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 הוועדה לשיפור הסביבה העסקית בישראל

הגדלת הצמיחה והפריון, לכמטרה לפעול, בין היתר, לה התכנית האסטרטגית של משרד האוצר שמה 
גזרת ממטרות אלו ובהמשך לירידה המתמשכת של ישראל הגברת התחרות והפחתת יוקר המחיה. כנ

לשיפור ועדת היגוי  11.07.2017הבנק העולמי, מינה החשב הכללי ביום  של Doing Business במדד
 . 1הסביבה העסקית בישראל

 הרכב הוועדה

 סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה. -מר מרדכי אלישע 

 ם, משרד האוצר.סגן הממונה על התקציבי -מר עופר מרגלית 

 סמנכ"לית אסטרטגיה ותכנון מדניות, משרד הכלכלה. -גב' מיכל פינק 

 סמנכ"ל שירות לקוחות, רשות המיסים. -מר שלמה אוחיון 

 מנהל רשות התקשוב הממשלתי, משרד ראש הממשלה. -נקאמר יאיר פר 

 ראש אגף בכיר טיוב רגולציה, משרד ראש הממשלה. -מר עמיחי פישר 

 
 את הוועדה:ליוו משפטית 

 ממונה תפקידים מיוחדים, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים -עו"ד ספי זינגר. 

 משרד האוצר.סגנית בכירה ליועץ המשפטי -עו"ד אפרת פרוקצ'ה , 
 

 מר מיכאל רבזין וגב' דריה פודשיבלוב ריכזו את עבודת הוועדה.

הילה אורן  וגב'נור חאיך שותפים נוספים מטעם חברי הוועדה שלקחו חלק בישיבות הוועדה: עו"ד 
קציבים במשרד האוצר, מר מהלשכה המשפטית במשרד האוצר, מר ניר אמסל ומר חזי כהן מאגף הת

מנהל  -ומר יוחאי ברנשטיין הממשלתיתקשוב הרשות חטיבת תכנון ואסטרטגיה במנהל  -שחר ברכה
 תחום רגולציה במשרד הכלכלה.

 זיו האפט.  BDOוץ של חברת במסגרת עבודתה, הוועדה נעזרה בשירותי הייע

 סמכויות הוועדה 

גיבוש תכנית עבודה לשיפור הסביבה העסקית בישראל, לרבות יעדים לקידום דירוג ישראל במדד 
 "עשיית עסקים" של הבנק העולמי, בסיוע נציגי הבנק העולמי ובשיתוף נציגי המגזר העסקי בישראל.

 מטרות הוועדה

 :ת הוועדההנחו את עבודשתי מטרות עיקריות 

שיפור הסביבה העסקית וקלות עשיית העסקים בישראל, תוך כדי צמצום הבירוקרטיה, התייעלות  .1
 ופישוט תהליכים בין המגזר העסקי לבין גופי הממשלה.

 של הבנק העולמי. Doing Businessשיפור הדירוג של ישראל במדד  .2

                                              
 כתב מינוי. -ראה נספח א' 1
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הטיפול  בירוקרטיה על בעלי עסקים.יובהר כי מיקוד עבודת הוועדה וסמכויותיה הינם בתחום הפחתת ה
משרד ראש אגף ממשל וחברה בהינו בהובלת  ממנו תהנובע הוהבירוקרטי הנטל הרגולטורי בהפחתת

 . 22.10.2014מיום  2118ו, בהתאם להחלטת ממשלה הממשלה ובתחום אחריות

צד יש , היא לבחון כיDoing Businessבמדד  דירוג ישראלמטרת הוועדה, מלבד הצורך לשיפור 
משרד ראש משרדי הממשלה בתחום והעשייה של למאמץ  ולהוסיף לתרוםשל הוועדה ביכולתה 
. יובהר כי ההצעות שבגוף המסמך נועדו לשפר ולייעל את בתחומי הרגולציה והבירוקרטיה ,הממשלה

