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   משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

רת קו י הב ת  ו ל ו  פע
במינהל המימו  שבמשרד  נבדקה . נבדקו פעולות המשרד  לעידוד עסקי  קטני 

הממוחשבת וקיומ  של המערכת , הערכת התכנית: תכנית החונכות העסקית
נבדקה פעילות הרשות לעסקי  קטני  ברמת . סדרי העדיפויות במת  הסיוע
בקר  לעסקי  קטני  נבדק הלי  הטיפול בבקשה . העסק היחיד וברמה הכוללת

עוד נבדקו קשרי הגומלי  בי  שלושת הגופי  האמורי  בעניי  הטיפול . להלוואה
 .בעסק הקט 

עמידה בתנאי , הקמת הקר : עלי  במצוקהנבדקו פעולות קר  סיוע למפ
קר  : עוד נבדק הצור  לשלב בי  קרנות הסיוע. ההלוואות והשגת מטרות הקר 

 .הלוואות לעסקי  קטני  וקר  סיוע למפעלי  במצוקה
כ  נבדק נושא מינוי והעסקה של עובדי  במשרות אמו  בלשכות שרי  וסגני 

   ).5' זה עמראו בדוח (במסגרת מטלת רוחב בנושא , שרי 
 עידוד עסקי  קטני 

 תקציר
 תכנית   עוסקי  שלושה גורמי  ממשלתיי  בעידוד העסקי  הקטני  1993מאז 

ת או "משרד התמ  להל  (החונכות העסקית במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה 
 . הרשות לעסקי  קטני  והקר  לעסקי  קטני , )המשרד

כל הקוד  "העסקית נעשית בשיטת כי הקצאת המשאבי  לתכנית החונכות , נמצא
אי  בידי המשרד מידע על מידת התועלת של , כמו כ . ולא לפי סדרי עדיפויות" זוכה

מידע על מספר העסקי  אשר הסתייעו בתכנית ושרדו או חדלו , למשל. התכנית
 . מלהתקיי 

מאז . הקר  לעסקי  קטני  מיועדת לתת הלוואות עבור הו  חוזר או הרחבת עסק
קיימי  כמה חסמי  .  פנו אליה עסקי  רבי  בבקשת הלוואה2003 באוגוסט הקמתה

עמלות , תנאי ס& לקבלת הלוואות: העלולי  למנוע מעסקי  קטני  מלהסתייע בקר 
 . מש' הטיפול בבקשות והיעדר רציפות באישור הלוואות, בעבור קבלת הלוואה

עיצוב המדיניות הרשות לעסקי  קטני  לא ממלאת את תפקידיה כשות& מרכזי ב
 . חקיקה ועוד, הממשלתית בנושא אשר עליו היא מופקדת וכמובילה בנושאי מחקר
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כי מת  סיוע לעסקי  קטני  באמצעות שלושה גורמי  ממשלתיי  , הביקורת העלתה

, כפילות ואדמיניסטרציה מיותרת, אחידות ולא באופ  מרוכז בידי גור  אחד יוצר אי
ל במועד את מלוא הסיוע שהוא יכול לקבל וכ  יש כ' שהעסק הקט  עלול שלא לקב

במצב זה אי  ג  מי שמודד ומערי' את המועילות של ס' . ניצול לא יעיל של המשאבי 
  .כל הסיוע לעסקי  קטני 

♦  
 מבוא

מאז שנות השמוני  גדלה המודעות לחשיבות שיש לעסקי  הקטני  בהתפתחות הכלכלית של 
בעלות יכולת תגובה מהירה ובעלות כושר , חדשניות, ה  נתפסי  כיחידות דינמיות. מדינות

חשיבות . 1הסתגלות לדרישות המשתנות של השווקי  וכ  כמקור ליצירת מקומות תעסוקה חדשי 
חיזוק לכ  ; שכ  ה  מהווי  אפיק תעסוקתי למובטלי , העסקי  הקטני  גדלה בתקופות אבטלה

נית  למצוא במחקר שנער  באנגליה שממנו עלה כי בכשליש מהעסקי  שנפתחו בשנות השמוני  
לעסקי  הקטני  משקל ניכר בנפח הפעילות .  לפתיחת העסקיצוינה האבטלה כמניע העיקר

 תורמי  תרומה מהותית לחדשנות וה ,  ה  המעסיק הגדול ביותר בכלכלות המפותחות הכלכלית 
כי כשני ,  עולה2ממחקר שנעשה על המשק האמריקאי. ולהגברת התחרות בענפי המשק השוני 

 20  מקור  בעסקי  ע  פחות מ1987 1972שלישי  מכל מקומות התעסוקה שנוספו לו בשני  
ס זה של כי דפו, עוד עולה מהמחקר.  מועסקי 100  מעסקי  ע  פחות מ  80% וכ, מועסקי 

היווצרות מקומות תעסוקה באמצעות עסקי  קטני  היה קיי  במרוצת שנות השמוני  ג  ברוב 
מסקנות דומות לגבי תוספת מקומות תעסוקה התקבלו ג  לגבי . הארצות המפותחות במערב אירופה

כי מראשית שנות השמוני  היוו העסקי  ,  עולה3מאומדני  שנעשו בישראל. המשק הישראלי
בעוד שעסקי  גדולי  צמצמו את מספר , מקור מרכזי ליצירת מקומות עבודה חדשי הקטני  

פעלו בישראל , 4)ס" הלמ להל  (על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . מקומות העבודה
על הגדרה של עסק ( מה  ה  עסקי  קטני  96% כ, 5ולפי הערכות,  עסקי 400,000  כ2002בשנת 

 ).קט  ראו להל 
ת לתרומה הרבה של עסקי  קטני  לפיתוח  ולצמיחת  של משקי  מפותחי  דרבנה המודעו

. 6ב לגבש מדיניות תמיכה בעסקי  קטני "יפ  וארה, אנגליה, מדינות מפותחות דוגמת צרפת
בניית ; חקיקת מערכת חוקי  מיוחדת להגנה על מפעלי  קטני : התמיכה הזאת ניתנת בכמה דרכי 

מת  הלוואות ; מיועצי  ומחונכי  מקצועיי , ממרכזי מידע, בעיקר, במער  תמיכה ממשלתי המורכ

__________________ 
Ó‰Â ÌÈ Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ˘˜ , ר דניאל פלזנשטיי "ר דפנה שור  וד"הסקירה מתבססת על עבודת  של ד 1

ÈÏ‡¯˘È‰ ,1994, רחובות, המרכז ללימודי הפיתוח. 
2 Birch, D. (1989), Job Creation in America - How Our Smallest Companies Put the Most 

People to Work, Free Press, Macmillan, London.  
המרכז ללימודי , ÌÈÈÏ‡È¯ÙÈ¯Ù ÌÈ¯ÂÊ‡· ˙ÈÓÂ˜Ó ˙ÂÓÊÈ „Â„ÈÚ) 1990(, דפנה שור  ודניאל פלזנשטיי  3

 .רחובות, הפיתוח
 18.3לוח , קההלשכה המרכזית לסטטיסטי, ÙÒÓ Ï‡¯˘ÈÏ ÈËÒÈËËÒ ÔÂ˙ ˘54¯ : מקור הנתוני  4

 ".לפי ענ% כלכלי, עוסקי  ופדיו  על פי נתוני מס ער& מוס%"
מבוסס על הערכות שנעשו ברשות לעסקי  קטני  מאחר שבלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אי  נתוני   5

 . על התפלגות כל העסקי  לפי גודל 
משה יוסטמ  ומוריס , רודטבתו& דוד ב, "מדיניות למפעלי  קטני ", מיכאל מרו  ומאיר רוס, תמר ינו  6

 È˙ÈÈ˘Ú˙ ˙ÂÈ È„Ó-Ï‡¯˘ÈÏ ˙È‚ÂÏÂ ÎË  ,ÒÓ Ï‡¯˘È ¯˜ÁÏ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÂÎÓ È¯˜ÁÓ '38˙ , )עורכי (תובל 
 .237+260' עמ, )1990(
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יצירת מסגרת לשיתו, פעולה במטרה לנצל יתרונות לגודל בעיקר בתחומי ; בתנאי אשראי נוחי 
) SBA)7יש רשות מיוחדת לעסקי  קטני  , למשל, בארצות הברית. המחקר והפיתוח והשיווק

 . הכפופה ישירות לנשיא
  ממחקרי  שנעשו בעול  ומהניסיו. לא מעטי  אינ  מצליחי  להתקיי  לאור  זמ עסקי  קטני  

ממחקר שנעשה .   לכישלונ כי חוסר ידע ניהולי הוא אחד הגורמי  העיקריי, שהצטבר באר- עולה
, כי הגורמי  העיקריי  המקשי  על העסק הקט  בשלב ההקמה ה  היעדר מימו ,  עולה8באר-

