעסק

ץ נשים רבות יותר תפחית את הסיכון ותתמר ,של כמה שנים בהן נשים יוכלו להקים עסק זעיר מבלי להפסיד את הקצבה
הינו רגולציה שאינה מותאמת לעסקים זעירים. הדבר  ,. היבט נוסף המקשה על יזמות זעירה של נשיםלפנות לאפיק יזמי

זעירות המייצרות  יזמותבולט בתחום המזון, כאשר דרישות רישוי עסק העוסק במזון של משרד הבריאות אינן מאפשרות ל
  39זים מקומיים. בביתן לפתח את העסק או לגשת למכר

 9,000לפי נתונים שפרסמה הקרן, בעשור האחרון העניקה הקרן  היא הגוף המרכזי העוסק במימון זעיר בישראל. קרן קורת
    ). 29.6.2016עסקים זעירים (רובינשטיין,  7,000-ותמכה ב ₪מיליון  85הלוואות בסכום כולל של 

  :ייעודי לנשים מסלולו, הפתוחים בפני נשים מפעילה כמה מסלולי הלוואות לעסקיםהקרן 

  .₪מיליון  22שמחזורם השנתי הוא עד  ,בנק לאומי לעסקים ףקרן הפועלת בצפון ובנגב, בשיתו

  . ₪מיליון  22מחזורם עד שישראלי, גם היא לעסקים -בשיתוך הבנק הערבי ,קרן הלוואות לערבים תושבי ישראל

. בגיוס אשראי ותופיתוח עסקים זעירים, בעיקר בקרב אוכלוסיות המתקשקרן מימון זעיר המתמקדת בסיוע בהקמה 
גברים במגזרים ו. התוכנית פונה בעיקר לנשים ניתנות בשיתוף בנק הפועליםה ₪ 30,000מדובר בהלוואות בסכום של עד 

  .מושבים וקיבוצים מגזר בדואי, מגזר ערבי,  הבאים : עולי חבר העמים/אתיופיה, מגזר חרדי,

מספקת מימון, הדרכה וליווי עסקי לשם פיתוח פעילות עסקית עצמאית לנשים ממעמד  sawa, -לנשים ייעודית תכנית
מופעלת במשותף עם הסוכנות לעסקים  sawa 40בתנאים נוחים . ₪אלף  30ומעניקה הלוואות של עד   נמוך בכל רחבי הארץ

ועם הרשות לפיתוח כלכלי במגזר הערבי. מחצית מתקציב התכנית מגיע מהסוכנות.  קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה

                                                             
  atid=1&catid=47&pageId=1245http://www.womensown.org.il/template/?maincלתוצאות המחקר ר' אתר העמותה  38
 
 . 17.11.16ראיון עם רותי גור, מנהלת העמותה להעצמה כלכלית,  39
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ה, יהלוואות חוץ בנקאיות לנשים מהמגזר הערבי והבדואי (משרד הכלכלה והתעשי 1,503התכנית העניקה  2015בשנת 
 מיליון דולר 15ל מעל בסך ש עסקים זעירים והעמידה מימון  4,500-תמכה התכנית ב 2013 - 2006 בשנים). 2016ינואר 

)OECD, 2016b:149.( הצלחת התכנית בקרב נשים נובעת קודם כל מאסטרטגיית היישוג )(reach-out עובדות   -שלה
  התכנית מסתובבת ביישובים ברחבי הארץ, מגייסות את הנשים ומעניקות להן ליווי וסיוע במקום מגוריהן. 

פועלת כעמותה עצמאית.  2012כחלק מהמרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי, ומשנת  2006הקומה בשנת  יסמיןעמותת 
בישראל בכמה דרכים: הכשרות ליזמות עסקית, תכניות יהודיות וערביות פועלת לקידום עסקים בבעלות נשים העמותה 

ן אשראי ושילוב חונכות להצמחת עסקים, סיוע בהשתלבות ברשתות עסקיות, קידום מדיניות תומכת בעסקי נשים , מת
בשרשרות רכש של תאגידים בינלאומיים באמצעות הארגון הבינלאומי ברכש ממשלתי ומקומי ועסקים בבעלות נשים 

nectnoCWe לפי דוח  41נשות עסקים מהעולם.חברת שטראוס ו. לעמותה פורום נשות עסקים המקיים כנסים בשיתוף
  נשים.  5,000-סייעה העמותה לכ 2012-2014העמותה, בשנים 

הארגון היחיד בישראל העוסק בקידום עסקי נשים בתחום הרכש ואף מפעיל תכנית מימון ככל הנראה עמותת יסמין הינה 
מיועדת לנשים בעלות עסקים, המעוניינות להגיע לצמיחה עסקית  "תכנית "יהלוםלשם כך בשיתוף בנק הפועלים. 

התכנית מציעה הלוואה  .ברשויות מוניציפליות ובמשרדי ממשלהמשמעותית ולהפוך לספקיות רכש בתאגידים גדולים, 
. ההלוואות ניתנות על פי שיקול דעת 2.25%שנים, בריבית שנתית של פריים +  5בפריסה של עד  ₪ 250,000בגובה של עד 

תונים העמותה אינה מפרסמת נ של בנק הפועלים על סמך המלצה של העמותה, ללא דרישה לביטחונות או תכנית עסקית.
מציין את הצורך להעמיק את המאמצים לשלב עסקים קטנים ובינוניים   OECD-ארגון האודות תוצאות התכנית. נציין כי 

   ).OECD, 2016b:ch.8בשרשרות רכש של תאגידים ולפיתוח תכנית ממשלתית לקידום הנושא (

מזרחיות,  -של נשים מקבוצות מודרותוהיא פועלת לקדם את מעמדן  2000למען נשים בישראל נוסדה בשנת   -אחותי
מהגרות עבודה ועוד. פעילות העמותה כוללת מרכזים של כלכלה פמיניסטית כגון מרכז אהטה בקרית  ,יוצאות אתיופיה

גת בו נשים יוצאות אתיופיה יוצרות כלי חרס, פסלי אמנות וכלי מטבח מסורתיים, קולעות סלסלות קש מסורתיות 
בח אתיופי ומרכז מורשת; מטבח קהילתי בשיתוף קול האשה בירושלים. בנוסף מקיימת ורוקמות וכן מפעילות מט

לנשים העושות את צעדיהן הראשונים כבעלות עסק עצמאי ומלווה הקמה של עסקי נשים  ,העמותה קורסים להקמת עסק
חנות הסחר ההוגן היא חנות סחר הוגן"  -"אחותי בתחומים מסורתיים של בישול, אריגה, מלאכה טקסטיל ואמנות. 

הראשונה בישראל, המשווקת מוצרים ייחודיים ועבודות יד של נשים מרחבי הארץ והאזור. המוצרים נבחרים תוך העדפה 
חברתית בישראל, תשומת לב לתנאי עבודה הוגנים ומכבדים  -כלכלית  -אתנית  -ליצרניות/ים מהפריפריה הגאוגרפית 

  ולתהליכי ייצור ידידותיים לסביבה.

יה הבדואית. יהינו ארגון ללא מטרות רווח המקדם פיתוח כלכלי בר קיימא בנגב בדגש על האוכלוס מכון הנגב - 'יקאג
העמותה מסייעת בהקמת קואופרטיבים ובקידום מיזמים לנשים כגון מפעל הקייטרינג של נשות חורה המספק הזנה לגנים 

   42הקמת מאפיה כעסק חברתי ועוד.ובתי ספר, הכשרות מקצועיות לנשים בתחומים מגוונים, 

כדי שיוכלו להיחלץ ממצבי  ,עמותה המסייעת לנשים נפגעות אלימות למצוא תעסוקה ולבסס עצמאות כלכלית -רוח נשית
מהנשים שפונות לעמותה  20%-15% -הנותנת מענה ל "נשים בונות עסקים"עוני וסיכון. העמותה מפעילה תכנית בשם 

והינן בעלות אוריינטציה עסקית. המשתתפות רוכשות במסגרת סדנא וליווי פרטני, ידע וכלים מעשיים בתהליך הקמה 
ידי -וניהול עסק קטן, בשילוב העצמה להצלחה אישית ועסקית, קידום מכירות ושיווק. כמו כן  מתקיים ליווי פרטני על

יון בעולם העסקים. בנוסף מפעילה העמותה בוטיק שמלות כלה המשמש לקידום עסקים ות ומאמנות בעלות ניסחונכ
הכנסותיו משמשות גם למימון הפרויקט "נשים בונות   .זעירים של נשים העוסקות בתחומי התפירה, עיצוב, איפור וכד'

 עסקים". 