הסביבה העסקית איתה בא במגע המגזר העסקי בחיי היום יום, מבלי לפגוע בסמכויות הקיימות של 
 השאינהוועדה רואה לנכון לעסוק בבירוקרטיה שאין מקורה ברגולציה ופים השונים הפועלים בתחום. הג

  .2118חלק מהמנדט שהוגדר בהחלטה 

 שיטת העבודה של הוועדהמתודולוגיה ו

 :מיפוי הבעיות והחסמים בפעילות הממשלה מול המגזר העסקי .1

מיפוי  שר יכולים לתרום ולסייע בתהליךבעבודת הוועדה את כלל הגופים והגורמים א לשלבבמטרה 
ש תכנית עבודה ומסמך המלצות אשר יביא לשיפור ניכר הבעיות והחסמים הקיימים וכן לגב
 :, הוועדה פעלה באופן הבאומשמעותי בסביבה העסקית בישראל

 קיום פגישות עם גורמים המשפיעים והמושפעים מהסביבה העסקית בישראל;  -

 התעשייה, תיירות, חקלאות, מסחר ושירותים, פארמה, קמעונאות,  מענפי נציגי המגזר העסקי
ארגונים מייצגים כגון התאחדות התעשיינים, איגוד לשכות נציגי , בעלי עסקים, יבואנים ויצואנים

  המסחר, לשכת העצמאים בישראל, לשכת יועצי המס, התאחדות המלונות ועוד.

   .נציגי מכוני מחקר ואקדמיה 

 די ממשלה וגופים ציבוריים המובילים ושותפים לתהליכים בירוקרטיים מול נציגים מטעם משר
 המגזר העסקי. 

באמצעות אתר אינטרנט ייעודי לקבלת  )"קול קורא"( פנייה לכלל בעלי העסקים והציבור הרחב -
רעיונות לצמצום הבירוקרטיה ושיפור התהליכים הקיימים מול הממשלה ושיתופה בבעיות, חסמים 

 ה ושיפור יכולת עשיית העסקים בישראל.חרת סביבה עסקית נווהצעות ליצי

ביצוע פאנל "שולחנות עגולים" עם חשבים במשרדי הממשלה להעלאת רעיונות לשיפור הסביבה  -
 העסקית בתחומי הפעילות של אגף החשב הכללי.

 השוואה בינלאומית וניתוח תהליכים ורפורמות שיושמו במדינות העולם לשיפור הסביבה עריכת -
ור הממשק בין הממשלה למגזר העסקי. ההשוואה כללה העסקית, הפחתת הבירוקרטיה ושיפ

להיבטי חקיקה, שיפור השירות והטמעת תרבות ארגונית "פרו עסקית" בקרב  התייחסות, בין היתר,
 גופי הממשל.

שו יצוין כי במהלך עבודת הוועדה, התקבלו פניות רבות מצד גורמים שונים במגזר העסקי אשר ביק
להופיע בפני הוועדה והביעו את רצונם להשמיע את דבריהם ולהשפיע לאור מצב הסביבה העסקית 

הוחלט לצאת בקול קורא לבעלי העסקים באמצעות אתר האינטרנט הייעודי שהוקם  בישראל. על כן
 כמפורט לעיל.
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פנימיים בנושאים  ישיבות במסגרתן הופיעו גורמים שונים והתקיימו דיונים 22הוועדה קיימה סך הכל, 
 .2השונים שעל סדר היום

 והמתודולוגיה לקביעתו: Doing Businessמיפוי וניתוח הדירוג של ישראל במדד  .2

של הבנק העולמי, עבודת  Doing Business-לצורך גיבוש מסמך המלצות לשיפור דירוג ישראל במדד ה
 הועדה כללה:

שאים הקשורים לתחומים הנמדדים במסגרת ת הממשלה )בעבר ובהווה( בנוומיפוי וריכוז של עבוד -
 מדד הבנק העולמי, לרבות החלטות הממשלה שהתקבלו בנושא.