בשלב התפעול השוט, הגורמי  העיקריי  שמקשי  על . ביורוקרטיהמחסור בתשתיות פיזיות ו
 . המימו  והתשתית הפיזית, העסק הקט  להתקיי  ה  השיווק

 להתחלת הפעלתה של 1992ההכרה בצרכי  המיוחדי  של עסקי  קטני  באר- הביאה בשנת 
  להל  ,  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה היו  (תכנית החונכות במשרד התעשיה והמסחר 

 1992בנובמבר ). ראו להל (שמטרתה לשפר את יכולות הניהול של עסק קט  , )ת או המשרד"התמ
) ועדת בהט  להל  (ועדה בראשות שמואל בהט ) מיכה חריש(מינה שר התעשייה והמסחר דאז 

שתפקידה היה לבחו  את טיפול הממשלה בעסקי  הקטני  ולייע- לשר בנוגע למדיניות הדרושה 
ליצור כלי  , לבחו  מה ה  הכלי  הקיימי  בישראל לש  כ , עסקי  קטני  ובינוניי לקידו  

חדשי  כדי שתהיה לנושא עדיפות גבוהה במדיניות הממשלתית ולהציע חקיקה מתאימה שתסייע 
, מדיניות ממשלתית"כי , נאמר, 1993שהוגשו במרס , בתמצית המלצות הוועדה. לקידו  עסקי 

. 9"תורמת ליצירת מקומות תעסוקה ולצמיחת המשק, טני  ופיתוח המעודדת הקמת עסקי  ק
חסמי : כי העסקי  נתקלי  בבעיות המקשות עליה  להתמודד בשוק החופשי, מסקנות הוועדה היו

בעיות הנובעות מגודל ; 10סיכו  אישי ומחיר אלטרנטיבי, ביורוקרטיה, ניהול ונגישות למידע, מימו 
קר ופיתוח ובעיות של שיווק ושל חקיקה המקשה על עסקי  היכולת לעשות מח העסק כגו  אי

ידי יצירת תנאי מעטפת  כי על הממשלה לפעול לעידוד עסקי  קטני  ה  על", הוועדה סברה. קטני 
: המלצות הוועדה כללו את אלה. 11"האזור והעסק, ידי סיוע פרטני ברמת הענ, מתאימי  וה  על

, שא המימו  על ידי הקמת קר  ממשלתית מרכזית אחתטיפול בנו, הרחבת מערכות התמ  הקיימות
פעולות בתחו  המחקר והפיתוח שמטרת  להבטיח שרעיונות טובי  , הקמת רשות לעסקי  קטני 

הוועדה המליצה על . והתייחסות ספציפית לאזורי פריפריה, בעלי פוטנציאל למשק יוכלו להתממש
המבוצעות באמצעות , חלק מרכישותיה חקיקה שתחייב את הממשלה וגופי  ציבוריי  להקצות 

 .לעסקי  קטני , מכרזי 
.  את הקר  הראשונה לסיוע לעסקי  קטני 1993כפתרו  לבעיות המימו  הקימה הממשלה בשנת 

כי חסר גו, אחד שירכז את הפעילות הממשלתית בתחו  העסקי  הקטני  ויתא  , ועדת בהט מצאה
בעקבות החלטה של ראש הממשלה ושרי , 1993הי לש  לכ  הוקמה בשל. את פעילות יתר הגופי 

 פועלי  1993מאז , כלומר. הרשות לעסקי  קטני  ובינוניי  בישראל, התעשייה והמסחר והאוצר
הרשות לעסקי  קטני  והקר  , תכנית החונכות: שלושה גורמי  ממשלתיי  לעידוד עסקי  קטני 

 . לעסקי  קטני 
יצירת מקורות תעסוקה "ת ה  "כי תפקידי משרד התמ, תרבי  הי,  נאמר2004בהצעת התקציב לשנת 

יצירת סביבה כלכלית "ו" תו  מת  עדיפות לאזורי פריפריה, שיענו על צרכי  כלכליי  ארוכי טווח
תומכת וליווי תעשיות ינוקא כדי לגרו  לצמיחת יזמויות חדשות והגברת התעסוקה באמצעי  

  מטרות אלו מוזכרי  אמצעי  פיסקליי  ואמצעי  כאמצעי  של מדיניות לקידו. 12"עסקיי  חדשי 

__________________ 
7 Small Business Administration. 
 .3ראו הערה  8
9 ÌÈÈ Â È·Â ÌÈ Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ „Â„ÈÚÏ ‰„ÚÂ ,Â„"˙ÂˆÏÓ‰Â Á,ג"אדר תשנ'  ח, והמסחרה מוגש לשר התעשיי+

 .2' עמ, 1.3.1993
 . כדי להקי  עסק על היז  לוותר על עבודה כשכיר או על דמי אבטלה 10
 . 2עמוד , ועדת בהט 11
 . 44' עמ,  ודברי הסבר2004הצעת תקציב לשנת הכספי   12
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אחד האמצעי  הפיסקליי  ואחד הנושאי  המרכזיי  בתכנית העבודה . תחיקתיי  ומנהליי  אחדי 

המשרד , על פי תכניותיו.  היה תמיכה בעסקי  קטני 200413ת לשנת התקציב "של משרד התמ
, רותי חונכות לעסקי  קטני  ובינוניי ימשי  בהפעלת כלי סיוע לעסקי  קטני  בעיקר באמצעות שי

וקר  הלוואות לעסקי  ) י "מט(באמצעות מרכזי  לטיפוח יזמות , בי  היתר, הרשות לעסקי  קטני 
 . קטני 

 בדק משרד מבקר המדינה את שלוש זרועות הממשלה לסיוע לעסק 2004אוגוסט  בחודשי  מאי
)  הרשות להל  (י  ובינוניי  בישראל ברשות לעסקי  קטנ, ת"הבדיקות נעשו במשרד התמ. הקט 

ס ואצל "בדיקות השלמה נעשו בלמ).  הקר  להל  (ובקר  לסיוע לעסקי  קטני  בערבות מדינה 
   ).  המתא  להל  (יוע- כלכלי חיצוני מטע  החשב הכללי שבמשרד האוצר 

 תכנית החונכות העסקית
י  ניהוליי  כדי לשפר את רמת  בכוונה להקנות לעסקי  כל1992תכנית החונכות החלה בשנת 

 מיליו  17.5  היה התקציב של התכנית כ2003בשנת . את תפקודיה  ואת רווחיות , הניהול שלה 
. לניהול התכנית בחר המשרד במכרז שלוש חברות ייעו- פרטיות אשר מרכזות את העבודה. ח"ש

ניהול , ניהול כספי , ליהמשרד הקי  מאגר המונה כאלפיי  חונכי  בתחומי  רבי  כגו  ניהול כל
עסק הפונה למשרד כדי להיכלל בתכנית החונכות מאובח  בידי אחת . שיווק ומערכות מידע

קהל היעד של התכנית כולל . ולפי תוצאות האבחו  מופנה אל העסק חונ  מתאי , מחברות הייעו-
תיירות , שיי שירותי  אי, מסחר ושירותי , בתי מלאכה, תעשייה: עסקי  קטני  מכל ענפי המשק

היחידה המינהלית המטפלת בחונכות שייכת . 14שירותי החונכות ניתני  בכל האר-; וחקלאות
בתכנית החונכות מוגדרות שלוש רמות של עסק . ת"מבחינה ארגונית למינהל המימו  במשרד התמ

. ולפי רמת העסק נקבעות מספר שעות החונכות אות  זכאי העסק לקבל, לפי מספר המועסקי  בו
מאז החלו בהפעלת התכנית ועד יולי . והעסק מממ  את היתרה,  מתערי, החונ 75%המשרד מממ  

במהל  השני  .  לעסקי  קטני 15 יחידות של שירותי חונכות22,000  ניתנו במסגרתה כ2004
 יחידות 600 בשני  האחרונות גדל מספר יחידות שירותי החונכות מכ: התרחב הביקוש לשירותיה

 ועד מחצית 1998 יחידות בשנה בממוצע משנת 3,000  לכ1997 1992בתקופה בשנה בממוצע 
200416.  