ים בפיתוח קריירה. העמותה אינה נשהינה עמותה הפועלת לסייע ל 2006שהוקמה בשנת  המרכז לפיתוח קריירה – ענט
ביזמות, אלא במתן כלים לפיתוח אישי בתחום התעסוקה, ביצירת רשתות חברתיות לקידום נשים  דווקאמתמקדת 

העמותה נותנת ייעוץ וליווי  לארגונים בדגש על יצירת סביבת עבודה רגישה מגדרית. בתעסוקה וכן מפעילה תכניות 
  43. ם השיווק וכן מציעה קורס לנשים שכירות המעוניינות להיות גם עצמאיותלעסקים קטנים בבעלות נשים בתחו

את הוצאת "נשים קונות  2005יזמה בשנת  comme il faut חברת :  מדריך ארצי לעסקי נשים -נשים קונות מנשים 
נשים. כיום מדריך ארצי ראשון לעסקי נשים, בשיתוף עם ארגונים חברתיים העוסקים בהעצמה כלכלית של  -מנשים" 

המדריך מאפשר לנשים בעלות עסקים בהם לפחות מחצית המועסקות הן נשים,   מדובר באתר אינטרנטי מעודכן ומשופר.
   44לפרסם את עסקיהן ללא תשלום.

                                                             
41  http://jasmine.org.il/ 
42  nisped.org.il-http://ajeec  
43  http://www.netta.org.il/ 
   אתר נשים קונות מנשים 44



 

36 
 

  

  וסחר הוגן של נשים על בסיס מיומנויות מסורתיות קידום יזמות זעירה -יוזמות מקומיות

מעבר לעמותות הפועלות בפריסה ארצית או אזורית, להלן כמה דוגמאות לעמותות מקומיות המקדמות יזמות זעירה של 
  נשים ומייצרות מודלים מצליחים הנותנים מענה לנשים שחסמים רבים מונעים מהן השתתפות בשוק העבודה. 

ויות כלכליות ומקומות תעסוקה לנשים במטרה לקדם הזדמנ 1996-הוקמה בשעמותה  - סחר הוגן סינדיאנת הגליל
ומשווקת לשוק המקומי והעולמי מוצרי מזון  ,על פי עקרונות ''סחר הוגן''מכפר כנא, ערביות. סינדיאנת הגליל פועלת 

. צוות העמותה, מקו היצור ועד WFTOהעמותה חברה בארגון הסחר ההוגן העולמי  2003מסורתיים ומלאכות יד. משנת 
מפעילה  2015מורכב מנשים ערביות ויהודיות אשר מאמינות בעתיד משותף לשני העמים.  החל משנת ניהול המפעל, 

   45העמותה גם מרכז מבקרים.

למען שיפור מעמדה של האישה  1991כיוזמה של ארגון אג'יק  ועמותת סידרה בשנת הוא פרויקט שהוקם   - רקמת המדבר
תחילה הועסקו במפעל שש נשים על רקמה ואריגה בדואית מסורתית. .  הפרויקט פועל ביישוב לקיה ומבוסס הבדואית

נשים, רובן רוקמות בביתן ואת מלאכת המחשבת שלהן מוכרים  160 -וכיום הוא מספק תעסוקה ומסגרת חברתית ליותר מ
זוכים בצמוד לחנות קיים אוהל אירוח בדואי בו הפרויקט כולו מופעל על ידי נשים בדואיות מהנגב. בחנות המפעל. 

  46המתארחים לכיבוד ולהרצאות על מעמד האשה הבדואית.

, משחות המופקים מצמחי בר מתמחה במחקר ורקיחה של מוצרי טיפוח טבעייםההינה חברת קוסמטיקה   - בת המדבר
י נשים בדואיות אשר ”תהליך הגידול וההפקה נעשה ע טיפוליות ומוצרי טיפוח המבוססים על מסורת בדואית משפחתית.

העסקתן מעצימה את הנשים הבדואיות ומומחיותן מבטיחה  ברזי עולם צמחי המדבר. מלקטות מקצועיות ובקיאות הנן
. לבת המדבר גם מרכז מבקרים את שמירת האיזון הטבעי תוך הקפדה על ערכי איכות הסביבה ושילוב טכנולוגיה עדכנית

  47.המופעל על ידי מייסדת החברה ונשים בדואיות נוספות

על ידי נשים ערביות, תושבות  2007הינה עמותת נשים ללא כוונת רווח אשר נוסדה בשנת  -לאישה ביפו  בחרערוס אל
העיר יפו. העמותה פועלת להעצמת נשים ערביות ביפו על מנת לקדם את מעמדן תוך הגברת מעורבותן הפעילה בקהילה 

בו משתתפות עשרות נשות  ,רביות ויהודיותובשוק העבודה. בתחום העסקים מקיימת העמותה ירידי נשים יוצרות ע
עסקים קטנים מתחומים שונים. הירידים מאפשרים חשיפה לעסקים, קידום מכירות, והתנסות ראשונית בשוק. בנוסף 
מפעילה העמותה תכנית "חינוך פיננסי מגיל צעיר" להטמעת נושא החינוך הפיננסי לנערות  צעירות, בשיתוף פעולה עם 

ים ביפו. הסדנאות כוללות נושאים הקשורים להעצמה אישית, מגדר, הנהגה פמיניסטית בנוסף לתכנים בתי ספר התיכוני
  48בתחום החינוך הפיננסי.

ובליווי אישי   כדי לעודד יזמות עסקית נשית ומרכזה ברמת השרון. שלל קורסים מקצועיים, 2003הוקמה בשנת  אישית
אוריינות פיננסית, הכרות עם חקיקה  -הקורס המרכזי "עסק משלי" עוסק בכלים להקמת עסק   .במהלך בניית העסקים

עודיים לעסקים לפי תחומים. העמותה מעניקה גם ליווי אישי בהקמת יונהלים, ארגון ושיווק. כמו כן מתקיימים קורסים י
מתוכן מפעילות עסק  %12ל העמותה, נשים סיימו את הקורסים ש 750-עסק ויעוץ משפטי מסובסד. לפי אתר העמותה כ

   49עצמאי משלהן.

  עסקים קטנים ובינוניים בחברה הערבית בישראל

ן משתתפות המ 33%-למצוקת התעסוקה של נשים ערביות, שרק כ , חלקי לפחות,עסקים קטנים יכולים להיות פתרון
ביות בכפרים: מיעוט תחבורה בשוק העבודה. הפעלת עסק קטן עוקפת את החסמים הניצבים בפני תעסוקת נשים ער

עם של נשים ערביות.  ,הנמוך יחסית ,ציבורית, מחסור במסגרות טיפול בילדים ועלויות מסגרות הטיפול בהשוואה לשכר
עולים קשיים ייחודים לנשים ערביות בהקמה והפעלה של עסקים קטנים:  ,זאת, מניסיונן של העמותות העוסקות בתחום

ת על מנת לאפשר שילוב מטלות גידול הילדים והעסק ובהעדר מרחבי מסחר מספיקים; מרבית העסקים פועלים מהבי
מחסור בהשכלה פיננסית ובגישה אליה במיוחד בקרב נשים; קושי למכור מוצרים ולדרוש תשלום מקרובי משפחה וחברים 

כמו הקמת  ,קדמת המדינהבשל קשיים אלה, פתרונות שמ 50ומגבלות ניידות לצורך פרסום, שיווק ויצירת רשתות עסקיות.

                                                             
45 tp://www.sindyanna.co.ilht/   
46 embroidery.org-http://desert/  
47 http://desertdaughter.com/   
48 elbahar.org/he-http://arous/   
49 http://www.esheet.org.il/index.php/en/     

 . 17.11.16ראיון עם רותי גור, מנהלת העמותה להעצמה כלכלית,  50
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אינם תמיד רלוונטיים לעסקי נשים ויש צורך לחשוב על פתרונות יצירתיים, כגון חיזוק  ,אזורי תעשיה ליד יישובים ערבים
  האוריינות הדיגיטלית שתאפשר שימוש מוגבר בפלטפורמות אינטרנט לשיווק, מכירה ומסחר. 