קיום פגישה עם נציגי הבנק העולמי לקבלת רקע ופרטים על עבודת הבנק העולמי במסגרת גיבוש  -
 המדד, תוך התמקדות בדירוג של מדינת ישראל והיוועצות בדבר דרכי פעולה מומלצות.

 ת עם גורמים בממשלה שעסקו או עוסקים בנושאים הקשורים למדד.קיום פגישו -

-עבור כל אחד מ ניתוח של המתודולוגיה לקביעת הציונים ופירוט הפרמטרים המרכיבים את המדד -
וכן, ניתוח של מצב של מדינת ישראל בכל מדד בהשוואה  3המדד מתייחס אליהם התחומים 10

מול הגורמים הרלוונטיים  אי הוועדה בוצע תיקוףצלממ. SHIC4-ומדינות הלמדינות המובילות 
  במשרדי הממשלה.

סקירת חומרים מקצועיים וביצוע השוואה בינלאומית למדינות נבחרות, לרבות בחינת התהליכים  -
 והרפורמות שבוצעו במדינות לשיפור קלות עשיית העסקים. 

 גיבוש תכנית עבודה ומסמך המלצות לשיפור הדירוג של ישראל במדד. -

המלצות , רוכזו המדד מתייחס אליהם התחומים 10-בהתבסס על הסקירה והממצאים הנוגעים ל
  . לשיפור הדירוג של ישראל במדד הבנק העולמי, הוועדהאופרטיביות של 

 מבנה דו"ח הוועדה

 :פרקים לשלושה מחולק הוועדה"ח דו

 הקיים המצב ותיאור כלכלית סקירה -פרק א' .1

 נבחרות למדינות השוואה תוך, האחרון בעשור הישראלי המשק על כלכלית סקירהפרק זה כולל 
בדבר נטל  סקירה . כמו כן, מוצגתישראל למדינת הדומים ודמוגרפיים כלכליים מאפיינים בעלות

 בהפחתת הכלכלית לתרומההבירוקרטיה והשלכותיו על הכלכלה והמגזר העסקי, תוך התייחסות 
 . העסקית הסביבה ושיפור הבירוקרטי הנטל

יצירתה של סביבה עסקית נוחה במדינת ישראל, כפי  את , יתוארו החסמים והבעיות המונעיםבהמשך
 המגזר שבין והממשקיםבבירוקרטיה  התמקדות תוך, עבודתה במסגרת ומיפתהשהוועדה זיהתה 

 .השונים הממשלה לגופי העסקי

  

                                              
 .רשימת ישיבות הוועדה -ראה נספח ב' 2
 לדו"ח. 'חהניתוח המלא עבור כל אחד מהמדדים מופיע בנספח  3
4 SHIC- Small High Income Countries.מדינות קטנות בעלות תוצר גבוה לנפש. ראה נספח ג' לפירוט נוסף , 
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  הוועדה המלצות -ב' פרק .2

מהסקירה הבינלאומית שבוצעה לבחינה ולמידה  יפורטו עיקרי התובנות שעלו הראשון בחלק
 .מתהליכים ורפורמות שיושמו במדינות שונות בעולם

יוצגו המלצות הוועדה בתחום הבירוקרטיה ושיפור הסביבה העסקית כמענה לבעיות  בחלק השני
 הרוחביות והחסמים שמופו. 

  שלום המיסים.בתחום ת יכלול את המלצות הוועדה לשיפור הסביבה העסקית השלישי החלק

 יכלול את המלצות הוועדה לשיפור הסביבה העסקית בתחום הרכש הממשלתי.  הרביעי החלק

ורכש ממשלתי נכתבו תוך בחינה, תיאום והתייעצות עם רשות  מיסים תשלום בתחום ההמלצות כלל
 המיסים ומינהל הרכש הממשלתי, בהתאמה.

 Doingוג של מדינת ישראל במדדהדיריכלול את המלצות הוועדה לשיפור  החלק החמישי

Business של הבנק העולמי . 