˙ Â È  Î ˙  ˙ Î ¯ Ú ‰ 
ההערכה מסייעת להכריע על . הערכת תכניות הוא אחד הכלי  החשובי  בתהלי  קבלת ההחלטות

כ  מכוונת ההערכה . סדרי עדיפויות בהקצאה של משאבי  ולהבטיח כי המטרות הרצויות תושגנה
המשרד היה ער לחשיבות הערכת תכנית . וואה של המתוכנ  ע  הישגי  בפועללאפשר הש

הערכת . אול  הערכה כזו לא נעשתה,  פנה לחברה כדי שזו תערי  אותה1998ובשנת , החונכות
המשרד . התכנית הייתה מחייבת קביעת יעדי  למת  שירותי החונכות ולבחינת תוצאותיה והישגיה

__________________ 
 .47עמוד , 2004הצעת תקציב  13
עסקי  , ינוס נכסי עסקי  שאינ  זכאי  להשתת% בתכנית ה  עסקי  הנמצאי  בתהלי& של כ 14

עמותות וגופי  אחרי  , המבקשי  לממ  יוע  המועסק כבר על יד  בעת הפנייה לקבלת שירותי חונכות
 . הפועלי  ללא כוונת רווח

דהיינו הקצאת שעות חונכות לאותו עסק על , יחידת חונכות אחת היא מת  שירותי חונכות לעסק אחד 15
 .פי רמתו

 . יחידות חונכות18,500+נו כ נית2004 ועד מחצית 1998+מ 16
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וכ  הוא מקבל , ת באמצעות מידע אשר אותו הוא מקבל מרכזיהמקיי  בקרה שוטפת על התכני
על שביעות הרצו  של העסקי  משירותי , שעורכת חברה חיצונית עבור הרשות, ממצאי סקר

מידע על מספר העסקי  שהסתייעו , למשל, אול  אי  בידיו מידע על התועלת שלה כמו. החונכות
  . גדלו או חדלו מלהתקיי , בה ושרדו

Ó  ˙ Î ¯ Ú Ó˙ · ˘ Á Â Ó 
במערכת זאת .  מערכת ממוחשבת חדשה1999לש  ניהול תכנית החונכות פיתח המשרד בשנת 

בניית המערכת . על החונכי  ועל ניהול החשבונות בגי  החונכות, מרוכז מידע על העסקי  הנחנכי 
 .ב"ניהול תשלומי  וכיו, נעשתה בעיקר לצורכי ניהול שוט, של התכנית כגו  ניהול החונכי  בעסק

המידע אשר נית  להפיק מהמערכת הממוחשבת על מאפייני  שוני  של העסקי  הקטני  שנחנכו 
אפשר לבצע ניתוחי  כלכליי  של העסקי  לפי חיתוכי  שוני  העשויי   ולפיכ  אי, מוגבל מאוד

מער  הדיווח של התכנית אינו מאפשר לקבל נתוני  על , למשל, כ . לתרו  לקידו  יעדי התכנית
על , על מאפייני  מסוימי  של עסקי  לפי ענ, כלכלי, אוכלוסייה מיוחדות שנחנכוקבוצות 

בחלק מהמאפייני  אשר . מאפייני  לפי אזורי  גיאוגרפיי  ועל מיו  העסקי  לפי סוג הבעיות
במערכת ניתנת לכל עסק הגדרה של , למשל, כ . הוגדרו במערכת הממוחשבת לא מופיעי  נתוני 

ובחלק מהשדות , תעשייה ושירותי , חקלאות, מסחר: י  לפי ארבע קטגוריותסקטור שאליו הוא שי
קטגוריות אלה אינ  תואמות את הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה , נוס, על כ . לא נרשמו הנתוני 

, לדרג אות  לפי סדרי קדימויות, אפשר לדעת היכ  ממוקדות הבעיות כתוצאה מכ  אי. ס"לפי הלמ
  . מקדה בהתא לכוו  את הפעילות ול

Ú Â È Ò ‰  Ô ˙ Ó ·  ˙ Â È Â Ù È „ Ú  È ¯ „ Ò 
ואלה , פי התבחיני  שנוסחו עבור התכנית בקשות של עסקי  להסתייע בשירותי חונכות נבדקות על

התבחיני  אינ  מתחשבי  . העומדי  בה  מקבלי  את הקצאת שעות החונכות לפי רמת 
כדי לעמוד במגבלה . אוגרפיאקונומי של בעל העסק או במיקומו הגי במאפייני  בגי  מצב סוציו

מקטי  המשרד את , התקציבית וכדי להיענות לכל העסקי  הפוני  אל התכנית כאשר אוזל התקציב
ואינו , אחיד, כאמור, ג  שיעור הסבסוד של שירותי החונכות. מספר שעות החונכות הניתנות לעסק

ולא לפי , כל הקוד  זוכההקצאת החונכי  נעשית באופ  שבו , כלומר. פונקציה של מאפייני  אלה
 . 'מוקדי אבטלה וכו, אזור גיאוגרפי, סדרי עדיפויות כגו  סוג אוכלוסייה

‰ÏÂÚ ‰Î „Ú ¯Â‡È˙‰Ó , ‰ˆ˜Ó Û‡Â ÌÈ Ë˜‰ ÌÈ˜ÒÚÏ ˙ÂÎ ÂÁ‰ ˙Â·È˘Á· ¯ÈÎÓ „¯˘Ó‰ ÈÎ
ÌÈ·‡˘Ó ‰Ï . ˙ËÈ˘· ˙È˘Ú  ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ ÌÏÂ‡"‰ÎÂÊ Ì„Â˜‰ ÏÎ " È¯„Ò ÈÙÏ ‡ÏÂ

˙ÂÈÂÙÈ„Ú .Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï‰ È„Ó‰ ¯˜· ,˙ÂÎ ÂÁÏ ·¯‰ ˘Â˜È·‰Â ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ÁÎÂ  ,
 ·Èˆ‰ ‡Â‰˘ ÌÈ„ÚÈ ÈÙ ÏÚ ÌÈ·‡˘Ó ˙‡ˆ˜‰· ˙ÂÈÂÓÈ„˜ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜ ÏÂ˜˘Ï „¯˘Ó‰ ÏÚ

ÂÓˆÚÏ .   
 הרשות לעסקי  קטני 

. ועדת בהט הציעה לפעול להסרת החסמי  המקשי  על התמודדות העסקי  הקטני  בשוק החופשי
על הקמת רשות לעסקי  קטני  שתשמש כזרוע ממלכתית מרכזית ליישו  לש  כ  המליצה הוועדה 

תהיה הגו, המתא  בי  הגופי  העוסקי  בסיוע , מדיניות הממשלה בנושא עידוד עסקי  קטני 
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בעקבות , 1993בשלהי . לעסקי  קטני  ותשפיע על כיווני פעולת  בהתא  למדיניות הממשלה

 .הוקמה הרשות, המלצת ועדת בהט
מוגדרות )  התקנו  להל   (1994בתקנו  הרשות מפברואר . 1994יא עמותה רשומה מאז הרשות ה

להיות הגו, המתא  בי  ; להציע מדיניות ממשלתית לעידוד עסקי  קטני : מטרותיה כדלקמ 
; לשמש זרוע מרכזית ליישו  המדיניות לעידוד עסקי  קטני ; הגופי  המסייעי  לעסקי  קטני 

שקיע הקט  יקבל סיוע בהתגברות על כשלי שוק ועל המחסומי  לגרו  לכ  שהיז  והמ
, ציבוריי  ופרטיי , ליזו  ולעודד הקמת כלי  ממלכתיי ; הבירוקרטיי  המקשי  על פעילותו

שתפקיד  לשרת יזמי  הרוצי  להקי  עסקי  חדשי  ולסייע לפעילות  ולפיתוח  של עסקי  
ול במשרדי הממשלה והרשויות במטרה להקל לפע; לפעול למע  חקיקה ראשית ומשנית; קיימי 

השתלמויות , ליזו  ולארג  פעילויות חינוכיות; על הקמת  ועל התפתחות  של עסקי  קטני 
לפעול בקרב קבוצות אוכלוסייה ספציפיות בעלות פוטנציאל ; והדרכה בקרב מקימי עסקי  קטני 

;  גופי  משקיעי  בעסקי  קטני לעודד הקמת; ליזו  הקמת צינורות אשראי לעסקי  קטני ; יזמות
ליזו  פעולות מחקר שיהוו בסיס ; לפעול להשגת נתח הול  לעסקי  קטני  במכרזי  ממשלתיי 

לפעילותה ויתנו תמונה על מצב  של עסקי  קטני  בישראל ולקיי  קשרי  ע  גופי  מקבילי  
היות גו, מוביל בנושא כי תפקידי הרשות ה  לדאוג לעסק היחיד ול, מהגדרת המטרות עולה. בעול 

בייזו  מהלכי  כוללי  למע  עסקי  קטני  ובמת  תמונה , בהתוויית מדיניות, העסקי  הקטני 
 .כוללת למקבלי ההחלטות בגופי  הממשלתיי  הנוגעי  בדבר

של הארגוני  , במוסדות המנהלי  של הרשות שותפי  נציגי ממשלה ובכלל  נציגי  של המשרד
לפי תקנו  . ושל הציבור) התאחדות התעשייה והמלאכה,  לשכות המסחרכגו  איגוד(הכלכליי  

