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 הצעת חוק: היוון דמי אבטלה לשם פתיחת עסק

 :רקע

עסקים קטנים מוגדרים כעסקים שמחזורם השנתי אינו עולה על חמישה מליון שקלים. כיום, 

מכלל העסקים הרשומים בישראל. בנוסף, מגזר העסקים הקטנים  97.5%מהווים עסקים אלה 

 הישראלי.מהתעסוקה במשק  44%מהתוצר במדינה, ומהווה  44%תורם 

פעמים רבות העסק הקטן הינו המפלט התעסוקתי האחרון עבור אלו המבקשים להימלט מחיי 

אבטלה ועוני. מכאן שמצבו של מגזר העסקים הקטנים משפיע כמחולל צמיחה וכמקור ליצירת 

 מקומות תעסוקה.

על אף חשיבותם המרכזית למשק הישראלי, העסקים הקטנים נאלצים להתמודד עם חסמים 

החסם המרכזי העומד בפני עסקים ים המאיימים על היווצרותם, התפתחותם והישרדותם. רב

. העסקים הקטנים מתמודדים עם מציאות המאופיינת במחנק קשיי מימון ואשראי קטנים הינו

 העדראשראי, בו בזמן שהם אלו הזקוקים לאשראי יותר מכל. מחנק האשראי בא לידי ביטוי ב

שיעמוד לרשות  נאות בנקאי חוץ אשראי מערך היעדר, הבנקאית רכתהמע מצד מספקים פתרונות

ועוד. מחנק האשראי מונע הקמת עסקים  מיסוי דרישות בעקבות תזרים בעיות, עסקים קטנים

הקיימים ומציב אותם בסכנת  הקטנים העסקים של התחרות יכולת את מגבילקטנים חדשים, 

 קיום מתמדת.

ידי מתן מימון ירחיבו את הבסיס הכלכלי של המשק לפי מודל תמיכה ועידוד עסקים קטנים על 

ה"מיקרופייננס" )להלן: מימון זעיר( הנהוג ברחבי העולם. היתרון המרכזי הטמון במודל זה הינו 

ההזדמנות ליצירת מקומות תעסוקה עבור אלו אשר נפלטו ממעגל העבודה, ובכך להביא לצמצום 

 בכלכלת המדינה.העוני כמו גם להגברת מעורבות האזרח 

מכלל היזמים לצרכי  64%-יורו הינו סכום מספיק לכ 0444-ממחקרים שונים עולה, כי סכום של כ

פתיחת עסק. תכניות סיוע ממשלתיות לצרכי הקמת עסק או העסקה עצמית הינן היעילות 

 והאפקטיביות ביותר עבור אוכלוסיית המובטלים, ובמיוחד האוכלוסיות שהן הנפגעות העיקריות

 משוק העבודה אשר מופלות לרעה )כגון: נשים, מהגרים ובני מיעוטים(.

מטרת הצעת החוק הינה עידודם של מובטלים הזכאים לדמי אבטלה לחזור למעגל העבודה על ידי 

היוון קצבת הקמת עסק עצמאי או דרך העסקה עצמית. האמצעי המוגדר לכך בחוק זה הוא 

 יווי מקצועי לשם הפחתת הסיכון העסקי הכרוך בכך., הכפוף לפיקוח ולמתן סיוע ולהאבטלה

הצעת החוק תואמת את רוח החקיקה האחרונה, כפי שבאה לידי ביטוי בתיקוני חקיקה מהשנים 

)"חוק לרון"(, מסדיר  049לחוק הביטוח הלאומי. תיקון  004-ו 049האחרונות, ובעיקרם תיקונים 

נועד לאפשר ליזם הפותח עסק עצמאי  004מנגנון דומה עבור זכאים לקצבאות נכות, ותיקון 

 להקפיא את זכאותו לקצבת אבטלה, ובכך לעודדו לחזור למעגל העבודה.
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הצעת חוק זו, בדומה לתיקונים הנ"ל, מכוונת בעיקר לאוכלוסיות המובטלים בעלות קושי מיוחד 

ממעגל בחזרה והשתלבות בשוק העבודה, להן היוון קצבת האבטלה עשוי להיות מקפצה ליציאה 

 האבטלה.