 הוועדה לידי שנמסר המידע ועיבוד ריכוז על מתבססזה,  פרק במסגרתהמוצג  המידע כלכי  יצוין
 למתודולוגיה( 1) בסעיף המפורטים לשלבים בהתאם בעבודתה הקיפה אותם השונים הגורמים מכלל
 .הוועדה של העבודה ושיטת
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 הליםתקציר מנ
 

 עשיית מעודדתוסביבה עסקית נוחה . רמת החיים במשק תהמגזר העסקי הוא מקור לצמיחה והעלא
ידול בתעסוקה, בתוצר, תרומה לגכלכלה ורווחת החברה, תוך תורמת ומשפיעה באופן חיובי על העסקים, 

 ולהורדת יוקר המחייה. ברמת הפריון ובכושר התחרות של העסקים בארץ ובחו"ל

ת עסקים באה לידי ביטוי, בין היתר, בסביבה הרגולטורית במסגרתה העסק פועל והתהליכים קלות עשיי
כתוצאה מהתווית הן קיימת ונוצרת מדי יום  הבירוקרטיה .ולאורך חייהעסק הבירוקרטיים להם נדרש 

 דרישות הרגולציה והחוק. והן כחלק מהעמידה ב הוראות משרדי הממשלהונהלים 

חובות  :כגון ה העלות הישירה הנובעת מתהליכי העבודה מול משרדי הממשלהעלות הבירוקרטיה הינ
קיומה של בירוקרטיה  דיווח, הגשת בקשות וטפסים, קבלת היתרים, זמני המתנה, תשלום אגרות וכו'.
. יחד עם זאת, תקיןיעיל ומיסודה איננה דבר שלילי והעקרונות עליהן מושתתת נועדו לאפשר קיום מינהל 

 תחרותפוגע ב ,היזמות והחדשנותרמת מוריד את משק, ה בצמיחההפריון ורטי עודף מקטין את נטל בירוק
 . במשק יוקר המחיהלהעלאת  ותורם, בין היתר,

משקיעים ופתיחת עסקים, הפחתת הנטל משיכת בעידן הכלכלה הגלובלית והתחרות בין המדינות על 
ותי לקידום התחרות והאצת הצמיחה. לאור מעהבירוקרטי ויצירת סביבה עסקית נוחה מהווים מרכיב מש

מדי שנה רסם ולפמדינות  190-בהבנק העולמי למדוד את קלות עשיית העסקים  החל 2002משנת  זאת,
תהליכים באמצעות תבחינים של ה עשיית העסקיםקלות המשקף את  Doing Business-את מדד ה

  העסק. ילאורך חי ,שוניםהבתחומים המגזר העסקי מול הממשלה  הבירוקרטיים להם נדרש

ובדו"ח "קלות עשיית העסקים" החל הבנק העולמי לכלול גם את מדינת ישראל במדד עשור האחרון ב
ה של מדינת ישראל במדד ז דירוג .54 דורגה ישראל במקום ,2017שנת המסתמך על נתוני הבנק העולמי 

 5-מקומות ב 21של מצטברת  וירידה לאורך השנים ותתדרדרהוא תוצאה של ה Doing Business-ה
 . 2009מקומות משנת  25שנים האחרונות וירידה מצטברת של ה

להפחתת הנטל הבירוקרטי  2009החל משנת לפעול אשר הכירה בחשיבות הנושא, החלה ממשלת ישראל 
מינוי וועדות בין משרדיות לטיפול בנושאים , באמצעות החלטות ממשלה ושיפור דירוג ישראל במדד

החלה הממשלה בנוסף על אלה,  .זמות ורפורמות בתחומים וענפים ספציפייםועשרות יוהובלת השונים 
תכנית לפעול לטיוב הרגולציה באמצעות אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה אשר אמון על 

בעלות הבירוקרטיה  25%והפחתה של  טיוב רגולציהללהפחתת הנטל הרגולטורי הכוללת תכנית  החומש
במסגרת תהליכי  (RIAתהליך של הערכת השפעות רגולציה חדשה )כן הטמעה של ולה במשרדי הממש