ל המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי במשרד ראש הרשות לפיתוח כלכלי שעל ידי   OECD-על פי נתונים שנמסרו לארגון ה
-1מהם הם עסקים המעסיקים  77%לפחות),  50%אלף עסקים בבעלות ערבים (בעלות של  20פעלו  2014הממשלה, בשנת 

 8.5%). מבחינת התחלות יזמות, רק OECD, 2016b:38-40עובדים ומעלה ( 50מהם עסקים המעסיקים  1%עובדים ורק  5
מכלל האוכלוסייה הבוגרת  10%-מהנשים היו מעורבים בהקמת עסק או הפעלת עסק חדש, בהשוואה ל 4.5%-מהגברים ו

  (שם).  2013בישראל בשנת 

 ,ות גדולהרבהם התחקמעונאים נפים כי עסקים קטנים ובינוניים בבעלות ערבים בישראל מתרכזים בע ,עוד מציין הארגון
בינוי, תחבורה, מסחר ה דול בשל ההסתמכות על השוק המקומי. מדובר בענפיויש קושי לג מתח הרווחים נמוך יחסית

, השירותים העסקיים והפיננסים ושירותי טק-מתאפיינים בתת ייצוג בענפי ההיבעוד הם  . זאתוייצור מסורתי ומעורב
מרבית ושי להשתלב ביצוא. בהכנסה נמוכה ובק מתאפייניםעסקים קטנים ובינוניים בבעלות ערבים אות. יחינוך ובר

  למרבה הצער, אין פילוח מגדרי של הנתונים במסמך. העסקים הקטנים בחברה הערבית הם עסקים משפחתיים. 

והדרכים  מצביע על החסמים המרכזיים להפעלה של עסקים קטנים ובינוניים בחברה הערבית  OECD-הארגון 
  : להתמודד עימם

הנמצאת   Al Bawaderסיכון -ולקרן הון ומציעה הלוואות מימון זעיר לנשים ערביות  הפועלת כיום  SAWAמעבר לתכנית 
פיתוח קרנות באמצעות אנג'לים מהקהילה העסקית הערבית,  ,למשליש צורך בהגדלת הגישה למימון ואשראי. , בהקמה

מימון בנקאי. הארגון ממליץ וקביעת מכסות להקמת רשתות של משקיעים ערבים הון סיכון ופלטפורמות מימון המונים, 
של כלל  צורך בשיפור האוריינות הפיננסיתים המיועדים ליזמות בחברה הערבית ומצביע על ההגדלת התקציבעל 

   .האוכלוסייה הערבית

  המלצות נוספות הן:

   ;מחסור בקרקע ובחצרים בהם ניתן להפעיל עסקהאצת הקמת אזורי תעשיה ושטחי מסחר כדי להתמודד עם ה

  ובשילובם בתכניות יזמות באקדמיה; בקידום כישורי היזמות והניהול של יזמים ערביםצורך 

  והתאמה של תכניותיו לצרכי החברה הערבית; 2014כז המעוף בנצרת שהחל לפעול בשנת רפיתוח מ

תוך מתן סיוע  ,וכן בשרשרות אספקה של תאגידים גדולים באמצעות מכסות ברכש ציבורישילוב עסקים בבעלות ערבים  
  בדומה לתכניות הקיימות במדינות שונות לעידוד יזמות בקרב מיעוטים; להתמודדות עם הליכי רכש 

  ; הכשרת בעלי תפקידים ברשויות המקומיות בנושא פעילות לעידוד עסקים

, פעילות של הרשות לעורר מודעות לכלים מדינתיים לעידוד הגדלת התקצוב לרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים
   בידיה.בכל משרדי הממשלה וריכוז הפעילות לעידוד יזמות יזמות 

גדרית בפיתוח יזמות בחברה הטמעת ראייה מעל הצורך ב OECD-בהתייחס לעסקים בבעלות נשים ערביות מצביע ה 
חונכות ורשתות עסקיות ובתמיכה בתכניות להקמת בהגדלת המימון לתכניות הערבית, ובאופן ממוקד יותר 

  ). (OECD, 2016b:ch.7   קואופרטיבים

  

  

  קידום יזמות נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה בישראל

טק נתפס כאחד ממנועי הצמיחה של המשק וכן מהווה מקום תעסוקה נחשק בשל תנאי השכר -בישראל, בה תחום ההי
   51ואפשרויות מימון מגוונות ליזמות בתחומים עתירי טכנולוגיה.רבות הטובים, ישנן תכניות 

. נשים מבוססת טכנולוגיה וכן לקידום יזמותטכנולוגיים ומדעיים דום נשים למקצועות במסגרת זו ישנן כמה תכניות לקי
  להלן כמה דוגמאות:

                                                             
  . OECD, 2016b:ch.5להרחבה בנושא ראו  51
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ופועלת במסגרת משרד המדע לקידום נשים לתחומים אלה.  2000המועצה לקידום נשים במדע וטכנולוגיה הוקמה בשנת 
עניקה  מלגות ללימודי מקיימת שיתופי פעולה לקידום נשים באקדמיה ובתעשייה, תכניות לעידוד תלמידות, מהמועצה 

  ועוד.  מדע וטכנולוגיה, מפרסמת נתונים אודות נשים בתחום

ת רשתות, קורסים וכנסים. פרויקט משותף לארגון ולחברת טק באמצעו-מתמקד בקידום יזמות נשים בהי -יזמות ארגון
״). המודל יזמותארגון ״ Campus For Momsבית ספר ליזמות טכנולוגית, ידידותי לתינוקות ( -קמפוס לאימהותגוגל הוא 

התכנית הושקה באנגליה, ספרד, פולין ודרום  .ברחבי העולם  הישראלי אומץ כתכנית רשמית של הקמפוסים של גוגל
 .קוריאה והשתתפו בה מעל אלף נשים ברחבי העולם

W Elevation -  קושי לפנות זמן, צורך שלושה חסמים המזוהים עם נשים בתחום: עונה על התכנית מותאמת לנשים
תכני העצמה אשר לצד תכנים עסקיים והתוכנית משלבת תכנים מקצועיים  בכלים מקצועיים וחוסר בטחון עצמי.

 ( מאפשרים למשתתפות להפוך לקהילה תומכת, אשר מסייעת להתמיד לפתח את הסטארט אפ גם בתום התוכנית
ttp://www.elevationacademy.coh/ .(  

 We Dream- מכלל התחומים,  יזמותבאוניברסיטת תל אביב. התכנית פונה ל 2010הפועלת מאז  ,יזמות לנשים תכנית
ם. במסגרת המפגשים, מקבלות המשתתפות חונכיוממדינות שונות. התכנית מורכבת מסמינרים, הרצאות ומפגשים עם 

בתחומי היזמות: הקמת עסק, היבטים משפטיים, שיווק ופרסום, הצגה מול משקיעים, עיצוב  ייעוץ מקצועי ורוכשות ידע
מוצר ועוד. במהלך שנות התכנית היו שותפים לה ארגונים חברתיים, עיריות, שגרירויות זרות, משרדי ממשלה ועשרות 

  .אפים-סטארט

Girls in Tech -  ארגון GIT הארגון הוקם  .ששם לו למטרה לקדם נשים בהייטק ,ארגון גלובלי ללא מטרות רווח הוא
טק, והוא -ע"י שתי נשות היי 2015הסניף הישראלי הוקם בשנת  .סניפים ברחבי העולם 50ומאז נפתחו מעל  2007בשנת 

 טק, המטרה לבנות קהילה. -מתמקד באירועים של מתן כלים מקצועיים ויצירת רשתות של נשות הי

טק בשלבים -ליות של חברות היי”מטרת הפורום לתת למנכ -  (The Women Founders Forum) פורום היזמות
התחלתיים נקודת פתיחה טובה יותר על ידי כלים מעשיים, הכוונה עסקית ועזרה בגיוס הון. בכל מחזור בתכנית 

קיעות מתוך מבחר של משחונכות מלוות משתתפים חמישה עד עשרה מיזמים בהובלת נשים. לכל מיזם מוצמדות שתי 
בנוסף נערכים מפגשים של כלל הפורום   .טק גלובליות וישראליות-ותיקות ובכירות בחברות הי יזמותהון סיכון מנוסות, 

  .ופאנלים במגוון נושאים רלוונטיים כוללים הרצאותהם ו

  /list-full-organisations-tech-in-http://www.geektime.co.il/womenלתכניות נוספות ר' 

  

  המלצות 

בשנים האחרונות ניכרת בישראל מודעות לחשיבות קידום עסקים קטנים ובינוניים, מודעות הבאה לידי ביטוי בהקמת 
עם זאת, הסוכנות אינה פועלת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ובחקיקה המתייחסת לעסקים אלה. 

