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 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה

 

 

ת ר ו ק י ב ה ת  ו ל ו ע  פ

נבדק הסיוע שנותנת המדינה לעסקי� קטני� ובינוניי� באמצעות משרד 
 .ובאמצעות גופי� נוספי�) ת"משרד התמ(המסחר והתעסוקה , התעשייה

ת נעשתה ביקורת בנוגע למסלול המענקי� לפי "במרכז ההשקעות שבמשרד התמ
�לרבות בסוגיות הנוגעות לתהליכי , 1959�ט"התשי, החוק לעידוד השקעות הו

 . העבודה במרכז ההשקעות

באג# להכשרה מקצועית ולפיתוח כוח אד� נבדקו פעילותה של מערכת בתי 
הפיקוח של האג# על בתי הספר , הספר להכשרה מקצועית לנוער שהאג# מפעיל

 .והקשרי� וסדרי התיאו� בינו ובי� משרד החינו$

ומשפחתוני� נבדקו טיפול� של המשרד והאג# במעונות באג# למעונות יו� 
הבדיקה התמקדה בצור$ להגדיל את . במשפחתוני� ובצהרוני� המוכרי�, היו�

בפיקוח על מסגרות אלה ובבקרה על הכספי� , מספר המסגרות המוכרות
� .שהמדינה מקצה לסבסוד שכר הלימוד בה
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 סיוע לעסקי� קטני� ובינוניי�

 תקציר

יש חשיבות רבה בהתפתחות )  עסקי� קטני��להל (י� ובינוניי� לעסקי� קטנ
בעלות יכולת תגובה , חדשניות, ה� נתפסי� כיחידות דינמיות. הכלכלית של מדינות

מהירה ובעלות כושר הסתגלות לדרישות המשתנות של השווקי� וכ כמקור ליצירת 
שכ , של מיתוחשיבות העסקי� הקטני� גדלה בתקופות . מקומות תעסוקה חדשי�

 .ה� אפיק תעסוקה למובטלי�

 משרד �להל (המסחר והתעסוקה , לעידוד עסקי� קטני� הוקצו במשרד התעשייה
 2008בשנת . 2010ח לשנת " מיליו ש�208 וכ2009ח לשנת " מיליו ש�135כ) ת"התמ

 .ח בלבד" מיליו ש�47הוקצו לכ& כ

 

 פעולות הביקורת

ב55בדוח שנתי 
1

 המדינה את הסיוע שנתנה המדינה לעסקי�  סקר משרד מבקר
 �להל (הרשות לעסקי� קטני� ובינוניי� בישראל : קטני� באמצעות שלושה גופי�

תכנית החונכות שהפעיל באותה עת מינהל המימו במשרד , )הרשות לעסקי� קטני�
 בדק משרד 2010ספטמבר �בחודשי� ינואר. ת וקר הסיוע לעסקי� קטני�"התמ

את הסיוע שנותנת המדינה לעסקי� קטני� באמצעות הגופי� האלה מבקר המדינה 
המכו הישראלי , ת"בביקורת נבדקו פעולות משרד התמ. ובאמצעות גופי� נוספי�

משרד , המשרד לקליטת העלייה, משרד האוצר, ליצוא ולשיתו* פעולה בינלאומי
ות נציבות שיר, משרד ראש הממשלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, התיירות

 .כ נעשו בדיקות השלמה במוסד לביטוח לאומי. המדינה והרשות לעסקי� קטני�

 

 עיקרי הממצאי�

במדינת ישראל אי חוק ספציפי המגדיר מהו , שלא כבמדינות מתקדמות אחרות .1
וכמעט אי התייחסות בחקיקה , עסק קט ומסדיר את נושא העסקי� הקטני�

הדי במדינת ישראל אינו , נוס* על כ&. שמבדילה עסקי� קטני� מעסקי� גדולי�
בתקופת . מחייב לבחו את השפעתה של חקיקה חדשה על מגזר העסקי� הקטני�

לכל גו* היו כמה , הביקורת היו שמונה גופי� ממשלתיי� שסייעו לעסקי� קטני�
עסק "ול" עסק קט"ולכל אחת מהתכניות הייתה הגדרה משלה ל, וכמה תכניות סיוע

 ".בינוני

 ימי� 147לעומת ( ימי� 219צאת רישיו עסק בישראל נמשכת בממוצע הו .2
 ארגו המדינות המפותחות לשיתו* פעולה כלכלי � �OECDבממוצע במדינות ה

. ח בשנה" מיליארד ש�1.5העלות של מנגנו הרישוי למדינה נאמדת בכ). ופיתוח

__________________ 

  .763' עמ, "עידוד עסקי� קטני�) "È˙�˘ ÁÂ„55·) 2005 , מבקר המדינה  1
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חיצוניי� הביורוקרטיה הכרוכה בקבלת רישיו עסק הביאה לפריחת� של גורמי� 
 .המספקי� שירות של הגשת בקשה לקבלת רישיו עסק וטיפול בה

הפסקה של פעילות העסק בתקופת שירות המילואי� או הפעלתו בצמצו�  .3
עד מועד סיו� הביקורת טר� . עלולי� לגרו� קשיי� רבי� לבעלי העסקי� הקטני�

י� טי� והטייס"המח, די�"הוגשו המלצות ועדת ההידברות של פורו� המג
 .ל שדנה בעניי"של משרדי הממשלה ושל צה, במילואי�

הסוכנות לעסקי� ,  על הקמתה2007א* שהממשלה החליטה כבר באוגוסט  .4
יותר משנתיי� לאחר , 2009הוקמה רק בדצמבר )  הסוכנות�להל (קטני� ובינוניי� 

על יותר משמונה חודשי� לאחר ההחלטה , 2010ספטמבר , במועד סיו� הביקורת. מכ
קידו� פרסומ� של מכרזי� לשבעה תפקידי ליבה בסוכנות וכשלוש שני� לאחר 

ועדת ההיגוי של . טר� אוישו בה התפקידי�, החלטת הממשלה בדבר הקמתה של זו
ולכ אי לסוכנות מדדי� לבדיקת ביצועיה ואי לה מערכות , הסוכנות טר� הוקמה

 .בקרה וביקורת

נות את תכניות הסיוע לעסקי� קטני� של במועד סיו� הביקורת ריכזה הסוכ .5
את תכניות מינהל המימו ואת תכניות יחידת המטה לפיתוח , הרשות לעסקי� קטני�

א& לא את כל תכניות הסיוע והתמיכה שמפעיל משרד , ת"הנגב והגליל במשרד התמ
הסוכנות , נוס* על כ&. 2007בניגוד למתחייב מהחלטת הממשלה מאוגוסט , ת"התמ

פעילות של קר הסיוע לעסקי� קטני� ושל קר הסיוע ליצואני� ובתכניות מעורבת ב
אול� היא אינה מעורבת כלל בפעילות קר הסיוע ; הסיוע של משרד ראש הממשלה

, לעסקי� בינוניי� והקר לעולה העצמאי ובתכניות הסיוע של המשרד לקליטת העלייה
 .� אינה ערה לפעילויותיה�ולעתי� ג, משרד התיירות ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר

במרבית תכניות הסיוע הממשלתיות לעסקי� קטני� לא נקבעו מדדי ביצוע  .6
לא בדקו את יעילות , ת" משרד התמ�וקוד� הקמתה , הסוכנות. לבדיקת הצלחת

תיאו� ושיתו* , אי קשרי עבודה, ככלל. ונחיצות של מרבית התכניות וכפילויות ביניה
 .א* שיש מקו� לקיימ�, השוני� ובי תכניות הסיוע השונותפעולה בי הגופי� 

בזמ הביקורת לא הייתה מערכת ממוחשבת לניהול מידע על כל העסקי� הקטני� 
מהו הסיוע " בלחיצת כפתור"דהיינו לא נית לדעת , המקבלי� סיוע ממשלתי

גע אי אתר אינטרנט אחד המכיל מידע בנו, זאת ועוד. הממשלתי שמקבל עסק מסוי�
והדבר אינו מאפשר לבעל עסק לקבל את כל , לכל תכניות הסיוע לעסקי� קטני�

 .המידע הדרוש לו ממקור אחד

מתנהלי� )  החלטת הממשלה�להל  (2009בעקבות החלטת ממשלה ממאי  .7
התאחדות התעשייני� וההסתדרות החדשה בנוגע להקמת , דיוני� בי משרד האוצר

כשנה ורבע לאחר החלטת , � במועד סיו� הביקורתואול. קר חדשה לעסקי� במצוקה
 .עדיי אי מענה ממשלתי לעסקי� שנקלעו למצוקה כספית, הממשלה

 �כחודשיי� וחצי : זמ הטיפול הממוצע בבקשה להלוואה מקרנות הסיוע ארו& .8
הקרנות אינ ממליצות .  בקר לעסקי� בינוניי��וכחודש וחצי , בקר לעסקי� קטני�

על הסתייעות , א& מתקשי� בהחזר תשלומיה, י� שקיבלו הלוואהלעסקי� קטנ
 .בתכניות הסיוע הממשלתיות

, המלווה כספי מדינה, במסגרת הקר לעולה העצמאי במשרד לקליטת העלייה .9
בלא שהתקיי� הלי& תחרותי כלשהו ,  שנה�30כ, 1981פועל בנק מלווה אחד משנת 

 . במרוצת השני�
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 סיכו� והמלצות

מהדוח עולה . י� הקטני� הוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיי� של המשקמגזר העסק
כל . א& כמעט אי ביניה תיאו�, כי יש שלל תכניות סיוע ממשלתיות לעסקי� קטני�

וניכר שאי מדיניות אחידה , "עסק בינוני"ו" עסק קט"תכנית מגדירה באופ שונה 
ת להסדיר בחקיקה את סוגיית על הסוכנו. ותכנו כולל בנושא הסיוע לעסקי� קטני�

לפשט את ההלי& הביורוקרטי הסבו& , העסקי� הקטני� שתיוחד מעסקי� גדולי�
של קבלת רישיו עסק ולמצוא פתרו לבעיה של השבתה או צמצו� הפעילות של 

 .עסקי� קטני� בתקופת שירות המילואי� של בעליה�

רכז את כל הפעילות על הסוכנות ל, כדי לייעל את הסיוע הנית לעסקי� קטני�
עליה לבדוק את יעילות של תכניות הסיוע ואת נחיצות ולפעול : הממשלתית בנושא

ליצור מערכת ממוחשבת לניהול מידע על כל העסקי� , לתיאו� ולשיתו* פעולה ביניה
הקטני� המקבלי� סיוע ממשלתי ולהקי� אתר אינטרנט אחד שבו יהיה כל המידע 

 . הרלוונטי בתחו� זה

 

♦ 
 

 מבוא

יש חשיבות רבה בהתפתחות הכלכלית של )  עסקי� קטני��להל (לעסקי� קטני� ובינוניי� 
בעלות יכולת תגובה מהירה ובעלות כושר , חדשניות, ה� נתפסי� כיחידות דינמיות. מדינות

חשיבות . הסתגלות לדרישות המשתנות של השווקי� וכ כמקור ליצירת מקומות תעסוקה חדשי�
עיקר . שכ ה� אפיק תעסוקה אפשרי למובטלי�, י� גדלה בתקופות של מיתוהעסקי� הקטנ

ההכרה בתרומת� הרבה . 2היתרונות של מגזר זה ה� גמישות תפעולית ופתיחות לחדשנות ולשינויי�
, של עסקי� קטני� לפיתוח� ולצמיחת� של משקי� מפותחי� דרבנה מדינות מתקדמות כגו יפ

. תמיכה זו ניתנת בכמה דרכי�.  לגבש מדיניות תמיכה בעסקי� קטני�אנגליה וארצות הברית, צרפת
באנגליה למשל שיעור המס המוטל (חקיקת מערכת חוקי� מיוחדת להגנה על עסקי� קטני� , למשל

בניית מערכת של תמיכה ממשלתית המורכבת ; )על עסקי� קטני� קט מזה המוטל על עסקי� גדולי�
יצירת ; מת הלוואות בתנאי אשראי נוחי�; מחונכי� מקצועיי�מיועצי� ו, בעיקרה ממרכזי מידע

 .3הפיתוח והשיווק, מסגרת לשיתו  פעולה במטרה לנצל יתרונות לגודל בייחוד בתחומי המחקר

 �98%במועד זה כלל מגזר העסקי� הקטני� כ. 4 עסקי� קטני��450,000 היו בישראל כ2010ביולי 
 2003�2009בכל אחת מהשני� . 5ל העובדי� במשק מכל�55%מכלל העסקי� בישראל והעסיק כ

 להל נתוני התפלגות . 6 עסקי� נסגרו�40,000וכ,  עסקי� קטני� חדשי��50,000 ל40,000נפתחו בי
 : העסקי� הקטני� לפי ענפי תעשייה ולפי אזורי�

__________________ 

 .2010פברואר , מתו� מצגת על עסקי� קטני� ויזמות עסקית שהכינה הרשות לעסקי� קטני�  2

 .763' עמ, "עידוד עסקי� קטני�", )È˙�˘ ÁÂ„ 55 ·)2005 ,ראו מבקר המדינה  3

לפיכ� הנתוני� ". עסק בינוני"ו" עסק קט&"אי& הגדרה בחקיקה הישראלית ל, כפי שיפורט להל&  4
 .המובאי� בפרק זה נסמכי� על הגדרות שקבע כל אחד מהגופי� שעשה מחקרי� בנושא

בכנסת ביולי " יו� העסקי� הקטני�"הנתוני� נלקחו מתו� מצגת שהציגה הסוכנות לעסקי� קטני� ב  5
של הכנסת ושל , הנתוני� במצגת מתבססי� על הנתוני� של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2010

 .ת"מינהל התכנו& במשרד התמ
 . 31.8.09(סיכו� שער� אג) כלכלה ומסי� באיגוד לשכות המסחר ב  6
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בהלי+ סרבול (ביורוקרטיה , החסמי� העיקריי� העומדי� לפני לעסקי� הקטני� ה� מחסור באשראי
 .7קשיי ניהול והחיסרו בשל קטנות�, )קבלת רישיו עסק

בחודשי� . הבנק העולמי מדרג בכל שנה את מדינות העול� לפי מידת הידידותיות שלה� לעסקי�
, פתיחת עסק:  מדינות על פי אמות המידה האלה183 לצור+ כ+ 8 דירג הבנק2009 עד מאי 2008יוני 

רישו� בלשכת , טיפול באישורי בנייה, תשלו� מסי�, ת חוזי�אכיפ, העסקת עובדי�, קבלת אשראי
 במחקר שנעשה באותה שנה. הגנה על משקיעי� וסגירת העסק, ל"מסחר בחו, רישו� מקרקעי