  .22.10.2014מיום  2118בהתאם להחלטת ממשלה  חקיקה ראשית ומשנית

אחת הטענות המרכזיות שעלו במהלך הפגישות של הוועדה עם נציגי המגזר העסקי, כך, יש לציין כי  לצד
 ואי מתן ,בירוקרטיה מסורבלת ומורכבת מצד משרדי הממשלהל היא בנוגע העסקימצד נציגי המגזר 
  .הבירוקרטיה על הפעילות העסקיתהשלכות הכלכליות של משקל מספיק ל

לשיפור הסביבה ועדת היגוי  11.07.2017ביום מר רוני חזקיהו  החשב הכלליהקיים, מינה המצב על רקע 
 :דההנחו את עבודת הוועשתי מטרות עיקריות  .העסקית בישראל

וצמצומם  בירוקרטיה איתור חסמישיפור הסביבה העסקית וקלות עשיית העסקים בישראל, תוך כדי  .1
 בין המגזר העסקי לבין גופי הממשלה.שהתייעלות ופישוט תהליכים  באמצעות

 של הבנק העולמי. Doing Businessשיפור הדירוג של ישראל במדד  .2
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אותם כוללת של החסמים הבירוקרטיים ואחרים ומקיפה ייחודיות דו"ח הוועדה באה לידי ביטוי בסקירה 
 ציבורהכלל והמגזר העסקי, נציגי האקדמיה, נציגי הממשלה  מטעםמייצגים ארגונים בעלי עסקים,  הציגו

. על הנעשה בעולם סקירה בינלאומיתלצד ביצוע ( באמצעות אתר אינטרנט ייעודי "קול קוראבמסגרת ")
רבות מצד גורמים הפניות קורא" לציבור התקבלה בין היתר על רקע ה יצוין כי ההחלטה בפנייה ב"קול

שונים במגזר העסקי אשר ביקשו להופיע בפני הוועדה והביעו את רצונם להשמיע את דבריהם ולהשפיע 
 . מצב הסביבה העסקית בישראל נוכח

ם המרכיבים את המדדי 10ניתוח מלא ומקיף של  וכן ביצוע מצב הקייםבעיות בה מיפויכל אלו שימשו ל
  .Doing Businessדירוג ישראל במדד 

בעיות עיקריות בפעילות הממשלה הגורמות לעודף הבירוקרטיה ומעכבות יצירתה הוועדה זיהתה מספר 
 :, ובהןשל סביבה עסקית נוחה בממשק מול גופי הממשלה השונים

עדר גורם אחד יה -תהעסקי הסביבה לשיפור הממשלה משרדי בפעילותחוסר אחידות והיעדר תיאום  .1
 תכנון וקביעת יעדים ברורים ומדידיםתוך סדרי עדיפויות בעל ראייה כוללת ומתכללת המתווה 

 הנגזרים דווקא)לאו הקיימים העסקיים מדיניות אחידה לצמצום בירוקרטיה בכלל התהליכים ו
 ם מובנה בין גורמי הממשלה אשר עוסקים כבר כיום בנושא., תוך תיאו(מרגולציה

 הנגשת ואופן טכנולוגיתה תוהתשתי, מיחשוב ביכולות אחידות חוסר -ולוגיה ודיגיטציהטכנ .2
 המקוונים לתהליכים בנגישותבין משרדי הממשלה קיימת שונות  להיום נכון .והמידע השירותים
חלק בבייחוד בתהליכים חוצי משרדים.  ניכרת, אשר העסקי המגזר מולהדיגיטלי  והממשק

ית ללשכת זנדרשים להגעה פי עדייןבעלי העסקים ש כך דיגיטלית הונגשו אל השירותים םמשרדיהמ
 השירות והגשה ידנית של מסמכים וטפסים.