, ועדת כספי  ותקציב, ועדת ביקורת: ע  הקמתה היו אמורות לקו  בה הוועדות הבאות, הרשות
ועדת חינו  והדרכה וועדה לחוק חובת , ועדת פריפריה, ועדה לייעול תהליכי , ועדת מחקר

ויתר , כי ברשות הוקמו רק ועדת ביקורת וועדת שכר, עולהמבדיקת משרד מבקר המדינה . המכרזי 
על הרשות לבדוק את נחיצות הקמת הוועדות , לדעת משרד מבקר המדינה. הוועדות לא הוקמו

ובמידת הצור  להקי  ועדות או לקבוע מנגנוני  אחרי  שבאמצעות  היא תוכל לקד  את הענייני  
,  היא מסרה2004 מבקר המדינה מאוקטובר בתשובת הרשות למשרד. אשר עליה  היא מופקדת

יקיי  הוועד המנהל דיו  "ובעקבות הביקורת " הערות המבקר בקשר לוועדות מקובלות עליה"ש
 ".בנושא הוועדות ויקבל החלטות מה  הוועדות החיוניות שיש להקימ 

 60% כ. ח" מליו  ש12  היה התקציב כ2003ובשנת , המשרד מממ  את מלוא תקציב הרשות
 לפעולות שונות של  והיתר , )ראו להל (י  "התקציב מיועדי  להשתתפות הרשות בתקציבי מטמ

כי ,  עולה2004 1995מנתוני תקציב המשרד לשני  . להוצאות להנהלה ולהוצאות כלליות, הרשות
, לדברי הרשות. 60%  לתוספת בשיעור של כ50%היו תנודות ניכרות שנעו בי  קיצו- בשיעור של 

  .לה בתקציבה מקשות על תכנו  רב שנתי וניהול יציב של פעילותהתנודות א
„ È Á È ‰  ˜ Ò Ú ‰  ˙ Ó ¯ ·  ˙ Â ˘ ¯ ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù 
י  מאורגני  "המט. 17י  ברחבי האר-" מט23הרשות נותנת שירותי  לעסק הקט  באמצעות 

אלה . כעמותות שנציג של הרשות חבר בהנהלת  והרשות היא אחד ממקורות המימו  שלה 
הדרכה בהקמה ובניהול , ייעו- מקצועי בתחומי  ניהוליי  ופיננסיי : י "המטהשירותי  שנותני  

נוס, על פעילות . הפנייה למקורות מימו  ומידע והכוונה העשויי  לסייע לעסק הקט , של עסק
העתקת , למשל, י  היא משמשת כזרוע מבצעת של מטלות אד הוק של המשרד"הרשות דר  המט

 . אזור התעשייה ארז
__________________ 

נוס% על .  שלושה+ובערי  הגדולות ,  שבעה+במרכז האר  ,  שלושה עשר+בפריפריה : י "פריסת המט 17
 . י  בהתמחויות כלל ארציות"י  על בסיס גיאוגרפי פועלי  שבעה מט"מט
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‰  ˙ Â Ï È Ú Ù˙ Ï Ï Â Î ‰  ‰ Ó ¯ ·  ˙ Â ˘ ¯ 
1. ‰  ˘ Ó  ˙ ˜ È ˜ Á Â  ˙ È ˘ ‡ ¯  ‰ ˜ È ˜ Á : ועדת בהט סקרה את החוקי  העוסקי  בעסק

הקט  או המשפיעי  עליו והגיעה למסקנה שכדי להפעיל מדיניות תומכת ומעודדת למגזר העסקי  
ביטוח , בעיקר בנושאי מס הכנסה, הקטני  וכדי לאפשר לו להתפתח יש צור  בתיקוני  בחקיקה

ועדת בהט המליצה . איכות הסביבה ומכרזי , חקיקת עבודה, מסי  עירוניי ,  ער  מוס,מס, לאומי
כי הממשלה תקי  בדחיפות ועדה שתבח  את החוקי  והתקנות המשפיעי  על עסק קט  ותמלי- על 

תלווה את פעולת הוועדה ותבוא בדברי  ע  , לכשתקו , כי הרשות, עוד המליצה הוועדה. שינויי 
 המיוחדי  של  קי  וע  ההסתדרות כדי להתאי  הסכמי עבודה ארציי  לצורכיהארגוני המעסי

כי הרשות תפעל למע  חקיקה ראשית וחקיקת , בתקנו  הרשות נקבע. עסקי  קטני  ושל עובדיה 
, מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה. שמטרתה הקלה על ההקמה ועל פעולתו של עסק קט , משנה

המופקד על , כי ג  המשרד, עוד עולה.  לא טיפלה כלל בנושא זהוהרשות, כי ועדה כזו לא קמה
בתשובתה מסרה . לא עשה לייזו  ולקידו  של חקיקה כאמור, ייזו  חקיקה בתחומי סמכותו

באסרטיביות לקד  יוזמת חקיקה ע  ועדת , בחודשי  האחרוני  פעלה ופועלת הרשות"כי , הרשות
במהל  השנה תוק  ברשות ועדה "ו, "ת" התמהמשנה של ועדת הכספי  של הכנסת וע  משרד

 ".פנימית שתטפל בנושא החקיקה
2. ¯ ˜ Á Ó:  ועדת בהט המליצה על הקמת מאגרי מידע שיסייעו ה  במידע לעסק הקט  ה 

כי הרשות תיזו  פעולות מחקר שיהוו בסיס לפעילותה וייתנו תמונה , בתקנונה נאמר. במידע כולל
.  הוועד המנהל של הרשות היה ער לחשיבות מחקר וסקרי .על מצב  של עסקי  קטני  בישראל

הקמת יחידת מחקר וסקרי  שתשמש כלי בידי " הוא קבל החלטה על 2001בישיבתו מספטמבר 
עוד ". כלי כזה לא קיי  כיו  בישראל. לצור  קבלת החלטות מעקב ובקרה... קובעי המדיניות

. יחידה כזו לא קמה. ח" ש370,000 בס  2001על העברה תקציבית מיוחדת לש  כ  לשנת , הוחלט
לא : " בעניי  הקמת יחידת המחקר2003כ  נאמר בדוח מעקב על החלטות הוועד המנהל מיוני 

א  נקבל תוספת , On lineהצלחנו לממש יחידה אשר תספק נתוני  סטטיסטיי  ואשר תית  מידע 
 מכלל 7% שה  כ, י "אל המטברשות יש מידע על העסקי  הפוני  ". תקציב נוכל להשקיע ביחידה

מבדיקת משרד . אול  אי  בידיה מידע על כל העסקי  הקטני  במשק, העסקי  הקטני  במשק
ואי  גו, האחראי , כי ג  בידי המשרד אי  מידע כולל ומקי, על כל העסקי , מבקר המדינה עולה

ו כ  יש חשיבות כמ. למידע כולל על עסקי  קטני  חשיבות רבה בגיבוש מדיניות. למחקר בנושא
לביצוע מחקרי  בתחומי הפעילות הרלוונטיי  אשר בה  יש בעיות מדיניות מהותיות הדורשות 

על יחידה כזו לספק מידע מקי, איכותי ושימושי ליחידות השונות הנזקקות לו במהל  . פתרו 
וי על הרשות ועל המשרד לדאוג שמידע רלוונטי יהיה מצ, לדעת משרד מבקר המדינה. פעילות 

החלה , 2004ההנהלה החדשה שנכנסה לתפקידה בפברואר "בתשובת הרשות נמסר כי . ביד 
 ".ר"בהקמת יחידת מחקר באחריות היו

3. Ì È È ¯ Â · È ˆ  Ì È Ù Â ‚  Ï ˘  Ì È Ê ¯ Î Ó:   ועדת בהט בחנה את המצב החוקי לגבי מכרזי
 בפני כי, הוועדה הגיעה למסקנה. בישראל וכ  את מצבו של עסק קט  אשר מעוני  לגשת למכרז

והעיקריי  ה  היעדר מידע על מכרזי  , עסק קט  המעוני  לגשת למכרז ציבורי עומדי  קשיי 
, ערבויות נדרשות,  שנות ניסיו, וקשיי  במכרזי  עצמ  כגו  מחסומי  של מחזור מכירות קט 

 .יש העדפה בלתי מודעת של הגדולי  על פני הקטני , לדברי הוועדה. מספר עובדי  מינימלי ועוד
תדאג להפי- מפע  לפע  בקרב , לכשתקו , הוועדה המליצה מספר המלצות והציעה כי הרשות

העסקי  הקטני  את המידע על המכרזי  המוצעי  וליזו  תיקוני חקיקה אשר יקלו על עסקי  
כמו הקצאת מכרזי  בהיקפי  קטני  לעסקי  קטני  והקצאת נתח (קטני  להתחרות במכרזי  