__________________ 

 .2ראו הערה   7
 .www.doingbusiness.org/EconomyRankingהמחקר פורס� באתר האינטרנט   8
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לפי אמות המידה שלהל דורגה ישראל במקומות נמוכי� , ע� זאת. �29דורגה ישראל במקו� ה
, )99(אכיפת חוזי� , )120( באישורי בנייה טיפול, )147(רישו� בלשכת רישו� מקרקעי : מאוד

 ).83(ותשלו� מסי� ) 90(העסקת עובדי� 

סקר משרד מבקר המדינה את הסיוע שנתנה מדינת ישראל )  הדוח הקוד��להל  (9ב55בדוח שנתי 
 הרשות �להל (הרשות לעסקי� קטני� ובינוניי� בישראל : לעסקי� קטני� באמצעות שלושה גופי�

המסחר , תכנית החונכות שהפעיל באותה עת מינהל המימו במשרד התעשייה, )לעסקי� קטני�
הביקורת העלתה כי מת סיוע . וקר הסיוע לעסקי� קטני�) ת" משרד התמ�להל (והתעסוקה 

כתוצאה ; אחידות וכפילות�לעסקי� קטני� באמצעות שלושה גופי� ממשלתיי� ולא במרוכז יוצר אי
במועד את מלוא הסיוע שהוא יכול לקבל ואי ניצול יעיל של מכ+ עלול עסק קט שלא לקבל 

. במצב דברי� זה אי גו  המערי+ את האפקטיביות של כל מרכיבי הסיוע לעסקי� קטני�. המשאבי�
ת והאוצר ירכזו את התמיכה " כי שרי התמ10החליטה הממשלה, לאחר הדוח הקוד�, 2007באוגוסט 

 הסוכנות �להל ; הסוכנות לעסקי� קטני� ובינוניי� (ממשלתית אחת�בעסקי� קטני� ברשות פני�
ובכלל זה את תכנית החונכות וכל תכנית סיוע ותמיכה , ת"במשרד התמ) לעסקי� קטני� או הסוכנות

2009ת לשני� "בתכנית העבודה של משרד התמ. ת והרשות לעסקי� קטני�"שמפעילי� משרד התמ
 �135כ) קציב שיועד לסוכנות לעסקי� קטני�לרבות הת( הוקצו לעידוד העסקי� הקטני� �2010

 הוקצו 2008להשוואה יצוי שבשנת . 2010ח לשנת " מיליו ש�208 וכ2009ח לשנת "מיליו ש
 .ותקציב דומה הוקצה לש� כ+ ג� בשני� שקדמו לשנה זו, ח בלבד" מיליו ש�47לנושא כ

. ת לעסקי� קטני� את הסיוע שני2010ספטמבר �משרד מבקר המדינה בדק בחודשי� ינואר
יחידת , מינהל המימו, הסוכנות לעסקי� קטני�(ת "בביקורת נבדקו פעולותיה� של משרד התמ

המכו הישראלי ליצוא ולשיתו  , )מינהל סחר חו. ומרכז ההשקעות, המטה לפיתוח הנגב והגליל
ינהל ומ] ל" החשכ�להל [החשב הכללי  אג , אג  התקציבי�(משרד האוצר , פעולה בינלאומי
משרד התיירות , )אג  כלכלה ויזמות ואג  הביקורת(המשרד לקליטת העלייה , )הרכש הממשלתי

משרד ראש הממשלה , )רשות התכנו(משרד החקלאות ופיתוח הכפר , )האג  לתיירות כפרית(
והרשות ) אג  בחינות ומכרזי�(נציבות שירות המדינה , )הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטי�(

 ).אג  גמלאות מחליפות שכר(כ נעשו בדיקות השלמה במוסד לביטוח לאומי . � קטני�לעסקי

 

 

 התשתית הנורמטיבית

, במדינת ישראל אי חוק המסדיר את נושא העסקי� הקטני�, שלא כבמדינות מתקדמות אחרות
ידות אי הגדרות אח, נוס  על כ+. והדי הישראלי כמעט אינו מייחד עסקי� קטני� מעסקי� גדולי�

הגדרות לה� מופיעות בהחלטת ממשלה מאוגוסט ". עסק בינוני"ול" עסק קט"בדי הישראלי ל
וחלק , א+ כמעט שו� גו  אינו פועל לפיה, 11 בעניי ייעול ומיקוד הסיוע לעסקי� קטני�2007

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי יש שמונה גופי� ממשלתיי� . מהגופי� א  אינ� ערי� לקיומ
ולכל אחת מהתכניות יש הגדרה , לכל גו  יש כמה וכמה תכניות סיוע, סייעי� לעסקי� קטני�המ

לצור+ קבלת הלוואה " עסק קט"קר הסיוע לעסקי� קטני� מגדירה , לדוגמה. משלה למונחי� אלו

__________________ 

 .3ראו הערה   9

 . בעניי& ייעול הסיוע לעסקי� קטני� ומיקודו12.8.07( מ2190' החלטת ממשלה מס  10
כחברה או עוסק המעסיקי� עד חמישה עובדי� " עסק זעיר" מגדירה 12.8.07(החלטת הממשלה מ  11

 50הוא חברה או עוסק המעסיקי� עד " עסק קט&"; ח בשנה" מיליו& ש10(ומחזור מכירותיו קט& מ
 חברה או עוסק המעסיקי� עד (" עסק בינוני"; ח בשנה" מיליו& ש25(ור מכירותיו קט& מעובדי� ומחז

 . ח בשנה" מיליו& ש100( עובדי� ומחזור מכירותיו קט& מ100
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של משרד " חממות תיירות"תכנית ; ח" מיליו ש22כזה שמחזור המכירות השנתי שלו הוא עד 
 .  עובדי�15כזה המעסיק עד " עסק קט"ירה התיירות מגד

הדי במדינת ישראל אינו מחייב לבחו את השפעתה של חקיקה חדשה על מגזר , נוס  על כ+
 �Regulatoryשבה מחייב ה, למשל, שלא כמו הדי בארצות הברית, 12העסקי� הקטני�

Flexibility Act (RFA)13על יזמות חקיקה הע לולות לפגוע במגזר  להגיש דוח והמלצות לתיקו
 .זה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â�ÎÂÒ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ- ‰ÎÈÓ˙‰ ˙‡ ˙ÊÎ¯Ó‰ 
 Ì‰·-ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ÌÈÚÈÈÒÓ‰ ˙ÂÈ�Î˙‰Â ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ ÏÚ ˙Â„ÈÁ‡ ˙Â¯„‚‰ ˙ÏÁ‰Ï ÏÚÙ˙  .

 ˙ÂÈ�È„Ó Ï˘ ÔÂ�Î˙Â ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ Ú„ÈÓ ÛÂÒÈ‡ ¯˘Ù‡˙ ˙Â„ÈÁ‡ ˙Â¯„‚‰ ˙ÚÈ·˜
· ‰¯Â¯· ˙È˙Ï˘ÓÓ ˙Â‡¯Â‰ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ÔË˜ ˜ÒÚ Â‰Ó ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÌÈÙÂ‚Ï ¯È‰·˙Â ‡˘Â�

Î˘Á‰" Ï)ÔÏ‰Ï ËÂ¯ÈÙ‰ (¯Á‡ ¯„Ò‰ Â‡ Ï‰Â� ÏÎÂ . ÏÚ Ï˜˙ Ì‚ ¯ÂÓ‡Î ˙Â¯„‚‰ ˙ÚÈ·˜
Ì‰Ï ˙ÂÚ‚Â�‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ˙‡ ¯˙‡Ï ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , „¯˘Ó ÏÚ

Ó˙‰"‰ ˙‡Â Ì˙Ó˜‰ ˙‡ ÂÏ˜È˘ ‰˜È˜Á È�Â˜È˙ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘Ï ˙ ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ Ï˘ Ì˙ÂÓÈÈ˜˙
 ÏÚ ‰˘„Á ‰˜È˜Á Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ·ÈÈÁÓ‰ ˜ÂÁ ˙Úˆ‰ Ï˘ ¯ÈÎÊ˙ ÌÂÊÈÏ ÏÂ˜˘Ï ÔÎÂ

ÌÈ�Ë˜‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ¯Ê‚Ó. 

 בכוונתו 2011ת כי בשנת " הודיע משרד התמ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
יגדיר , בי היתר". ק בינוניעס"ו" עסק קט"להביא לחקיקת חוק עסקי� קטני� ובינוניי� שיגדיר 

החוק את הסוכנות כגו  האמו על מת חוות דעת כלכלית בדבר השפעתה של חקיקה חדשה על 
 .מגזר זה

 הוועדה לבחינת חסמי� לעסקי� קטני� ובינוניי� ברכש הממשלתי

 �98%א  שמגזר העסקי� הקטני� כולל כ. ממשלת ישראל היא הקניי הגדול ביותר במשק
 מהטובי והשירותי� 5%�3% סיפק מגזר זה לממשלה רק 2010עד יולי , שקמהעסקי� במ

;  הוקמה ועדה לבחינת חסמי� לעסקי� קטני� ובינוניי� ברכש הממשלתי2005באוגוסט . 14שרכשה
בראש . ר ירו זליכה"ד, ל דאז"והחשכ, מר רענ דינור, ת דאז"ל משרד התמ"את הוועדה הקימו מנכ

נציגי , ת"וחבריה היו נציג משרד התמ, מנהל מינהל הרכש הממשלתי דאז, הוועדה עמד מר אבי דור
תפקידה של הוועדה היה לבחו את החסמי� המונעי� . ל"מינהל הרכש הממשלתי ונציג החשכ

במסגרת תפקידה בדקה הוועדה מה� חסמי . נגישות של העסקי� הקטני� למכרזי� ממשלתיי�
 וגיבשה 16 חסמי� שנוקטות מדינות מתקדמותסקרה את הדרכי� המיטביות להסרת, 15הכניסה

__________________ 

ה& ... מטרות חוק זה"לפיו , 1998(ח"התשנ,  לחוק הרשות לקידו� מעמד האשה1ראו לדוגמה סעי)   12
וכ& ; ..."ות החקיקה המוצעת על השוויו& בי& נשי� לגברי�להבטיח כי בהליכי החקיקה ייבחנו השלכ

 .ג לתקנו& הכנסת העוסקי� בחקיקה המחייבת הקצאת תקציב138(א ו138סעיפי� 
 Small Business Regulatory Enforcement Fairness ותוק& על ידי 1980(החוק חוקק לראשונה ב  13

Act1996( ב. 

 ביו� העסקי� הקטני� () ר"ע(ארגוני העצמאי� והעסקי� בישראל  לשכת (הנתוני� הוצגו על ידי להב   14
 .2010בכנסת ביולי 

, חוסר ידע בהגשת הצעות למכרזי�, הידיעה על קיומ� של מכרזי�(בחסמי הכניסה אפשר למנות את אי  15
דרישת ערבות כתנאי ס) במכרז וערבות ביצוע , תנאי ס) מיותרי�, ודאות לגבי היק) ההתקשרות(אי

 .י כס) גדולי�בסכומ
מדינות מתקדמות רבות , כדי לפתור את הבעיה של דרישת ערבויות בסכומי כס) גדולי�, לדוגמה  16

הסרת המכשולי� שעומדי� לפני עסקי� קטני� מלגשת כהתאגדות מסוג , האחת: מעודדות שתי גישות
; � יחד למכרזאו מת& אפשרות לפיזור האחריות הנזיקית בי& העסקי� השוני� הניגשי, זה או אחר

 .עידוד עסקי� קטני� לתור אחר הזדמנויות לשמש ספקי משנה של ספקי� גדולי�, והשנייה
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, בשל מחלוקת שהתגלעה בי חבריה. 17המלצות להסרה או לכל הפחות להפחתה של חסמי� אלו
באפריל . 18החליטה הוועדה שלא לנקוט גישה של העדפה מתקנת לעסקי� קטני� ברכש הממשלתי

א+ ,  בהמלצות הוועדהת והאוצר דנו"לא נמצא שמשרדי התמ.  הוגש דוח הוועדה למקימיה2006
, קביעת תנאי ס  רלוונטיי� להתקשרות: כפי שיפורט בהמש+ אומצו בחקיקה ההמלצות האלה

הקטנת העלות של מסמכי המכרז וקידו� , הגבלת תנאי האשראי שהמדינה דורשת מהספקי�
עד . השימוש בסחר אלקטרוני והנהגת ערבות ביצוע פוחתת לפי תקופת החשיפה של עור+ המכרז

לא אומצו המלצות הוועדה , כארבע שני� וחצי לאחר הגשת, 2010ספטמבר , עד סיו� הביקורתמו
גמישות בנוגע לדרישות הנזיקי , שימוש במסמכי מכרז והסכמי התקשרות סטנדרדיי�: הללו

 .19והביטוח ומת עדיפות להשתתפות� של עסקי� קטני� ברכש גומלי

 

 הפחתת החסמי� ברכש הממשלתי

 המתמודדי� � שבה� ג� עסקי� קטני� �ונות הופחתו החסמי� העומדי� לפני מציעי� בשני� האחר
 . במכרזי� ממשלתיי�

 

 ˙ È ˘ ‡ ¯  ‰ ˜ È ˜ Á  Ô Â ˜ È ˙ 

 22 ולפיו עור+ המכרז21א לחוק2נוס  סעי  , �199220ב"התשנ, בתיקו האחרו לחוק חובת המכרזי�
ד קובע הסעי  כי א� קבע עו. לא יקבע תנאי ס  שאינ� מתחייבי� מאופיו או ממהותו של המכרז

, היק  המחזור הכספי או היק  הייצור או ההספקה, ניסיו קוד�, עור+ המכרז תנאי ס  בנושאי ותק
המציבי� דרישה מחמירה יותר מזו הכתובה בתוספת לחוק או תנאי הדורש ניסיו מוכח בעבודה ע� 

ל השתתפות� של עסקי� סעי  זה עשוי להקל ע. ינמק את החלטתו במסמכי המכרז, עור+ המכרז
 .קטני� או חדשי� במכרזי� ממשלתיי�

 

‰ � ˘ Ó ‰  ˙ ˜ È ˜ Á  Ô Â ˜ È ˙ 

 �17 ו15תוקנו בי היתר תקנות , �199323ג"התשנ, בתיקו האחרו לתקנות חובת המכרזי�
המסדירות את פרסו� ההודעות על מכרזי� פומביי� ואת הפצת מסמכי המכרזי� ג� באינטרנט או 

� אלו לא רק מנגישי� את המכרזי� הממשלתיי� לעסקי� קטני� אלא תיקוני. תמורת תשלו� סביר
 .ג� מקלי� את ההשתתפות בה�

 

__________________ 

 .ההמלצות שגיבשה הוועדה דומות לפתרונות שנקטו מדינות מתקדמות  17
בי& הכלי� הקיימי� כיו� בעול� להעדפה מתקנת אפשר למנות קביעת מכסה קשיחה של התקשרות   18

