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 מבוא

על ידי הרשויות  מוצריםקניית שירותים ו  - רכש ציבורי מקומיבעסקים בבעלות נשים השתתפות מסמך זה עוסק בקידום 

זאת כחלק מהתפיסה של הטמעת חשיבה מגדרית  המקומיות וגופים ציבוריים בבעלותן כגון תאגידים עירוניים וחברות כלכליות.

מדובר  שוויוני יותר, ותוך מתן מענה למאפיינים ולצרכים הייחודים לעסקי נשים. במדיניות הציבורית ובהקצאת כספי ציבור באופן

 כמו גם בצורך בהגברת השוויון בגישה לרכש מקומי. לחיזוק כוחן הכלכלי של נשים  אפיקב

ברקע הדיון בעיות המאפיינות את פעילות הרשויות המקומית בישראל: תרבות של העדפת מקורבים, שימוש במשאבים 

עירוניים לתגמול תומכים פוליטיים וריבוי מקרי שחיתות והעמדה לדין של ראשי רשויות ובעלי תפקידים נוספים. הדרך לשילוב 

נשים ברכש מקומי אינה יכולה להיות בשאיפה שהן תנהגנה כמו חלק מעמיתיהן הגברים ו"תשתתפנה טוב יותר בחגיגה". 

 לרכש ופתיחתו לעסקים קטנים, לעסקים בבעלות נשים וקבוצות מיעוט אחרות.המטרה צריכה להיות הגדלת השוויוניות בגישה 

וארגון  והתעשייה מלאכההלצד גופים נוספים כגון התאחדות  ,מקדמת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשנים האחרונות

ים להם. מדיניות תומכת בעסקים ולהכרה בצרכים הייחודיקטנים ובינוניים העצמאים להב, מדיניות דיפרנציאלית לקידום עסקים 

מאפיינים הייחודיים למשרתת כמובן גם עסקי נשים שמרביתם קטנים וזעירים אך אינה מתייחסת לחסמים ו 1קטנים ובינוניים

 2.של עסקים בבעלות נשים

הממשלה משרדי למרבה הצער, אין בנמצא סקר מקיף אודות עסקים בבעלות נשים והנתונים הקיימים בתחום מוגבלים. 

, לא על גודל העסק ולא על מאפייני הבעלות. ם מתקשריםנתונים אודות הספקים עימם ה והרשויות המקומיות אינם אוספים

המסמך יציג תמונת כי חלקן של נשים ברכש ממשלתי ומקומי מועט.  סכמה בקרב פקידי רכש ונשות עסקיםעם זאת, ישנה ה

על מנת לקדם מהלך מושכל של  3סקים בבעלות נשים ברכש ציבורי מקומי.מצב ראשונית של הפוטנציאל הטמון בשילוב ע

של התחומים בהם פועלים עסקי נשים ושל תחומי הרכש  -שילוב עסקי נשים ברכש מקומי, דרוש קודם כל מיפוי כפול

 המתאימים להן. 

בשוק העבודה באה לידי המובהקת  הם עסקים קטנים. חלוקת העבודה המגדרית  -מהם 95%מעל –מרבית העסקים במשק 

עסקים בבעלות נשים הם כפי שנראה בהמשך, ל העסק ותחום העיסוק. ודבעולם העסקים בשני היבטים עיקריים: גגם ביטוי 

 -הרכש המקומיחלק ניכר מבעוד התחומים בהם מתרכז  תזאמעטים יותר, קטנים יותר ומתרכזים ברובם בתחום השירותים. 

כמו בשוק העבודה ובתחום בנוסף, בקרב נשים נפוצה מאד הפעלת עסק זעיר מהבית. שיעור הנשים מזערי.  -בינוי ותחזוקה

הכלכלה בכלל, נשים פחות מצליחות לנצל משאבים ציבוריים ולצמוח, יש להן פחות גישה לידע כלכלי, פחות רשתות מקצועיות 

מאפיינים אלה  מהות לבין התובענות של הקמה ותפעול של עסק.יתמרן בין הציפיות מהן כאועסקיות וגם בתחום זה עליהן ל

 צמחתם, אלא גם להשתלבות ברכש ציבורי. הת עסקים והקמשל עסקי נשים מהווים חסמים לא רק ל

יח יציבות ארגון המדינות המפותחות מצביע על כך שהאתגר בתחום עסקי נשים אינו בהכרח להגדיל את מספרם, אלא להבט

הקמת עידודן למהמאמצים עסקים קטנים בבעלות נשים ולהסיט את מ, עוד קורא הארגון לשנות את הציפייה ולעודד צמיחה

טמון השתלבות ברכש מקומי ב(. OECD, 2015) ר השרידות שלהםהצמחת עסקים בבעלות נשים ושיפוסיוע בעסקים, ל

בעיקר לעסקים בינוניים ולעסקים קטנים המעוניינים לגדול צעד כזה מתאים אולם  פוטנציאל של צמיחה עבור עסקי נשים,

רכש ציבורי פחות מתאים לעסקים זעירים משום שהוא דורש גישה למימון, נזילות כלכלית משאבים. זמן וויכולים להשקיע בכך 

  4ברגולציה. הצורך לעמודוכרוך בנטל של 

                                                           
המעסיקים עד חמישה עובדים או  -: עסקים זעירים 1992-הקטגוריה "עסקים קטנים" במסמך זה תתייחס לשתי קטגוריות המוגדרות בחוק חובת המכרזים, תשנ״ב  1

 2עובדים או שמחזור העסקאות השנתי שלהם עולה על  20-המעסיקים בין שישה ל -מיליון שקלים, וכן עסקים קטנים  2שמחזור העסקאות השנתי שלהם אינו עולה על 
עסקים הקטנים הן בישראל והן במדינות המפותחות הם עסקים מיליון שקלים. עם זאת, מדובר בהגדרה  מרחיבה שכן מרבית ה 20מיליון שקלים אך אינו עולה על 

 (. 2016זעירים שמחזורם   העסקי נמוך בהרבה )משרד הכלכלה והתעשייה 
 . 2016בוזגלו -להרחבה בעניין זה ר' דגן  2
ברכש, מומחים בתחום וסקירה של מכרזים ומאגרי שה בכמה רשויות, ראיונות עם ספקיות המשתתפות יהמסמך מתבסס על ראיונות עם פקידי רכש ויועצות למעמד הא 3

 רשויות מקומיות.  30-יועצים באתרים של כ

חסית שעורכת כך למשל נפוצים עסקים זעירים בבעלות נשים בתחום האוכל. מדובר בעסקים הפועלים מן הבית, היכולים לכאורה לשמש ספקים לאירועים קטנים י  4
עם הרשות נדרש העסק להעמיד אישור ממשרד הבריאות, הכרוך בבניית מטבח נפרד בהתאם לדרישות הפיקוח וכן נדרש הרשות המקומית. אולם על מנת להתקשר 

 אישור כשרות. העלות של עמידה בתנאי הרישוי היא גבוהה כאשר סיכויי הזכייה בהתקשרות אינם ידועים. 
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 המלצות

  מספר ערוצי פעולה: תהכולל, בניתומדיניות אקטיבית ומ ממשלתי ומקומי, נדרשתעל מנת לשלב נשים ברכש ציבורי, 

 :איסוף מידע ומיפוי הרכש .1

לאור הבידול התעסוקתי בקרב עצמאים ועצמאיות בעלי עסקים קטנים ובינוניים, נדרש מיפוי של תחומי הרכש הציבורי 
 בבעלות נשים לפי תחום עיסוק וגודל.הרלוונטיים לנשים. בנוסף נדרש איסוף נתונים אודות עסקים 

 לעקוב אחר החלוקה המגדרית של רכש מקומי וממשלתי, נדרש שינוי בטפסים שממלאים ספקיםיהיה כדי שאפשר 
 .לפי מגדר ואחוזי הבעלות שורה ובה שמות הבעליםהוספת  – מכרזים ובכניסה למאגרי מידע תבהגש

 :קביעת יעדים רב שנתיים .2

חומי הרכש העירוני המתאים לעסקי נשים מומלץ לקבוע יעדים להשתתפות נשים ברכש. ניתן לקבוע לאחר מיפוי וזיהוי ת
 לעסקים בבעלות נשים. ייעודי ו/או להקצות תקציב  ,יעד באחוזים מכלל שוויו של הרכש העירוני, כפי שנעשה בארה"ב

 

 :התאמת הרכש לעסקים קטנים ולעסקי נשים .3

 באתרי הרשויות המקומיות; תקשרויות המתאימות לעסקים קטניםהעל  עלותוללא  נגיש ,פרסום מידע ברור

ברשויות המקומיות ובתאגידים עירוניים על מנת להנגיש את ומכרזים הרכש והעוסקים בהתקשרויות צוותי הכשרה של 
 ;בכלל ולעסקים בבעלות נשים בפרט הרכש לעסקים קטנים

, גודל המחזור השנתי הדרוש כתנאי ערבויות שונות ,למכרזים )דמי השתתפותפיקוח על שיעורי המימון הדרוש כדי לגשת 

 (;מקדים להשתתפות

קביעת כללים אחידים וקריטריונים להעדפה מתקנת לעסקים קטנים בכלל ובבעלות נשים בפרט )למשל הנחה באגרות 

 כפי שנעשה בגרמניה(;

  ת למספר עסקים לגשת למכרז בצוותא.ז ואפשרוביטול או שינוי שיטת הניקוד לתנאי סף שאינם הכרחיים למכר

 (: outreachיישוג ) .4

, התקשרויות נוכח חסמי המידע, נדרשת פעולת יישוג לעסקים בבעלות נשים על מנת לשלבן במאגרי ספקים למכרזי זוטא
 ובמאגרי יועצים הקיימים ברשויות המקומיות: פטורות ממכרז,

בהגשת מסמכים למכרזים לעסקים קטנים בכלל ולעסקי נשים  )למשל במסגרת מרכזי המעוף( נדרש מנגנון ליווי וסיוע
 בפרט;

 יישוג של בעלות עסקים קטנים בתחומים בהם הרשות רוכשת שירותים מספקים חיצוניים ועידודן לגשת למכרזים; 