התקיימה בישראל תוכנית נסיונית שמטרותיה היו דומות, אך לא צלחה. מניתוח  0996בשנת 

תכנית זו, עולה כי כישלונה נבע מהיעדר מעטפת ליזם המשתתף בתכנית. בכלל זאת, ליווי בלתי 

ץ התאמת התכנים המקצועיים ליזמים השונים. יש לציין כי בעקבות תכנית זו הומל-רציף ואי

להקים מערך ניסויי חדש בו יושקעו משאבים רבים יותר, בעיקר בתחום ההדרכה, כדי לבחון את 

 האפקטיביות של תכנית מסוג זה.

הצעת חוק זו באה לתקן את הליקויים בתכנית הקודמת, ולאפשר נקודת פתיחה חזקה יותר הן 

 מבחינה פיננסית והן מבחינת הליווי המקצועי, עבור היזמים.

תיקון החוק המוצע אינו דורש תוספת תקציב משמעותית למערך דמי האבטלה הקיים,  עם זאת,

 אלא מתבסס על סכום היוצא כבר כיום מקופת המדינה בצורת דמי אבטלה חודשיים.
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 :הצעת החוק

 . )ז(  064

 הגדרות (0)

  –בחוק זה 

הנקבע על ידי הוועדה כמוסמך להכשרת וליווי עסקי  גורם מקצועי –" המלווה"גורם 

 .ליזם

 להצעת חוק זו. 5, כפי שמפורט בסעיף המקצועית שתפקידההועדה  –"הוועדה" 

 .מבוטח אשר מבקש להשתתף במסלול הזכאות המוגדר בחוק זה –"יזם" 

עד להתחלת התוכנית  מהווניםשהיזם זכאי להם לפי חוק זה  דמי האבטלה –מענק" "

 .תקציב הקיוםוי כבני

 .הוועדהקורס בתוכן והיקף כפי שיקבע על ידי  –"קורס הכשרה" 

 מפורט בסעיפים המפורטים בחלק זה.המסלול ה -"מסלול הזכאות"

תקופה לה זכאי המבוטח לדמי אבטלה על פי חוק אשר לא תפחת  -"תקופת הלווי"

 מששה חודשים. 

 

 תנאים למועמדות למסלול הזכאות (2)

יש מועמדות למסלול הזכאות יהיה רשאי להג 058בפרק זה בסעיף  תוכהגדרמבוטח 

 הבאים: םתנאיבכפוף ל

 .לדמי אבטלה לפי חוק זה זכאות .0

 על היזם להיות בעל ניסיון תעסוקתי מצטבר של מעל שנתיים. .2

 

 מסלול הזכאות (3)

יזם יציג את הרעיון העסקי לוועדה, שתקבע האם היזם זכאי להשתתף  .0

פוטנציאל הרעיון העסקי אותו הציג היזם. במסלול הזכאות, בהתאם ל

במידה ונקבעה זכאותו להשתתף, יוצמד ליזם בשלב זה גורם מלווה כאמור 

 .6בסעיף 

פעמי דמי -באופן חדהיזם ישלם  מסלול הזכאותעל מנת להשתתף ב .2

 )"דמי רצינות"(. ש"ח 054השתתפות בסך 

הגורם  שליה יווי והנחיכנית עסקית שהוכנה בלהיזם יגיש לוועדה ת .3

 המלווה.