ציה למכסה של התקשרות ע� עסקי� קטני� וקביעת מת& עדיפות במכרזי� אופ, לגופי� הרוכשי�
 .לרכישה מעסקי� קטני�

. בהקשר זה יצוי& כי העדפה מתקנת כלפי עסקי� קטני� במכרזי� ממשלתיי� מקובלת במדינות רבות  19
החקיקה במדינת .  מס� הרכש לעסקי� קטני�23%בארצות הברית למשל יש חקיקה פדרלית המבטיחה 

וכ� גדלי� ,  נוספי� בציו& הסופי במכרזי� רק בשל גודל�5%(יפורניה ג� מזכה עסקי� קטני� בקל
 .סיכוייה� לזכות בה�

 .27.5.08( שנכנס לתוקפו ב27.3.08( מ19' תיקו& מס  20
 . בעניי& קביעת תנאי� להשתתפות במכרז7.4.6' נוסח הסעי) שולב ג� בהוראת החשב הכללי מס  21
 .קופת חולי� ומוסד להשכלה גבוהה, מועצה דתית, תאגיד מקומי, יד ממשלתיכל תאג, המדינה  22
 .1.6.09(התיקו& נכנס לתוקפו ב  23
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Î ˘ Á ‰  ˙ Â ‡ ¯ Â ‰  Ì Â Ò ¯ Ù" Ï 

ל המקלות את השתתפות� של "בשנתיי� שקדמו למועד הביקורת פורסמו שתי הוראות של החשכ
הוראה , ההשניי. 24הוראה בעניי מועדי התשלו�, הראשונה. עסקי� קטני� במכרזי� ממשלתיי�

ח " ש300,000מ הוא עד "במכרזי� להתקשרות ששווייה כולל מע,  שלפיה ככלל25בעניי ערבויות
וערבות ביצוע תופחת בהתא� לאבני דר+ המשקפות את קצב , אי לדרוש ערבות כתנאי ס 

 . התקדמות העבודה נשוא ההתקשרות ואת הסיכוני� הכרוכי� בהפחתתה

 הוראה זמנית 2009העולמי האחרו פורסמה בסו  נובמבר בשל המשבר הכלכלי , נוס  על כ+
בעניי שילוב עסקי� קטני� ובינוניי� במכרזי� )  ההוראה הזמנית�להל (ל "מיוחדת של החשכ

על  . ברוח המלצות הוועדה לבחינת חסמי� לעסקי� קטני� ובינוניי� ברכש הממשלתי26ממשלתיי�
להתקשרות תאסו  )  מכרז�להל ( תחרותי אחר קוד� לקיו� מכרז או הלי+ ,פי ההוראה הזמנית

את מידת , תבדוק את היק  הפעילות בו, ועדת המכרזי� מידע על הענ  שבו מתקיי� המכרז
על סמ+ הבדיקה תבח ועדת . התחרות בו ואת מידת הרלוונטיות של שילוב עסקי� קטני� במכרז
� על עלות ההתקשרות הצפויה המכרזי� את מאפייני המכרז ותנתח את השפעת� של הצעדי� הבאי

פיצול סלי מוצרי� במכרז לסלי משנה כדי לאפשר לעסקי� קטני� להתחרות על .  א:   ועל איכותה
הגדרת תנאי ס  שוני� לכל (התאמת תנאי הס  להיק  ההתקשרות הצפוי של כל סל .  ב;   סל ייחודי

 ; ) תנאי ס  משוקללי� ועודהגדרת; הגמשת תנאי הס  בענפי� שהסיכו והחשיפה בה� מעטי�; סל

על פי . התאמות נוספות בנוגע לקביעת משקלות לאמות המידה ותנאי� למת השירותי�.  ג
 � באמצעות החשבי� שלה� �על ועדות המכרזי� של משרדי הממשלה ויחידות הסמ+ , ההוראה

ורטות להעביר למינהל הרכש הממשלתי אחת לרבעו דוח מפורט על אודות יישו� ההנחיות המפ
 . בהוראה

בשעת פרסומה לא העבירו , מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בניגוד לאמור בהוראה הזמנית
 שלח 2010ביוני . החשבי� של משרדי הממשלה למינהל הרכש הממשלתי דוחות רבעוניי� כנדרש

 חשבי� של משרדי� ממשלתיי� �50הודעה לכ, מר ליאור אגאי, מנהל מינהל הרכש הממשלתי
. 2010חידות סמ+ בעניי העברת דוחות על התקופה שחלפה ממועד פרסו� ההוראה ועד יולי וי

אול� למרות הודעות חוזרות ונשנות בדבר העברת .  נשלחה הודעה נוספת בעניי2010באוגוסט 
 �16התקבלו דוחות מ, 2010ספטמבר , הדוחות למינהל הרכש הממשלתי עד מועד סיו� הביקורת

כ+ אי לדעת א� ועדות המכרזי� המשרדיות מיישמות לאִמתו של דבר את לפי. חשבי� בלבד
 .ההוראה הזמנית

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙�ÈÁ·Ï ‰„ÚÂÂ‰ ˙ÂˆÏÓ‰· ÔÂ„Ï ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â�ÎÂÒ‰ ÏÚ
ÂÓ˘ÂÈ Ì¯Ë˘ È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯· ÌÈÈ�Â�È·Â ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ÌÈÓÒÁ ,ıÓ‡Ï Ô‰Ó ÂÏ‡ ËÈÏÁ‰ÏÂ ,

ÏÂÚÙÏ È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯‰ Ï‰�ÈÓ ÏÚÂÎ˘Á‰ ˙‡¯Â‰ ÌÂ˘ÈÈÏ "˙È�ÓÊ‰ Ï , ÏÂÎ‰Â- ÏÈ„‚‰Ï È„Î 
È˙Ï˘ÓÓ‰ ˘Î¯· ÌÈ�Ë˜‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ‰ Á˙� ˙‡. 

ת כי בכוונתו לבחו את " השיב משרד התמ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
 .מסקנות הוועדה ואת השפעת הכלי� השוני� שהופעלו כתוצאה מ הדוח שלה

ל כי בימי� אלה הוא פועל " השיב אג  החשכ2010דינה באוקטובר בתגובתו למשרד מבקר המ
להשלמת הדיווחי� הנדרשי� ממשרדי הממשלה ויחידות הסמ+ לצור+ בחינה מחודשת של 

 .התועלת הנובעת ממנה וכ לצור+ שיפורה, ישימותה, ההוראה

__________________ 

 .1.8.08( שתוקפה מ1.4.3' הוראה מס  24
 .20.7.10( ועדכו& להוראה זו שתוקפו מ29.7.09( שתוקפה מ7.4.16' הוראה מס  25
 .1.12.11 עד 5.1.11(תוק) ההוראה הואר� ב. 1.12.10 עד 1.12.09( שתוקפה מ7.12.7' הוראה זמנית מס  26
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בעקבות  השיב אג  התקציבי� במשרד האוצר כי 2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 פועלת ועדה 27 בנושא שיפור וייעול תהליכי עשיית עסקי� בישראל2009החלטת הממשלה מיוני 

הוועדה פועלת להסרת חסמי� . משרדית בנושא בראשות הממונה על התקציבי� במשרד האוצר�בי
 2011�2012וכפועל יוצא מעבודתה כוללת התכנית הכלכלית לשני� , העומדי� לפני עסקי� בהקמה

הצעה לשיפור הטיפול הממשלתי במגזר העסקי� הקטני� על יסוד העיקרו שלפיו : הצעותשתי 
והצעה לקיצור , על ידי כל הגופי� המספקי� שירות לעסקי�, ככל האפשר, הקמת עסק חדש תתבצע

 �ג"התשכ, )שבח ורכישה(מש+ תקופת ההליכי� וייעול עבודת השומה לפי חוק מיסוי מקרקעי
1963 . 

 

 

 קי�רישוי עס

רשאי שר הפני� לקבוע בצווי� סוגי עסקי� המחויבי� , �1968ח"התשכ, על פי חוק רישוי עסקי�
איכות הסביבה ומניעת מפגעי� : ברישיו ולהגדיר� כדי להבטיח אחת או יותר מתכליות אלה

בטיחות של הנמצאי� בעסק , מניעת סכנות לשלו� הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות, ומטרדי�
בריאות הציבור , מניעת סכנות ממחלות של בעלי חיי� ומניעת זיהו� מקורות מי�, יבתואו בסב

עסקי� שנקבעו כמחויבי רישוי צריכי� . וקיו� דיני� הנוגעי� לתכנו ובנייה ולשירותי הכבאות
 בסוגי עסקי� מסוימי� יש . 28 לרשות הרישוי� המצריכה תשלו� אגרה �להגיש בקשה לרישיו

הפעלת עסק ללא רישיו .  מדי כמה שני� לפי סוג העסק� תמורת תשלו� אגרה � לחדש את הרישיו
 .היא עברה פלילית

רשות .  ותכנית עסק29מפה מצבית, לבקשה לרישיו עסק יש לצר  תרשי� סביבה, על פי החוק
היחידה המקומית לרישוי : הרישוי המטפלת בבקשה מעבירה אותה לכל הגורמי� שצריכי� לאשרה

, כמו כ. היחידה המקומית לתכנו ובנייה והיחידה המקומית לאיכות הסביבה, סקי�ופיתוח ע
משרד : הכול לפי מאפייניו של העסק, הבקשה צריכה לקבל אישור של אחד או יותר מהגופי� האלו

, משטרת ישראל, ת"משרד התמ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המשרד להגנת הסביבה, הבריאות
 מכלל 93%. איגוד ערי� לאיכות הסביבה ועוד, איגוד ערי� לביוב, ווטרינריהשירות ה, מכבי האש

 מהעסקי� נדרשי� לאישור של יותר �58%ו, העסקי� נדרשי� לאישור של יותר משני גורמי�
ה היחידה , שכ ה המשרד להגנת הסביבה, לעתי� יש כפילות בבדיקות. 30מארבעה גורמי�

בריאות הסביבה שבמשרד הבריאות דורשי� בדיקות הנוגעות המקומית לאיכות הסביבה וה מינהל 
. 31דרישות הנוגעות לפתחי מילוט מגיעות ה ממשטרת ישראל וה ממכבי האש; לאיכות הסביבה

 .חידוש של רישיו עסק מצרי+ בדיקה מחודשת ואישור של כל הגופי� המאשרי�

__________________ 

 .452' החלטה מס  27
בתחו� של רשות מקומית ראש הרשות המקומית הוא רשות הרישוי או מי שהוא ,  לחוק5על פי סעי)   28

 .מי ששר הפני� הסמיכו לכ� ((מחו0 לתחומה של הרשות המקומית ; הסמיכו לכ�
מפה מצבית מתארת את שטח הקרקע , 2000(א"התשס, )לליותהוראות כ(על פי תקנות רישוי עסקי�   29

את מיקומו של העסק בתו� הבניי& שבו הוא מצוי ואת מיקו� הבניי& בתו� , שבו ינוהל העסק וגבולותיו
דלק או , מכלי גז, מתקני� לסילוק אשפה, קווי צנרת לאספקת מי� וביוב, החלקה שבה הוא מצוי

חדרי� ושטחי� , מערכות לכיבוי אש, סק והצנרת להובלת�חומרי� מסוכני� אחרי� הקשורי� לע
 .המשרתי� את העסק שאינ� צמודי� אליו

Ó‰ È�Ù ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÈÏÎÏÎ ˙ÂÈ�È„Ó È¯˜ÁÓ˘˜ , "תכנית עמיתי קר& קורת", אהרו& כה& מוהליבר ודוד דביר  30
 ˙�˘Ï Ï‡¯˘È·2006 ,ÒÓ ¯˜ÁÓ '1 -Ï‡¯˘È· ÌÈ˜ÒÚ ÈÂ˘È¯ ) 2006( ,7' עמ. 

  .4' עמ, ש�  31
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העסק שעות עבודה רבות והחזקת הטיפול בבקשה לקבלת רישיו עסק או חידושו עלול לגזול מבעל 
שינוי התקנות לרישוי עסקי� מפע� לפע� עלול להשית עלויות כבדות על . מנגנו ביורוקרטי גדול

 .העסקי�

קבלת , 2010בכנסת ביולי " יו� העסקי� הקטני�"על פי נתוני� שהציגה הסוכנות לעסקי� קטני� ב
 � �OECD ימי� בממוצע במדינות ה147לעומת ( ימי� 219רישיו עסק בישראל נמשכת בממוצע 

והעלות של מנגנו הרישוי למדינה , )ארגו המדינות המפותחות לשיתו  פעולה כלכלי ופיתוח
יצוי כי הביורוקרטיה הכרוכה בהלי+ של קבלת רישיו עסק . ח בשנה" מיליארד ש�1.5נאמדת בכ

 .  לרישיו עסק וטיפול בההביאה לפריחת� של גורמי� חיצוניי� המספקי� שירות של הגשת בקשה

, )27' תיקו מס(התקבל בכנסת חוק רישוי עסקי� , לאחר מועד סיו� הביקורת, 2010בנובמבר 
ורשות , שר הפני� רשאי לקבוע בצו סוגי עסקי� המחויבי� ברישיו, על פי החוק. �2010א"התשע

לפי )  היתר מזורז�להל (הרישוי תית היתר לעסוק בה� בהלי+ מזורז עוד קוד� למת רישיו העסק 
היתר מזורז יעמוד בתוקפו עד תו� שנה ממועד נתינתו או עד . תנאי� המפורטי� בהצעת החוק

עוד נקבע בחוק כי יפורס� . לפי המוקד�, החלטת רשות הרישוי בעניי מת רישיו לאותו עסק
היתר זמני או , באינטרנט מפרט המאחד את כל המסמכי� והתנאי� הדרושי� לקבלת רישיו עסק

 . לפי סוגי העסקי�, היתר מזורז

 ÚÂË˜Ï ÂÏ ÌÂ¯‚Ï Â‡ ˜ÒÚ ˙Ó˜‰Ó ÌÊÈ ÚÈ˙¯‰Ï ÏÂÏÚ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯ ˙Ï·˜ Ï˘ Ú‚ÈÈÓ‰ ÍÈÏ‰‰
Âaƒ‡· Â„ÂÚ· ÍÈÏ‰‰ ˙‡ֹ .ÌÈÏ·‚ÂÓ ÂÈ·‡˘Ó˘ ÔË˜ ˜ÒÚ· ¯·Â„Ó˘Î , ‰ÈË¯˜Â¯ÂÈ·‰ ˙ÈÈÚ·

‰ÓÎ ÈÙ ‰¯ÂÓÁ . ¯ÊÚÈ‰Ï Ï‚ÂÒÓ Â�È‡ ˜ÒÚ‰ ˙Á‡ ‡Ï ˙ÈÙÒÎ‰ ˙ÂÏÚ‰ Ï˘· È�ÂˆÈÁ ˙Â¯È˘·
‰· ÏÂÙÈËÂ ˜ÒÚ ÔÂÈ˘È¯Ï ‰˘˜· ˙˘‚‰ Ï˘ .‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ „¯˘Ó ÏÚ" ˙

 ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ ÏÚÂ ÏÏÎ· ÌÈ˜ÒÚ ÏÚ Ï˜‰Ï È„Î ÍÈÏ‰‰ ˙‡ Ë˘ÙÏ ˙ÂÙÒÂ� ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï
Ë¯Ù·. 