 .  משפטית אחת, תחת מטריה סיוע לנשים בעלות עסקים קטנים להתארגן לפניה משותפת למכרזים
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 רכש ציבוריעסקים קטנים בשילוב 

-עובדים, עוד כ עצמאים שאינם מעסיקיםעל פי החלוקה הבאה: כמחציתם אלף עסקים  520-המגזר העסקי בישראל כולל כ

עובדים. עסקים בינוניים המעסיקים  5-19נוספים מעסיקים  10.5% ,עובדים 4עד מהם עסקים קטנים וזעירים המעסיקים  32%

מהווים )כולל שותפויות בע״מ( עובדים  100המעסיקים מעל  ועסקים גדולים ,מכלל העסקים 2.5%-רק כעובדים מהווים  20-100

  5.קטניםוזעירים מכלל העסקים. כלומר, מרבית המגזר העסקי בישראל מורכב מעסקים  0.5%רק 

לעסקים קטנים ובינוניים, רק כשישית  . לפי סקר שערכה הסוכנותמאד ברכש ציבורי מצומצםלם, חלקם של העסקים הקטנים או

  6.היו עסקים בינוניים 70%, ומתוכם 2015השתתפו במכרז של גוף ציבורי בשנת  עסקים הקטנים והבינונייםמה

ציבוריים הגדילו מאד את התקשרות הממשלה והרשויות בישראל, כמו במדינות נוספות, תהליכי הפרטה של שירותים 

 אם. התפיסה הכלכלית שעיצבה את הרכש הציבורי, הן ברמה המדינתית והן ברמה המקומית, הייהמקומיות עם ספקים חיצוני

ם התוצאה היא שחלק הארי של הרכש הציבורי מתאי באמצעות התקשרויות בחוזים רחבי היקף.רק כי יעילות כלכלית מושגת 

 בעיקר לעסקים גדולים. 

בעשור האחרון גוברת המודעות בארה"ב ובאירופה לתרומתו של מגזר העסקים הקטנים לצמיחה הכלכלית ולחשיבות שילובם 

רוכשות והתאגידים בשליטתן רשויות מקומיות , השהמדינהומוצרים שירותים  – של עסקים קטנים ובינוניים ברכש ציבורי

כי תפקידו של רכש ציבורי אינו רק קידום היעילות הכלכלית של  ,זאת על בסיס ההבנה .ות אחרותוהתקשרוי באמצעות מכרזים

 חשוב עבור עסקים קטנים ובינוניים, המהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק.חברתי כלכלי והמדינה והרשויות, אלא שיש לו תפקיד 

ישנם חסמים רבים בגישה של עסקים קטנים לחוזי רכש: חוזים המתוכננים להיקף גדול של עבודות או שירותים,  ,בכל המדינות

 , מחזור כספי גדולעם הליכי רכש, דרישות כגון ניסיון קודם, ערבות כספיתשל בעלי עסקים קטנים העדר מידע וחוסר הכרות 

את המכרזים לבלתי מתאימים לעסקים קטנים ובינוניים. הופכים ת פעמים רבו חסמים אלה. ופרק זמן מוגבל להגשת מסמכים

מהתוצר, אך רק כרבע מחוזי הרכש הציבוריים הם התקשרויות ישירות  16%באיחוד האירופי, חוזי רכש ציבורי מגיעים לערך של 

  7.עם עסקים קטנים

לשילוב עסקים קטנים ובינוניים ברכש ואף פותחו למרות הקשיים הרבים, הן בארצות הברית והן באירופה נעשה מאמץ מתמשך 

 אסטרטגיות ייעודיות לשם כך.

 נציבות האיחוד האירופי וחוקרים העוסקים בתחום, מצביעים על כמה אסטרטגיות מרכזיות שניתן לנקוט להנגשת רכש ציבורי

ם: האחד, הפשוט לביצוע, הינו הנגשת זדמנות שווה לעסקים קטנים ובינוניים בתחרות על מכרזים ממשלתיים ומקומיייצירת ה –

מידע בדבר מכרזים באמצעות פורטלים מקוונים ופישוט הליכי מכרזים. השני, שהוא מסובך יותר משום שהוא דורש שינוי שיטת 

המכרזים הנוהגת ברב המדינות, הוא פיצול מכרזים גדולים לחלקים כך שעסקים קטנים יוכלו להשתלב בחלק מהמכרז. מדובר 

הנוגד את התפיסה הכלכלית שעיצבה את הרכש הציבורי, לפיה יעילות כלכלית מושגת באמצעות התקשרויות בחוזים בצעד 

רחבי היקף. אסטרטגיה שלישית היא בניית מכרזי רכש שיקלו או יתמרצו התקשרויות של הספקים הגדולים עם קבלני משנה 

 2008פקידי רכש להתאמת מכרזים לעסקים קטנים. בשנת  שהם עסקים קטנים. אסטרטגיה רביעית מתייחסת לצורך בהכשרת

פרסמה נציבות האיחוד האירופי קוד להנגשת רכש ציבורי לעסקים קטנים. הנציבות קובעת כי הדרך למתן הזדמנות הוגנת 

נים לעסקים קטנים אינה חקיקה, כי אם שינוי תרבות הרכש. אסטרטגיה מרכזית לשינוי תרבות הרכש הינה ליווי עסקים קט

במכרזי רכש והכשרת פקידי רכש בנושא נגישות הרכש הציבורי. בנוסף, כפי שנעשה בארה"ב, ניתן לקבוע מכסות של הקצאת 

 8.ומיעוטים רכש לעסקי נשים

                                                           
 .2015, נתוני 37, עמ׳ מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל :דו״ח תקופתי, 2017, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה    5
 . 55שם:    6
7  Commission of the European Communities, 2008  

בוזגלו, דצמבר -כש ציבורי לעסקים קטנים בכלל ולעסקי נשים בפרט ר' דגןלהרחבה אודות המלצות נציבות האיחוד האירופי וצעדים שנוקטות מדינות שונות להנגשת ר     8
 . 2005; משרד האוצר, החשב הכללי ומשרד התעסוקה, התעשייה והמסחר, 2016
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 ההיבט המגדרי

 – מהבעלות בהם 51%בעלות נשים כעסקים שלפחות במקובל להגדיר עסקים , בעולם בתכניות לעידוד עסקים בבעלות נשים

המטרה היא לעודד עסקים בבעלות מלאה של נשים, אך גם לתמרץ בעלות רשמית של נשים בעסקים משותפים או אשה. בידי 

שוויון  - ולא רק את מבנה הבעלות ישנן תכניות המרחיבות את ההגדרה ובוחנות את מאפייני התעסוקה בעסקמשפחתיים. 

  9משפחה וכד'.-יתאיזון ב ניהול ותפעול העסק, מגדרי בתנאי ההעסקה,

 הנתונים הקיימים בישראל מתייחסים לעסקים בבעלות מלאה של נשים. 

. לפי הסקר, סקר שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינונייםהנתון העדכני ביותר הקיים לגבי עסקים בבעלות נשים מבוסס על 

בבעלות  14%בבעלות משותפת של גברים ונשים ורק  17%בבעלות גברים בלבד,  מכלל העסקים בישראל היו 69% 2015בשנת 

נוהלו  12%על ידי גברים בלבד ורק נוהלו מהעסקים  78% – כאשר מדובר בניהול עסק, ייצוג הנשים אף נמוך יותר. בלבד נשית

   10.על ידי נשים

על פי נתוני הלשכה המרכזית אודות עסקים בישראל. על נתונים   הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת אחת לכמה שנים

מהעסקים היו בבעלות נשים. כאשר מדובר בעסקים המעסיקים  22%-, כ2012לסטטיסטיקה, מתוך אוכלוסיית העסקים בשנת 

ר ועוד, כאש היו בבעלות נשים. 27%היו בבעלות נשים. מבין העסקים שלא העסיקו עובדים כלל,  8%עובדים, רק  20-למעלה מ

 11.מתוכם מצויים בבעלות נשים 11%, רק הפועלים בחברה הערבית בישראל מדובר בעסקים

במכרזי רכש. מרבית העסקים פחות וזוכות פחות, הניסיון המצטבר בעולם מלמד כי נשים בעלות עסקים קטנים ובינוניים פונות 

מתאימים להם. בנוסף, ישנם חסמים טיפוסיים בבעלות נשים הם עסקים קטנים וזעירים, והסדרי הרכש הקיימים אינם בהכרח 

לעסקים בבעלות נשים, המקשים על השתלבותם גם ברכש: מיעוט ניסיון עסקי והשכלה פיננסית, הכנסות נמוכות המקשות 

חוסר הכרות עם תחום תנאי סף שאינם מתאימים לעסקים קטנים, על השקעה בפיתוח העסק ועל הגשת הצעות למכרזים, 

  12ברשתות עסקיות ופוליטיות.פחותה המכרזים ומעורבות 

המדינות הבולטות בנושא שתי  לכן, במדינות אירופה ובארה"ב גובשה מדיניות לשילוב עסקים בבעלות נשים ברכש ציבורי.

עסקים בבעלות נשים בפריסה קידום רכש ציבורי מעסקי נשים הן ארה"ב וגרמניה. בשתיהן פועלים מרכזי סיוע ייעודיים ל

 רכש ממשלתי ומקומי.ובכלל זאת סיוע בגישה לארצית, מרכזים המסייעים ומכוונים נשים בנושאים שונים, 

חקיקה לעידוד רכש על ידי עסקים קטנים מעוגנת בתקנות הרכש הפדרליות. התקנות מנחות פקידי רכש פדרליים בארה"ב, 

בינוי( כדי להתאימם לעסקים קטנים וכן לעצב מכרזים המעודדים קבלנים גדולים לפצל חוזי רכש לחלקים )למעט בתחום ה

   13.להתקשר עם עסקים קטנים כספקי משנה

. 2010-(, אך יישום התכנית החל בפועל רק בWOSBנוסדה בקונגרס תכנית הרכש לעסקים בבעלות נשים ) 2000בשנת 

ההתקשרות הפדרליים לעסקים קטנים בבעלות נשים, יעד שהושג בשנת מתקציבי  5%במסגרת התכנית נקבע יעד של הקצאת 

. התכנית כוללת הן תמיכה בנשות עסקים המעוניינות לקחת חלק ברכש ציבורי, והן הכשרה ותמיכה בפקידות הרכש. 2016

יחיד, מסלול שבו במהלך פעילות התכנית מופו תחומים רלוונטיים לעסקי נשים וכן נוסף מסלול התקשרות בפטור ממכרז לספק 

עסקים קטנים בשלב מוקדם. ומדירים הכרוכים בהוצאות  זיםרהוסרו חסמים כמו מסמכי התקשרות מסורבלים והליכי מכ

עם עסקים קטנים מההתקשרויות הפדרליות  15%-המסלול משמש היום להתקשרות עם עסקים קטנים בבעלות מיעוטים, ו

  14מתבצעות באמצעותו.