מתוך ראיה מגדרית ותכניות ייעודיות לנשים מתקיימות בעיקר במסגרת החברה האזרחית. על מנת להתגבר על החסמים 
צריך להטמיע חשיבה מגדרית במנגנוני המדינה לקידום עסקים. ישנם שני  ,העיקריים העומדים בפני נשים בתחום היזמות

פערי ההכנסה  וצמצוםנגישות לרכש ציבורי ראל חלקית מאד ודורשת פעולה דחופה: תחומים בהם המדיניות ביש
  . באמצעות תכניות ייעודיות לקידום נשים בעלות עסקים קטנים ,המגדריים בין עצמאים ועצמאיות

  : המלצות

 העמקת הפילוח המגדרי ואיסוף הנתונים אודות עסקים בבעלות נשים

קידום יזמות נשים דורש ניתוח מגדרי של החסמים העומדים בפני נשים וגיבוש אסטרטגיות להתמודד עימם. הבסיס לכך 
מקבץ נתונים  יםכוללהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים דו"חות הוא איסוף נתונים מקיף אודות עסקים בבעלות נשים. 

ח לגבי השתתפות עסקים קטנים ברכש מבוסס על סקר ולא על הפילו , אולם הנתונים חלקיים ובלתי מספקים.לפי מגדר
, תחום המהווה חסם בכל העולם ליזמות פילוח מגדרי של נתונים אודות מימון ואשראיבנוסף, אין כל איסוף נתוני אמת. 

  נשים. 

פברואר . (הלמ"ס, 2013 – 2011מסמך מקיף אודות הדמוגרפיה של עסקים בישראל בשנים  2015-בהלמ"ס פרסמה גם 
במסמך זה, או פילוח לפי קבוצות אוכלוסייה כגון יהודים/ערבים אין כל התייחסות להיבט המגדרי למרבה הצער, ). 2015

  כמו גם בקודמיו. 
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  הקמת יחידה ייעודית לקידום עסקי נשים בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

כפי שראינו בחלק א של המסמך, עסקים בבעלות נשים בישראל הם מיעוט, המרוכז במגזר השירותים ומתאפיין בהכנסות 
ביחס לגברים. במצב זה, על מנת לקדם שוויון מגדרי, דרושה מדיניות פעילה המתמקדת בקידומם והצמחתם מאד נמוכות 

עמותות העוסקות בכך בישראל,  מצביע על כך שדרך המלך של עסקים בבעלות נשים. הניסיון שהצטבר בעולם כמו גם ב
  הינה הקמת יחידה ייעודית לקידום עסקי נשים בתוך הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, כפי שנעשה בארה"ב ובגרמניה. 

מותות יצירת שיתוף פעולה מובנה עם הקרנות והעהם  ,צעדים נוספים שיכולים לסייע בקידום עסקי נשים על ידי הסוכנות
ת לעסקים קיימים, זעירים וקטנים, ותכני –פיתוח תכניות "שלב ב'" וכן העוסקות בקידום עסקים בבעלות נשים 

  בהצמחתם והגדלת היקף ההכנסה שלהם.המתמקדת 

  וקידום עסקים קטנים בבעלות נשים על ידי הרשויות המקומיות ציבורירכש 

לות הכלכלית של יכי תפקידו של רכש ציבורי אינו רק קידום היעראינו כי בארה"ב ובמדינות אירופה, חלחלה ההבנה 
המדינה והרשויות, אלא שיש לו תפקיד חברתי חשוב עבור עסקים קטנים ובינוניים. בישראל עסקים קטנים בכלל ועסקים 

  קטנים בבעלות נשים בפרט, מתקשים להשתלב ברכש הציבורי בקנה מידה רחב. 

קביעת יעדים/מכסות להשתתפות עסקים בבעלות שינוי תרבות הרכש לצד ברכש, הינו אמצעי חשוב לשילוב עסקי נשים 
דרה של פעולות משלימות. בראש וט ס. על מנת שהמכסה תנוצל יש לנקכפי שנעשה בארה"בומקומי, נשים ברכש ממשלתי 

 . זאתקים קטניםלעס לה וברשויות המקומיות בכדי להתאים את המכרזיםובראשונה הכשרת פקידי רכש במשרדי הממש
באמצעים כגון צמצום קריטריונים מדירים, פיצול מכרזים, שילוב עסקים קטנים כקבלני משנה. במקביל, הפעלת תכניות 

  ליווי וסיוע לנשים בעלות עסקים קטנים לעידודן לפנות לרכש ציבורי.

נוצל מספיק בארץ. על מנת לשפר אולם פוטנציאל זה אינו מ ,רכש מקומי מתאים במיוחד לעסקים קטניםשהצבענו על כך 
את הנגישות של עסקים קטנים בבעלות נשים לרכש ברשויות המקומיות,  דרושה הסדרה של תנאי הרכש והתאמתו לצרכי 
עסקים אלה: פיקוח על שיעורי המימון הדרוש כדי לגשת למכרזים (דמי השתתפות וערבויות שונות);   קביעת כללים 

מתקנת לעסקים קטנים בכלל ובבעלות נשים בפרט (למשל הנחה באגרות כפי שנעשה  אחידים וקריטריונים להעדפה
בגרמניה);  ביטול או שינוי שיטת הניקוד לגבי תנאי סף שאינם הכרחיים למכרז ואפשרות למספר עסקים לגשת למכרז 

  בצוותא, כפי שנעשה באירופה. 

בתחום קידום עסקים  ,ומומחיות ברשויות המקומיות מצביע על הצורך בתמיכת המדינה ליצירת ידע OECD-גם ארגון ה
קטנים בכלל ורכש בפרט. זאת כחלק מהמאמץ הנדרש על מנת לבזר את מנגנוני הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לצפון 

  ). OECD, 2016b:ch.6ולדרום ולבנות שרשרות אספקה אזוריות בהן יוכלו להשתלב עסקים מקומיים (

מעבר לכך, ניתן במאמץ קטן לשפר את הנגשת מידע אודות רכש ציבורי באמצעות אתר אחד המרכז את כלל המכרזים 
  הציבוריים במדינה ואפשרות להגשת מסמכים בצורה מקוונת. 

  

  :ואשראי מימון

מימון לפעילות  , הן לגבי הקמת עסק, הןיזמותם מרכזי העומד בפני נשים כי בכל העולם גישה למימון הינה חס ,ראינו
שוטפת כגון רכישת ציוד והן מימון להגדלת העסק. הצבענו על הקושי של עסקים קטנים בכלל, ועסקים בבעלות נשים 
בפרט, לקבל הלוואות באמצעות הקרן להלוואות בערבות מדינה. מאחר והקרן הינה המנגנון העיקרי שמפעילה המדינה 

יועצים שות והתנאים לערבות הקרן, כך שבעלות עסקים לא תזדקקנה  לבנושא הנגשת אשראי, יש לפשט את הליכי הבק
  ניתן ללוות נשים הפונות לקרן ולסייע להן בהליך.  ,בנוסף, באמצעות מרכזי המעוף . ומתווכים להגשת בקשות

ומימון הרחבת האפשרויות החוץ בנקאיות לקבלת אשראי הוא  ,אותו מקדם אגף שוק ההון במשרד האוצר ,מהלך נוסף
. יש להאיץ את המהלך הן כדי ליצור מקורות מימון נוספים והן בכדי לדחוף את הבנקים להוזיל את תנאי האשראי עסקי

  לעסקים קטנים. 

, ועל הנטייה של נשים לתמוך בעסקי קטנות יזמותבמסמך הצבענו על הפוטנציאל הטמון בפלטפורמות מימון המונים עבור 
ר בערוץ מימון נח ונגיש יותר, המאפשר גמישות בהסדרי המימון. כפי שנעשה בארצות . מדובנשים בפלטפורמות אלה

להפוך אותו לערוץ מימון מרכזי והברית, נדרשת רגולציה של התחום על מנת לייצר בטחון וודאות למשקיעות ולמשקיעים 
  לעסקים קטנים. 

  

  המתקשות להשתלב בשוק העבודהיה יליזמות זעירה כפתרון לקבוצות אוכלוס כליםהוהרחבה של פיתוח 
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יזמות זעירה נתפסת כאמצעי חשוב לחילוץ מעוני של קבוצות המתקשות להשתלב בשוק העבודה וישנן  ,במרבית המדינות
ראינו בחלק הראשון של המסמך, כי מקבוצות אלה.  יזמותתכניות ייעודיות להכשרת יזמים וסיוע במימון ליזמים ו

תכניות המתמקדות  ,בישראלבארצות הברית עסקים קטנים הפכו אפיק ניעות חשוב עבור נשים מקבוצות מיעוטים. 
בנשים החיות בעוני או על סף העוני מופעלות על ידי עמותות. מנגד, תכנית ההכשרה של מרכזי המעוף הינה אחידה, והסיוע 

הוא הנחה בעלות הקורס. שיתופי פעולה בין עמותות למרכזי מעוף מתקיימים  ,לקבוצות מוחלשותהמובחן היחיד הניתן 
  באופן אקראי, על בסיס מקומי. 