ת כי בכוונתו להשתת  בקידו� " השיב משרד התמ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
ולל התיקו לחוק רישוי עסקי� המפורט לעיל כדי להפחית הפחתה ניכרת את מספר השינוי שיח

 .הימי� שנמש+ הלי+ קבלת רישיו עסק

 

 

 שירות המילואי� של בעלי עסקי� קטני� ועובדיה�

 נחקק מתו+ הכרה במער+ המילואי� בתור נדב+ חשוב �2008ח"התשס, חוק שירות המילואי�
בה בעת הבשילה ההבנה שיש לתגמל .  והכרה בתרומתו למדינהובלתי נפרד מצבא ההגנה לישראל

 . את אנשי המילואי� ולמצוא דרכי� להקל עליה� ככל האפשר

,  עצמאיי�9.4%,  שכירי�75.8%: 32 הייתה התפלגות מקבלי גמלת המילואי� כדלקמ2009בשנת 
נוס  על הקשיי� ). חברי קיבוצי� ועוד, סטודנטי�( אחרי� 14.4%,  שכירי� ועצמאיי� ג� יחד0.4%

 מהעסקי� �85%כ.  בתקופה זו�לכל אד� קשיי� ייחודיי, המשותפי� לכל המשרתי� במילואי�
 סביר שהניתוק ממהל+. 33הקטני� במשק אינ� מעסיקי� עובדי� כלל או מעסיקי� עד חמישה עובדי�

הרוח משו� שה� , העסקי� השוט  בשל שירות המילואי� משפיע על בעלי העסקי� השפעה ניכרת

__________________ 

, Ò�Î‰ ,Ú„ÈÓ‰Â ¯˜ÁÓ‰ ÊÎ¯Ó˙, "שירות מילואי� על ידי בעלי עסקי� קטני� ועובדיה�", איל& ביטו&  32
È·Èˆ˜˙ ÁÂ˜ÈÙÏ ‰˜ÏÁÓ‰) 7.6.10( ,3' עמ. 

 .4' עמ, ש�  33
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אלה מתקשי� למצוא מחלי  לעצמ� או לעובדיה� המשרתי� . החיה ולעתי� היחידה בעסק
הבעיה מחריפה .  כדי להמשי+ את הפעילות השוטפת של העסק� א� יש לה� עובדי� �במילואי� 

שחו. מימי המילואי� הרבי� ה� , די�"כשמדובר בבעלי תפקידי� בכירי� במילואי� כגו מג
השבתת פעילות העסק . שמתקיימות על חשבו ימי העבודה,  הכשרה ולהכנהנדרשי� ג� לפעולות

פגיעה ברמת השירות : בתקופת שירות המילואי� או הפעלתו בצמצו� עלולות לגרו� לקשיי� הללו
איזו בפעילות �אי; יכולת להשתת  במכרזי��אי; קשיי� בגביית חובות; ללקוחות העסק ואיבוד�

, כגו שכר דירה, מידה במחויבות לתשלומי� קבועי� של העסקפגיעה בע; העסק מול מתחריו
התגמול מהמוסד לביטוח לאומי לעצמאי המשרת במילואי� . ארנונה והוצאות שוטפות אחרות

 .נקבע על פי הכנסתו החייבת בגמלה בלא התחשבות בהוצאות הקבועות של העסק

, חבר הכנסת אלכס מילרבראשות ,  התכנסה ועדת המשנה לעסקי� קטני� בכנסת2010ביוני 
טי� והטייסי� "המח, די�"בי פורו� המג)  הוועדה�להל (והחליטה להקי� ועדת הידברות 

ל שתדו בבעיות שצוינו לעיל ותציג את " ובי משרדי הממשלה וצה34) הפורו��להל (במילואי� 
 . מסקנותיה בתו+ כמה חודשי�

בפגישה . קיימה פגישה ראשונה של הוועדה הת2010מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי ביוני 
התאחדות , )ר"ע( לשכת ארגוני העצמאי� והעסקי� בישראל �להב , נכחו נציגי� של הפורו�

ל נעדרו "משרד האוצר וצה, ת"נציגי משרד התמ. התעשייני� והתאחדות המלאכה והתעשייה בישראל
 בנוכחות נציג הפורו� ומנהל 2010פגישה נוספת התקיימה ביולי . מהפגישה א  על פי שהוזמנו

 .טר� הוגשו מסקנות הוועדה, 2010ספטמבר , עד מועד סיו� הביקורת. הסוכנות לעסקי� קטני�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‡˘Â�· ÏÂÙÈË‰ ÌÂ„È˜Ï ÏÂÚÙÏ ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â�ÎÂÒ‰ ÏÚ
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Ì„˜ÂÓ ˙Â�˜ÒÓ ˘Â·È‚ÏÂ. 

ת כי במרוצת החודשי� "יב משרד התמ הש2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
הקרובי� יפרס� שורה של הקלות לבעלי עסקי� המשרתי� במילואי� וזקוקי� לכלי הסיוע 

 .שמפעילה הסוכנות

ל " השיב ראש מחלקת הבקרה בלשכת סג הרמטכ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
מרכיבי� הכלכליי� בהתחשבנות כי קשה עד מאוד לכונ נוסחת פיצוי נאותה הכוללת את כל ה

המעניק תגמול לפי , �2008ח"התשס, נכו לפעול לפי ההיגיו של חוק שירות המילואי�. לאור+ זמ
. מספר ימי המילואי� של המשרת כדי שמי שמשרת ימי מילואי� רבי� יותר יקבל תגמול גדול יותר

 לפי מספר ימי �לעסקי� ו, הסיוע אמור להינת לעצמאי� לפי מספר ימי המילואי� ששירתו
הקלות : הסיוע יכול להינת ג� בדרכי� האלה. המילואי� של עובדיה� שנצברו בתקופה מסוימת

הקלות באגרות ממשלתיות ; סבסוד לפי מספר ימי המילואי�; במס על פי מדרגות קבועות
 .ובארנונה

 

 

__________________ 

 כדי להתמודד ע� בעיית הירידה במוטיבציה לשרת במילואי� ומאז פועל 1995הפורו� הוק� בשנת   34
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 הסוכנות לעסקי� קטני�

 הקמת הסוכנות

על שרי ,  בעניי� ייעול ומיקוד הסיוע לעסקי� קטני�2007וסט על פי החלטת הממשלה מאוג, כאמור
לרבות , ת"ת והאוצר לרכז את התמיכה בעסקי� קטני� בסוכנות לעסקי� קטני� במשרד התמ"התמ

השרי� . ת והרשות לעסקי� קטני�"תכנית החונכות וכל תכנית סיוע ותמיכה שמפעילי� משרד התמ
עוד נקבע בהחלטה כי יש להעביר למשרד . ממשלתיי�!יפעילו את כלי הסיוע בעזרת גורמי� חו 

 את כל התקציב הממשלתי המשמש את הרשות לעסקי� קטני� לצור$ 30.9.0935!ת עד ה"התמ
ת יממ� את הפעולות על "משרד התמ; מנהל הסוכנות יהיה ממונה על קביעת הפעולות. תמיכה בה�

 עד שמנהל הסוכנות יקבע 1.10.09!מוה� ייעשו באמצעות הרשות לעסקי� קטני� , פי שיקול דעתו
 .ובכוחה לבצע את הפעילויות שהרשות לעסקי� קטני� עשתה, כי הגיעה לתפקוד מלא

, 2009הסוכנות הוקמה רק בדצמבר , 2007א' שהממשלה החליטה על הקמת הסוכנות באוגוסט 
 !להל� (ה נציבות שירות המדינ. מר ר� קויתי, ע� מינויו של מנהלה, כשנתיי� ורבע לאחר מכ�

ת לתפקיד מנהל הסוכנות רק כשנה ורבע לאחר החלטת "פרסמה מכרז פנימי במשרד התמ) הנציבות
נקבע מועד , ת שנבעה משיקולי� שוני�"בשל בקשה של משרד התמ. 2008בסו' דצמבר , הממשלה

 חודשי� 11, 2009ההתכנסות של ועדת המכרזי� שבחנה את המועמדי� לתפקיד לסו' נובמבר 
 . רסו� המכרז הפנימילאחר פ

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי משרדי הממשלה מפעילי� מגוו� של תכניות סיוע לעסקי� 
ריכזה הסוכנות את תכניות הסיוע לעסקי� קטני� , 2010ספטמבר , במועד סיו� הביקורת. 36קטני�

תוח הנגב את תכניות מינהל המימו� ואת תכניות יחידת המטה לפי, של הרשות לעסקי� קטני�
א$ לא ריכזה את כל תכניות הסיוע והתמיכה לעסקי� קטני� שמפעיל , ת"והגליל שבמשרד התמ

הסוכנות מעורבת בפעילות של קר� הסיוע לעסקי� קטני� ושל קר� , נוס' על כ$. 37ת"משרד התמ
אול� היא אינה מעורבת כלל , הסיוע ליצואני� ובתכניות הסיוע של משרד ראש הממשלה

של קר� הסיוע לעסקי� בינוניי� ושל קר� לעולה העצמאי וג� לא בתכניות הסיוע של בפעילויות 
 . ולעתי� א' אינה ערה לה�, החקלאות ופיתוח הכפר, התיירות, משרדי קליטת העלייה

ת כי הסוכנות אינה צריכה לרכז את " השיב משרד התמ2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה בינואר 
ההחלטה א� לרכז את תכנית הסיוע של מינהל סחר חו  נדחית . קעותתכנית הסיוע של מרכז ההש

 .למועד מאוחר יותר

אול� מאחר שלא אוישו כל . 2010תקציבה של הרשות לעסקי� קטני� מועבר לסוכנות משנת 
 המשיכה הרשות לפעול מכוח פטור 2010עד סו' דצמבר , )כפי שיפורט להל�(התפקידי� בסוכנות 

 . ת"שנת� לה משרד התמממכרז להתקשרות עמה 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ó˙‰ È„¯˘Ó ÏÚ" ‰Ï˘ÓÓ‰ ˙ËÏÁ‰ ˙‡ Ì˘ÈÈÏ ¯ˆÂ‡‰Â ˙
‰‡ÂÏÓ· ,˙ÂÚ˜˘‰‰ ÊÎ¯ÓÂ ıÂÁ ¯ÁÒ Ï‰�ÈÓ Ï˘ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÊÂÎÈ¯ ˙Â·¯Ï .ÂÊÓ ‰¯˙È ,

ÌÈ�Ë˜‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ÏÚ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ·¯ Ú„ÈÓ ÛÂÒ‡˙ ˙Â�ÎÂÒ‰˘ „Â‡Ó „Ú ·Â˘Á , ˙‡ ÔÁ·˙
 ÏÏÎ ˙‡ ÊÎ¯˙Â Ì‰ÈÎ¯Âˆ ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ ‡˘Â�· ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ¯‡˘· ‰Ù�Ú‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰

˙Á‡ ‚‚ ˙¯Â˜ ˙Á˙ . ÌÈ˜ÒÚÏ ‰˘È‚· ˙Â„ÈÁ‡ ¯ˆÂÂÈ˙Â ÔÂÈÒÈ�Â Ú„È Ï˘ ÌÂ‚È‡ ¯˘Ù‡˙È ÍÎ
ÌÈ�Ë˜ . 

__________________ 

 .26.2.09(לאחר כמה דחיות נקבע תארי� זה בהחלטת ממשלה מ  35
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 המבנה הארגוני של הסוכנות 

ל בכיר "סמנכ, וע� יועציו, מר שרו� קדמי, ת"ל משרד התמ" הוחלט בפגישה ע� מנכ2009בדצמבר 
מר , ת דאז"ויועצי שר התמ, מר ר� קויתי, מנהל הסוכנות, מר משה לביא�, י אנושלמינהל ומשאב

מכרז לייעו  : כי לקידו� הקמת הסוכנות יכי� מנהל+ את שני המכרזי� האלו, אליעזר!בנימי� ב�
להגדיר את המבנה הארגוני שלה ולהגדיר את , שיאפשר לסוכנות לבחו� את צרכיה(אסטרטגי 

באמצעותו יהיה אפשר (ולמיפוי של מגזר העסקי� הקטני� בישראל ) שלהאסטרטגיית הפעילות 
 2010בינואר , נוס' על כ$. מכרז ליחסי ציבור לפעילות הסוכנות; )להכי� תכניות עבודה לסוכנות

כי , ל"ת והמנכ"ע� מנהל הסוכנות וע� יועצי שר התמ, ת"ל משרד התמ"הוחלט בפגישה ע� מנכ
 את פרסו� המכרזי� לבחירת יוע  !ל למינהל ומשאבי אנוש " סמנכ בשיתו'!מנהל הסוכנות יקד� 

בשלב הראשו� יותאמו התפקידי� למבנה ארגוני . חשב וכ� עובדי ליבה נוספי� בארגו�, משפטי
 . עד סיו� עבודתה של החברה לייעו  אסטרטגי, מצומצ�

כחצי , 2010יוני מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי המכרז לייעו  אסטרטגי פורס� רק בסו' 
. טר� נבחר בו זוכה, מועד סיו� הביקורת, 2010ובספטמבר , שנה לאחר ההחלטה על פרסומו

 פורס� באפריל !ת כולו " כחלק מהמכרז ליחסי ציבור למשרד התמ!המכרז ליחסי ציבור לסוכנות 
 .ונבחר בו זוכה, כארבעה חודשי� לאחר ההחלטה על פרסומו, 2010

יותר משמונה חודשי� לאחר ההחלטה על , 2010ספטמבר , יו� הביקורתבמועד ס, נוס' על כ$
קידו� הפרסו� של מכרזי� לשבעה תפקידי ליבה בסוכנות וכשלוש שני� לאחר החלטת הממשלה 

מכרזי� לאיוש� של שלושה תפקידי ליבה . טר� אוישו בה התפקידי�, בדבר הקמת הסוכנות
של מכרז לאיוש תפקיד ליבה נוס' כבר סוכ� ע� על פרסומו ; התפרסמו עד מועד סיו� הביקורת

) דירוג ודרגה(ולגבי שלושה תפקידי ליבה נוספי� טר� סוכמו ע� הנציבות תנאי המשרות ; הנציבות
 ). משרה מלאה או חצי משרה(ומתכונת� 

שתפקידיה קביעת מדדי ביצוע לסוכנות , בבד ע� הקמת הסוכנות הייתה מתוכננת לקו� ועדת היגוי
אי� לסוכנות מדדי� לבדיקת , מאחר שוועדת ההיגוי טר� הוקמה. ל מערכות בקרה וביקורתוקיו� ש

 .ביצועיה ואי� לה מערכות בקרה וביקורת

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î ˙È¯˘Ù‡‰ ˙Â¯È‰Ó· ÏÂÚÙÏ ˙Â�ÎÂÒ‰ ÏÚÂ ˙Â·Èˆ�‰ ÏÚ
Ó· ÌÚˆ·Ï ÏÎÂ˙ ÂÊ˘ È„Î ˙Â�ÎÂÒ· ‰·ÈÏ‰ È„È˜Ù˙ ˘ÂÈ‡Ï Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÈÏ‰ ˙‡ ÌÈÈÒÏÌ‡ÂÏ . ÏÚ

Ó˙‰ È„¯˘Ó" ‰ÏÈÚÈ ˙ÂÏÈÚÙ ¯˘Ù‡Ï È„Î ÈÂ‚È‰ ˙„ÚÂ Ï˘ ‰˙Ó˜‰Ï ¯˙Ï‡Ï ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰Â ˙
˙Â�ÎÂÒ‰ Ï˘ ‰�È˜˙Â. 