 כנית העסקית יתחיל היזם את מסלול הזכאות. אישרה הוועדה את הת .4

 

 קבלת המענק (4)

העברת הכספים יכולה להיעשות  .ליזםהמענק  ם כניסת היזם למסלול הזכאות יועברע

 .המלווהשל הגורם המקצועי בפעימה אחת או במספר פעימות, בהתאם לשיקול דעתו 
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 ווייהגורם המלווה והל (5)

יהיה מחויב להגיע לפגישות עם הגורם המלווה ולשתף פעולה באופן  היזם .0

 מלא במסגרת מסלול הזכאות.

(, 4)3 קטן לאחר אישור הוועדה כאמור בסעיףווי יתקופת הלבמהלך  .2

תתקיים לפחות פגישה חודשית אחת בין הגורם המכשיר לבין היזם, לשם 

כל המידע העסקי פיקוח וליווי העסק. על היזם להציג לגורם המלווה את 

 עוץ.יווי והייהדרוש לשם מתן הל

וף את כל המידע העסקי הנדרש לגורם המלווה לצורך שהיזם מחוייב לח .3

פיקוח והתקדמות במסלול הזכאות ולצורך בחינת תזמון המשך מעבר 

 הכספים.

ובתנאי שהיזם עמד בכל התנאים של מסלול הזכאות  ווייבסיום תקופת הל .4

ווי עסקי במסלולים המוקנים על ידי ימשך ליהיה היזם רשאי לקבל ה

 .כלכלההמשרד 

 

 תקציב קיום חודשי (6)

אם היזם זכאי לקבל תקציב  התוכנית העסקית על ידי הוועדה תקבע הוועדה ם אישורע

 . ההחלטה תנומק בכתב.ה באופן יחסי מדמי המענקכקיום חודשי אשר ינו

 

 היזם מטעם הפרות (7)

  –תיחשב אחת מאלה  ת מסלול הזכאותהפר .0

 דיווח מטעה לגבי נתונים בטרם אישור התכנית העסקית. .א

 גורםלוטף או היעדר שיתוף פעולה או מתן דיווח מטעה דיווח שמתן אי  .ב

 .המלווה

 .המלווההסמכות לקבוע הפרה לפי ס"ק )א( נתונה לגורם  .2

המאשרת בפני הוועדה  החלטת הגורם המלווהליזם נתונה זכות לערער על  .3

 ימים מקבלת הערעור. 7היה חייבת לדון בבקשה תוך תוזו 

ם ע .כתוצאה מהפרה תופסק זכאותו של היזם להשתתף במסלול הזכאות .4

 ,ין זכאי לקבל דמי אבטלה על פי חוק זהיהפסקת הזכאות ובמידה והיזם עד

 לחוק. 064למסלול הרגיל של קבלת דמי אבטלה לפי סעיף היזם יועבר 

בעלות התכנית  הזכאות במקרה של הפרה יחוייב היזםבמידה ויופסק מסלול  .5

 או תשלום חלקי. עד למועד ההפרה
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 מסלול הזכאותה סיום בטרם עת של (8)

ימליץ  ,ניצאל להצלחת העסקוטבמידה והגורם המלווה יהיה סבור שאין פ .0

די. הגורם המלווה יבפני הוועדה על סיום מסלול הזכאות ליזם באופן מי

 בכתב. מלצתוהינמק 

נתונה באופן סופי על סיום בטרם עת של מסלול הזכאות הסמכות להכריז  .2

 לוועדה.

ין זכאי לקבל דמי אבטלה על פי חוק ים הפסקת הזכאות ובמידה והיזם עדע .3

 לחוק. 064זה יועבר למסלול הרגיל של קבלת דמי אבטלה לפי סעיף 

 

 וועדת אישור (9)

נציג תוקם וועדה מקצועית המורכבת מ ף זהיישום הוראות סעי ךלצור .0

משרד הכלכלה  מטעםיועץ עסקי ו נציג לשכת התעסוקה, ביטוח לאומיה

 (.ובינוניים לעסקים קטנים סוכנות)ה

 הוועדה תמונה על ידי השר הממונה על חוק זה. .2

 

 

 