מומלץ כי המדינה, באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, תפעיל גם היא תכניות ייעודיות לנשים מוחלשות, או 
טתי עם התכניות שמפעילות העמותות. זאת בדומה לשיתוף הפעולה לפחות תתמוך ותשתף פעולה באופן מובנה ושי

  שתואר לעיל.  sawaבתכנית 

טחון הסוציאלי של יהבתנאי שיפור היבט נוסף, בו עוסקים מזה מספר שנים ארגוני העצמאים והעסקים הקטנים, הינו 
מתן תקופת חסד של אי שלילה או  . מדובר על אמצעים כגוןועצמאיות על מנת לצמצם הפער בינם לבין שכירים עצמאים

בנוסף, על מנת ; שיפור הזכאות לקצבאות ולפנסיה. גמלת הבטחת הכנסה בשנים הראשונות להקמת עסק זעיר אי הפחתת
  לעודד צמיחה של עסקים זעירים, יש להגדיל את תקרת ההכנסות ל"עוסק זעיר" המקנה פטור ממע"מ. 
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 Private)  הגדלת היצע המימון לעסקים קטנים ובינוניים בישראל באמצעות קרנות פרייבט אקוויטי (. 2012כהנוב, שיר. ספטמבר 
Equityמכון מילקן. -, קרנות קורת64. נייר מחקר מס' פרטי-. הצעה לשיתוף פעולה ממשלתי  

  ירושלים. . א66דוח שנתי . 2015אוקטובר מבקר המדינה. 

. דו"ח תקופתי: מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. 2016משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. 
  ירושלים.

חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופי, . 2012משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. דצמבר 
  . ירושלים. סקירה כללית
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  נספחים

  : דוגמאות לתכניות מימון ייעודיות לעסקים קטנים בבעלות נשים וקבוצות מיעוט במדינות אירופה 1נספח מס' 

SEED Money Fundמימון להוצאות הקמת עסק -, איטליה  

במטרה לעודד יזמות עסקית  ,2009-הוקמה ב ,הקרן  האיטלקית הפועלת במחוז טרנטו במימון המחוז וממשלת איטליה
טק, על ידי כיסוי חלק מהוצאות הקמת עסק. המימון ניתן לצורך חקר שווקים, הכנת תכניות -בתחומים חדשניים ובהי

  עסקיות, הכשרה וסוגים נוספים של הוצאות ראשוניות. 

שהיא גם הגורם  ,וח כלכלימפורסמים על ידי הסוכנות המקומית לפית ,קולות קוראים המכוונים לנשים ולקבוצות מיעוט
אלף יורו  150המעריך התאמת יוזמות לקרן. ישנם קולות ייעודיים לצעירים וקלות ייעודיים לנשים. תקרת המימון היא 

  מיליון אירו.  4.5שפנו לקרן, בסכום של  79עסקים מתוך  40הקרן מימנה  2011לעסק.  בשנת 

תומכת לחדשנות בתחומי הרווחה, תרבות, חינוך, תיירות וסביבה, הרחיבה הקרן את תחומי היזמות בהם היא  2013 -ב
ניהול מידע ותקשורת, כלכלה ירוקה. כן הוכרזה תמיכה במחקר תומך יזמות עסקית בצורת מלגות . הרחבת תחומי 

  ).OECD ,◌ׂ 2015: 94המימון הביאה לשיתוף פעולה עם הסקטור של הקואופרטיבים שהוא בולט במחוז. (

 JOBS     , תכנית המשלבת הכשרה פיננסית והלוואות להשכרת ציוד –בולגריה  

בהם ריכוז של בעלי הכנסה נמוכה ומיעוטים כמו הרומה.   ,תכנית סיוע לעסקים קטנים באזורים הכפריים של בולגריה
יה יוסהתכנית מיועדת לבעלי עסקים קטנים המעוניינים לצמוח וכן למובטלים הרוצים לפתוח עסק קטן. מדובר באוכל

אינקובטורים עסקיים, כולם מוסדות  10-מרכזים לעסקים ו 42שאין לה גישה לאשראי בנקאי. התכנית מופעלת על ידי 
שעות בניהול עסקי  20ללא כוונת רווח שהוקמו על ידי רשויות מקומיות ומשרד העבודה. התכנית כוללת הכשרה בת 

את הציוד ומעמידים אותו בהלוואות נוחות לעסקים הקטנים. ופיננסי כתנאי לסיוע בהשכרת ציוד. המרכזים שוכרים 
-אלף איש השתתפו בהכשרות וכ 53מיליון אירו,  10.4עסקים נתמכו על ידי התכנית בסכום של  2000-כ 2000-2008בשנים 

  )(OECD, 2015:96אלף מצאו תעסוקה יציבה   35

 שרה פיננסיתמימון והכ – the Street Microfinance organization -אנגליה

תכנית משותפת של בנק לויד עם הברית ליזמות וגיוון. התכנית מספקת חונכות ואשראי ליזמים ממיעוטים אתניים.   
באמצעות בדיקת רשת הקשרים העסקית, ליווי התמיכה  ,התכנית כוללת תהליך מיון קפדני של העסקים הזוכים לאשראי

שנעזרו בתכנית גם למימון  יזמותכי  ,מחקר ביניים העוסק בתכנית העלה הכספית בהכשרה ואימון בנושא ניהול סיכונים.
  ).  OECD, 2015:150וגם להכשרה עסקית הצליחו יותר בעסקיהן (

  קרן הון להקמת עסקים המעסיקים אוכלוסיות בעוני – Autonomie et Solidarite social risk capital fundצרפת 

המניות בה הן רשויות מקומיות ומחוזיות. הקרן מסייעת להקמת עסקים קטנים  ובעלי 1990-קרן הון סיכון שהוקמה ב
-Nord-Pas)על ידי מובטלים וכן תומכת בעסקים המעסיקים אוכלוסיות בסיכון לעוני. פועלת במחוז נורד פס דה קלה  (

de-Calais .שהיה בעבר עשיר במכרות ומאופיינים בשיעורי עוני גבוהים ,  

משרות בשנה  6חברות אלה צריכות ליצור  ,חברות בעלות מטרות חברתיות. כדי לזכות בתמיכת הקרןהקרן קונה מניות ב
כדי להדריכן בנושא ולערוך מעקב אחרי  ,שנים רצופות לקבוצות מוחלשות. הקרן מספקת חונכים לחברות 3לפחות למשך 

דשים ולפיצוי פרויקטים שאינם העסקת עובדים מקבוצות מוחלשות. רווחי הקרן מיועדים להשקעה בפרויקטים ח
  רווחיים מספיק. בעלי המניות אינם מושכים דיבידנדים. 

כדי לסייע  ,המשקיעים בקרן נהנים מהטבת מס המתמרצת את ההשקעה בה. מלכ"ר מספק ייעוץ וליווי ליזמים מקומיים
בעלי מניות ולפי דיווחי החברה  2,357מיליון אירו,  8.5-לקרן היה הון של כ 2012להם לעמוד בקריטריונים של הקרן. בסוף 

    (OECD, 2015:97) .          משרות נוצרו בחברות בהן תמכה 200-יותר מ

  

  

  

: תכניות שבמרכזן הקמת רשתות עסקיות לנשים המשלבות פלטפורמות אינטרנט לצד מפגשים, כנסים 2נספח מס' 
  וקבוצות תמיכה 
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  :Women Emprendeספרד,  

 ,סטודנטיות ומרצות יזמותמתמקדת בפיתוח רשתות עסקיות של ותכנית הפועלת באוניברסיטת סנטייגו דה קומפוסטלה 
במסגרת האינקובטור לעסקים של האוניברסיטה. התכנית נולדה בשל מיעוט נשים המקימות ומנהלות עסקים בתחומים 

סיכון בבעלות האוניברסיטה והרשות המקומית.  במסגרת האינקובטור לעסקים הנתמך על ידי קרן הון ,עתירי ידע
 בסיוע התכנית הוקמו 1999-2008התמיכה ניתנת לעידוד יזמות עסקית בתחומי המחקר והפיתוח וטכנולוגיות ידע. בשנים 