ת כי הקמת ועדת ההיגוי " השיב משרד התמ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
 .והיא צפויה לקיי� דיו� ראשו� בשבועות הקרובי�, לקראת סיו�

 השיבה הנציבות כי היא מקיימת שיתו' פעולה 2010מדינה בנובמבר בתגובתה למשרד מבקר ה
 .ת לסיו� הליכי המכרז לאיוש תפקידי הליבה בסוכנות"מלא ע� משרד התמ
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 תכניות הסיוע לעסקי� קטני� 

ולכל , מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי שמונה גופי� ממשלתיי� מסייעי� לעסקי� קטני�
 .  כמפורט בטבלה להל�38,יועאחד יש כמה וכמה תכניות ס

˙È�Î˙‰ ˙Â‰Ó ˙È�Î˙‰ Ì˘ „¯˘Ó/ ‰„ÈÁÈ 

תכניות הרשות לעסקי� קטני� ריכוז 
מעורבות , תכניות המשרדוחלק מ

 סיועקרנות שתי  בפעילות

  ‰ „¯˘ÓÓ˙"˙ )כנות לעסקי� וס ה
 קטני�

 מינהל המימו& ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ חונכות עסקית ייעו0 עסקי מסובסד לבעלי עסקי�

מסובסד לחדשנות ולרעיונות סיוע 
 יצירתיי�

 מינהל המימו& ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ "ניצו0"תכנית 

ח מוצר או קו ותיפלסיוע מסובסד 
  של מוצרי�חדש

 מינהל המימו& ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ עיצובתכנית 

ת שיטות ניהול עד להטמססיוע מסוב
 מתקדמות

 מינהל המימו& ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ ניהול איכותי

קידו� & הוצאות סיוע ליצואני� במימו
 שווקי� או מוצרי� חדשי�לשיווק ו

 מינהל המימו& ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ "מאגדי�"תכנית 

שיווק לאסטרטגיה וד ססיוע מסוב
 ל"לחו

 מינהל המימו& ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ ח"טמ הגנות (שיווקלליווי 

ות עמצבפריפריה באקורסי� לעסקי� 
 האינטרנט

טה  יחידת המ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ "למידה מרחוק"תכנית 
 פיתוח הנגב והגלילל

 מעי& חממה עסקית שה�מרכזי� 
 תומכת

 יחידת המטה ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ מרכזי עסקי�
 פיתוח הנגב והגלילל

י�ימרכזי יזמות סטודנטיאל  והקניית כלי� לפיתוחה עידוד יזמות ‰ „¯˘ÓÓ˙"˙ ) יחידת המטה 
 פיתוח הנגב והגלילל

מעגל הגדלת כלי� ו, פיתוח תשתיות
 "מרחוק"צעות שיווק השיווק באמ

 יחידת המטה ( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ "עסקי� מרחוק"תכנית 
 פיתוח הנגב והגלילל

 (להל&  (הקמת מרכזי טיפוח יזמות
 נגבב למגזר הבדווי )י"מט

  ‰ „¯˘ÓÓ˙"˙ ) יחידת המטה 
 פיתוח הנגב והגלילל

  עסקי� קטני�200 יצוא שלההכפלת 
משרד  כלי סיוע של בעזרת  שני�3(ב

 ת"התמ

 מינהל סחר חוÓÓ˙"˙ ) 0˘¯„ ‰ "2 פי 200"יקט פרו

סבסוד שכר עבודה באזורי עדיפות 
העסקה שיעור מגזרי� ע� ללאומית ו

 �נמו

  מרכז ההשקעות( ˙"˙ÓÓ˘¯„ ‰ "מסלול תעסוקה"

עשרות תכניות לעסקי� באמצעות 
 י�"מט

  ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â˘¯‰ 

__________________ 

& משמשות בעיקר או ג� לעסקי� א� הלכה למעשה ה, חלק מהתכניות אינ& ייעודיות לעסקי� קטני�  38
 .קטני�
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˙È�Î˙‰ ˙Â‰Ó ˙È�Î˙‰ Ì˘ „¯˘Ó/ ‰„ÈÁÈ 

 750,000הלוואות בערבות מדינה עד 
 ח"ש

 ל"חשכ ( Â‡‰ „¯˘Óˆ¯ י� קטני�קר& סיוע לעסק

  מיליו&16 הלוואות בערבות מדינה עד
 ח"ש

 ל"חשכ ( Â‡‰ „¯˘Óˆ¯ קר& סיוע לעסקי� בינוניי�

 ל"חשכ ( Â‡‰ „¯˘Óˆ¯ קר& סיוע ליצואני� דולר מיליו&הלוואות עד 

מימו& פרטי וממשלתי עבור השקעות  
 מיעוטי�במגזר הופיתוח של עסקי� 

קר& השקעות בעסקי�  
 זר המיעוטי�גמב

‰Ï˘ÓÓ‰ ˘‡¯ „¯˘Ó - 

הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר 
 המיעוטי�

הרשות לפיתוח כלכלי של מגזר  "תבל"תכנית    המיעוטי�עידוד יצואני� במגזר
 )ÂˆÈ‰ ÔÂÎÓ‡בשיתו) ( המיעוטי�

י� קיימ כלי סיוע ה שלהתאמהנגשה ו
  המיעוטי�למגזר

 מגזר שלהרשות לפיתוח כלכלי   
 עוטי�המי

כדאיות בדיקת ,  עסקיווייעו0 וליי
 בניית תכנית עסקיתוכלכלית 

  ( ˙ ‰ÓÏËÈÏ˜‰ÈÈÏÚ˘¯„ ‰ י"סיוע מהמשרד או ממט

 אג) כלכלה ויזמות

ת  לפתיחח"ש 100,000הלוואה עד 
 מואו קידועסק 

  ( ˙ ‰ÓÏËÈÏ˜‰ÈÈÏÚ˘¯„ ‰ הקר& לעולה העצמאי

 אג) כלכלה ויזמות

סבסוד של ייעו0 וחונכות לעסקי� 
 תיירותבענ) ה

 האג) לתיירות ( Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˙ "חממות תיירות"תכנית 
 ) ‚ÌÈÙÒÂ� ÌÈÙÂבשיתו)( כפרית

מענקי� להקמת עסקי� תיירותיי� 
  בה�בכפרי הנגב ויחידות אירוח

 שבגלילרקסי�'צהדרוזי� והי ישובבו

 האג) לתיירות ( Â¯ÈÈ˙‰ „¯˘Ó˙ מענקי� מינהליי�
 כפרית

ת בהכנת תכנית עסקילחקלאי� סיוע 
 ובקשות להלוואות בערבות מדינה

  ˙Â‡Ï˜Á‰ „¯˘Ó¯ÙÎ‰ ÁÂ˙ÈÙÂ  - 
 רשות התכנו&

 

 מדדי� לבדיקת ביצוע� של תכניות הסיוע

תכנית , "מסלול תעסוקה", "2 פי 200"מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי למעט פרויקט 
יוע אי� מדדי� לשאר תכניות הס, י"והסיוע מהמשרד לקליטת העלייה או מהמט" חממות תיירות"

, עד מועד סיו� הביקורת, זאת ועוד. ומעול� לא נבדקה יעילות�, שיאפשרו לבדוק את הצלחת�
ת את היעילות של " משרד התמ!וקוד� להקמתה , לא בדקו הסוכנות לעסקי� קטני�, 2010ספטמבר 

 .את נחיצות� וא� יש בה� כפילויות, מרבית התכניות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÎÂÒ‰ ÏÚ ˙ÂÈ�Î˙ Ï˘ ÌÈÏ‰�Ó‰ ˙‡ ˙ÂÁ�‰Ï ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â�
Ô˙ÁÏˆ‰ ˙˜È„·Ï ÚÂˆÈ· È„„Ó ˘·‚Ï ÚÂÈÒ‰ . ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ˜Â„·Ï ˙Â�ÎÂÒ‰ ÏÚ Ì˘Â·È‚ ¯Á‡Ï

˙Â�Â˘‰ ˙ÂÈ�Î˙‰ ,˙ÂÈÂÏÈÙÎ Ô‰· ˘È Ì‡Â Ô˙ÂˆÈÁ� ˙‡. 

יש לייעל את תכניות  ת כי" השיב משרד התמ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
בימי� אלה נמצאת הסוכנות בשלבי� מתקדמי� של שינוי תכניות הסיוע של , ואכ�. ימותהסיוע הקי

ת הוסי' כי הסוכנות התקשרה ע� חברת ייעו  "משרד התמ. ת"שבמשרד התמ מינהל המימו�
את הכלי� הקיימי� ואת מידת יעילות� ובתו$ כ$ , את מגזר העסקי� הקטני�, בי� היתר, שתבח�

 .נעשה באר  למקובל בעול�תעשה מחקר שישווה את ה
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 שיתו� פעולה ותיאו� בי� תכניות הסיוע 

חלק מהתכניות מתמקדות במגזר מסוי� . יש שפע של תכניות סיוע לעסקי� קטני�, כמפורט לעיל
 ). הנגב והגליל(או באזור מסוי� ) עולי� חדשי� ותושבי� חוזרי�, מגזר המיעוטי�(

תיאו� ושיתו' פעולה בי� , לל אי� קשרי עבודהמבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בדר$ כ
. א' שיש ציפייה לקשרי� כאלה בשל מהות התכניות, הגופי� השוני� ובי� תכניות הסיוע השונות

לאזורי ) פיילוט(ת הוא ניסוי חלו  "של מינהל סחר חו  במשרד התמ" 2 פי 200"פרויקט , לדוגמה
 העסקי� שהשתתפות� 124 מבי� 94ולה כי מבדיקת משרד מבקר המדינה ע, ואכ�. הנגב והגליל

יחידת המטה לפיתוח הנגב והגליל שבמשרד , אמנ�. ה� מהנגב והגליל) 76%!כ( אושרה בתכנית
דוגמה נוספת היא . א$ לא השתתפה בגיבושה או בהפעלתה, ת השתתפה במימו� התכנית"התמ

 ממנה סיוע ה� מהנגב  מהעסקי� המקבלי�70%אשר , של משרד התיירות" חממות התיירות"תכנית 
ת אינה שותפה לתכנית וא' "למרות זאת יחידת המטה לפיתוח הנגב והגליל שבמשרד התמ. והגליל

 .אינה מקבלת דיווח על העסקי� הכלולי� בה ועל מצב�

אי� מערכת ; מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי חלק מתכניות הסיוע אינ� ממוחשבות
הופעלו עד הקמתה של הסוכנות לעסקי� קטני� על ידי ממוחשבת משותפת לתכניות הסיוע ש

אי� מערכת ממוחשבת משותפת לכל תכניות הסיוע שמפעיל ; ת"מינהל המימו� שבמשרד התמ
. אי� מערכת ממוחשבת משותפת לתכניות הסיוע שמפעילי� שאר משרדי הממשלה; ת"משרד התמ

 .י שמקבל עסק מסוי�מהו הסיוע הממשלת" לחיצת כפתור"אפשר לדעת ב!הלכה למעשה אי

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי אי� כיו� אתר אינטרנט אחד שיש בו מידע של� , נוס' על כ$
 ממשלתיי� !המידע מפוזר באתרי אינטרנט רבי� . על אודות כל תכניות הסיוע לעסקי� קטני�

 .ור אחד והדבר אינו מאפשר לבעל עסק לקבל את כל המידע הנוגע לו ממק!ממשלתיי� !וחו 

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ÌÈÚÈÈÒÓ‰ ÌÈÈ˙Ï˘ÓÓ ÌÈÙÂ‚ ÈÂ·È¯ , „Á‡ ÏÎÏ˘
Ï ‰�Â˘ ‰¯„‚‰ Ì‰Ó"ÔË˜ ˜ÒÚ" , ‰ÏÂÚÙ ÌÈÙ˙˘Ó Ì�È‡Â Ì‰È�È· ÌÈÓ‡Â˙Ó Ì�È‡ Ì‰ ·Â¯ÏÂ

‰Ê ÌÚ ‰Ê ,È˙Ï· ˙ÂÈ�È„ÓÏ Ì¯Â‚-‡˘Â�· ‰„ÈÁ‡ ,˙Â¯Â˜˙ ÒÓÂÚÏ ,È‡ÏÂ ˙ÂÈÂÏÈÙÎÏ-˙ÂÏÈÚÈ .
 ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â�ÎÂÒ‰ ÏÚ‡˘Â�· ‰„ÈÁ‡ ˙ÂÈ�È„Ó ÚÂ·˜Ï ÌÈ�Ë˜ ; ˙ÂÈ�Î˙ ÏÎ ˙‡ ÊÎ¯Ï ‰ÈÏÚ

˙Á‡ ‚‚ ˙¯Â˜ ˙Á˙ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÚÂÈÒ‰39 ;Ô˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ ‰ÈÏÚ , ÛËÂ˘ ÁÂÂÈ„ Ô‰Ó Ï·˜Ï
‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ È„ÈÏ Ì‡È·‰Ï È„Î ÌÈÈË�ÂÂÏ¯‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÔÈ· ˙ÂÈ�Î˙‰ ˙‡ Ì‡˙ÏÂ . ¯„ÚÈ‰·

˙Â·¯ ‰Î ÚÂÈÒ ˙ÂÈ�Î˙Ï ˙Ù˙Â˘Ó ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ,Â�Î˙ÈÈ ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÂÈÒ‰ ˙˘‚‰· ˙ÂÏÈÙÎ 
È‡Â-ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰· ˙ÂÏÈÚÈ . ˙·˘ÁÂÓÓ ˙Î¯ÚÓ ÌÈ˜‰Ï ÏÂ˜˘˙ ˙Â�ÎÂÒ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

 ÏÎÏ Ô˙È�‰ È˙Ï˘ÓÓ‰ ÚÂÈÒ‰ ˙Â„Â‡ ÏÚ ‰ÓÏ˘ ‰�ÂÓ˙ ¯ÈÈˆ˙˘ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÏÎÏ ˙Ù˙Â˘Ó
˜ÒÚÂ ˜ÒÚ .ÍÎ ÏÚ ÛÒÂ� , ÏÎ ˙‡ ÏÈÎÈ˘ Ë�¯Ë�È‡ ¯˙‡ ˙Ó˜‰Ï ÏÚÙ˙ ˙Â�ÎÂÒ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
¯‰ Ú„ÈÓ‰ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ıÂÁ�‰ ÈË�ÂÂÏ. 