כי גופי  אשר חלה עליה  , כמו כ  המליצה הוועדה). קטני  במחיר המכרזמסוי  ממכרז לעסקי  
כי הרשות , בתקנו  נאמר. חובת מכרז ידווחו אחת לשישה חודשי  לרשות א  נהגו על פי החוק

, מבדיקת משרד מבקר המדינה עולה. תפעל לכ  שעסקי  קטני  יזכו לנתח הול  במכרזי  ציבוריי 
בתשובת הרשות נמסר כי היא עשתה מספר . בתחו  זה לא יושמוכי מרבית מהמלצות הוועדה 

חיבור כל מער  "ופעלה לגבי הפצת מידע על מכרזי  על ידי " אי  לגשת למכרז"קורסי  שנושא  
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עוד מסרה ". במטרה להביא את המידע לבעלי העסקי ... הסיוע והעסקי  למקור מידע מסובסד 

ת כלי עיקרי ודומיננטי כדי להתמודד ע  בעיות הפעילות בחקיקה צריכה להיו"בתשובתה כי 
 ".המכרזי  כמקובל בארצות אחרות

‰ÏÂÚ ‰Î „Ú ¯Â‡È˙‰Ó , ‰„˘· ÚÂˆÈ·‰ ˙ÂÚÂ¯Ê Ï˘ ‰ËÓÎ ˙„˜Ù˙Ó ˙Â˘¯‰ ÈÎ)ËÓ‰"ÌÈ (
„¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ÈÚÂˆÈ·‰ ÚÂ¯ÊÎÂ . „Â„ÈÚÏ ˙ÂÈ È„Ó ˘Â·È‚ ‡Â‰ ÌÈ·Â˘Á‰ ‰È„È˜Ù˙Ó „Á‡ ÌÏÂ‡

˙ÂÓÊÈÂ ÌÈ˜ÒÚ .‰ÏÂÚ ÌÈ‡ˆÓÓ‰Ó ,¯‰ ÈÎ‰Ï‡ ÌÈÓÂÁ˙· ˙ÏÚÂÙ ‰ È‡˘ ËÚÓÎ ˙Â˘ . ˙Â˘¯‰
¯˜ÁÓ‰Â ˙ÂÈ È„Ó‰ ÈÓÂÁ˙· ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰Î „Ú ‰·˙È  ‡Ï ,‰˜ÒÚ ‡È‰Â ,

¯˜ÈÚ· ,ËÓ‰ ÏÂ‰È · ˙ÂÙ˙˙˘‰·"ÌÈ ,‰ÈÏÚ ÏÈË‰ „¯˘Ó‰˘ ˙ÂÏËÓ ÌÂ„È˜·Â Ì ÂÓÈÓ· ;
ÌÊÂÈ ÛÂ‚ Ï˘ „ÓÚÓ ‰ÓˆÚÏ ‰¯ˆÈ ‡Ï ˙Â˘¯‰ ‰˘ÚÓÏ ,È˘Ú‰ ˙‡ ÏÈ·ÂÓÂ ˙ÂÈ È„Ó ÚÈˆÓ‰ ‰È

ÂÈÏÚ ˙„˜ÙÂÓ ‡È‰˘ ÌÂÁ˙·.   
  לעסקי  קטני הקר 
 נובע מכ  שמערכת קטני  שחלק ניכר מהבעיות בתחו  המימו  של עסקי  , בהט מצאהועדת

 מתבטא בעיקר במחסור האשראיהקושי בתחו  . האשראי הקיימת אינה ערוכה לענות על צורכיה 
העסק הקט  מתקשה בגיוס . ירוובמחבזמינות האשראי , בקשיי נגישות למערכת, בביטחונות

 .ודרכי המימו  שלו מוגבלות, משקיעי  חיצוניי 
 הפעילה 1999 1993 ובשני ,  הייתה ערה למצוקת האשראי של העסקי  הקטני הממשלה

בנובמבר .  בערבות מדינהקטני באמצעות ארבעה בנקי  מסחריי  קר  למת  הלוואות לעסקי  
כדי לדו  בצעדי  הנדרשי  , )ההיגוי ועדת  להל  (   התכנסה הוועדה המנהלת את הקר2001

והיא תוקצבה ,  ההיגוי המליצה על הקמת קר  להו  חוזר בערבות מדינהועדת. 18להמש  הפעלתה
 עד אוגוסט 2002פעלה מאוגוסט , היא החליפה את קר  ההלוואות הקודמת. ח"ש מיליו  100 ב

הביקוש הנמו  .  בלבדח" מיליו  ש20  הלוואות בהיק, של כ100  אושרו כובמסגרתה, 2003
 . להלוואות 20 לא אטרקטיביי ומתנאי  19מתנאי ס, נוקשי , בי  היתר,  מהקר  נבעלהלוואות

 קר  הקמת על 200321החליטה הממשלה ביולי ,  סמ  הניסיו  שהצטבר בשתי הקרנות הקודמותעל
 250ההלוואות בקר  יהיה  שהיק, ,נקבע).  הקר  להל  ( הבנקי חדשה לעסקי  קטני  באמצעות 

;  תקצה הממשלה כפיקדו  בבנקי ח" מיליו  ש50 ו,  הבנקי יקצו ח" מליו  ש200: ח"מיליו  ש
הקר  תפעל על פי תנאי  ;  והצמדה וישמש ג  בטוחה להחזר ההלוואותריביתסכו  הפיקדו  יישא 

 החדשה הקר . 22תהחקלאות ופיתוח הכפר והתיירו, האוצר ומשרדי שיקבעו המשרד וקריטריוני 
י  שמפרס  מכרזבאמצעות בחירת הבנקי  לתפעול הקר  מתבצעת . החליפה את הקר  להו  חוזר

__________________ 
בדיוני . מינה ציבור שהמשרד ונציג ל"מהרשות ומהחשכ,  בוועדת היגוי היו נציגי  מהמשרדהחברי  18

 . ל" ולחשכת" התמלמשרדשהוא יוע  כלכלי חיצוני ,  השתת% ג  המתא דההווע
 .חריגה ממסגרת האשראי בבנק+אי, 20%+ עצמי גדול מהו  שיעור 19
 . ודרישת הבנקי  הייתה שיעבוד שוט% כללי,  לשנתיי  בלבדניתנה ההלוואה 20
 . 24.07.03+ מ569 ממשלה החלטת 21
 הקר  וג  לא מדיניותאות ופיתוח הכפר ומשרד התיירות אינ  שותפי  בקביעת  משרד החקלבפועל 22

 כי ההלוואות יינתנו ג  לעסקי  בתחומי ,עדת היגוי נקבעובו,  זאתע .  לפעולתהתקציבהקצו 
 .החקלאות והתיירות
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. 23 במכרז היא על שיעור המינו,והתחרות) ל"החשכ  להל  (החשב הכללי שבמשרד האוצר 
 .להפעיל את הקר '  נבחר בנק א2003 באוגוסט

ה בחמש שני  כולל דחיית פירעו  קר  עד העסק יפרע את ההלווא:  בקר תלהל  תנאי ההלוואו
על הלווה להציג . ההלוואה מיועדת למטרות שנקבעו בתכנית העסקית של העסק;  חודשי שישה
 70%והממשלה תית  ערבות בשיעור של ,  מסכו  ההלוואה30% ביטחונות בשיעור של עד לבנק

 העמידהיקדו  שהממשלה יוגבל הסכו  הכולל לגובה הפ, א  יחולטו ערבויות.  בודדתלהלוואה
 . לרשות הבנק

  התקבלו כ2004 ביוני מועד סיו  הביקורת בנושא ועד 2003 לפעול באוגוסט הקר  החלה מאז
 המסמכי  הדרושי  לטפל כלכמחצית הפוני  הגישו את ;  בקשות להלוואות מעסקי  קטני 3,000

 היו מצויי  30% וכ, נדחו 30% כ,  מ  הבקשות הללו40% ועדת האשראי אישרה כ. בבקשה
,  לעמידה בקריטריוני כפו," זוכה הקוד  כל"עסקי  מקבלי  הלוואות מהקר  בשיטת . בטיפול

, לנוכח הביקוש הגבוה לאשראי מהקר , המדינהלדעת משרד מבקר .  עדיפויותיללא קביעת סדר
  .למת  ההלוואותעדיפויות י סדרהיה מקו  שהמשרד יבח  את האפשרות לקבוע 

Í È Ï ‰Ë ‰  ‰ ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù È 
 את הבקשה ע  תכנית עסקית וע  דוחות כספיי  מבוקרי  לבנק עסק המבקש הלוואה מגיש בעל