                                                           
 תכנית לעידוד עסקי נשים, מידע שנמסר על ידי קריסטין רבה, הממונה על שוויון מגדרי במחוז שרלוטנבורג ברלין.-עירית ברלין     9

 .81: 2016משרד הכלכלה והתעשייה      10
 . 301/2016. הודעה לתקשורת (2015-ו 2012דמוגרפיה של עסקים על פי מאפיינים של בעלי העסקים )בשנים . 25.9.2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.    11
 .2016בוזגלו, דצמבר -להרחבה ר' דגן  12
13 1 -US Federal Acquisition Regulation (FAR), Section 19.202 
.contracting-gov/contracting/governmenthttps://www.sba-ומידע באתר הסוכנות לעסקים קטנים  United States Senate, 2014לפרטים ר'   14

businesses-small-owned-programs/women.) 

https://www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs/women-owned-small-businesses
https://www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs/women-owned-small-businesses
https://www.sba.gov/contracting/government-contracting-programs/women-owned-small-businesses
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המסייעים לנשים בעלות עסקים קטנים לגשת לחוזים פדרליים  ת הברית ארגונים ללא כוונת רווחבמקביל, פועלים בארצו

  15ומספקים להן הכשרה.

והיא פועלת בכל המדינה כ"תחנה אחת"  2004-(. הסוכנות נוסדה בBGAפועלת הסוכנות הלאומית ליזמות נשים )  בגרמניה

(One Stop Shop) משרדי ממשלה: משרד החינוך  3-למתן מידע ושירותי תמיכה לנשים יזמיות. מימון הסוכנות מגיע מ

 והמחקר, המשרד למדע וטכנולוגיה והמשרד למשפחה, אזרחים ותיקים, נשים ונוער. 

העסקית.  נשים המעוניינות להקים עסקים, ליזמיות פעילות, ולגורמים רלוונטיים בממשלה ובקהילה בקרבפועלת הסוכנות 

הפעילות מנוהלת על ידי ועדת היגוי משותפת לשרי ממשלה ונציגי הסוכנות. שירותי הסוכנות מותאמים לצרכים הייחודיים של 

נשים בעסקים וכוללים מגוון פעילויות: ריכוז מידע )כולל קו חם(, פרסומים כגון מדריכים לנשים להקמת עסקים,  אימון, חונכות, 

הסוכנות הפכה לגורם המרכזי בגרמניה ו ,במה מרכזית לחילופי מידעמהווה עסקיות. אתר הסוכנות הכשרות ופיתוח רשתות 

   16לקידום נשים בעסקים.

 

 פעולות שנעשו בישראל לקידום חלקם של עסקים קטנים ברכש 

ה של הוועדה לבחינת מינויבעשור האחרון החלה להתפתח בישראל מודעות לצורך בקידום עסקים קטנים. מודעות זו מתבטאת ב

, ועדה שמיפתה את החסמים העומדים בפני עסקים קטנים 2005חסמים של עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי בשנת 

כחלק מהמלצות הועדה הוקמה הסוכנות לעסקים קטנים  17.להסרתם והגישה המלצותהממשלתי ובינוניים בתחום הרכש 

פרסם משרד  2013בשנת כך, יות ומקודמות הצעות חקיקה לסיוע לעסקים אלה. ובינוניים במשרד הכלכלה וכן פורסמו הנח

האוצר הנחיה למשרדי הממשלה שמטרתה קידום עסקים קטנים ברכש. ההנחיה מחייבת ועדות מכרזים במשרדי הממשלה 

גרת ההנחיה במס 18.לבחון טרם פרסום מכרזים את מידת התאמתם לעסקים קטנים ובינוניים ולהסיר חסמים המונעים זאת

, בהנחיות החל מנהל הרכש הממשלתי לפעול בשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לאיתור מכרזים שאינם עומדים

  19.והסוכנות אף מקבלת תלונות של עסקים אודות חסמים בתנאי הסף של מכרזים ומטפלת בהם

וב עסקים קטנים ובינוניים ברכש של המדינה, הוראות שמטרתן להקל על שיל כך שנוספותוקן חוק חובת מכרזים  2016-ב

תאגידים ממשלתיים, מועצות דתיות, קופות חולים ומוסדות להשכלה גבוהה. התיקון מחייב את עורכי המכרזים לבחון בכל 

התקשרות את האפשרות להתקשר עם עסק זעיר, קטן או בינוני ולקבוע את ההתאמות הדרושות בתנאי המכרז. כן חויבו הגופים 

  20נ"ל לפרסם נתונים אודות שילוב עסקים קטנים ובינוניים מדי שנה.ה

-בנוסף נקבעו הוראות בנוגע לנגישות למכרזים: פטור מתשלום על מסמכי מכרז וההשתתפות בו בהתקשרויות בסכום נמוך מ

  21תק וניסיון דורשת הנמקה מיוחדת.והוספת תנאים מיוחדים הנוגעים לו₪; מיליון  50

 
עולה בקנה אחד עם הנחיות נציבות מתייחס לחלק מהחסמים הניצבים בפני השתתפות עסקים קטנים ברכש וכן תיקון החוק 

האיחוד האירופי ועם חקיקה דומה במדינות האיחוד. אולם הניסיון מלמד כי כדי שהדברים יקרו בפועל דרוש מעקב אחר ועדות 

לחכות יש עוד התאמות הנדרשות. הכיצד לערוך את ים וסוכנויות המשנה בכל המשרדהמכרזים וכן הכשרה של פקידות הרכש 

שינוי בתרבות הרכש ולהגדיל את ההתקשרויות בפועל עם עסקים קטנים  קדםלהחוק לדיווחים על מנת לבחון האם הצליח 

  ובינוניים.

                                                           
15 s (WIPP)’the Women Impacting Public Policy ;GiveMe5 ;ChallengeHER 
16  n.de/EN/Home/home_node.htmlhttp://www.existenzgruenderinne. 
 . דו"ח הוועדה לבחינת חסמים של עסקים קטנים ובינוניים ברכש הממשלתי.2005משרד האוצר, החשב הכללי ומשרד התעסוקה, התעשייה והמסחר.     17
 . הוראת תכ"ם: שילוב עסקים קטנים ובינוניים במכרזים  27.8.2013משרד האוצר, אגף החשב הכללי.     18

 7.12.7ממשלתיים. הוראה מס'        
 .  גלובס. הכסף הגדול של המדינה לא מגיע לעסקים הקטנים. 21.8.17דברים שנאמרו ע"י רן קיויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בראיון עיתונאי. יובל אזואלי.    19

 .ג2סעיף  2016-התשע"ו 25, תיקון  1992-חוק חובת מכרזים התשנ"ב    20
 א. 2שם: סעיף     21

http://www.existenzgruenderinnen.de/EN/Home/home_node.html
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 החוק אינו חל על רשויות מקומיות, הוא לא ישפיע על רכש ציבורי מקומי. שמאחר 

 

 ההעדפה המתקנת נותרה על הנייר -בבעלות נשים ורכש ציבורי עסקים

לחוק חובת המכרזים נוספה העדפה מתקנת של עסקים בבעלות נשים במכרזים ממשלתיים, ההוראה לקיים מבחינת חקיקה, 

  22. זאת במקרים בהם עסק בשליטת אשה זוכה בניקוד זהה לעסק בשליטת גבר.2002בשנת 

עם העדפה מתקנת של עסקי נשים  ,המקדמת התקשרות עם עסקים קטנים ובינוניים 2016-משילוב החקיקה החדשה 

 פוטנציאל לקידום עסקי נשים.  ן כביכולטומ ,הקבועה בחוק

ברמה ניגשות לרכש ציבורי בעלות עסקים אולם, ההעדפה שנקבעה בחוק מוגבלת מטיבה, נוכח העובדה שמעט מאד נשים 

 – ום רבים. בנוסף, הניסיון שהצטבר בעולם ובארה"ב בפרט מלמד שללא אמצעים נוספיםוהחסמים בתחהממשלתית בפרט, 

( של נשים outreachשל פקידות הרכש ובחינה מחדש של תנאי הסף של המכרזים מצד אחד, וכן פרסום ואף יישוג )הכשרה 

 בעלות עסקים מצד שני, אין משמעות רבה לתיקון החוק.

"אותו ניקוד  –על מכרזים ממשלתיים מציינות כי גורמי הרכש נותנים לתיקון פירוש דווקני יתרה מכך, ספקיות המתמודדות 

 העדפה הקבועה בו. האינן מצליחות לנצל את והן  – בדיוק"

, בעקבות הצעות 2016י אבמ בשנים האחרונות הוגשו כמה הצעות חוק שמטרתן החלת התיקון גם על הרשויות המקומיות.