ת כי פעילות משרדי הממשלה " השיב משרד התמ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
מגזר זה לא טופל כהלכה קוד� הקמתה של . בנושא הסיוע לעסקי� קטני� היא תוצאה של חלל ריק

המשרד הודיע . וע� הקמתה על הסוכנות להפעיל את כל הכלי� הממשלתיי� בנושא זה, הסוכנות
שבשבועות הקרובי� הוא ייצור קשר ע� משרדי הממשלה הרלוונטיי� כדי לבחו� דרכי� אפשריות 

שיסייעו להקי� , הוא ציי� כי בחודש הקרוב ייקלטו בסוכנות שלושה עובדי מחשוב. לקידו� הנושא
רסמה במסגרת המכרז לייעו  אסטרטגי שפ, נוס' על כ$. מערכת אחת לכל פעילויות הסוכנות

תרכז החברה הזוכה במכרז עבור הסוכנות את כל המידע הדרוש לעסקי� , )ראו לעיל(הסוכנות 
 .והוא יפורס� באתר אינטרנט אחד, קטני�

__________________ 

39  One Stop Shop. 



 1237 תעסוקההמסחר וה, משרד התעשייה

כי , אליעזר!מר בנימי� ב�, ת דאז" השיב שר התמ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
 .גזר העסקי� הקטני� בישראל תכנית שלמה שתכליתה קידו� מ2011בכוונתו להציג בשנת 

 

 סיוע לעסקי� במצוקה

 הובאו ממצאי משרד מבקר המדינה על פעילותה של קר� הסיוע למפעלי� 40ב55בדוח שנתי 
לש� מת� הלוואות ,  עקב המשבר הכלכלי העולמי דאז2001שהוקמה בשלהי שנת , במצוקה

 30%!ת פעילות נוצלו רק כהביקורת העלתה כי לאחר שלוש שנו. למפעלי� שנקלעו למצוקה כספית
 שמירה על התעסוקה במפעלי� !והמטרות העיקריות שלמענ� הוקמה , מהתקציב המקורי של הקר�

החליטה הממשלה , 2004באוגוסט , לאחר מועד הסיו� של אותה ביקורת.  לא הושגו!והישרדות� 
 .לסגור את הקר�

ג� היא לא ". לי� עתירי עבודההקר� להבראת מפע "!בד בבד ע� סגירת הקר� הוקמה קר� חדשה 
הקר� כשלה דווקא בשל השיפור במצב הכלכלי במשק , ל"לדברי אג' החשכ. נשאה פרי ונסגרה

ומשו� שתנאי ההלוואות שנתנה היו אטרקטיביי� פחות מתנאי ההלוואות שהציעו הבנקי� 
 .המסחריי�

,  בי� משרד האוצרעוררה דיוני�)  החלטת הממשלה!להל�  (200941אמנ� החלטת הממשלה ממאי 
. התאחדות התעשייני� וההסתדרות החדשה בנוגע להקמת קר� חדשה לסיוע לעסקי� במצוקה

כשנה ורבע לאחר פרו  המשבר הכלכלי העולמי , 2010ספטמבר , ואול� במועד סיו� הביקורת
 . עדיי� אי� מענה ממשלתי לעסקי� שנקלעו למצוקה כספית, וכשנה ורבע לאחר החלטת הממשלה

Ú„Ï‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙ , ‰˜ÂˆÓ· ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â�Â¯˙Ù „ÁÈÈÏ ÏÂ˜˘˙ ‰Ï˘ÓÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 Â‡ ˙ÂÓÈÈ˜‰ ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ�Î˙· Â‡ ˙Â�¯˜‰ ˙¯‚ÒÓ· ÂÚ·˜ÈÈ˘ ‰„ÈÓ ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ

˙¯Á‡ ˙�ÂÎ˙Ó ÏÎ· . ıÂ¯Ù ¯Á‡Ï ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈ˘„ÂÁ ‰˜ÂˆÓ· ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÂÈÒ Ô¯˜ Ï˘ ‰Ó˜‰
 ÔÓÊ«a ‰�ÚÓ ˙˙Ï ‰ÁÂÎ· ÔÈ‡ ÈÏÎÏÎ ¯·˘ÓÈ„ÈÓ ÚÂÈÒÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ˜ÒÚÏ . 

ל ואג' " השיבו אג' החשכ2010בתגובותיה� למשרד מבקר המדינה באוקטובר ובנובמבר 
התקציבי� במשרד האוצר כי הצדדי� הגיעו לידי הסכמה שיישומה מצרי$ שינויי� בחקיקה 

  .תהובכוונת� לפעול לעשות� בזמ� הקרוב כדי לאפשר את הקמת הקר� והפעל, ובהחלטות ממשלה

 

 

 קרנות הסיוע לעסקי� קטני�

 קר� הסיוע לעסקי� קטני� וקר� הסיוע לעסקי� בינוניי� 

הלוואות להו� .  א:    מעמידה קר� הסיוע לעסקי� קטני� הלוואות בשלושה מסלולי�2003משנת 
ההלוואות ניתנות . מסלול משולב.  ג;   הלוואות להקמת עסק חדש ולהרחבת עסק קיי�.  ב;   חוזר
ויש מקו� לסייע לה� , קי� קטני� שיש לה� פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשי�לעס

 . במימו� בערבות המדינה

__________________ 

 .777' עמ, "קר& סיוע למפעלי� במצוקה", )È˙�˘ ÁÂ„ 55 ·)2005 ,ראו מבקר המדינה 40
שתוקנה ,  בעניי& קר& סיוע למפעלי� בתקופת המשבר הכלכלי12.5.09 מיו� 150' החלטת ממשלה מס  41

 .12.7.09(ב



 ב61דוח שנתי  1238

, עקב המשבר הכלכלי העולמי האחרו� וכדי להתגבר על המחנק באשראי, 2009בסו' ינואר 
�  לעסקי� בינוניי� שיש הצדקה כלכלית לקיומ� ויש לה42החליטה המדינה להקי� קר� סיוע

. וראוי לסייע לה� במימו� בערבות המדינה, פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשי�
 : ההלוואות בקר� ניתנות בשני מסלולי�. 2010מלכתחילה הוחלט שהקר� תפעל עד סו' שנת 

 .הלוואות להרחבת עסק.  ב;   הלוואות להו� חוזר.  א

מזה חצי שנה (חריי� לתקופה של חמש שני� ההלוואות בקרנות ניתנות באמצעות שלושה בנקי� מס
). כלומר תקופה שבה יכול הלווה לדחות את תשלו� הקר� ולשל� ריבית בלבד, "גרייס" שנה !

והוא עצמו מחויב להעמיד עד ,  ערבות מדינה70%!א$ הלווה נהנה מ, הריבית ניתנת בתנאי השוק
 . וכ� ערבות אישית של הבעלי�43 ביטחונות בלבד25%

ועד סו' ) תחילת פעילותה של קר� הסיוע לעסקי� קטני� (2003הרבעו� האחרו� של שנת מתחילת 
, ח" מיליארד ש1.3! בקשות להלוואות בסכו� של כ4,386 אושרו 2010הרבעו� הראשו� של שנת 

 .44ח בממוצע לבקשה" ש303,000!כלומר כ

 בקשות 394אושרו  2010עד יוני ) מועד הקמת קר� הסיוע לעסקי� בינוניי� (2009מפברואר 
, ח" מיליו� ש896! הלוואות שסכומ� כ337ניתנו בפועל ; ח" מיליארד ש1.09!להלוואות שסכומ� כ

 .ח בממוצע לבקשה" מיליו� ש2.66!דהיינו כ

 

˙ Â � ¯ ˜ ‰ Ó  ˙ Â ‡ Â Â Ï ‰  ˙ Ï · ˜ Ï  ‰ ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Í ˘ Ó 

 7,475משרד מבקר המדינה בדק את .  עסקי� קטני�450,000! היו בישראל כ2010ביולי , כאמור
 הבקשות שהוגשו 1,211 לקר� לעסקי� קטני� ואת 2010 ועד מרס 2005הבקשות שהוגשו מינואר 

 : בתרשימי� שלהל� מוצגות תוצאות הבדיקה.  לקר� לעסקי� בינוניי�2010 ועד יוני 2009מפברואר 

__________________ 

 .והמדינה העמידה פיקדו& למימוש הערבות,  מקור� בבנקי�כספי ההלוואות משתי הקרנות  42
על פי ההסכ� בי& הבנקי� לבי& התאחדות .  ביטחונות מגובה ההלוואה80%(בנק מסחרי מבקש לרוב כ  43

א� העסק ,  מ& הערבות שצרי� הלווה להעמיד לבנק20%ההתאחדות מעמידה ערבות של , התעשייני�
 . חבר בהתאחדות

מוגש , �È„Ó ˙Â·¯Ú· ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÂÈÒ‰ Ô , È˙ÙÂ˜˙ ÌÂÎÈÒ- ÔÂ˘‡¯ ÔÂÚ·¯ 2010‰˜¯, הגו) המתא�  44
 .3' עמ, ת"לחשב הכללי במשרד האוצר ולמינהל המימו& במשרד התמ
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  מ� הבקשות33%! מ� הבקשות להלוואות מהקר� לעסקי� קטני� וכ46%!מהתרשימי� עולה כי כ
 א� ינוכו מספר הבקשות שמגישיה� טר� הגישו תכנית עסקית . מהקר� לעסקי� בינוניי� מאושרות

 מהבקשות להלוואות מקר� 45%!יתברר כי כ, מ� הבקשות המוגשות לקר� לעסקי� בינוניי�) 27%(
 .זו מאושרות

ע  לא הייתה במסמכי המכרז לבחירת גו' מתא� בי� הממשלה לקר� הסיו2010עד פברואר  .1
או במסמ$ אחר הוראה מפורשת לגבי הזמ� המרבי לטיפול )  הגו' המתא�!להל� (לעסקי� קטני� 

אשר ההסכ� המצור' לו בי� , 200945על פי מסמכי המכרז לבחירת הגו' המתא� משנת . בבקשה

__________________ 

 .מפרט את מטלות הגו) המתא�' נספח ז  45
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יקבע הגו' המתא� ביקור בעסק בתו$ שלושה , 2010משרד האוצר לגו' המתא� נחת� בפברואר 
תוגש לבנק בתו$ שבוע ימי� )  המלצה!להל� (חוות הדעת ;  הגשת התכנית העסקיתימי עבודה מיו�

לפיכ$ מש$ הזמ� המרבי  .46מהביקור בעסק וממועד קבלת כל המסמכי� שביקש הגו' המתא�
מבדיקת משרד מבקר  .מהגשת התכנית העסקית ועד העברת ההמלצה לבנק אמור להיות עשרה ימי�

 ימי� 28! הקר� טיפל הגו' המתא� בקר� לעסקי� קטני� בבקשה כהמדינה עולה כי בתקופת פעילות
 18החציו� הוא . בממוצע מהגשת התכנית העסקית ועד העברת ההמלצה לוועדת האשראי של הקר�

 .ימי�

 המפרט את נוהל 2003במסמכי המכרז או בנספח להסכ� שבי� המדינה לבנקי� המלווי� משנת 
לא הייתה הוראה מפורשת לגבי , ) נוהל ועדת האשראי!� להל(הפעולה של ועדת האשראי של הקר� 

מבדיקת משרד מבקר . זמ� הטיפול המרבי של הבנקי� בבקשה להלוואה מהקר� לעסקי� קטני�
 ימי� בממוצע ממועד קבלת 44!המדינה עולה כי בתקופת פעילות הקר� טיפלו הבנקי� בבקשה כ

הטיפול בבקשה לקבלת הלוואה . י� ימ36החציו� הוא . ההמלצה מהגו' המתא� ועד ההחלטה
 53והחציו� הוא ,  ימי�72!מהקר� לעסקי� קטני� שהגיעה לוועדת האשראי נמש$ אפוא בממוצע כ

 .ימי�

הטיפול של הגו' המתא� , בי� המדינה לבנקי� המלווי� בקר� לעסקי� בינוניי� על פי ההסכ� .2
 ועד מת� 47ממבקש ההלוואהממועד קבלת המסמכי� הנדרשי� ( ימי� 12!בבקשה לא יחרוג מ

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי הגו' המתא� בקר� לעסקי� ). ההמלצה לוועדת האשראי
 .  ימי�12 !החציו� . 48 ימי� בממוצע15!בינוניי� טיפל בבקשה כ

מש$ הטיפול של הבנקי� , על פי ההסכ� בי� המדינה לבנקי� המלווי� בקר� לעסקי� בינוניי�
אול� ). ממועד קבלת ההמלצה של הגו' המתא� ועד מת� ההחלטה( ימי� 18!בבקשה לא יחרוג מ

 21 !החציו� . 49 ימי� בממוצע30!מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי הבנקי� טיפלו בבקשה כ
יצוי� כי בהסכ� בי� .  ימי� בממוצע45! הטיפול הכולל בבקשה לקבלת הלוואה נמש$ כ!ימי� 

 .ציה על חריגה מזמ� הטיפול הקצובהמדינה לבנקי� המלווי� אי� סנק

ל כי לאור מורכבות� של העסקי� " השיב אג' החשכ2011בתגובתו למשרד מבקר המדינה מינואר 
זמ� הטיפול החציוני בבקשה להלוואה מהקרנות הוא , לדעתו, המגישי� בקשות להלוואות מהקרנות

 .סביר

__________________ 

הנתוני� שנמסרו למשרד מבקר המדינה כוללי� את תארי� קבלת המסמ� הראשו& שהתקבל בתיק ולא   46
 . תארי� קבלת כל המסמכי� שביקש הגו) המתא�את