  מהן שרדו.  90%חברות, מעל  120

החברה המובילה בספרד דוקטורנטיות לכימיה והיא כיום  4שהוקמה על ידי   GALCHIMIAדוגמא להצלחה היא חברת  
  ).,OECD 2015:100בתחום כימיה אורגנית סינטטית. (

 operation network (RCE)-Women entrepreneur coספרד, 

כדי לשפר את גישתן למשאבים,  יזמות. מטרת התכנית ליצור רשתות שיתוף לנשים 2007התכנית פועלת באנדלוסיה משנת 
תחרותיות וחדשנות עסקית. הרשת מספקת פלטפורמה אינטרנטית לפרסום עסקים בבעלות נשים, אירועים ליצירת 

 Andaluciaדרך רשת מרכזי היזמות של אנדלוסיה (הינה הכשרות. הגישה לתכנית ו יזמותרשתות מקצועיות של 
Emprende רחבי המחוז. מרכזים המפוזרת ב 200), רשת של  

כנסים בנושאים שונים כגון עסקי תיירות , עסקים בינלאומיים,  5-, כיזמותמפגשי ארוחות בקר ל 120התכנית ארגנה 
קורסי הכשרה בנושאים כמו שיווק, טכנולוגיות חדשות, שיתופי פעולה  100-אפריקאים. בוצעו כ-ושיתופי פעולה ספרדים

, בהן השתתפו יזמותפעולות המכוונות לנשים  2,500ארגנה התכנית מעל  2008-2013ומיומנויות עסקיות. בסך הכל, בשנית 
  . יזמותאלף  23-כ

הצלחת התכנית נזקפת לשימוש ברשת היזמות הקיימת במחוז, מחקר מקדים לגבי חסמים לנשים בעסקים וגישה מזמינה, 
  .OECD, 2015:180)(אך לא מחייבת, להשתתפות בתכנית◌ׁ 

  

 et ForetagMentor Egשבדיה   

ומבוצעת על ידי רשת סוכנויות לעידוד יזמות הפועלת  2006הפועלת משנת   ONLINEתכנית לעידוד יזמות עסקית 
  במדינה.

התכנית מעמידה מערך חונכות ליזמים חדשים המעוניינים להקים עסק, למשך שנה. חונכות מרחוק מאפשרת השתתפות 
  לחונכים ולמשתתפים. של א/נשים ממחוזות מרוחקים ומספקת גמישות 

החונכים הינם מתנדבים ונבחרים לתכנית על סמך היותם מוכרים בתחום המקצועי בו הם פועלים. מפעילים מהסוכנויות 
משתתף חותם על חוזה כד ליצור -כאשר כל צמד חונך ,המקומיות עורכים את ההתאמה בין מקימי העסקים והחונכים

לידי המשתתפים מבחינת היקף הליווי. המשתתפים בתכנית והחונכים יכולים היוזמה עוברת  ,מחויבות. לאחר ההתאמה
  הנערכים מידי חודש בכל אזור. ,להשתתף גם באירועים ליצירת רשתות עסקיות

התכנית מיועדת לכלל האוכלוסייה, אך נבדקת שייכות מגדרית, גילאית והשתתפות של מהגרים ויש הקפדה על ייצוג 
  הולם. 

כנית, התכנית מקצרת את זמן הקמת עסק חדש ומשפרת את השרידות והביצועים הכלכליים של לטענת מפעילי הת
  ).OECD, 2015:119העסקים (

  

  הצמחת עסקים קטנים -going for growthאירלנד, 

מתמקדות בהצמחת עסקים קטנים. כך למשל התכנית האירית  ,חלק מהתכניות לרישות עסקי ותמיכה קבוצתית
מצליחות.  יזמותבהובלת  ,קבוצת תמיכה לנשות עסקים קטנים המנסות להגדיל העסק  going for growth -המצליחה 

לתכנית מתקבלות נשים המפעילות עסק לפחות שנתיים ומעוניינות בהצמחתו. היזמת המובילה את הקבוצה משמשת 
קבוצת תמיכה ולמידת כמודל וכמנהיגת הקבוצה, משתפת מניסיונה ומדרבנת את המשתתפות. הקבוצה משמשת גם כ

עמיתים. התכנית בנויה ממפגשים פעם בחודש המתמקדים בהצבת יעדי צמיחה, גיבוש אבני דרך ומעקב. למשתתפות גם 
אירו לשנה. בשנת  1,500 –גישה לסדנאות למידה לשיפור מיומנויות עסקיות. עלות ההשתתפות בתכנית נמוכה יחסית 

, וחלה 30%מהשתתפות דיווחו על גידול בהכנסות בשיעור ממוצע של  82%, , בה פעל המחזור השביעי של התכנית2015
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משרות  700משרות חדשות נוצרו על ידי משתתפות התכנית ומעל  94בשיעור המשתתפות העוסקות ביצוא.  25%עליה של 
  ). /http://www.goingforgrowth.com.( 2014כפיילוט בשנת  שודרגו. התכנית החלה לפעול גם בפינלנד

  

  P2P יזמותלמען נשים  יזמותנשים  -סלובניה

ונועד לסייע לנשים לפתוח ולהצמיח עסקים קטנים. הפרויקט במחוז קרסט בסלובניה  2013פרויקט ניסוני שפעל בשנת 
  נוהל על ידי מרכז יזמות מקומי במימון משותף עם המשרד לעבודה , עניינים חברתיים ושוויון הזדמנויות. 

 יזמותבתחילת דרכן (הקימו עסק בשנתיים שקדמו לכך). הפעילות כללה בניית קבוצת  יזמותהפרויקט התמקד בקבוצת  
נושאים: שוויון  5-ת להחלפת מידע, רעיונות ותמיכה, ויצירת רשת חברתית עסקית. נערכו סדנאות שהתמקדו בעמיתו

מגדרי ביזמות, פיתוח רעיון עסקי, איזון בין חיי משפחה ויזמות, יצירת רשתות עסקיות והכרת הסביבה העסקית. נבחרו 
היתה גבוהה. הסקר הצביע על כך שנשים רבות  -עות רצוןנשים לפרויקט. בסיום התכנית המשתתפות קבלו שאלוני שבי 25

   ). ,OECD 2015:178המשיכו לקיים את קבוצות העמיתות (

  

  

  

  

-one-stop: תכניות ייעודיות לנשים וקבוצות אחרות באוכלוסייה על פי המודל של מרכז שירותים אחד (3נספח מס' 
shop(  

 )+Programme 45+ (45צרפת, תכנית 

ומעלה שפרשו, עומדים לפרוש או  45במטרה לעודד יזמות עסקית  בקרב בני ובנות   2013תכנית שהחלה לפעול בשנת 
הכשרה, חונכות, סיוע בפיתוח תכנית עסקית ומימון ראשוני.  לכל  -מובטלים. חבילת סיוע הכוללת רכיבי תמיכה שונים

ורים של המשתתפת והערכת מצבה הפיננסי, הגדרת משתתף/ת נתפרת תכנית אישית. התהליך מתחיל בהערכת כיש
צרכים. התכנית מספקת סדנאות יצירתיות שמטרתן לפתח רעיונות עסקיים ולגבש תכנית עסקית. אחר כך נבנית תכנית 
הכשרה להשלמת פערים ורכישת כישורים בתחום היזמות. במהלך הקמת העסק היזם/ת מקבלת גישה לקורסים בתחום 

ולוגית ידע. בנוסף מוצעים קורסים בניהול משאבי אנוש, חשבונאות ומימון עסקי. לכל משתתף/ת שימושי מחשב וטכנ
  חונך/ת מלווה. 

שיעור  בצרפת. התכנית נועדה לתת מענה לכך שבנקים וחברות עסקיות אינם נוטים לעודד עובדים מבוגרים לפתוח עסק
יזמות עסקית נתפסת כדרך מרכזית  .)2013בשנת  35%(+ נמוך יחסית למדינות האיחוד האירופי 50המועסקים בגילאי 

  ).OECD, 2015:113לעודד פעילות של עובדים מבוגרים בין עבודה לפרישה או כתוספת הכנסה לפנסיה (

 )    (Agrotoepixeireinhznuקפריסין: יזמות כפרית 

, הופעלה על ידי הסוכנות 2013עד יוני  2012תכנית לחיזוק יזמות של צעירים ונשים באזורים כפריים שפעלה בתקופה ינואר 
  בשיתוף לשכת המסחר של לרנקה. ,האזורית לפיתוח של לרנקה

והעובדה ששיעורי העצמאים ובעלי  2008התכנית נוצרה על רקע עליה באבטלת צעירים ונשים לאחר המשבר הכלכלי של 
. התכנית כיוונה לענפי כלכלה הנפוצים באזורים כפריים כמו תיירות, קטן יחסית עסקים בשתי קבוצות אוכלוסייה אלה

  חקלאות , גידולי בעלי חיים, אוכל מסורתי. 