קנות המכרזים ברשויות המקומיות ונקבע כי: "מצאה הוועדה כי על פי תקנה זו יש להמליץ באותה מידה תוקנו ת חוק פרטיות,

 23, ואחת מן ההצעות היא של עסק בשליטת אישה, תמליץ הוועדה על ההצעה האמורה״.על שתי הצעות

בפעולות רגולטוריות ספק אם יש טעם לשלב נשים ברכש מקומי נראה גבוה יותר בשל היקפי הרכש וסוגיו, שהסיכוי  על אף 

 שנקבע אינו מביא לפריצת דרך בשילוב נשים ברכש הממשלתי.הממשלתי כאשר המנגנון אלה 

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקיימת במרכזי המעוף קורסים לעידוד יזמות נשים וכן משתפת פעולה עם קרן קורת בתכנית 

מתקציב התמיכה בעסקים  27%עולה כי רק  2015רי שערך משרד הכלכלה לתקציב מימון זעיר לנשים. אולם, מניתוח מגד

תכנית  - קטנים ובינוניים של המשרד בשנה זו הופנה לנשים. בשתי תכניות דגל של המשרד המיועדות ליזמים בתחום הטכנולוגי

ום התעסוקה מקדם המשרד נציין כי בעוד בתח 24.בהתאמה 8%-ו 5%תנופה ותכנית החממות, שיעור המשתתפות עמד על 

תכניות אחדות מתקיימות במרכזי המעוף בשיתוף עמותות תכניות שונות לקידום נשים, הדבר כמעט ולא נעשה בתחום היזמות. 

כאשר מרבית פעילות מרכזי המעוף נטולת ראייה נקודתיות, , אולם מדובר ביוזמות לנשים כגון העמותה להעצמה כלכלית

 מגדרית. 

ניתנות על ידי משרדי ממשלה נוספים. פילוח מגדרי של תקציבי המשרדים מעלה כי נשים בעלות עסקים,  תמיכות לעסקים

בחלק , אך כקבוצה, מקבלות שיעור נמוך יותר מגברים של ההשקעות והמענקים. גם שיעורן בתחום העסקים נמוך יותר

 . שיעור ההשקעה בהן נמוך אף מכפי שיעורן בקרב בעלי העסקיםמהמקרים 

                                                           
 .  1992-ב לחוק חובת מכרזים תשנ"ב2, סעיף 15תיקון   22

(,  2; צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות()תיקון מס' 2016-(, התשע"ו2; צו המועצות המקומיות )א( )תיקון מס' 2016-תקנות העיריות )מכרזים( )תיקון( התשע"ו 23
 .2016-התשע"ו

 .65: 2018 – 2017משרד הכלכלה, הצעת התקציב לשנות הכספים   24
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מרכזי עידוד ליזמים עולים )מעלו"ת( ברחבי הארץ. המרכזים מעניקים ליזמים סל שירותים  6המשרד לקליטת עליה מפעיל 

היה  אלה הנשים שנהנו משירותי מרכזיםשיעור  2016, ליווי ועוד. במחצית הראשונה של הכשרה – בנושא יזמות עסקית

%33.25 

מיליון  285מענקים להשקעה בפיתוח אכסון מלונאי בהיקף של  2015-העניק במכח החוק לעידוד השקעות הון, משרד התיירות 

מניתוח תקציב מגדרי שערך המשרד עולה כי מרבית היזמים בתחום הם גברים וסך המימון שהועבר לפרויקטים בבעלות או ₪. 

   26כרבע מכלל המימון.₪, מיליון  60ל בניהול של נשים עמד ע

 ובחינת התאמתם לרכש ציבוריצורך במיפוי עסקי נשים ה

אוספת המדיניות לקידום עסקי נשים בכלל וברכש בפרט, דורשת איסוף מידע בפילוח מגדרי. בארה"ב למשל פועלת ועדת סנאט 

מידע ועורכת ניתוח של מצב העסקים בבעלות נשים בתחומים שונים לפי קבוצות אוכלוסייה שונות, וכן לגבי השתתפות עסקים 

 27רכש.בבעלות נשים ב

. אינו מספק –בישראל עסקים בבעלות נשים על איסוף הנתונים  ,מעבר לסקר שערכה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

דמוגרפיה של עסקים בישראל. הפרסום האחרון בנושא כלל פילוח מגדרי על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים 

בעיות בזמינות הנתונים עבור חברות בע"מ. בנוסף, הפילוח המגדרי נעשה רק בשל  2015, אך לא של נתוני 2012של נתוני 

מהעסקים  22% 2012-ים של בעלות. לפי נתונים אלה, בנמהעסקים הרשומים במרשם לגביהם היו נתונים זמי 88%לגבי 

משותפת של  בעלות נתונים לגבילא הוצגו  28נשים. מלאה של בבעלותהיו  – הרשומים )עצמאים, שותפויות וחברות בע"מ(

 . נשים וגברים

עוסקים בעצמאים, קטגוריה  2015המתבססים על סקר הוצאות משק הבית לשנת  שכה המרכזית לסטטיסטיקהנתוני הל

  30.מהעצמאים הן עצמאיות 36.1%עולה כי בסקר זה . מהנתונים 29החופפת באופן חלקי לקטגורית בעלי עסקים קטנים וזעירים

השוני בין שני הנתונים מצביע על כך שקבוצה גדולה מבין בעלות העסקים רשומות כעצמאיות בעוד חלקן כבעלות חברות בע"מ 

 ושותפויות מצומצם יותר. 

מאפייני עסקים בבעלות על הצעד הראשון הדרוש על מנת לשלב נשים ברכש ציבורי, ממשלתי ומקומי, הוא איסוף נתונים 

 . הענפים הכלכליים בהן פועלים העסקים, גדלם והתאמתם לרכש ציבורי -עירוניתנשים ברמה הארצית וה

  31צעד זה נגזר גם מהחלטת הממשלה המחייבת ניתוח מגדרי של תקציב המדינה על ידי משרדי הממשלה.

 

 פילוח מגדרי של נתוני רכש ציבורי

עורכת סקרים ומפרסמת דו"חות תקופתיים. אולם, בסקרי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לעסקים קטנים ובינוניים הסוכנות 

לא נעשה פילוח מגדרי של הניגשים או הזוכים במכרזי רכש או התקשרויות אחרות עם הממשלה, הרשויות המקומיות או גופים 

 ציבוריים אחרים. 

מבנה הבעלות של ספקים ויועצים על ערכות מראש ואיסוף פרטים ניתוח חלקן של נשים ברכש אינו פשוט, משום שהוא דורש ה

הניגשים למכרזים או מתקשרים עם הרשויות בפטור ממכרז. נתונים אלה לא נבדקים כיום במערך הרכש הממשלתי או המקומי. 

 פילוח מגדרי של תקציבי הקניות שלהם.  ערוכים למשום כך, גם משרדי הממשלה אינם 

                                                           
 .65: 2018 – 2017משרד הכלכלה, הצעת התקציב לשנות הכספים   25
 .  40-41: 2018 – 2017משרד התיירות, הצעת התקציב לשנים     26
27   Owned_Businesses_Executive_Report.pdf-http://www.womenable.com/content/userfiles/2016_State_of_Women   
 .301/2016עה לתקשורת . הוד(2015-ו 2012דמוגרפיה של עסקים על פי מאפיינים של בעלי העסקים )בשנים . 25.9.2016הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.     28
 ישנם עסקים קטנים הרשומים כחברה או שותפות ובעל/ת העסק רשומים כשכירים או כבעלי מניות  ולא כעצמאים.      29
 . 026/17". הודעה לתקשורת מס' 2015. "הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית 25.1.2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,     30
 , בחינה מגדרית של תקציב המדינה. 7.10.14מיום  2084טת ממשלה החל   31

http://www.womenable.com/content/userfiles/2016_State_of_Women-Owned_Businesses_Executive_Report.pdf
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משרדי ממשלה נתונים לגבי קניית שירותים. מנתונים אלה ניתן ללמוד  מספרעם זאת, בניתוח מגדרי של תקציב המדינה כללו 

 נשים הן מיעוט בהתקשרויות אותם משרדים עם יועצים וספקים: בדרך כלל, כי 

ניות של המשרד הועבר מתקציב הק 19%בפילוח המגדרי של תקציב הקניות שערך משרד התשתיות הלאומיות נמצא כי  •

 לידי ספקיות נשים; 

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

  32;מהספקים הרשומים הן נשים 22%בקרב מאגר ספקי שירותי התכנון למשרד הבינוי והשיכון, רק  •

מהם נשים. היקף התקציב בהתקשרויות עם נשים  40%-נותני שירותים, כ 282עם  2015רשות החשמל התקשרה בשנת  •

 ;קטנים יותר מתקציב ההתקשרויות, נתון המרמז על התקשרויות בהיקפים 21%-עמד על כ

מהתקשרויות משרד המשפטים עם עורכי דין חיצוניים המספקים שירותים לסנגוריה הציבורית היו התקשרויות עם  29% •

 33מקציב ההתקשרויות; %32למה להם עמדה על נשים. התמורה ששו

 

 גם בתחום העסקים הקטנים והבינוניים - בידול מגדרי

נשים וגברים מרוכזים בעיסוקים שונים ובענפים כלכליים שונים.  - קיים בידול מגדרי ,שוק העבודהבדומה לבתחום העסקים, 

בחינה של  ולאחר מכןכל זיהוי של התחומים בהם פועלים עסקים בבעלות נשים ראשית שילוב עסקי נשים ברכש ציבורי דורש 

 הרכש בתחומים אלה.פוטנציאל 

עולה, כי נשים בעלות עסקים  2012לגבי עסקים בבעלות מלאה של נשים בשנת  שכה המרכזית לסטטיסטיקהמנתוני הל

 מרוכזות באותם ענפים כלכליים בהם מרוכזות נשים שכירות:

 

 כלכליענף 

שירותי 
 בריאות
רווחה 
 וסעד

 חינוך
שירותים 

מקצועיים, 
 מדעיים וטכניים

מסחר סיטוני 
וקמעוני, תיקן 

 כלי רכב

תעשיה, 
חציבה 
 וכרייה

 בינוי

שיעור העסקים 
בבעלות מלאה 

מכלל  של נשים
 העסקים בענף

 
 
 

47.7% 
 

 
 
 

45.3% 
 

 
 
 

26.6% 

 
 
 

20.9% 
 

 
 
 

12.3% 

 
 
 

2.5% 

. הודעה לתקשורת (2015-ו 2012דמוגרפיה של עסקים על פי מאפיינים של בעלי העסקים )בשנים . 25.9.2016: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מקור

 . 4. תרשים 301/2016

הלשכה המרכזית  מתוך נתונים על עצמאים ועצמאיות שמפרסמת גםניתן ללמוד על מגמות בבידול המגדרי העסקי 

 מרבית העסקים הקטנים אינם מעסיקים עובדים, הרי שסביר להניח שמרביתם רשומים כעצמאים. . מאחר ולסטטיסטיקה

  34נשים. – מהם 140,400-כאלף עצמאים בישראל,  390-היו כ 2015בשנת 

 ענפים: 3-מרוכזות ב 53%הנשים העצמאיות,  קרבמ

                                                           
. הצעת התקציב לשנות 2016,; משרד התקשורת, אוקטובר 2018 – 2017. הצעת התקציב לשנות התקציב 2016משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, אוקטובר   32

 .   2018 – 2017הצעת התקציב לשנות התקציב . 2016;  משרד הבינוי והשיכון, אוקטובר  2018 – 2017התקציב 
 . 7, עמ' 2017-2018. הערות על הניתוח המגדרי של תקציבי משרדי הממשלה לשנים 2017חסון, יעל. פברואר    33
 . 6/1702". הודעה לתקשורת מס' 2015הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית . "25.1.2017הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,    34
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תיקון מחשבים וציוד אלקטרוני לבית, ציוד גינה, כולל בעיקר שירותים למשקי בית ובכלל זה ה ענף ז – ״שירותים אחרים״ .1

הלבשה, ריהוט, כלי מוסיקה וכדומה, וכן שירותי כביסה וניקוי יבש, עיצוב שיעור וטיפולי יופי. שני האחרונים מסבירים את הריכוז 

 הגבוה של נשים בתחום זה. מדובר בשירותים שאינם נכללים בדרך כלל ברכש ציבורי.