הנתוני� שנמסרו למשרד מבקר המדינה כוללי� את תארי� קבלת המסמ� הראשו& שהתקבל בתיק ולא   47
א� דחתה . דבר המארי� את תקופת הטיפול בתיק, את תארי� קבלת כל המסמכי� שביקש הגו) המתא�

הגו) המתא� מציי& את תארי� ,  שני או שלישיועדת האשראי את הבקשה להלוואה והמבקש פונה לבנק
פרק זמ& הכולל ג� את השהות (קבלת המסמ� הראשו& בתיק ואת תארי� הגשת ההמלצה לבנק האחרו& 

דבר המארי� ג� , שממועד דחיית הבקשה על ידי ועדת האשראי ועד הפנייה לבנק השני או השלישי
 ).הוא את תקופת הטיפול בתיק

 חברות שפנו לקבלת 173( ימי� ל11.2ממוצע של : ע משוקלל המורכב מאלהלמעשה מדובר בממוצ  48
 חברות שפנו לקבלת הלוואה מבנק אחד 560( ימי� ל16.8הלוואה מבנק שני או שלישי וממוצע של 

 .בלבד
 חברות שפנו לקבלת הלוואה 173( ימי� ל28.4ג� כא& מדובר בממוצע משוקלל המורכב מממוצע של   49

 . חברות שפנו לקבלת הלוואה מבנק אחד בלבד530( ימי� ל30.9שי וממוצע של מבנק שני או שלי
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,‰Ó ‰‡ÂÂÏ‰Ï ‰˘˜·· ÚˆÂÓÓ‰ ÏÂÙÈË‰È„Ó ÍÂ¯‡ ˙Â�¯˜ , Ì‡
 ˙ÂÏÈÊ� ÈÈ˘˜Ï ÂÚÏ˜�˘ ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÈÈÒÏ Â„ÚÂ� ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÔÓ ˜ÏÁ˘ ‰„·ÂÚÏ ˙Ú„‰ ˙‡ ÌÈ�˙Â�

)¯ÊÂÁ ÔÂ‰Ï ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÏÂÏÒÓ .(‰˙Ï·˜ ˙‡ ¯˙ÈÈÏ ÏÂÏÚ ‰‡ÂÂÏ‰Ï ‰˘˜·· Í˘ÂÓÓ ÏÂÙÈË ,
¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· ,‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙Ï·˜Ï ·¯ ÔÓÊ ÔÈ˙Ó‰Ï ÏÂÎÈ ‡Ï ˜ÒÚ ÏÚ·˘ ¯Á‡Ó . „¯˘Ó ÏÚ
 ÏÂÚÙÏ ¯ˆÂ‡‰˙Â�¯˜· ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÔÓÊ ¯ÂˆÈ˜Ï ; ÚÂˆÈ· È„„Ó ÚÂ·˜Ï ˙Â�¯˜‰ ÏÚ

Ô˙ÂÏÈÚÈÂ Ô˙ÁÏˆ‰ ˙˜È„·Ï .Â¯˘Ù‡È ÂÏ‡ ÌÈ„„Ó ,¯˙È‰ ÔÈ· , ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ¯ÂÚÈ˘ Ì‡ ˜Â„·Ï
Ô˙Ï·˜Ï ‰„ÈÓ‰ ˙ÂÓ‡ ˙‡ ˙Â�˘Ï ˘È ‡Ó˘ Â‡ ¯È·Ò ˙Â�¯˜‰ È„È ÏÚ ˙Â�˙È�‰ . 

 

Ì È � Ë ˜  Ì È ˜ Ò Ú Ï  Ô ¯ ˜ ·  Ô Â Î È Ò ·  È ‡ ¯ ˘ ‡ 

י גבייה בקר� לעסקי� קטני� מתחלק לארבע קבוצות בדרגת חומרה האשראי שבסיכו� עקב קשי
לווי� בפיגור שטר� דווח על תחילת הליכי� .  ב;   לווי� שנקבע לה� הסדר תשלומי�.  א:   עולה

 לווי� שהבנק החל נגד� בהליכי�.  ג;   משפטיי� נגד� או שחובותיה� טר� נרשמו כחובות מסופקי�
לווי� שבגי� חוב� חולטה ערבות המדינה .  ד;   י חובות מסופקי�משפטיי� והופרשו בגינ� כספ

 .לבנקי�

 236נעשו )  תקופת הבדיקה!להל�  (2010מתחילת פעילותה של הקר� לעסקי� קטני� ועד מרס 
לרבות הסדרי� שהלווי� לא עמדו בה� והועברו אחר כ$ , הסדרי� מחודשי� של פריסה כספית

א$ , ח בפיגור" מיליו� ש13.8! נמצאה יתרת הלוואות של כ31.3.2010!ב. להמש$ גבייה או לחילוט
ח נמצאת בהליכי� משפטיי� " מיליו� ש45.1!יתרת הלוואות של כ. טר� נרשמה כחוב מסופק

. 50ח חולטה ערבות המדינה לבנקי�" מיליו� ש12.9!בגי� יתרת הלוואות של כ. ונרשמה כחוב מסופק
 בתקופת 5%!מס$ האשראי שנית� עומד על כ) נעשובלא החילוטי� ש(שיעור האשראי שבסיכו� 

 .1.1%שיעור החילוטי� מס$ האשראי שנית� היה באותה תקופה . הבדיקה

הוועדה רשאית להתנות מלכתחילה את העמדת , על פי נוהל ועדת האשראי של הקר� לעסקי� קטני�
. 51ה סיבותאול� בדר$ כלל נמנעת הוועדה מלעשות זאת מכמ. ההלוואה בייעו  עסקי ללווה

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי בשבע שנות פעילותה לא המליצה הקר� על תכנית מתכניות 
 . 52הסיוע הממשלתיות לעסקי� קטני� אפילו ללווי� שקיבלו הלוואה ומתקשי� בהחזר תשלומיה

נדונה הסוגיה בוועדת ההיגוי של הקר� , לאחר בדיקת משרד מבקר המדינה בעניי�, 2010במרס 
. א: הוועדה גיבשה כמה נהלי� לגבי לווי� המתקשי� להחזיר את תשלומי ההלוואה. עסקי� קטני�ל

נקלעו לקשיי� בהחזר התשלומי� ואושר לה� הסדר של , הלוואה יש לידע בעלי עסקי� שקיבלו
רצוי שבעל עסק שקיבל הלוואה ונקלע לקשיי� . ב. על קיומה של תכנית החונכות, פריסת תשלומי�

מאחר שהגו' הראשו� המזהה שהעסק נקלע . ג. י הקרוב אליו לקבלת ליווי מקצועי"טיפנה למ
יש לצייד את מנהלי המחלקות העסקיות , לקשיי� הוא סני' הבנק שממנו לקח הלווה את ההלוואה
הגו' המתא� ידאג שבאתר . ד. י הקרוב"בסניפי� במידע על תכנית החונכות ועל מיקומו של המט

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי  . קישור המפנה אל תכנית החונכותהאינטרנט שלו יהיה
 .נהלי� אלו מיושמי�

התכנסה ועדת ההיגוי של הקר� לעסקי� קטני� , לאחר מועד סיו� הביקורת, 2010באוקטובר 
 . והחליטה כי כבר בפגישת� הראשונה יפרט הגו' המתא� ללווה את תכניות הסיוע הממשלתיות

__________________ 

 .44ראו הערה   50
העמסה של הוצאה נוספת על עסק של בעל הו& עצמי קט& או , התייחסות להתניה זו כדי לצאת ידי חובה  51

 ממשיות יכולת לפקח על קיו� ההתניה והפעלת סנקציות(אי, על עסק שיש לו קשיי� בתזרי� המזומני�
 .רלוונטיות של ההתניה כאשר פוני� לקר& באמצעות יוע0 עסקי ועוד(אי, נגד עסקי� שלא כיבדו אותה

 . ג� הקר& לעסקי� בינוניי� אינה ממליצה ללווי� להסתייע בתכניות הסיוע הממשלתיות  52
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ת משרד מבקר המדינה כי ממועד הקמתה של הקר� לעסקי� קטני� ועד סיו� עוד עולה מבדיק
לא אס' הגו' המתא� מידע על הנסיבות שבגינ� נקלעו לווי� לקשיי� , 2010ספטמבר , הביקורת

 .בהחזר תשלומי ההלוואות

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙ËÏÁ‰ ÈÙ ÏÚÂ ‰Ï˘ Ï‰Â�‰ ÈÙ ÏÚ ÏÂÚÙÏ È‡¯˘‡‰ ˙„ÚÂ ÏÚ
‡Ó ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ¯·ÂË˜Â2010‰ÏÈÁ˙ÎÏÓ ÚÂÈÒ ˙ÂÈ�Î˙ ÏÚ ÌÈ˙ÚÏ ıÈÏÓ‰ÏÂ  , ˙ÏÈË� ˙Ú·

‰‡ÂÂÏ‰‰ .„ÂÚÂ ˙‡Ê , ˙Â·ÈÒ‰ ¯Â˙È‡Ï Ì‡˙Ó‰ ÛÂ‚‰ ˙‡ ‰Á�È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
 ÌÈ‡�˙‰ ˙‡ ˙Â�˘Ï ÍÈ¯ˆ Ì‡ ÔÂÁ·Ï È„Î ÌÈÈ˘˜Ï ÂÚÏ˜�˘ ÌÈÂÂÏ Ï˘ È˜ÒÚ‰ Ì�ÂÏ˘ÈÎÏ

‰˙ÏÂÚÙ È¯„Ò ˙‡ Â‡ Ô¯˜‰Ó ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙Ï·˜Ï. 

 

˜ Ú Ó  ˙ ¯ Â ˜ È ·Ì È Ó ‡ ˙ Ó ‰  Ì È Ù Â ‚ ‰  ˙ Â Ú ˆ Ó ‡ ·  Ì È ˜ Ò Ú ·  · 

על הוועדה לבדוק בעזרת מדג� את , על פי הנוהל של ועדת האשראי של הקר� לעסקי� קטני� .1
השפעתה של ההלוואה על הלווי� באמצעות ביקורי� של הגו' המתא� ודיווחיו ולעשות מעקב 

לה לקר� הסיוע לעסקי� על פי מסמכי המכרז לבחירת גו' מתא� בי� הממש. סטטיסטי על ההלוואות
על הגו' המתא� לעקוב אחרי תיקי ההלוואות על פי שיעור הלווי� בפניות  ,) המכרז!להל� (קטני� 

היק' המעקבי� . האזורי� וכדומה, לצור$ כ$ יבחר הגו' המתא� מדג� שייצג את הענפי�. שאושרו
המעקב ה� בחינה של מטרות . 30%שיעור המעקבי� השנתי על פי הדירוג הוא . בכל חודש מדורג

בחינה של השפעת ההלוואה על יצירת מקומות עבודה ; תרומת הקר� לסיוע לעסקי� קטני�
החבות והמצב הכללי כדי להערי$ את שרידות� של , מעקב אחרי השינוי בהיק' המכירות; בעסקי�

צו� סקירה של שביעות הר; העסקי� ולבחו� את מידת סיכו� האשראי של המדינה בשל מת� הערבות
 .של בעלי העסקי� מההלוואה ותנאיה ושל מידת שביעות הרצו� מתהלי$ אישורה

 2010מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי מתחילת פעילותה של הקר� לעסקי� קטני� ועד מרס 
על הגו'  ,לפי מסמכי המכרז. 53 מהעסקי� שאושרה לה� הלוואה30%!נעשו ביקורות מעקב בכ

. ותמורת� הוא זכאי לתשלו�, בצע עד שלוש ביקורות מעקב בעסקהמתא� בקר� לעסקי� קטני� ל
משרד מבקר המדינה מעיר כי היות שרוב . ביקורת נוספת בעסק לא תזכה את הגו' המתא� בתשלו�

לעתי� , והחזריה נפרסי� על פני חמש שני�, הביקורות נעשו בתו$ שנתיי� ממועד קבלת הלוואה
א$ הגו' , מיה רק לאחר שנעשו אצל� שלוש הביקורותבעלי עסקי� מתחילי� לפגר בהחזר תשלו

 .המתא� אינו עושה ביקורת נוספת משו� שאי� לו תמרי  כלכלי לעשותה

עוד עולה מבדיקת משרד מבקר המדינה כי מתחילת פעילותה של הקר� לעסקי� קטני� ועד יוני 
).  תיקי חילוט!הל� ל( תיקי� שבה� חולטה ערבות המדינה 92! תיקי אשראי בסיכו� ו389 יש 2010

לא ) 68%!כ( תיקי החילוט 92! מ62!וב) 62%!כ( תיקי� הנחשבי� לאשראי בסיכו� 389! מ240!ב
 . נעשו ביקורות מעקב כלל

__________________ 

מוגש , ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÂÈÒ‰ Ô¯˜ , È˙ÙÂ˜˙ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ·˜ÚÓ- È�ÂÈ ÌÎÒÓ ÁÂ„ 2010, הגו) המתא�  53
 . 5' עמ, ת"לחשב הכללי במשרד האוצר ולמינהל המימו& במשרד התמ
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‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ Ô¯˜· Ì‡˙Ó ÛÂ‚ ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ‰ ÈÎÓÒÓ·˘ Û‡
 Ïˆ‡ ·˜ÚÓ ˙¯Â˜È· ˙Â˘ÚÏ ‰·ÂÁ ‰ÏËÂ‰30%ÌÈÂÂÏ‰Ó  ,Â‡‰ „¯˘Ó ÏÚ ÛÂ‚‰˘ ‚Â‡„Ï ¯ˆ

 ˙¯ÈÁ·Ï ‰ËÈ˘‰ ÈÂ�È˘Ï ÏÂÚÙÏ Â‡ ÌÈÂÂÏ Ï˘ ‰ÊÓ ÏÂ„‚ ¯ÂÚÈ˘ Ïˆ‡ ˙¯Â˜È· ‰˘ÚÈ Ì‡˙Ó‰
ÌÈ˜„·�‰ ÌÈ˜È˙‰ . ¯ÊÁ‰· ÌÈ˘˜˙Ó‰ ÌÈÂÂÏ „ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ˙Â‰ÊÏ ¯ÂÊÚÏ ÈÂ˘Ú ‰Ê ÈÂ�È˘

Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÈ ˙‡ ‰·¯ ˙Â�˜ÈÈ„· ÔÂÁ·Ï ÚÈÈÒÈÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÓÂÏ˘˙ . ÏÂ˜˘Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
Ó ˙Â¯Â˜È· ¯˘Ù‡Ï˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯ÊÁ‰· ‰˘˜˙Ó˘ ˜ÒÚ· ˙ÂÙÒÂ� ·˜Ú ; ‰˘ÚÈ ‡Ï Ì‡

‰�ÎÂ˙Ó ·˜ÚÓ‰ ˙¯Â˜È· Ô˜Â¯˙‰Ï ‰ÏÂÏÚ ÔÎ . ·ÈÈÁÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó ÏÚ
È˜ÒÚ Ú„ÈÓ È˙Â¯È˘· ˙ÂÚÈ·˜· ˘Ó˙˘‰Ï Ì‡˙Ó‰ ÛÂ‚‰ ˙‡ , ·ˆÓ ÏÚ È�Î„Ú Ú„ÈÓ ÂÏ Â˜ÙÒÈ˘

‰ÂÂÏ‰ ˜ÒÚ‰ . 