 בבדיקה שעמדה בקשה. הבנק עושה בדיקת סינו  ראשונית. להצעהשל שלוש השני  שקדמו 
א  המתא  המלי- על מת  .  שיבצע בדיקה כלכלית של העסקכדי 24הראשונה מועברת למתא 

 נוספת הכוללת הזמנת מידע עסקי על מבקש ההלוואה כלכלית הבנק בדיקה עושה, ההלוואה
 את בדיקתו הוא מעביר את הבקשה לוועדת האשראי מסיי כשהבנק . מחברה המתמחה בכ 

הו  עצמי ,  תנאי  נוספי  למת  ההלוואה כולל ביטחונותקביעתלהחלטה על מת  ההלוואה ועל 
 . בעסקמניותה המשכורת של בעלי  על גובוהגבלה, שבעל העסק צרי  להעמיד

1. „ Â ˜ Ù ˙Ô ¯ ˜ ‰  מחלק עלולי  למנוע שמספר חסמי  , מבקר המדינה העלהמשרד:  
 :מהעסקי  להסתייע בקר 

)‡( ‰ ‡ Â Â Ï ‰  ˙ Ï · ˜ Ï  Û Ò  È ‡  ˙: Ô¯˜‰Ó ‰‡ÂÂÏ‰ Ï·˜Ï È‡ÎÊ Â È‡ ˜ÒÚ , Ì‡
¯Á‡ È˙Ï˘ÓÓ ¯Â˜ÓÓ ÚÂÈÒ Ï·È˜ Â˙˘˜·Ï ÂÓ„˜˘ ÌÈ ˘‰ ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· . ÚÂÈÒ ˙ÂÈ Î˙·

Â¯Á‡‰ÓÂ„ È‡ ˙ ÔÈ‡ „¯˘Ó‰ Ï˘ ˙ . ÔÂÁ·Ï ˙¯Â˜È·‰ ÍÏ‰Ó· ıÈÏÓ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
È‡ Ï˘ ‰È ˙‰ Ì‡- È„Ó ˙Ù¯Â‚ ‰  È‡ Ô¯˜‰Ó ‰‡ÂÂÏ‰ Ï·˜Ï È„Î È˙Ï˘ÓÓ ÚÂÈÒ ÏÎ ˙Ï·˜

Â˙Ó˜‰· È˙Ï˘ÓÓ ÚÂÈÒ Ï·È˜˘ ˜ÒÚÓ ÚÂ ÓÏ ‰ÏÂÏÚÂ25 ,Â˙ÂÏÈÚÙ ˙Ï„‚‰ ˙‡ ÔÓÓÏ .
 ¯·ÂË˜Â‡Ó ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ÓÏ Â˙·Â˘˙·2004 ÚÈ„Â‰ Î˘Á‰"Ï" : ˙¯Ú‰ ˙˜È„· ¯Á‡Ï

 ÌÈ·ÈÈÁ Ì È‡ Ì‰ ÈÎ Ô¯˜Ï ÌÈ ÂÙ‰ Ï˘ ¯È‰ˆ˙ Ï·˜Ï Ì‡˙Ó‰ ÛÂ‚‰ ˙‡ ÔÎ„ÚÏ Â˙ ÂÂÎ· ¯˜·Ó‰
˙ÂÈ˙Ï˘ÓÓ ˙ÂÈ ÎÂ˙· ÌÈÈ Â¯˜Ú ÌÈ‡ ˙ Â¯Ù‰ ‡Ï ÈÎÂ ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘ÓÏ ÛÒÎ ." 

__________________ 
ירושו מינו% פיננסי גדול יותר פ). העצמי והזר( ההו  כ"לסה המינו% הוא היחס בי  ההו  הזר שיעור 23

 . לנכסי יחסיתהלוואות רבות יותר 
 לבחו  את הבקשות לקבלת ותפקידו, ל" הוא יוע  כלכלי חיצוני הנבחר במכרז על ידי החשכהמתא  24

תואמת את אמות המידה ) הלווה( הקט  העסקהלוואות בחינה כלכלית ולבדוק א  פעילות הבנק כלפי 
 . ובי  הבנקל"שנקבעו בהסכ  שבי  החשכ

 עסק שפעל בהצלחה בתכנית החממות וזקוק להו  חוזר כדי לפתח את העסק אינו יכול לקבל :לדוגמה 25
 .סיוע מהקר 
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˙ )ב( Â Ï Ó Ú: ˜ÒÚ‰ È‚· ˙ÂÏÓÚ ÌÏ˘Ó Ô¯˜‰Ó ‰‡ÂÂÏ‰ Ï·˜Ó‰  .˙˜È„·Ó „¯˘Ó 

‰ÏÂÚ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó,ÎÒ ÈÎ Î˘Á‰ ÔÈ·˘ ÌÎÒ‰· Ú·˜ ˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ÌÂ"Ï ÔÈ·Â ˜ ·‡  ' ÔÈ· Ú 
1,200Ï -4,000˘ "Á26 .Ó ˜ÏÁ˙ÂÏÓÚ‰  ‰‡ÂÂÏ‰‰ ÌÂÎÒÏ Ì‡˙‰· ˙ÂÚ·˜ ,˙ÂÚÂ·˜ Ô˜ÏÁÂ ;

 ˘¯„  ˜ÒÚ‰ÌÏ˘Ï‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙Ï·˜ È ÙÏ ˙ÂÏÓÚ‰ ˙‡  .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï , È„Î
 ˙ÙÒÂ˙· ‰Ï‡ ˙Â‡ˆÂ‰˘˙Â‡ˆÂ‰‰ÏÓ ÂÚ ÓÈ ‡Ï ‰˘˜·‰ ˙ Î‰· ˙ÂÎÂ¯Î‰ Ô¯˜Ï ˙Â ÙÏ ÌÈÂÂ ,

 ‰ÓÈ˙Á ˙‡¯˜Ï˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓÏÚÎ˘Á‰ ÔÈ· ÌÈÙÒÂ  ÌÈÓÎÒ‰ "Ï ˙„ÚÂ ÔÁ·˙ ÌÈ˜ ·‰ ÔÈ·Â 
 Ï˘ ˙ÂÏÓÚ‰ ‰·Â‚ ˙‡ ÈÂ‚È‰‰ÌÈ˜ÒÚ ˙‡Â ÚˆÂÓÓ‰ ÔÓ ÌÈ Ë˜ ÌÈÓÂÎÒ· ˙Â‡ÂÂÏ‰ ÌÈ˘˜·Ó‰ 

 ˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙‡ ÏÂÏÎÏ ˙Â¯˘Ù‡‰¯ÊÁ‰·˘‡¯Ó ÌÂÏ˘˙ ÌÂ˜Ó· ÌÈ ˘ ˘ÓÁ Í˘Ó· ‰‡ÂÂÏ‰‰  . 
)‚( ‰ ˘ ˜ · ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Í ˘ Ó: ÔÓÊ‰ ÔÈ· ˜ÏÁ  ˜ÒÚ Ï˘ ‰˘˜·· ÏÙËÏ ˘¯„ ‰ 

˜ ·‰ Ï˘ ÏÂÙÈËÏ Ì‡˙Ó‰ Ï˘ ÏÂÙÈË‰ . Ô¯˜‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ÔÂ˘‡¯‰ ÔÂÚ·¯‰ ÛÂÒ·) ¯·Ó·Â 
2003 ( ‰ Á· ˙„ÚÂÈÂ‚È‰‰ Ï˘ ‰˘˜·· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ‰‡ˆÓÂ ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ Í˘Ó ˙‡ ‰ÂÂÏ 

·Â¯È˜· ˘„ÂÁ Í˘Ó 27 .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó˙‡ ·˘ÈÁ  ˙Â˘˜·· ÏÂÙÈËÏ ÚˆÂÓÓ‰ ÔÓÊ‰ 
· ‰ÙÂ˜˙¯·ÓËÙÒ 2003- È ÂÈ2004, Ï ÚÈ‚‰ ‡Â‰ ÈÎ ‡ˆÓ ÂÌÈ˘„ÂÁ ‰˘ÂÏ˘·Â¯È˜·  . ˙Ú„Ï

‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó , ÏÚ È‡¯˘‡‰ ˙„ÚÂÂ ÈÂ‚È‰‰ ˙„ÚÂ ˙‡ ÔÂÁ·ÏÌÈÎ¯„‰ ÔÓÊ ˙‡ ¯ˆ˜Ï 
˙Â˘˜·· ÏÂÙÈË‰ . 