ומתווכים במכירה והשכרה של נכסים פרטיים וכן בשירותים נלווים לכך כגון שמאות. עוד כולל סוכנים  – פעילויות בנדל"ן .2

הענף תפעול, בניה והשכרה של נדל"ן בבעלות עצמית. למעט שמאות וייעוץ, מדובר בשירותים בשוק הפרטי שאינם נכללים 

 בדרך כלל ברכש ציבורי. 

רחב של פעילויות תרבות, בידור ופנאי, המתאימות לתחומי העניין של הקהל הרחב הכולל מגוון ענף  – אמנות, בידור ופנאי .3

ענף זה רלוונטי לרכש עירוני בתחומי התרבות  35.כולל הופעות חיות, הפעלת מוזאונים, בתי הימורים ופעילויות ספורט ופנאי

 והספורט.  

 בקרב הגברים העצמאים, שלושת הענפים הנפוצים ביותר הם:

 22.8%בעלי חיים וצמחים, ייעור וכריתת עצים ודיג. מדובר בענף שאינו מתאים לרכש ציבורי )גידול  – עור ודיגחקלאות, יי .1

 .מתוך העצמאים(

בנייה, שיפוץ והנדסה אזרחית, שיפוץ תשתיות והשכרת ציוד בתחום. ענף זה מרכזי ברכש הציבורי ופועלים עבודות  – בינוי .2

 .מתוך העצמאים( 22.8%בו גם הרבה עסקים גדולים )

משפטיים, חשבונאיים, ייעוץ ניהולי, שירותי אדריכלות והנדסה, פרסום שירותים  – שירותים מדעיים, מקצועיים וטכניים .3

 וחקר שווקים, שירותים וטרינריים ושירותי מחקר ופיתוח. מרבית השירותים נכללים גם בהתקשרויות של רכש ממשלתי ומקומי

 מתוך העצמאים(.  16.1%)

 

 . לעילמהגברים העצמאיים מרוכזים בענפים  61.7%

 

חינוך  - בדיאגרמה הבאה ניתן לראות את מספר העצמאים והעצמאיות לפי ענף כלכלי. בשני התחומים בהם רב נשי מובהק

מדובר בדרך כלל בהתקשרות עם עצמאיות כתחליף לעובדות בתקן ולא בהליכי רכש במובנם  –ושירותי בריאות, רווחה וסעד 

החודשית הכנסתן  – זאת ניתן ללמוד גם מפערי ההכנסות בין גברים עצמאים ונשים עצמאיות בתחומים אלה   הקלאסי.

, בעוד ההכנסה הממוצעת 2015בשנת ₪  6,500-הממוצעת של נשים בענף שירותי בריאות, רווחה וסעד נעה עמדה על כ

 36לחודש.₪  12,800-לגברים עצמאים באותו ענף היתה כ

 

במכרזים העוסקים בשירותים עירוניים בתחומים אלה, מעלה כי בדרך כלל מדובר בהיקפים גדולים יחסית שאינם מתאימים עיון 

וכן גם לעסקים קטנים )למשל: הפעלת עשרות מרכזי תמיכה לקשישים/מועדוניות(. ייתכן שברשויות קטנות ההיקף קטן יותר, 

בנוסף, ישנן התקשרויות לליווי שירותים בתחומים אלה ולמילוי מרכז בודד. מדי פעם יוצא מכרז גם להפעלת ברשויות גדולות 

 כבעלות עסקים. הן כעצמאיות והן לנשים יכולות להתאים התקשרויות אלה תפקידים שאינם נכללים בתקני העסקה ברשות. 

 

בהם מתקיים רכש  ,ענף המסחרישנם תחומים אחרים כגון שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים, אמנות, תרבות ופנאי, וכן 

. בתחום המסחר דרושים נתונים המתאים לתחומי העיסוק של נשים בהיקפים המתאימים לעסקים קטנים ובינונייםעירוני 

ענף זה יכול מפורטים יותר המבחינים בין מסחר סיטוני וקמעוני ובין סוג הטובין בו עוסקות עצמאיות על מנת להבין עד כמה 

קיימים גם עסקים קטנים בבעלות נשים בתחומים "גבריים" יחסית, בנוסף, אף כי מדובר במספרים קטנים בורן. רלוונטי עלהיות 

 . ציבורי ויש מקום להגברת הנגישות שלהן לרכשכגון דפוס, בינוי וחרושת, 

 

, מסחר סיטוני וקמעונאי ב בולט בשלושה תחומים מאד נפוצים ברכש של רשויות מקומיות: בינויומנגד, גברים עצמאיים מהווים ר

  מרכזי בתחום התקשרויות עם יועצים. ענף  – וכן בשירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים ,ותיקון כלי רכב

                                                           
 , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.2011מתוך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה     35
 . הכנסות עצמאים: ממצאים מתוך סקר הוצאות משק הבית  25.1.17הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.    36

 . 5. תרשים 026/2017. הודעה לתקשורת מס'  2015     
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 2015מספר העצמאים והעצמאיות לפי ענף כלכלי, ענפים נבחרים, 

 

 2015הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מקור: סקר הכנסות והוצאות משק הבית, 

 

 

 ועסקי נשים בפרט המתבקשת לשילוב עסקים קטניםהזירה  – רכש מקומי

ועסקים בבעלות נשים בפרט. זאת משום שהתקשרויות הרשויות  ל,לשילוב עסקים קטנים בכלרב פוטנציאל טמון רכש מקומי ב

המקומיות מכוונות פעמים רבות לביצוע עבודות ושירותים בהיקפים קטנים יחסית, המתאימים יותר לעסקים קטנים. בנוסף, 

קטנים הרשות המקומית נגישה ומוכרת יותר לעסק הפועל בסביבתה מאשר משרדי הממשלה ואכן, מסקר הסוכנות לעסקים 

 37למכרזי רשויות מקומיות.פנו  – מהעסקים ללא מועסקים שפנו למכרז ציבורי 74%עולה, כי  2015ובינוניים לשנת 

כלכלי המושתת על משאבים מקומיים פיתוח  – יתרה מכך, שילוב עסקים קטנים ברכש מקומי מחזק את התפיסה של קיימות

מלמדים כי לצד הזדמנויות לעסקים המשתלבים ברכש, הדבר תורם . מחקרים והתושבות ואזוריים ופועל לטובת התושבים

במסמך המתייחס לעסקים קטנים  להרחבת הזדמנויות התעסוקה ולחיזוק הקהילה. ,ליצירת שרשראות ספקים מקומיות

                                                           
 . 57-55: 2016משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. ינואר     37
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ם קידום על הצורך בתמיכת המדינה ליצירת ידע ומומחיות ברשויות המקומיות בתחו  OECD-ובינוניים בישראל, מצביע ארגון ה

רכש בפרט. זאת כחלק מהמאמץ הנדרש על מנת לבזר את מנגנוני הסיוע לעסקים קטנים ובינוניים לצפון בעסקים קטנים בכלל ו

  38.ולדרום ולבנות שרשרות אספקה אזוריות בהן יוכלו להשתלב עסקים מקומיים

 

 והתאמתה לעסקי נשים התשתית המשפטית הקיימת לשילוב עסקים קטנים ברכש מקומי

 1987-פקודת העיריות )מכרזים( תשמ"ח, תקנות 1992-חובת מכרזים תשנ"ב רכש ברשויות המקומיות נעשה בכפוף לחוק     

וצו המועצות המקומיות )מועצות  1953-תשי"ג-ו 1950-ולגבי מועצות מקומיות ואזוריות לפי צווי המועצות המקומיות תשי"א

 . 1958-אזוריות( תשי"ח

 39:בבעלות נשים עסקים קטניםבקלות יחסית סוגי התקשרויות בהן ניתן לשלב  3לפחות מבחינת מסגרת ההתקשרות, ישנם 

 התקשרויות בפטור ממכרז, התקשרויות עם יועצים והתקשרויות במכרזים בהיקף מצומצם יחסית כגון במכרזי זוטא. 