. התמיכה מיועדת להקמת עסקים חדשים בבעלות נשים וצעירים, שיפור עסקים קיימים ויצירת סביבה עסקית תומכת
  ורים הכפריים במדינה.נבנתה אחרי אבחון מקיף של הצרכים של עסקים קטנים באזהיא 

התכנית כללה חונכות עסקית, ייעוץ עסקי, מידע לגבי אפשרויות מימון, סיוע ביצירת רשתות עסקיות, קורסים במיומנויות 
  עסקיות, בקרה על שימוש בטכנולוגיה, סיוע בבניית תכנית עסקית ושיתוף בהצלחות ובמודלים להצלחה. 

תכניות עסקיות ונערכו בקרות טכנולוגיה, נוצרה רשת  40(צעירים ונשים), הוכנו חונכים  84בתקופת פעילות התכנית פעלו 
 3). הוקמו Traditional sweet memoriesעסקית בתחום ייצור הדבש, ונוסד הקואופרטיב הראשון של נשים בקפריסין (

הערכה שנעשתה לתכנית, משרדים אזוריים לתמיכה בעסקים קטנים, ארגז כלים לתמיכה ביזמים ומערכי ייעוץ. על פי 
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תמיכה  -חונכות והכשרה התבררו ככלים חיוניים להצלחת נשים בעסקים במרחב הכפרי. התאמת התכנית לאופי הכפרי
 2015:138( לאזור היתה מרכיב חיוני בהצלחתה בבעלי מלאכה קטנים, ייצור בקתות וענפים מסורתיים אופייניים

OECD, .(  

 ) Fem.RRomיעוטים (תכנית מותאמת לנשות מ -רומניה 

מיעוט  -שסיימו חינוך על יסודי. הרקע לכך 16-59תכנית לקידום קואופרטיבים של נשים צועניות בנות הרומה בגילאי 
  מנשות הרומה אינן עובדות בשכר ויש מחסור בסוכנויות תעסוקה המתאימות לצרכיהן.    77%-מועסקות ועובדות בשכר, כ

ברחבי רומניה בשיתוף הסוכנות  2010-2013שפעל בשנים  ,, משפחה ובטחון סוציאלימדובר בפרויקט של משרד העבודה
  הלאומית של הרומה. 

  הפרויקט החל במחקר צרכים והזדמנויות להקמת קואופרטיבים באזורי התיישבות של הרומה. 

סקים קטנים שמטרתם לספק ייעוץ ותמיכה לע one-stop shopמרכזי תמיכה בכמה אזורים במתכונת של  3הוקמו 
 1למכירת פרחים,  3תכניות להקמת קואופרטיבים שהוגשו למרכזים:  8מתוך  5ולתעסוקה של נשות הרומה. נבחרו 

התכניות שנבחרו קבלו סיוע משפטי בהליכי רישום והקמת העסק, בניית  5לשירותי השמה וניקיון.  1-לשטיפת מכוניות ו
  ן קבלו ציוד בהשאלה ותמיכה לתשלום שכר של חודש לכל עובדת. תכנית עסקית וסיוע במציאת משקיעים. כמו כן ה

נשות  1000-מיליון אירו, במימון ממשלת רומניה והקרן החברתית האירופאית.   כ 4-סך ההשקעה בפרויקט עמדה על כ
חברות מתוכן  26הקואופרטיבים כוללים  5מתוכן השתתפו בהכשרות מקצועיות ותכניות יזמות.  550רומה נהנו מהתכנית, 

  ).OECD, 2015:174מקומות עבודה עבור נשות הרומה. ( 98רומה, והם יצרו  16

  

  

 : תכניות ייעודיות לקידום יזמות נשים בתחומי המדע והטכנולוגיה4נספח מס' 

היא תכנית לתמיכה במדעניות המעוניינות לעשות שימוש מסחרי במחקר ובידע שלהן. במסגרת התכנית  NEnAבגרמניה , 
המדעניות בונות תכנית עסקית ורוכשות כישורים. התכנית באה לענות על הקושי של מדעניות לתרגם הידע שלהן לעסק 

 ,הגרמני בשיתוף פורום אוניברסיטאותמסחרי, מחסור ברשתות חברתיות וכד'. התכנית פעלה באחריות משרד החינוך 
נשים בעלות  100-התכנית מתקיימת באוניברסיטאות ספציפיות עם תמיכות ממדינת המחוז. כ ,. מאז2006-2010בשנים 

  ). 2015:99OECD ,מוסדות מחקר השתתפו בתכנית ( 50-דוקטורט מ-תואר שני, שלישי או פוסט

   תכניות לסיוע בהשגת מימון

  טק אלא גם בתחום השירותים. -ון סיכון ציבורית נפתחה להשקעות ביזמות חדשנית לא רק בתחומי היבפינלנד, קרן ה

סיכון באמצעות מידע ויצירת רשתות עסקיות. מועדון היזמות -בבריטניה פועלת תכנית להגברת הנגישות של נשים להון
  ות עמיתים, חונכות.באמצעות דיונים, קבוצ יזמותשל אוניברסיטת אסקס מספק פלטפורמה לנשים 

כוללת יעד של סיוע במימון ליזמות נשים בתחומים חדשניים.  ,)BGAאפ של נשים (-בגרמניה, הסוכנות הלאומית לסטארט
" מעניק מימון למחקרים אודות מימון עסקי לנשים בתחומים חדשניים ותכניות ניסיוניות יזמותפרויקט לאומי "עוצמה ל

  .ותיזמלמימוש הפוטנציאל של נשים 

  סיכון. -מקדם מחקר ותמיכה בנגישות נשים להון,היזמות במכון הטכנולוגי דלקן ,הוקם מרכז  -באירלנד

  תכניות בתחום הכשרה ומידע

  מפעילה הכשרה רגישה מגדרית של יועצים עסקיים לקידום עסקי נשים;  COREתכנית  ,בשבדיה

מידע לגבי קניין רוחני, רישום פטנטים ומסייעת לרישות ) מספקת BFIIN( יזמותהרשת הבריטית לממציאות ו ,בבריטניה
  עסקי;

  ;יזמותקמה רשת של משקיעות (אנג'ליות) הממוקדת בגיוס הון עבור  ,בצרפת

  מתחילות על ידי אנשי ונשות עסקים מנוסים; יזמותפועלת תכנית חונכות ל ,בלטביה
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הכוללת ריכוז מידע, הכשרות, חניכות, חשיפת   תיזמופועלת תכנית מקיפה לתמיכה ב ,במחוז אמיליה רומנה באיטליה
  , חלוקת פרסים ועוד;יזמותמודלים לחיקוי, יצירת רשתות של 

  בתחומי המדע והטכנולוגיה; יזמותהוקם פרויקט ליצירת רשתות של  ,בפולין

ות בענפים המספקת חונכות והכשרה ליזמות לנשים הלומדות או עובד - WOMEQUAL -יימת תכנית ניסיוניתקפינלנד מ
  טכנולוגיים וכן  הכשרות ייעודית לנשים המעוניינות להקים עסקים בתחומי השינוע והלוגיסטיקה.

 בתחומים אלה ליזמות.נטיות האיגוד לנשים במדע, הנדסה וטכנולוגיה  מפעיל תכנית להכשרה ועידוד של סטוד ,בשבדיה
)OECD, 2015 .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ABSTRACT 

In recent years, there has been a growing recognition in Israel of the importance of promoting small and 
medium-sized enterprises (SMEs). This recognition is manifested in the establishment of the Israel Agency 
for SMEs at the Ministry of Economy, as well as in legislation concerning these businesses. Yet, the Agency 
operates without a gender perspective; thus, programs targeting women are offered mostly by NGOs.  

If women's businesses in Israel are to be promoted and the obstacles facing women entrepreneurs are to be 
removed, state actions need to be gender mainstreamed.  