הרואה את המגזר  "פרו עסקית" ותפיסת שירות אחידה בקרב משרדי הממשלההעדר תרבות ארגונית  .3
 של כלכליותה עלויותלגבי ההמשרדים  שלמספקת  מודעות חוסרוה העסקי כ"לקוח" התורם לכלכל

 .העסקי המגזר על והשפעתןהחלטות 

והשפעתה  המגזר העסקימול שיטתית ומסד נתונים עדכני בדבר פעילות הממשלה  מחסור במדידה .4
לא קיימת מדידה שיטתית וניתוח נתונים שוטף או מדד לבירוקרטיה של  - על הכלכלה והמשק

  י.משרדי הממשלה ויחידות הסמך אשר נותנות שירות למגזר העסק

לטיפול וריכוז הפניות  אחת היעדר מנגנונים ליצירת דיאלוג קבוע עם המגזר העסקי וכתובת מרכזית .5
, לרבות מנגנוני ערעור והשגה מובנים בתוך משרדי הממשלה למענה והבעיות שעולות מהעסקים
 .החלטות שהתקבלו בגינם בדבר ממשלהמשרדי ה בעלי העסקים לבין בין במצבים של חילוקי דעות

של הבנק העולמי מצאה הוועדה כי, בנוסף  Doing Businessשיפור הדירוג של ישראל במדד לגבי 
לבעיות המנויות לעיל, הבעיה העיקרית היא היעדרו של גורם מוסמך לניהול הקשר עם הבנק העולמי 

  של הבנק העולמי. Doing Business -לעניין מדד ה םוהמשרדים הרלוונטיי

 תתכללאשר  הכללי החשב בראשות עליונה "ליםמנכ ועדת להקים היא וועדהה של העיקרית המלצהה
תוך בראייה כלכלית ועסקית  בתחום מדיניות אחידה תקדםוהעשייה בתחום שיפור הסביבה העסקית  את

 . תכניתממשלתית כלל עבודה תכנית באמצעות  הגדלת הפריון, הצמיחה הכלכלית והורדת יוקר המחייה
צירת סביבה דים לשיפור הממשק בין המגזר העסקי לממשלה, הפחתת בירוקרטיה וייע עבודה זו תכלול

 משרד הכלכלה ,משרד ראש הממשלהחבריה יהיו המנהלים הכלליים של . עסקית מתקדמת ומובילה
 . רשות המיסים ומנהל ממונה על התקציבים במשרד האוצרה, משרד המשפטיםו
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במשרדי  המקצועיות היחידותו השוניםיגי הממשל נצאלו יכולת השפעה על  םימרכזי מטהגופי ל
הרגולציה  השפעתמתוקף תפקידם ופעילותם. כמו כן, גופים אלו בעלי ראייה כוללת בדבר הממשלה 

  .במשק הכלכלית הפעילותוהבירוקרטיה על 

די לדיוני הועדה יצורפו נציגים רלוונטיים מטעם משרלנושאי הדיון והסוגיות שעל הפרק, לצורך ו בהתאם
צוותי משנה הכוללים מומחים מקצועיים וכן הועדה תמנה  הממשלה או מומחים חיצוניים מקצועיים

 ומשרדי ממשלה נוספים.

ו של פורטל ממשלתי ואזור אישי לעסקים במרחב הדיגיטלי הקמתלקדם את המלצה מרכזית נוספת היא 

של מידע ושירותים לעסקים  להנגשה מקוונת ישמשו ,מגזר העסקיעבור ה One Stop Shop אשר יהווה
, בשיתוף עם רשות התקשוב מול הממשלה. לצורך כך, הוועדה ממליצה כיועדת המנכ"לים העליונה

 , תוךתפעל אל מול מנהלי המשרדים ויחידות הסמך לצורך רתימתם לנושא באופן מיידי הממשלתי, 
 ,ם השוניםהגורמים המעורבי קביעת סדרי עדיפויות בעלייה לאוויר של השירותים השונים, תיאום בין

 .לעסקים יעלו במסגרת תהליך הקמת הפורטל והאזור האישיהשונות ככל ו סוגיותומתן מענה ל

ההמלצה העיקרית של הוועדה הינה למנות  ,Doing Business -דירוג ישראל במדד ה במסגרת שיפור

הבנק  עםהשוטף  ניהול הקשרו Doing Businessמדד החשב הכללי כגורם האחראי על  אגף את
העולמי ומול הגורמים הרלוונטיים למדד וריכוז פעילות הממשלה בכל הנוגע לשיפור הדירוג של מדינת 

 ישראל בתחומי המדד השונים, בתיאום עם גורמי הממשלה הרלוונטיים. 