)סכום במועצות מקומיות ₪  70,000-בעיריות וכ₪  140,000-בהיקף של עד כהתקשרויות  – בפטור ממכרז התקשרות .1

התקשרות לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית; התקשרויות עם ספק  40;על ידי משרד הפנים(מדי פעם המתעדכן 

 41.ת לביצוע עבודה הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדיםיויחיד; התקשרויות לביצוע עבודה דחופה והתקשרו

התקשרות וההליכים התקשרויות הפטורות ממכרז מתאימות במיוחד לעסקים קטנים וזעירים בשל ההיקף הנמוך יחסית של ה

התקשרויות בפטור נעשות . ולבחור בינן בהליך שוויוני מתקשר לקבל שלוש הצעות מחירעל הגורם ה – הפשוטים והקצרים יותר

מידע על התקשרויות בהליך זה אינו מתפרסם. על מנת לקדם התקשרויות ישירות על ידי אגפים שונים ברשות המקומית וה

ה.ב בנגב )ר' בהמשך(. לחלופין, ניתן למפות .ומה למה שנעשה ביוזמת יבד יתן להקים מאגר ספקיותכאלה עם עסקי נשים, נ

 להגיש הצעות. להזמינן עסקי נשים בתחומים הרלוונטיים ולפנות אליהן באופן יזום 

 

תלוי בסוג הרשות וגודלה , ₪ 700,000-עד כ₪  70,000-מכהתקשרויות בהיקף כספי מוגבל ) – במכרז זוטאהתקשרות  .2

בפניה יזומה לספקים הרשומים במאגר הספקים של הרשות. סכומי ההתקשרות  , הנערכות(ובמספר הספקים אליהם יש לפנות

עשות בהליך יגם התקשרות זו צריכה לה 42.ניםומספר הספקים שיש לפנות אליהם מתפרסמים מעת לעת על ידי משרד הפ

לא כל הרשויות עושות שימוש בהליך זה ורק חלק קטן מהרשויות מפרסמות את מאגר  מנהלי תקין ותוך מתן הזדמנות שווה.

 מדובר בהליך נפוץ בתאגידים עירוניים.  ,אולםהספקים שלהם. 

 

לעסקים קטנים ובינוניים, לכאורה גם לעסקי נשים שמרביתם שייכים לקטגוריה זו. עקרונית מתאים המכרז זוטא הוא הליך 

יתרה מכך, בעת התקשרויות במכרז זוטא רשאית הרשות להעדיף עסקים מקומיים וקטנים ואף יכולה לפנות באופן יזום לעסקים 

רשויות מקומיות במכרזי זוטא מעלה, אולם, בחינת התקשרויות של מקומיים בבעלות נשים ולעודדם להיכנס למאגר הספקים. 

כי ההליך, כפי שהוא פועל כיום,  כמעט ולא רלוונטי לעסקי נשים. בחינת מאגרי קבלנים וספקים הרשאים להשתתף במכרזי 

ת והציוד הנדרש וזוטא בכמה רשויות מעלה כי הרכש שנעשה בערוץ זה מתייחס ברובו לאספקת ציוד, עבודות תחזוקה ותשתי

עסקים בבעלות נשים. שירותים אחרים שניתן למצוא מעט תחומים בהם קיימים אלו התקנת מערכות טכנולוגיות. ב כןועבורן, 

שאינם מתאימים בהיקפים  – הם שירותי ניקיון למוסדות הרשות או לבתי ספר, הפעלת מועדוניות, שירותי הסעדה והובלה

 לעסקים קטנים. 

                                                           
38    OECD, 2016:ch.6. 
השפעה  ישנו גם הליך התקשרות של השתתפות רשות מקומית במכרזי מסגרת ממשלתיים או של החברה לכלכלה. מדובר במכרזים בהיקפים גדולים כאשר לרשות    39

 כים ולכן הליך זה הוא הקשה ביותר להתאמה לעסקים קטנים ולא יידון כאן. מוגבלת על בחירת הזו
ובצו  192, תוספת רביעית סעיף  1950-, בצו המועצות המקומיות תשי"א3, סעיף 1987 -התקשרות בפטור ממכרז מעוגנת בתקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח    40

 . 89ספת השניה סעיף , התו1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח
  .אתר משרד הפנים. 15.9.17ידי משרד הפנים ביום -עדכון סכומים בענייני מכרזים על פי המדד, פורסם על       

 .3, סעיף 1987 -תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח    41
. 8, סעיף 1950-; בצו המועצות המקומיות תשי"א8, סעיף 1958-צו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  ;8, סעיף 1987 -תקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח    42

 לעיל.   33לגבי עדכון הסכומים ר' הערה 

file:///C:/http:/www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement/Pages/%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%25A7%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%25A7%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%259F.aspx
file:///C:/http:/www.moin.gov.il/LOCALGOVERNMENT/local%20authority/Financialmanagement/Pages/%25D7%2594%25D7%25AA%25D7%25A7%25D7%25A9%25D7%25A8%25D7%2595%25D7%2599%25D7%2595%25D7%25AA-%25D7%2595%25D7%259E%25D7%25A7%25D7%25A8%25D7%25A7%25D7%25A2%25D7%2599%25D7%259F.aspx
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להעדפת ספקים מתוך המאגר על סמך ניסיון קודם, קשרים חברתיים וכד'. העדפות האפשרות הוא חסרון נוסף של המנגנון 

 בעולם הרכש. פחות מרושתות, שהן מסוג זה מהוות חסם בפני ספקים חדשים וכן בפני נשים

 חרף המגבלות, ניתן לאתר תחומים בהם קיימים עסקים בבעלות נשים ולפנות אליהן בהזמנה להירשם במאגר הספקים. 

מקומיות נוהגות להתקשר עם יועצים חיצוניים במגוון רחב של תחומים: יחסי ציבור, רשויות  –ויות עם יועצים התקשר .3

כאשר  ,ייעוץ ארגוני, אדריכלות והנדסה, חשבונאות, כלכלה ועוד. ההתקשרות יכולה להיעשות במכרז או בפטור ממכרז

-בקה לגבי התקשרויות עם יועצים בשש רשויות מקומיות מדוח מבקר המדינה שערך בדיקה מעמי 43מתקיימים התנאים לכך.

 15.44-ברשויות השייכות לפורום ה ,לרשותלשנה ₪ מיליון  20-משמעותי: כתקציבי עולה כי מדובר בהיקף , 2013

 

על  45.התקשרות עם יועצים חיצוניים בפטור ממכרזלהוציא משרד הפנים הנחיות לרשויות המקומיות בכל הנוגע   22.11.16 -ב

שות מנכ"ל הרשות או נציגו, ורק לאחר קבלת חוות דעת מהיועץ אעל הרשות המקומית להקים ועדת התקשרויות בר ,פי הנוהל

בהליך  מחויבתההתקשרויות  תהמשפטי של הרשות כי מדובר בהתקשרות המצדיקה פטור ממכרז, תדון הועדה בנושא. ועד

מעגן את החובה להקים מאגר יועצים פומבי, לעדכנו מדי שנה ולעבוד על  תחרותי הכולל פניה לכמה מציעים בכל שלב. הנוהל

רק חלק מהרשויות המקומיות החלו  2017נכון לספטמבר . 2017פי קריטריונים ברורים ושקופים. הנוהל נכנס לתוקף החל מיוני 

 לפרסם את מאגרי היועצים שלהם. 

היועצים הרשומים הם גברים, וכן משקף את בידול העיסוקים: מיעוט הנשים  תעיון בכמה מאגרי יועצים שפורסמו מעלה כי מרבי

 כגון ייעוץ הנדסי וכלכלי, בינוי והפקהאדריכלות, עיצוב, ייעוץ ארגוני וטיפול, בעוד בתחומים שלמים  :הרשומות מתרכז בתחומים

ת וכלולים במאגרים עירוניים כוללים תחומים נוספים בהם נשים משולבו 46.המכריע של היועצים שנרשמו הם גבריםהרוב  –

 יעוץ בתחום חינוך וקהילה, תיירות, תרבות ואקולוגיה. ייעוץ משפטי, י

סביר עולה כי יש נטייה להתקשרויות חוזרות עם יועצים על בסיס ייעוץ קודם ויחסי אמון.  ,משיחות עם פקידי רכש ברשויות
פוטנציאל רב בשילוב נשים כיועצות הן  קייםאת, ישנה הסכמה כי למרות זלהניח שגם בתחום זה קיימת העדפת מקורבים. 

 .השירותים מבחינת תחומי הייעוץ והן מבחינת היקף

 ,ברירת המחדל החלה על כל התקשרות שאינה פטורה ממכרז או נעשית במכרז זוטאזוהי  – התקשרות במכרז פומבי .4

באמצעות קביעת אמת מידה היא מכרזים אלה לעסקים קטנים  לכל. דרך אחת להנגיש יםם ברבים ופתוחמיהמתפרס מכרזים

העדפה מקומית כשלעצמה, כלומר העדפת עסק רק משום יודגש כי של "מקום העסק" כאשר זו רלוונטית לשירות הנדרש. 

 דרך אחרת הינה התאמת תנאי המכרז לעסקים קטנים: חלוקת השירות או העבודה בין כמה ספקים, 47.היותו מקומי, אסורה

כאשר מדובר במכרזים פתוחים בהיקף כספי נמוך המתאים  ועוד. ,ץ הספק הראשי להתקשר עם ספקי משנה קטניםומרית

 עסקים בבעלות נשים. גם במכרז פתוח שילוב של לעסקים קטנים ובינוניים, ניתן לקדם 

 

 ברכש מקומיבכלל ועסקי נשים בפרט חסמים בפני השתתפות עסקים קטנים 

מחקרים מתקשים להשתלב ברכש ציבורי.  רק בישראל, עסקים קטנים בכלל ועסקים בבעלות נשים בפרט, כל העולם, לאב
 צביעים על החסמים העיקריים בתחום:לם מושנעשו בארץ ובע

בדה שהרכש הציבורי כפי שהוא מעוצב כיום והסוג הראשון של החסמים נובע מהע: היקפי ההתקשרויות ותנאי הסף .א

תפור למידותיהם של עסקים גדולים ומבוסס על העדפת יתרונות לגודל. הדבר מתבטא בתנאי הסף והיקפי המכרזים: עלות 

דל דומה, וסדר גפרויקטים במסמכי הגישה למכרזים, הדרישה לניסיון קודם במכרזים, עלות על  ענוי לאתרים המרכזים מידיהמ

                                                           
 .1987-( לתקנות העיריות )מכרזים( תשמ"ח8)3לפי תקנה    43
 . 2015יות. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת . העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומ2015מבקר המדינה.    44
 . 8/2016. חוזר המנהל הכללי 22.11.16משרד הפנים,   45
הצטרפות למאגר ; מאגר ספקים ויועצים לפי תחומים של החברה הכלכלית ירושלים;  מאגר מתכננים ויועצים מטה אשר;  רשימת יועצים במאגר מ.א. משגבר' לדוגמא:  46