The main strategies recommended are as follows: 
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Improving the collection of data about women-owned businesses by the Agency for SMEs and by the 
Israel Bureau of Statistics; 

 Establishing, within the Agency for SMEs, a unit that will focus on promoting women's businesses 
with a gender lens. Further steps include establishing on-going cooperation between the Agency for SMEs 
, NGOs, and funds specializing in women's entrepreneurship and developing "second stage" programs 
focusing on the survival and growth of women- owned small and micro businesses.  

Prioritizing the inclusion of women-owned business in public procurement, preferably by establishing 
quotas for women's businesses, as was done in the United States. Complementary steps are needed to reach 
the target quota: Most important: training programs for procurement officials both in Government and Local 
Authorities. Training should include strategies implemented in other countries to make public procurement 
suitable for SMEs, such as minimizing restricting criteria in tenders, division of tenders into smaller lots, 
and the provision of incentives for including SMEs as sub-contractors. Further steps that can be taken: 
programs assisting women entrepreneurs to apply to tenders and establishing a central site for all public 
procurement tenders.  

As for financing and credit, there is a need to adapt the preconditions of the State- Guaranteed Loan Fund 
and simplify the lending process, in order to make it accessible to women entrepreneurs and to make the 
current costly use of consultants and mediators redundant. 

There is a need to expand non-bank credit options; the first steps taken by the Israel Ministry of Finance in 
this direction need to be intensified. In addition, regulation is required so as to exploit the potential of crowd 
funding for women-owned SMEs. 

Expanding and developing micro entrepreneurship tools for populations that experience difficulties 
in the labor market such as Arab women. Today most of the programs targeting these populations are 
operated by NGOs. The Agency for SME's should initiate its own programs or provide systematic support 
to the organizations operating them. To make micro and small businesses an attractive alternative to wage 
work, it is necessary to improve the social benefits of self-employed persons in Israel (like pension and social 
security insurance).   

 

 

Promoting women-owned businesses around the world 

For about a decade, developed countries have been making efforts to develop new tools in order to 
promote and support SMEs, in recognition of the fact that SMEs compose most of the private sector 
and their contribution to economic growth is vital. This is occurring after several decades in which state 
policies towards the business sector, such as tax relief, funding, and credit mechanisms were tailored mainly 
for large businesses and international corporations. 

One of the unintentional consequences of these policies was subjecting SMEs to a range of barriers making 
it almost impossible to compete with big business.  

Moreover, promoting small and micro businesses is now considered an important tool to reduce 
poverty among groups facing difficulties in the labor market, such as those engaged in precarious 
employment -- minorities, women and older workers. This is especially true in the case of micro business, 
which does not require higher education and can be established with a small capital investment. Micro and 
small entrepreneurships provide opportunities for social mobility and can improve economic and social 
equality.  For women, especially women from minority groups, they provide a chance for economic 
independence, together with flexible working hours and location. In fact, according to the OECD, the small 
business sector has become a major engine of growth in Europe since the 2008 economic crisis.   

A recent OECD report about gender gaps points out that women, more than men, turn to 
entrepreneurship out of necessity rather than free choice. Accordingly, in Scandinavian countries where 
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women's employment rates and wages are high, the rate of women-owned businesses is relatively low.  On 
the other hand, we find high rates of women-owned small businesses in Mediterranean and East European 
countries, where the economic situation and employment opportunities are limited, compared to North and 
Western Europe.  

In most developed countries, including Israel, women-owned businesses constitute about a third of all 
business. However, most businesses in Europe and in Israel, whether owned by men or women, are solo 
entrepreneurs who do not employ any workers.  

Women's businesses tend to concentrate in the services sector- 70% of women-owned businesses in 
Europe are in services; in Israel the rate is even higher and amounts to 90% of women's businesses as well 
as the majority of men-owned businesses.  

Comparing the incomes of self-employed persons by gender yields interesting results. While among 
wage workers we find income gaps in favor of men in all countries, the picture for entrepreneurs is different. 
In 18 out of 30 countries in the European Union, the average income of self-employed women is higher than 
that of self-employed men. In Israel, gender income gaps among self-employed persons are especially 
high: in 2014, self-employed women earned on average only 45% of the earnings of self-employed men. 
This is an exceptional gender gap when compared to European countries and also when compared to the 
gender pay gap in Israel for salaried persons, which was 33% that year.  

Policies promoting women's SMEs usually target the typical obstacles women entrepreneurs face: limited 
access to credit, lack of business experience, difficulties in obtaining business training and consultancy as 
well as in accessing public procurement.  

European countries and the United States have taken various steps to tackle these obstacles. 

Regarding financing obstacles, the major strategy undertaken is the establishment of targeted funds 
for women entrepreneurs, in continuation of the development of microfinance mechanisms in the 1980s. 
A good example is the micro-loans offered by the American SBA to women through its countrywide centers 
for women. 

Another tool developed in recent years is the promotion of crowd-funding internet platforms. Research 
done on the "Kickstarter" platform indicates that women succeeded in obtaining funds more than men and 
points to the platform's potential for reducing cultural and gender biases typical to traditional finance tools.   

Other strategies undertaken address the sustainability of women-owned business: tax relief for new 
businesses, friendly bankruptcy regulations, and assistance to businesses with cash flow difficulties.   

In addition, efforts are being made to assist women to develop business networks. For example, in recent 
years, the European Commission initiated several women entrepreneurs' networks: the WES, a network of 
businesswomen mentors, and an Internet platform providing information about opportunities for women's 
SMEs all over Europe.   

Another common tool is the "one-stop-shop" model providing a range of services for small businesses 
-- information, training, access to finance, consultancy and mentoring. This model has obvious advantages: 
reducing time-consuming bureaucracy and enabling tailor- made solutions for each woman. Two countries, 
the United States and Germany, operate countrywide one-stop-shops for women entrepreneurs.   

With regard to inclusion of women's SMEs in public procurement, the European Commission and 
researchers suggest several steps. The first, which is relatively easy to do, is establishing on-line portals 
providing information and on-line tendering. The second is dividing tenders into small lots suitable for small 
businesses. This is more difficult, as it requires a change in the tender efficiency paradigm, which is biased 
in favor of large enterprises. Another strategy is creating tenders that include incentives for subcontracting 
small businesses. Finally there is the challenge highlighted by the European Commission, of changing the 
procurement culture in favor of SMEs. This requires training of procurement officials as well as providing 
assistance to small businesses in bidding.  
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What is being done in Israel? 

During the past decade, there has been an emerging awareness in Israel as to the need to promote SMEs, an 
awareness that led to the establishment of the Agency for SMEs in the Ministry of Finance, together with 
initial legislation on the topic.  

The Agency for SME's operates countrywide "Maof" centers for entrepreneurship which offer training to 
men and women and also cooperate with the Koret Funds microfinance "Sawa" program for women.  Yet, 
according to the gender budget analysis conducted by the Ministry of Economy, only 27% of the Agency's 
budget in 2015 was allocated to women. Support for entrepreneurship is granted by other government 
ministries as well; gender analysis of these allocations shows that only a small portion goes to women's 
businesses.  

In the private sector industrial and commerce organizations, the managements are dominantly male. 
Both the Industrial Association and the Merchants and Craftsmen Association have businesswomen's 
forums, but most positions are held by men and there are no systematic programs to promote women's 
businesses.  

The governmental tool for assisting SMEs with financing is the State-Guaranteed Loan Fund for SMEs. 
Through the fund, SMEs can receive loans to start businesses or to expand them. The Fund cooperates with 
all the major banks in Israel. In 2014, loans guaranteed by the Fund amounted to two billion shekels, only 
8% of which was granted to women. Research points out that the Fund's preconditions and its cooperation 
with commercial banks make it unsuitable for the needs and capacities of women's small businesses. Among 
commercial banks, only one has a designated program for women-owned SMEs.  

As for crowdfunding, the "Head Starter" internet platform has been in place since 2011. Yet the OECD 
notes that current business regulations in Israel are not supportive enough -- bureaucratic obstacles and 
limitations on investors and shareholders are not supportive of crowdfunding.  

There is little legislation concerning SMEs, let alone women-owned businesses. Moreover, existing laws 
have not, to date, improved women's SME's access to resources and public procurement. The good news is 
that some new legislation is in the pipeline: A law giving priority to SMEs in government procurement was 
enacted recently together with some amendments enhancing social benefits to self-employed persons in 
Israel. Legislation regulating payment terms to suppliers of public procurement is in process.  

In Israel, most entrepreneurship programs targeting women are operated by NGOs, either countrywide 
or on a local basis. A range of NGOs operate training programs; provide consultancy, assistance in finance 
and marketing as well as other empowerment tools. 
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