)„( ˙ Â ‡ Â Â Ï ‰  ¯ Â ˘ È ‡ ·  ˙ Â Ù È ˆ ¯  ¯ „ Ú ‰: Î˘Á‰"Ï ¯È·Ú‰ ÔÂ„˜ÈÙ ˙‡ 
· ÂÓÎ˙Ò‰˘ ÔÂÓÈÓ ˙Â Ó È˙˘· Ô¯˜· ‰ È„Ó‰-50˘ ÔÂÈÏÓ "Á . ·˜Ú˘Â˜È·‰ ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï 

Ô¯˜‰ ·Èˆ˜˙ Ï„‚Â‰ ,Î˘Á‰Â"Ï Ï˘ ÌÂÎÒ· ˙È˘ÈÏ˘ ÔÂÓÈÓ ˙ Ó ¯È·Ú‰ 10˘ ÔÂÈÏÈÓ "Á. 
È ÙÏ ÔÂÓÈÓ ˙ Ó Ï˘ ‰¯·Ú‰ ÏÎ ÌÒ¯ÙÓÎ˘Á‰ "Ï ÔÂÓÈÓ‰ ˙ Ó ÏÂÚÙ˙Ï ˜ · ˙¯ÈÁ·Ï Ê¯ÎÓ 

‰˘„Á‰ . ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙˜È„·Ó‰ È„Ó‰‰ÏÂÚ ,‰ÈÈ ˘‰ ÔÂÓÈÓ‰ ˙ Ó ˙¯·Ú‰ È ÙÏ ÈÎ  ,Ò¯Ó· 
2004 , ‰˜ÈÒÙ‰‰ ¯˘‡Ï È‡¯˘‡‰ ˙„ÚÂ˙Â‡ÂÂÏ‰˘„ÂÁÎ Í˘Ó·  , ÔÂÓÈÓ‰ ˙ Ó ˙¯·Ú‰ È ÙÏÂ

˜ÈÒÙ‰ ˙È˘ÈÏ˘‰‰ ÏÂÙÈË‰ ˙‡ È‡¯˘‡‰ ˙„ÚÂ ˙Â˘˜··ÌÈÈ˘„ÂÁÎ Í˘Ó· ˙Â‡ÂÂÏ‰Ï  .
„ÚÂÓ· ·Èˆ˜˙ ¯„Ú‰Ó ‰Ú·  Ô¯˜‰ ˙ÂÏÈÚÙ· ‰˜ÒÙ‰‰ .‰‡ˆÂ˙ÎÔ¯˜‰ ˙„Â·Ú ‰ÚË˜  ÍÎÓ  ,

 ˘Â˜È·‰ ¯˘‡‰È˙Â‡ÂÂÏ‰Ï·¯ ‰È‰  .˘˜‰ ¯·„‰‰  ÏÚÌÈ˜ÒÚ ÂÏÏÎ˘ ˙‡ ‰‡ÂÂÏ‰‰ ˙Ï·˜ 
Ì‰Ï˘ ÔÂÓÈÓ‰ ˙È Î˙· Ô¯˜‰Ó. 

2. Ì È ¯ Â ‚ È Ù  Ï Ú  Á Â Â È האחרו  אמור ,  ובי  המתא ל" ההסכ  שנחת  בי  החשכפי על: „
המידע . יזמי  הכלולי  במדג  לאחר קבלת סיוע מהקר   שלהעסקיתעקוב אחר ההתקדמות ל

. דת ההיגוי באשר לפעילות הקר  את המתא  לצור  ייעו- לוועלשמששיצטבר במעקב אמור 
 כל שישה חודשי  ידווח הבנק לוועדת האשראי על כל ההלוואות שבתו  ,ההסכ  ע  הבנק קובע

לוועדת ההיגוי , למתא  כי , משרד מבקר המדינה עולהמבדיקת. בהחזריה שלוויה  מפגרי  
 פיגורי  עלהמידע א  , לדעת משרד מבקר המדינה.  אי  מידע מעודכ  על הלוואות כאלהל"ולחשכ

 לקשיי  ולנסות נקלענית  יהיה לנתח את הסיבות שבגינ  העסק , יועבר על ידי הבנק למתא  במועד
 ".  אִמתיזמ "לסייע לו ב

3. Ì È  Â ˙   ¯ ‚ ‡ Ó :את יאגור המתא  כי , ובי  המתא  נקבעל"הסכ  שנחת  בי  החשכב 
 במערכת הממוחשבת שיקי   על התכניות העסקיות שלה הלווי כל הנתוני  מהשאלוני  של 

 בבקשות אשר המתא  אמור היה לרשו  במערכת המופיעי חלק מהפרטי  . לצור  העניי 
 לא נית  לקבל תמונה כוללת על מאפייני  שוני  של ולפיכ , אינ  נרשמי  במלוא , הממוחשבת

  .ה בהתא ולכלכל את פעולותי,  המכירות והאזור שבו שוכ  העסקומחזורהפוני  לקר  כגו  הענ, 
__________________ 

 .ח" ש100,000+500,000 של בסכומי  שנותנת הקר  ה  בדר& כלל ההלוואות 26
 את כל המידע הנדרש על ידי המתא  והבנק מספק הטיפול בבקשה מבוסס על ההנחה שהלווה זמ  27

 .סמו& לבקשה
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 קשרי הגומלי  בי  שלושת הגופי  בעניי  הטיפול בעסק הקט 
משרד מבקר המדינה בדק א  מת  סיוע ממשלתי לעסקי  הקטני  באמצעות שלושה גורמי  

  . נפרדי  מגביל את פעילות הממשלה וא  העסק הקט  מקבל את השירות אשר דרוש לו
˙ Â ¯ „ ‚ ‰ 

חלק מההגדרות ;  קטני  פועל לפי הגדרות שונותכל אחד משלושת הגורמי  המטפלי  בעסקי 
כתוצאה מכ  . אינו כולל פרמטרי  רלוונטיי  לעסק הקט  היכולי  לשמש את מקבלי ההחלטות

להל  שלוש דוגמאות . הקריטריוני  שנקבעו לסיוע אינ  אחידי  אלא משתני  מגו, אחד לרעהו
 :לכ 

1. Ô Ë ˜  ˜ Ò Ú  ˙ ¯ „ ‚ ‰ : 
ת ו כ נ ו ח ה ת  ר ד ג עסק קט  הוא עסק .  עסק המעסיק עובד עד ארבעה עובדי עסק זעיר הוא: ה

בהגדרות .  עובדי 100 11עסק בינוני הוא עסק המעסיק . המעסיק חמישה עד עשרה עובדי 
 . החונכות אי  התייחסות למחזור המכירות או לבעלות

ת ו ש ר ה ת  ר ד ג  מיליו  5 עובדי  ע  מחזור מכירות עד 50עסק קט  הוא עסק המעסיק עד : ה
 עובדי  100 עסק המעסיק עד  עסק בינוני .  מהעסק בבעלות פרטית90%כאשר לפחות , ר לשנהדול

 .  מהעסק בבעלות פרטית90%כאשר לפחות ,  מיליו  דולר לשנה20ע  מחזור מכירות עד 
ר  ק ה ת  ר ד ג ומחזור המכירות השנתי שלו עד ,  עובדי 70עסק קט  הוא עוסק המעסיק עד : ה

 .ח" מיליו  ש22
2. „ ‚ ‰˙ Â „ Á Â È Ó  ˙ Â È Ò Â Ï Î Â ‡  ˙ הרשות בנתה לעצמה הגדרות לאוכלוסיות : ¯

בפרויקט החונכות ובקר  . בני מיעוטי , עולי  חדשי , חרדי , הוריות כגו  משפחות חד, מיוחדות
 . אי  כלל הגדרות לאוכלוסיות מיוחדות

3. È Ï Î Ï Î  Û  Ú  ˙ ¯ „ ‚ הרשות מגדירה ענ, כלכלי של עסק קט  לפי הסיווג הכלכלי : ‰
 12הקר  הגדירה ; בתכנית החונכות הגדירו ארבע רמות של ענפי כלכלה כאמור לעיל; ס"למשל ה

שכל אחד משלושה הגורמי  מגדיר באופ  שונה את הענ, הכלכלי שאליו , יוצא. תחומי פעילות
 .משתיי  העסק

, לקבוצות אוכלוסייה מיוחדות ולענ, ההגדרות השונות שניתנו על ידי שלושת הגורמי  לעסק קט 
 80עסק שבו מועסקי  , למשל, כ . עלולות לגרו  למת  שירות שאיננו עקבי ואופטימלי, הכלכלי

אול  א  יש לו בעיות מימו  הוא , י של הרשות"עובדי  יהיה זכאי לשירותי חונכות ולהדרכה במט
, עיתכ  שתכניות סיוע שונות יקבעו קריטריוני  שוני  לסיו, אמנ . לא יהיה זכאי להסתייע בקר 

במשרד ברשות ובקר  לא נמצאו , אול , בהתא  לתכליתה של כל תכנית ולמשאבי  המוקצי  לה
התוצאה היא . והמסקנה היא שמדובר בהבדלי  שרירותיי , הסברי  להבדלי  בי  ההגדרות