 .הצטרפות למאגר יועצים רעננה לפי תחומים  ;  יועצים באר שבע, לפי תחומים

 . 41-61: 2013ר' הסבר מפורט אצל ברוך ואח', אפריל    47

http://www.misgav.org.il/objDoc.asp?PID=455489&OID=629271
http://www.misgav.org.il/objDoc.asp?PID=455489&OID=629271
http://www.matte-asher-region.muni.il/uploads/n/1499586213.5060.pdf
http://www.matte-asher-region.muni.il/uploads/n/1499586213.5060.pdf
http://www.jda.gov.il/tenders/tender.aspx?Pid=222
http://www.jda.gov.il/tenders/tender.aspx?Pid=222
http://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/DocLib2/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D%207.5.17%20docx.pdf
http://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/DocLib2/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D%207.5.17%20docx.pdf
http://www.beer-sheva.muni.il/City/FreeInfo/DocLib2/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94%20%D7%9C%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A9%20%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%20%D7%9C%D7%94%D7%99%D7%9B%D7%9C%D7%9C%20%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%99%D7%9D%207.5.17%20docx.pdf
http://www.raanana.muni.il/CityHall/JobsAndTenders/Documents/2הזמנה%20להגשת%20בקשה%20להיכלל%20במאגר%20יועצים
http://www.raanana.muni.il/CityHall/JobsAndTenders/Documents/2הזמנה%20להגשת%20בקשה%20להיכלל%20במאגר%20יועצים
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 מכרז וערבות ביצוע.ערבות  – והיקף הערבויות הכספיות המחזור העסקי המינימלי הנדרש היקף

מספר ספקיות העובדות עם משרדי הממשלה והרשויות המקומיות מציינות כי פעמים רבות תנאי הסף של מכרזים והתקשרויות 

למשל בתחום  –מצומצם בהיקפו  גם כאשר מדובר בשירות ,למשל אינם תואמים את השירות המבוקש. כךבפטור ממכרז 

חסם נוסף הוא דרישת יסיון קודם באספקת אותו שירות בקנה מידה רחב. נדרש נ – הדפוס, ההפקה או הפעלת שירות חברתי

מהעסקים הקטנים מחזור כספי  90%-, לוהתעשייה מלאכההסף למחזור כספי של מליוני שקלים, בעוד שלפי נתוני התאחדות 

 , מדובר בתנאים נפוצים גם בהתקשרויות קטנות בהיקפן. שהתראיינו למחקר זה לדברי הספקיות 48.בשנה₪ של עד מיליון 

 
התשלום הנוהגים  חסם מרכזי המרתיע עסקים קטנים מהשתתפות ברכש ציבורי מקומי הוא תנאי: תנאי התשלום .ב

 , והואת ממשלתיות ורשויות מקומיותחוק המגביל את מועד התשלום של הממשלה, חברולאחרונה נחקק . ברשויות המקומיות

למעט במקרה יום מרגע הוצאת החשבונית,  45הנורמה שנקבעה בחוק מבוססת על תשלום תוך  49אמור לתת מענה לסוגיה זו.

 ותהחרגמיום קבלת החשבונית.  80הרשויות המקומיות יכולות לשלם על פי הנוסחה של שוטף+אז  ,של עבודות הנדסיות לבינוי

יום לכל  150המקסימלית על  המימון להתקשרות מגיע גם מגורם חיצוני לרשות, אז עומדת תקופת התשלוםשבמקרה  :תונוספ

עבור עסקים קטנים מדובר בתקופה ממושכת גם לאחר חקיקת החוק,  50.בהסכמת הצדדים במקרה מיוחד המצדיק זאת ,היותר

 ביניים או נזילות גבוהה.  היוצרת צורך במימוןמרגע ביצוע העבודה ועד לקבלת התשלום, 

 

הגשת הליך וסר מודעות לקיום מכרזים, חוסר ידע בחעסקים קטנים קיים בקרב : חוסר מידע ורתיעה של העסקים עצמם .ג

התקשרויות ומכרזים אינו תמיד נגיש על . חסמים אלה נובעים בין היתר משום שהמידע ורתיעה מעיסוק בכך הצעות למכרז

 באתרי הרשויות המקומיות. בנוסף, לא קיים ברשויות בישראל הליך מסודר של סיוע לעסקים בהגשת מסמכים. 

 להוסיף חסמים אופייניים לישראל:  על כך יש

אגף הרכש של : יםקניית שירותים על ידי הרשות המקומית נעשית בכמה ערוצרכש מבוזר ואינו נגיש מספיק: על המידע  .ד

הרשות, תאגידים עירוניים וכן אגפים ומחלקות המתקשרים ישירות עם ספקים לקניית שירותים בתחומם. מכרזים ובקשות 

מהרשויות המקומיות לא קיים גדול על ידי גופים שונים באותה רשות, ובחלק  אתרים שוניםבלהצעות מחיר מתפרסמים בנפרד 

פילוח למשל  – כלל התקשרויות גופי הרשות. סיווג המידע לפי תחומי ההתקשרות והיקפםאתר אחד המרכז את המידע לגבי 

 הליכים המתאימים להם.לאתר לסייע לעסקים קטנים יכול  – המכרזים וההתקשרויות לפי סכום ההתקשרות

 

פורים" מתבטא בתחושה או אמונה שמרבית ההתקשרויות והמכרזים "ת :חוסר אמון בהתנהלות הרשויות המקומיות .ה

עוד את הנוהג לפיו ראשי רשויות ספקים שהתראיינו למחקר זה ציינו ושקשה להשתלב ברכש עירוני ללא קשרים ברשות. 

 נבחרים מתגמלים את תומכיהם לא רק במשרות אלא גם בגישה מועדפת למכרזים והתקשרויות של הרשות. 

 

קומית מאופיינים בפערי מידע ופערי כח. רשות מ-: יחסי ספקיתאי ודאות לגבי מועדי התשלום והמשכיות ההתקשרות .ו

רשויות מקומיות, במיוחד העניות שבהן, נוטות לעכב את ביצוע התשלום משיקולים כלכליים ופוליטיים שונים. ככל שמדובר 

. כמו כן קיים החשש שעמידה על זכויות הספק תגרור רתיעה של אנשי קטןבספק/ית קטנים יותר, כך כושר המיקוח שלהם 

הרשות מהתקשרות עמו בפעם הבאה. חוק מוסר תשלומים שעבר לאחרונה עשוי לשפר את המצב ומאפשר לספקית שנפגעה 

  51.של החוק לתבוע את הרשות, אך ללא אכיפה קפדנית ספק אם רשויות יעמדו בהוראותיו

  בבעלות נשים:עסקים לשני חסמים נוספים אופייניים 

פחות ויוצרות  ,ומשפחתיותנשים נוטות לפתח את עסקיהן על בסיס רשתות חברתיות : רשתות עסקיות מצומצמות .ז

. במילותיהם של אנשי ונשות רכש והפוליטיות הן ברמה הארצית והן ברמה המקומיתרשתות וקשרים בזירות הכלכליות 

 ."נשים לא דוחפות את עצמן מספיק" שהתראיינו למחקר:

 

                                                           
 . 11.9.2017ראיון עם ליאת גור, מנכ"לית משותפת, התאחדות המלאכה והתעשייה.    48
 . 2017-חוק מוסר תשלומים לספקים התשע"ז  49
 .  4-1)ו(  3שם, סעיפים   50
 .2015; ורור לנא. מאי 2016בוזגלו, דצמבר -להרחבה ר' דגן  51
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אמצעי חיוני להשתתפות ברכש הדורש מידה מסוימת אשראי הוא  :למימון ואשראיהנגישות המוגבלת יותר של נשים  .ח

או נטילת הלוואה לצורך השקעה הדרושה לשם השתתפות במכרז. מחקרים מצביעים על כך  ,של נזילות כלכלית ומימון ביניים

ולהלוות סכומים , לוות כסף לנשיםפחות להנוטים  – מוסדות אשראיבנקים ו – וכן כי הלווים ,שנשים נרתעות מנטילת הלוואות

  52.כדי אפליית אשראינמוכים יותר, באופן שעולה 

 

ריבוי החסמים בגישה לרכש ציבורי מקומי נובע משני גורמים מרכזיים. האחד, העובדה שהרכש הציבורי מעוצב על פי התפיסה 

ולים. השני נוגע למאפיינים של עסקים קטנים שיעילות כלכלית מושגת על ידי יתרונות לגודל, ותנאיו נתפרים עבור עסקים גד

בכלל ועסקי נשים בפרט. שילוב עסקים קטנים בבעלות נשים ברכש ציבורי דורש שינויים והתאמות המתייחסים לשני 

הנגשת הרכש הציבורי באמצעות שינוי תנאי סף חוסמים והתאמת לפחות חלק מההתקשרויות למידותיהם הראשון, הגורמים: 

מגדרי דרוש גם מיפוי תחומי הרכש בהם ניתן לקדם עסקי נשים. הגורם השני הוא ליווי ותמיכה השל עסקים קטנים. בהיבט 

 ים והערכות כלכלית. המידע, הכשרה ובעיקר ליווי וסיוע בהגשת מסמכריכוז  – מםבעסקים עצ

 

 עידוד רכש מקומי ורכש מנשים ל דוגמאות מישראלאין זו אגדה: שתי  ים תרצ א

מכוונת ליצירת נגישות שוויונית יותר לרכש מניבה תוצאות. הראשונה והדוגמאות שיוצגו להלן מדגימות כי פעילות שיטתית 

המקומי כך שרשויות מקומיות ומוסדות מרכזיים בנגב  עוסקת במיזם הפועל בשנתיים האחרונות בנגב שמטרתו חיזוק הרכש

 יגדילו את הרכש מעסקים מקומיים.

 שטראוס. קבוצת ה עוסקת בקידום רכש מנשים במגזר הפרטי על ידי י הדוגמא השני

המאפיין את שתי הדוגמאות הוא קיומה של תכנית כוללת המתייחסת הן לחסמים הניצבים בפני העסקים והן לתרבות הרכש 

 של הקניינים. 