ות לגו' מתא� בי� הממשלה לבנקי� בקר� לעסקי� במסמכי הפנייה התחרותית לקבלת הצע .2
לא הוטלה חובה על הגו' המתא� לעשות ביקורת מעקב אצל הלווי�  בינוניי� או בהסכ� הנלווה לה

התמחותו של ). בניגוד לנוהל של ועדת האשראי של הקר� לעסקי� קטני�(במהל$ חיי ההלוואה 
בשל התמחותו זו הוא .  עסקי על עסקי�הגו' המתא� שנבחר בקר� לעסקי� בינוניי� היא במידע

שינוי "דיווח על , )בנוגע לעסק הלווה" אורות אדומי�("מחובר למערכת הכוללת שירות התראות 
ידיעות עיתונאיות על העסק " (שירות ידיעות"ו) שינוי במצבו הפיננסי של העסק הלווה" (מגמה
וי� לגו' המתא� וכ$ מייתרת את מספקת מידע על הלו, מערכת זו מתעדכנת בזמ� אמתי). הלווה

 .ביקורות המעקב בעסקי�

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ‰ÈÈ�Ù· ‰ÎÂÊ‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏ ÏÂ˜˘È ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ
„È˙Ú· ÌÒ¯ÂÙ˙˘ ˙È˙Â¯Á˙‰ ,ÌÒ¯ÂÙ˙ Ì‡ , ÈÈÁ ÍÏ‰Ó· ÌÈÂÂÏ‰ ÏÚ ·˜ÚÓ ˙Â¯Â˜È· ˙Â˘ÚÏ

‰‡ÂÂÏ‰‰ ,ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ Ô¯˜· Ú·˜�˘ ÔÂ�‚�ÓÏ ‰ÓÂ„· ,Ï Â·ÈÈÁÏ Â‡ ˙Î¯ÚÓÏ ¯·Á˙‰
˙Â‡¯˙‰ ˙Â¯È˘ ˙ÏÏÂÎ‰ . 

ל במשרד האוצר כי הקר� " השיב אג' החשכ2010בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוקטובר 
היות שמטרתה העיקרית של ביקורת ). 2010עד סו' שנת (לעסקי� בינוניי� הוקמה כקר� זמנית 

 .כה בפנייה התחרותיתלא נדרש שירות זה מהזו, המעקב היא לספק מידע וסטטיסטיקה לגבי הקר�

 

‰ � È „ Ó ‰  ˙ Â · ¯ Ú ·  ˙ Ó „ Â ˜  ‰ ‡ Â Â Ï ‰  Ô Â Ú ¯ È Ù 

תנאי מוקד� לקבלת הלוואה מהקר� הוא , 2010שעודכנו במרס , על פי נוהלי הקר� לעסקי� בינוניי�
על הלווה להצהיר כי לא נטל . פירעו� מוקד� של כל אשראי אחר שנית� לעסק בערבות המדינה

עליו להמציא אישור , הלווה הצהיר כי נטל הלוואה כאמורא� . הלוואות קודמות בערבות המדינה
 .מהבנק על פירעו� או על פירעו� מוקד�

בתיווכו של אג' ,  ישיר או עקי'!מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי אי� די שיתו' פעולה 
  . בי� הקר� לעסקי� בינוניי� ליתר הקרנות המלוות בערבות מדינה לגבי זהות הלווי� מה�!ל "החשכ

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , ˙Â‰Ê ÔÈÈ�Ú· ˙Â�¯˜‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˙‡ ¯È·‚‰Ï ˘È
˙ÂÓ„Â˜ ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÂÏ ÔÈ‡˘ ‰ÂÂÏ‰ ˙¯‰ˆ‰ ˙‡ ˜Â„·Ï Ô‰Ï ¯˘Ù‡Ï È„Î ÌÈÂÂÏ‰ , ÚÂ�ÓÏ È„ÎÂ

˙Ó„Â˜‰ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙‡ Ú¯Ù Ì¯Ë· ÌÈÈ�Â�È· ÌÈ˜ÒÚÏ Ô¯˜‰Ó ˙ÙÒÂ� ‰‡ÂÂÏ‰ ÏÂËÈÏ ‰ÂÂÏÓ. 

ל " החשכל במשרד האוצר כי" השיב אג' החשכ2010טובר בתגובתו למשרד מבקר המדינה באוק
פעמי� רבות הובא לידיעת .  על הלווי� בקרנות!ואילו הגופי� המתאמי� , מפקח על קרנות האשראי
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ולכ� התבקש הלווה להסדיר הלוואות אלו , ל כי יש כפילות של הלוואות בקרנות"אג' החשכ
 .כמתחייב מתנאי הקר�, ולפרוע אות� לאלתר

 

 � לעולה העצמאיהקר

 המעונייני� לפתוח 54 ומעניקה הלוואות לעולי� יזמי� ולתושבי� חוזרי�1981הקר� פועלת משנת 
 צמודה 2%פעמית והיא ניתנת לתקופה של שש שני� בריבית של !ההלוואה היא חד .עסק או לקדמו

 הפחות כלומר א� העסק יפעל שלוש שני� לכל": הלוואה עומדת" מ� ההלוואה ה� 10%!כ. למדד
, הסכו� הקט� מביניה�, ח" ש5,000 מ� ההלוואה או 10%אזי , והלווה יחזיר את ההלוואה כסדרה

 .יהיו מענק

מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה כי במסגרת הקר� המלווה כספי מדינה פועל בנק מלווה אחד 
או לכל ,  מכרז!בלא שהיה הלי$ תחרותי כלשהו , ל" בעקבות הסכ� בינו ובי� החשכ1981משנת 

. ח" ש200,000!סכו� עמלות הניהול השנתיות לבנק הוא כ. 55 במרוצת השני�!הפחות פטור ממכרז 
 כבר התריע 2008דוח ביקורת פנימית של המשרד לקליטת העלייה משנת . ההסכ� אינו מוגבל בזמ�

שרד לא קידמו מ, 2010ספטמבר , ואול� עד מועד סיו� הביקורת, על כ$ שלא נער$ הלי$ תחרותי
  .האוצר או המשרד לקליטת העלייה הלי$ כזה

‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,· ÌÈ�Â˘‰ ÌÈ˜�·‰ ÔÈ· ˙Â¯Á˙ ¯„ÚÈ‰-30 Ú‚ÂÙ ÂÙÏÁ˘ ÌÈ�˘‰ 
ÌÈ˜�·‰ ¯˙ÈÏ ‰ÂÂ˘ ˙Â�Ó„Ê‰ Ô˙Ó· .ÍÎÓ ‰¯˙È , ¯Ù˘Ï ˜�·‰ Ï˘ ıÈ¯Ó˙· ÚÂ‚ÙÏ ÏÂÏÚ ¯·„‰

˙È·ËÈÓ‰ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ˙‡ ¯·„· ÌÈÚ‚Â�‰ ÔÓ ÚÂ�ÓÏÂ ˙Â¯È˘‰ ˙‡ , ¯ÓÂÏÎ ˙Â¯È˘ ˙‚˘‰
¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ÍÂÓ� ¯ÈÁÓ ˙¯ÂÓ˙ ˙È·¯Ó‰ ˙ÂÎÈ‡· . ÔÂÁ·Ï ˘È ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó

 ÈÂËÈ· ÍÎÏ ˙˙ÏÂ ÌÈ�˘‰ ˙Â·¯· Â�˙˘‰ ÌÈ¯ÊÂÁ‰ ÌÈ·˘Â˙‰Â ÌÈ˘„Á‰ ÌÈÏÂÚ‰ ÈÎ¯Âˆ Ì‡‰
Ë˜�ÈÈ˘ È˙Â¯Á˙‰ ÍÈÏ‰·. 

ה ואג'  השיבו המשרד לקליטת עליי2011 ובינואר 2010בתגובת� למשרד מבקר המדינה בדצמבר 
ה� החליטו לקצוב את , 1981כי מאחר שההסכ� ע� הבנק המלווה הוא משנת ) בהתאמה(ל "החשכ
בד בבד ע� הסדרת המש$ הפעלתו במסגרת הלי$ של פטור , 2011עד לסו' , בהסכמת הבנק, תוקפו
ל לפעול לקיו� מכרז לבחירת גו' שיטפל ביזמות עסקית "בכוונתו של החשכ, נוס' על כ$. ממכרז

במסגרת הליכי המכרז יינת� ביטוי לתנאי� המעודכני� ולצורכי העולי� . עולי� ותושבי� חוזרי�של 
 .החדשי�

 

 

__________________ 

 15 עד (עולה מאתיופיה (עד עשר שני� מיו� קבלת מעמד עולה " עולה זכאי"המשרד מעניק סיוע ל  54
 (ל ברציפות " אשר שהה לכל הפחות שלוש שני� בחו(" תושב חוזר"ול, )שני� מיו� קבלת מעמד עולה

: הנתוני� נאספו מאתר המשרד לקליטת העלייה. קבלת מעמד של תושב חוזרעד שנתיי� מיו� 
www.moia.gov.il. 

התקשרויות שנערכו א) ה& , ל ע� שני בנקי� נוספי� לתקופות קצרות"במרוצת השני� התקשר החשכ  55
 .ללא הלי� תחרותי
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 סיכו�

 ÌÈÈ�Â�È·Â ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ) ÔÏ‰Ï-ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ  ( ˙ÈÏÎÏÎ‰ Ô˙ÂÁ˙Ù˙‰· ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È
˙Â�È„Ó Ï˘ .˙ÂÈÓ�È„ ˙Â„ÈÁÈÎ ÌÈÒÙ˙� Ì‰ ,˙ÂÈ�˘„Á , ˙ÂÏÚ·Â ‰¯È‰Ó ‰·Â‚˙ ˙ÏÂÎÈ ˙ÂÏÚ·

ÎÌÈ˘„Á ‰˜ÂÒÚ˙ ˙ÂÓÂ˜Ó ˙¯ÈˆÈÏ ¯Â˜ÓÎÂ ÌÈ˜ÂÂ˘‰ Ï˘ ˙Â�˙˘Ó‰ ˙Â˘È¯„Ï ˙ÂÏ‚˙Ò‰ ¯˘Â .
‰ÏË·‡Â ÔÂ˙ÈÓ Ï˘ ˙ÂÙÂ˜˙· ‰Ï„‚ Ì˙Â·È˘Á ,ÌÈÏË·ÂÓÏ È˙˜ÂÒÚ˙ ˜ÈÙ‡ ÌÈÂÂ‰Ó Ì‰ ÔÎ˘. 

 ˙�˘Ó ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó Ï˘ ÌÈÓ„Â˜ ˙ÂÁÂ„ È�˘· ¯Ó‡�˘ ÈÙÎ2005 , ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÂÈÒ ˙Ë˘Â‰
È‡ ˙¯ˆÂÈ ÌÈ·¯ ÌÈÓ¯Â‚ ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÈ�Ë˜-˙ÂÏÈÙÎÂ ˙Â„ÈÁ‡ , Ô�ÚÓÏ˘ ˙ÂÈÊÎ¯Ó‰ ˙Â¯ËÓ‰Â

Â‚˘Â‰ ‡Ï ‰˜ÂˆÓ· ÌÈÏÚÙÓÏ ÚÂÈÒ‰ Ô¯˜ ‰Ó˜Â‰ . ÌÂÈ˜ ˙Ú· Ì‚ ÈÎ ÌÈ„ÓÏ ‰Ê ÁÂ„Ó
 ‰Ù�Ú‰ ˙È˙Ï˘ÓÓ‰ ˙ÂÏÈÚÙ‰ ÊÂÎÈ¯Ï „Á‡ ÛÂ‚ ‰È‰ ‡Ï Ô‡Î ÌÈ‚ˆÂÓ ‰È‡ˆÓÓ˘ ˙¯Â˜È·‰

ÌÈ�Ë˜‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ ‡˘Â�· ,ÍÎ Ì˘Ï ÏÏÂÎ ÔÂ�Î˙ ‰È‰ ‡Ï , ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘ È„ ‰È‰ ‡ÏÂ
ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ÈÏ‰�Ó . ˙ÂÓ‡ ÈÙ ÏÚ ‰˜ÂˆÓ· ÌÈ˜ÒÚÏ ‰�ÚÓ Ô˙È� ‡Ï ˙¯Â˜È·‰ ÌÂÈÒ „ÚÂÓ „Ú

˙Â¯Â¯· ‰„ÈÓ. 

 ÛÂÒ‡Ï ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙Â�ÎÂÒ‰ ÏÚ ÂÏÚÈÈÏÂ ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ Ô˙È�‰ ÚÂÈÒ‰ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î
Ì‰ÈÎ¯Âˆ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÂ Ì‰ÈÏÚ ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ ·¯ Ú„ÈÓ ; ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ì‡ ÔÂÁ·Ï ‰ÈÏÚ

Ï ˙ÂÓÈ‡˙Ó ˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ‰Ì‰ ; ÌÈÂÂÏ ˙Â�Ù‰ÏÂ Ô‰È�È· Ì‡˙ÏÂ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ�Î˙ ˙‡ ÊÎ¯Ï
ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ�Î˙ Ï‡ ÌÈ�Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÂÈÒ‰ ˙Â�¯˜Ó ˙Â‡ÂÂÏ‰‰ ÈÓÂÏ˘˙ ¯ÊÁ‰· ÌÈ˘˜˙Ó‰ ;

‰Ê ¯Ê‚Ó Ï˘ ˙ÂÈÚ·‰ ÔÂ¯˙ÙÏ ‚Â‡„ÏÂ. 

Ó˙‰ ¯˘"Ê‡„ ˙ ,Ô· ÔÈÓÈ�· ¯Ó-¯ÊÚÈÏ‡ , ÈÎ ‰�È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ ÂÚÈ„Â‰ Â„¯˘ÓÂ
‡ÂÏÓ· Ì‰ÈÏÚ ˙ÂÏ·Â˜Ó ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Ô ,ÔÓÂ˘ÈÈÏ Ì‰È˙ÂÈÂÎÓÒ ˙¯‚ÒÓ· ÂÏÚÙÈ Ì‰Â. 

 



 