, לדעת משרד מבקר המדינה". מדברי  באותה שפה"שהגופי  המטפלי  בעסקי  קטני  אינ  
, לקביעת מדיניות,  למשתני  רלבנטיי  חשובה לקבלת תמונת מצב מהימנהקביעת הגדרות אחידות

  . ויש בה כדי להקל על העסקי  הזקוקי  לסיוע
Ô Ë ˜  ˜ Ò Ú  Ô Â Á · ‡ 

, מימו  ועוד, שיווק, ניהול: המצב הרצוי הוא שעסק הזקוק לסיוע יאובח  באופ  כולל מכל הבחינות
עסק קט  היה יכול לפנות באופ  בלתי , ורתבמצב ששרר בעת הביק. ויותא  לו סל סיוע אופטימלי

כאשר כל אבחו  , ואצל כל אחד מה  היה עליו לעבור אבחו , תלוי לכל אחד משלושת הגורמי 
הדבר עלול לגרו  לכ  . והתמיכה מוענקת לפי הנהוג בו, נעשה מנקודות המבט של אותו גו, תומ 
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,  יכול לפנות לקר  בבקשת סיועעסק, למשל. שעסק לא יקבל את כל הסיוע אשר אפשר לתת לו

ואילו , אול  ייתכ  שבנוס, לבעיות המימו  יש לעסק ג  בעיות ניהול, והקר  יכולה לאשר לו סיוע
, ג  כאשר עסק מודע לאבחנה שבי  הגופי  השוני . היה אבחו  אחד היו מאותרות כל בעיותיו

 משאביו עומס שאפשר היה הצור  לפנות לכל אחד מה  בנפרד ולעבור אבחו  בנפרד מעמיס על
  . לחסו 

È ‡-Ì È · ‡ ˘ Ó  ˙ ‡ ˆ ˜ ‰ ·  ˙ Â È Â Ù È „ Ú  È ¯ „ Ò ·  ˙ Â „ È Á ‡ 
הכלל הוא שכל הקוד  זוכה כפו,   ה  תכנית החונכות ה  הקר  אינ  פועלי  לפי סדרי עדיפויות 

ואלה באי  לידי , יצרה מעט סדרי עדיפויות משלה, לעומת זאת, הרשות. לעמידה בקריטריוני 
תפות העצמית של עסק הנעזר בחונכות מטע  המשרד ביישובי קו עימות ביטוי בסבסוד ההשת

אי  מדיניות , הכפופה למגבלות תקציב, כי בתמיכה הממשלתית, עולה. וביישובי  במגזר הלא יהודי
  . אחידה לתמיכה בעסקי  קטני  וכל גו, פועל לפי קריטריוני  שהוא החליט עליה 

Ú „ È Ó  È ¯ ‚ ‡ Ó  
א  אי  לה  יכולת ,  יש מאגר מידע על העסקי  המקבלי  ממנו סיועלכל אחד משלושת הגורמי 

או לפי מספר , א  העסק הוא חברה, משמעית את העסק לפי מספרו ברש  החברות לזהות חד
המאגרי  אינ  מאפשרי  לקבל מידע מלא על כל , לפיכ . א  בעל העסק פועל כיחיד, תעודת זיהוי

 על כל העסקי  הקטני  שקיבלו סיוע משלושת הגורמי  או מידע, הסיוע שקיבל עסק זה או אחר
היכולת לאחד את מאגרי המידע אינה מאפשרת לקבל ה  מידע פרטני על עסק יחיד ה   אי. הללו

  . מידע כולל
Ì È ˆ Ú Â È Â  Ì È Î  Â Á  ˙ Ï Ú Ù ‰ 

תפקיד היוע- הוא לייע- . ולתכנית החונכות יש מאגר של חונכי , י יש מאגר של יועצי "לכל מט
לכוו  את העסק לתחומי  שבה  הוא זקוק להדרכה ולבנות תכנית עסקית לצור  , מת עסקלגבי הק

מקצת . תפקיד החונ  הוא לעזור לעסק לבנות תכנית אסטרטגית ולסייע לו בניהולו. קבלת מימו 
קיי  דמיו  בי  , כלומר, ומקצת היועצי  שייכי  למאגר החונכי , החונכי  שייכי  למאגר היועצי 

ואז יתכ  שהסיוע שיקבל לא יהיה עקבי , ייתכ  שעסק יסתייע ה  ביוע- ה  בחונ . התפקידי 
 . מבחינה מקצועית או שתהיה בו כפילות מיותרת

ÔÈÈÙ‡˙Ó ·ÂË ˙Â¯È˘ ,¯˙È‰ ÔÈ· ,ÏÏÂÎ ÏÂÙÈË· ,ÛÈˆ¯Â ÊÎÂ¯Ó .‰ÏÂÚ ‰Î „Ú ¯Â‡È˙‰Ó , ÈÎ
È‡· ÔÈÈÙ‡˙Ó ÔË˜‰ ˜ÒÚÏ ˙Â¯È˘‰-˙Â„ÈÁ‡ ,‰Èˆ¯ËÒÈ ÈÓ„‡·Â ˙ÂÈÂÏÈÙÎ·˙¯˙ÂÈÓ  . ÌÓÂÈ˜

 ‡ÏÂ ˙ÂÈ¯ÂËÒÈ‰ ˙Â·ÈÒ  Ï˘ ‰„ÏÂ˙ ‡Â‰ ÔË˜ ˜ÒÚ· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈ„¯Ù  ÌÈÓ¯Â‚ ‰˘ÂÏ˘ Ï˘
ÔÂ Î˙ È¯Ù .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,ÔË˜‰ ˜ÒÚÏ ˙Â¯È˘‰ ÌÈÚ‚Ù  ÍÎÓ ‰‡ˆÂ˙Î ,

ÌÈ Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ „Â„ÈÚÏ ÌÈ ÙÂÓ‰ ÌÈÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰Ó ˙˜ÙÂÓ‰ ˙ÏÚÂ˙‰Â .ÍÎÈÙÏ , ÏÚ
‚È‡Ï ˙ÂÈÂ¯˘Ù‡ ÔÂÁ·Ï „¯˘Ó‰ ÌÈ·ÏÂ˘Ó ‰ÎÈÓ˙ ÈÎ¯ÚÓ Ï˘ ˙Â Â˘ ˙ÂÙÂÏÁÂ ÌÈ·‡˘Ó ÌÂ

ÌÈ Ë˜ ÌÈ˜ÒÚ· ‰ÎÈÓ˙‰ ˙ÂÈ È„Ó È„ÚÈ ˙‡ ¯˙ÂÈ· ‰·ÂË‰ Í¯„· Ì„˜˙ ¯˘‡ ÂÊ· ¯ÂÁ·ÏÂ.  
✯  
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‰˙ÏÚ‰ ÌÈ Ë˜ ÌÈ˜ÒÚÏ ÚÂÈÒ‰ ˙ÂÈ Î˙ ÏÚ ˙¯Â˜È·‰ , ‰ÎÈÓ˙‰ Í¯ÚÓ Ï˘ È Â‚¯‡‰ ‰ ·Ó‰ ÈÎ
ÌÈÓ¯Â‚ ¯ÙÒÓ ÔÈ· ÏˆÂÙÓ ‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÚ· È˙Ï˘ÓÓ‰ ,Ú „Á‡ „ˆÓ˘ ÍÎ ‡Ï ÔË˜‰ ˜ÒÚ‰ ÏÂÏ

Ï·˜Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ÚÂÈÒ‰ ÏÂÏÎÓ ˙‡ Ï·˜Ï , ÌÈ¯Â·Èˆ‰ ÌÈ·‡˘Ó· ÊÂ·Ê· ˘È È ˘ „ˆÓÂ
ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ÌÈ Â˘ ÌÈÙÂ‚Ï ˙Â ÙÏ ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈ˜ÒÚ‰ È·‡˘Ó·Â ˙ÂÈ Î˙Ï ÌÈˆ˜ÂÓ‰ . 

‰˙ÏÚ‰ ˙¯Â˜È·‰ , ÈÓÂÁ˙· ˙Â¯ËÓ ˙‚˘‰Ï ‰˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ‰Î „Ú ‰·˙È  ‡Ï ˙Â˘¯‰˘
¯˜ÁÓ‰Â ˙ÂÈ È„Ó‰ ,ÓˆÚÏ ‰¯ˆÈ ‡ÏÂÌÊÂÈ ÛÂ‚ Ï˘ „ÓÚÓ ‰ , ˙‡ ÏÈ·ÂÓÂ ˙ÂÈ È„Ó ÚÈˆÓ

˙„˜ÙÂÓ ‡È‰ ÂÈÏÚ ÌÂÁ˙· ‰ÈÈ˘Ú‰ .  



  