 

  העסקים בנגב יוזמת –מיזם י.ה.ב  - בדגש על עסקים קטנים ובינוניים עידוד רכש מקומי

מוביל המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל שלעידוד רכש מקומי בנגב  יזםמהוא  – יוזמת העסקים בנגב - מיזם י.ה.ב

  ל והסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה."הוקם בסיוע שותפים כגון ארגון שתימיזם ה .והרשות לפיתוח הנגב

של קיימות ופיתוח אזורי. ייחודו של המיזם בכך שהוא מנסה לבסס  סהימדובר במודל של רשת אזורית, המבוסס על תפ

 ות רכש מקומי ולשלב בהן את כל קבוצות האוכלוסייה החיות בנגב ואת כל סוגי העסקים. אשרשר

קטים הגדולים והמוסדות המרכזיים בנגב, לטובת יעוסק בהפניית תקציבי הרכש של הפרו ,2013שהוקם בשנת  ,המיזם

ובינוניים מהאזור. נוכח האיסור על העדפה מקומית במכרזים, מתרכז המיזם בהצעות מחיר לרכש פטור ממכרז. עסקים קטנים 

על , המקבלים מידע בדואר אלקטרוני גבהנממאגר ספקים  היל כמה יתטנר טנאי  רהזי  – "ביזבנגב"קט הוקם יהפרובמסגרת 

מכרזים, אלא גם באמצעות הפורטל ניתן לא רק לצפות ב  53הצעות מחיר לרכש של מוסדות העוגן בנגב.הזדמנויות להגיש 

עולה, כי ההצלחה  "ביזבנגב"מיזם ומשיחה עם מנהלת  2016מדוח היוזמה לשנת להגיש באופן מקוון וידידותי הצעות מחיר. 

 של היוזמה בקידום רכש מקומי נובעת מעבודה משולבת בכמה ערוצים: 

  הרכש של המוסדות והרשויות בנגב;מיפוי העסקים בנגב ובחינת התאמתם לצרכי 

 

                                                           
 בוזגלו, שם. -דגן  52
 . 22.8.2017מידע שנמסר על ידי פלורין גדלבסקי, מנהלת מיזם ביזבנגב,   53

 ./http://www.bizbanegev.org.ilלפורטל:     

http://www.bizbanegev.org.il/
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שוטפת עם קניינים של המוסדות עבודה תפות במיזם וציבור, רשויות מקומיות וחברות גדולות בנגב להשתמוסדות גיוס  •

 ;ומהלכים לפישוט מכרזי רכש והנגשתם הקמת פורום מנהלי רכש ,הרוכשים

 ומתן ליווי בעת הצורך;כשרת ספקים להתמודדות במכרזים מיפוי ואיתור עסקים היכולים לשמש כספקים, ה •

רכש. הכנסים מקדמים תיאום בין הצרכים של המוסדות להיצע של ממונים על קיום כנסים בהם משתתפים עסקים ו •

 עולם הרכש הציבורי;את העסקים, מקדמים רישות של העסקים והבנה שלהם 

יצירת פלטפורמה דיגיטלית הכוללת מאגר עסקים, פרסום מכרזים ובקשות להצעות מחיר ואפשרות פשוטה להגשת  •

 מקוון.הצעות מחיר באופן 

 400עסקים רשומים בפורטל,  1,600-מוסדות בנגב משתתפים במיזם, כ 30מעלה הישגים מרשימים:  2016דוח המיזם לשנת 

בעלי עסקים מהנגב נוספו למאגרי הרכש של המוסדות  50-בעלי עסקים השתתפו בכנסים של המיזם העוסקים ברכש ו

מיליון  6-נערכו התקשרויות בסכום של כבקשות להצעות מחיר נשלחו באותה שנה באמצעות הפורטל ו 725והרשויות. בנוסף, 

  54עם ספקים מקומיים.₪ 

נכון להיום נתוני הפורטל אינם מפולחים לפי גודל העסקים ומגדר, אולם מנהלת הפורטל ציינה כי ישנה נוכחות לעסקים קטנים 

 – תחזוקה ותשתיותמרבית הרכש המתפרסם עוסק בתחומים של בינוי, לגבי עסקי נשים ציינה כי  בהליך הצעות המחיר.

ברשויות המקומיות ישנם תחומים בהם נפוצים עסקי נשים והן אכן אולם גברים. בבעלות בהם פועלים בעיקר עסקים תחומים 

 פונות בתחומים אלה: יועצות כלכליות, שיווק, עיצוב פנים, יחסי ציבור ואירועים, סדנאות איפור וסטיילינג, אמנות ובידור. 

 

 55שטראוסשל המקרה  -רכש מנשים

, יו"ר , גיוון תעסוקתי והעצמת נשים. עפרה שטראוסשטראוס בישראל מדיניות רבת שנים של קידום קיימותקבוצת לתאגיד 

 לקידום עסקים בבעלות נשים יהודיות וערביות בישראל.הפועלת ת יו"ר עמותת יסמין שאף משמ הקבוצה,

עסקים בבעלות נשים כספקים קבועים בשרשרת האספקה של החלה שטראוס לקדם מדיניות של שילוב  2012החל משנת 

ממנו בבעלות,  51%אשר לפחות עסק  – . ההגדרה לעסק בבעלות אשה הינה ההגדרה המקובלת במדדי הגיוון בעולםחברהה

 שה. יניהול ושליטה של א

של החברה, קרי רכש שאינו נוגע לתהליך הייצור והחומרים עקיף , החליטו בשטראוס להתמקד בגיוון רכש בקידום מדיניות הגיוון

זאת משום שתחום הרכש המשמש ישירות לייצור המוצרים מדויק מאד ופחות גמיש המשמשים בייצור מוצרי המזון והמשקה. 

 של מוצרים ושירותים וכן התקשרויות עם יועצים. מגוון הרכש העקיף כולל לשינויים. 

בבעלות נשים שהם עסקים בחברה היו עסקי נשים. הוצאות הרכש על ספקים  עקיףשל הרכש המהספקים  10%, 2015בשנת 

 . באותה שנההעקיף מסך הרכש  5%-סכום שהיווה כ₪, מיליון  93עמדו על 

 ל כמה צעדים:להמהלך שביצעה שטראוס כ

על מנת ם בינלאומיי", ארגון שהוקם על ידי תאגידים WEConnectויצירת קשר עם "בעולם לימוד התחום של גיוון ספקים  •

הארגון  . כן נערכה חשיפה שלומחזיק במאגר גלובלי של ספקיות מורשות אספקהות אלוב עסקי נשים בשרשרלקדם שי

 לתאגידים מרכזיים במשק הישראלי. 

כל ספק חדש בטופס מבנה הבעלות והניהול של על והוספת שאלה  מיפוי הספקים של שטראוס באמצעות שאלונים •

אפשרה יצירת מסד ספקים בבעלות נשים והנגשתם לאגפי הרכש לספקים חדשים ההתקשרות עם שטראוס. הוספת השאלה 

מערך גדולות בבעלות נשים ובחינת האפשרות לשילובן בבינוניות ווהמחלקות השונות בחברה. כן נערכה פניה יזומה לחברות 

 של החברה. רכשה

                                                           
 .2016. סכום פעילות 2017ביזבנגב.   54
שיאון, מנהלת אחריות תאגידית ואוליביה מלכה, -עם דניאלה פרוסקי 1.10.17של החברה ועל ראיון מיום  2015המידע על שטראוס מתבסס על דו"ח קיימות לשנת    55

 מנהלת רכש עקיף.
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נקבע יעד לכלל התאגיד ולא לכל אגף בנפרד, על מנת לאפשר גמישות על  –סקים בבעלות נשים הצבת יעדים לרכש מע •

 פי אופי הרכש וזמינות הספקיות בכל תחום.

העלאת המודעות הרכש של שטראוס ורתימת האגפים השונים לתפיסה של גיוון שרשרת האספקה, צוותי הכשרת  •

 .בבעלות נשים בבעלות נשים ועידוד להתקשרות עם ספקים חדשיםספקים קיימים על הפצת מידע לחשיבות הנושא, 

ורכש של שטראוס קבוצת הכשרות לנשים בעלות עסקים בנושא הרכש של נערכו " 2000בשיתוף עמותת יסמין ו"ציונות  •

 כיצד ניתן להשתלב בו.  ניתנו הנחיותותאגידים גדולים בכלל 

בבעלות זאת התנדבות של עובדים מתחום הרכש בליווי עסקים  ים ובכללשהטמעת תרבות ארגונית של עידוד רכש מנ •

 בתהליכי ההתקשרות עם החברה. נשים 

המאמץ לשילוב עסקי נשים ברכש הופנה בראש ובראשונה לעסקים גדולים. בשנה האחרונה החלה שטראוס לנקוט  •

 באמצעים דומים. צעדים לעידוד שילוב של עסקים קטנים ובינוניים
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 מקורות

. שתי"ל, רכש מקומי ציבורי, צעדים ראשונים לעידוד רכש מקומי על ידי רשויות מקומיות. 2013ברוך, גילי ועירית פורת. אפריל 

 באר שבע. 

עסק משלה עידוד עסקים קטנים בבעלות נשים בישראל ובמדינות המפותחות, מה נעשה . 2016בוזגלו, נוגה. דצמבר -דגן

 . ה, תל אביבמרכז אדו ומה נדרש עוד לעשות?

. הקליניקה לכלכלה קהילתית עידוד רכש מקומי לאור הדין הקיים, חוות דעת משפטית. 2015ורור לנא )עורכת(. מאי 

 וחברתית, האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים. 

 .2015לשנת  . העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות. דוחות על הביקורת בשלטון המקומי2015מבקר המדינה. 

. דו"ח הועדה לבחינת חסמים של עסקים קטנים 2005משרד האוצר, החשב הכללי ומשרד התעסוקה, התעשייה והמסחר. 
 ובינוניים ברכש הממשלתי.

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

 . ירושלים.בישראל

דו״ח תקופתי: מצב העסקים הקטנים והבינוניים , 2017, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה
 .2015, נתוני 37, עמ׳ בישראל
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