, אשר להערכת Doing Business-המדדים המרכיבים את מדד ה 10המלצות אופרטיביות לכל ח "דוב
לקראת דו"ח הבנק העולמי לשנת וועדה יישומן צפוי לשפר את ציון ישראל במדד הבנק העולמי חברי ה
2019. 

אשר עלו  בתחום תשלום המיסים והרכש הממשלתיבנוסף להמלצות אלו נכללו בדוח גם המלצות 
ויש בהם כדי להביא לשיפור הסביבה  במסגרת דיוני הוועדה על ידי הגורמים השונים שהופיעו בפניה

 העסקית וקלות עשיית העסקים בישראל.  

המלצות הוועדה מהוות הצעה למתן מענה לבעיות הרוחביות והחסמים הקיימים בסביבה העסקית כלל 
בישראל ובממשק של משרדי הממשלה מול המגזר העסקי ומתבססות, בין היתר, על דוחות וועדות עבר, 

 עדה על ידי הגורמים השונים שהופיעו בפניה. הסקירה הבינלאומית שבוצעה והמידע שהוצג והועבר לוו

 הפועל קבוע מנגנון והגדרתח המלצות הדו"צוותי יישום לבחינה וקידום של  הוועדה סבורה כי הקמת
עים על מדד עשיית ימים המשפהפחתת הבירוקרטיה למגזר העסקי והגור בנושאי מתמיד ושיפור לבחינה
ודת ר הסביבה העסקית והפחתת הנטל הבירוקרטי בעביש בהם כדי לתרום משמעותית לשיפו ,העסקים

 ריון, הצמיחה הכלכלית והורדת יוקר המחייה.הממשלה, דבר שיביא להגדלת הפ

יצוין כי המלצות הוועדה מתייחסות לפעילותם של גופי הממשלה. יחד עם זאת, ישנם גורמים נוספים 
שראל כגון המוסד לביטוח לאומי, בממשק עם המגזר העסקי ומשפיעים על הסביבה העסקית ביהבאים 

רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים ועוד. הירתמותם של גופים אלו לתהליכי שיפור הסביבה העסקית 
וצמצום הבירוקרטיה ושיתוף הפעולה עם גופי הממשלה בהפחתת הנטל הבירוקרטי בתהליכים משיקים, 

 אל.מהווים נדבך נוסף ומשמעותי בהקלה על עשיית העסקים בישר

היות והתכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי והבירוקרטי מובלת ע"י מנכ"ל משרד יובהר כי, 
, המלצות הדו"ח 22.10.2014מיום  2118רה"מ ונמצאת בתחום אחריותו בהתאם להחלטת ממשלה מס' 

, ייושמו 2118הנוגעות להחלטת ממשלה מס'  הוועדה העליונה המופיעה בדו"חשתוביל והמלצות 
 בהסכמת מנכ"ל משרד רה"מ.
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 סקירה כלכלית ותיאור המצב הקיים
 
 

תמונת מצב -המשק הישראלי והסביבה העסקית בישראל  

תיאור המצב הקיים -חסמים ובעיות בסביבה העסקית בישראל  

 

  



 12 
 

 תמונת מצב -בישראל והסביבה העסקית המשק הישראלי

 המשק הישראלי

-ראלי התאפיין בצמיחה מהירה בהשוואה בינלאומית, בקצב ממוצע של כבעשור האחרון המשק היש
לצד ירידה  בכוח העבודה בשנה. במקביל, נרשמה בעשור האחרון עלייה בשיעור ההשתתפות 3.8%

 . 4%-בשיעורי האבטלה לרמת שפל היסטורי של כ

 התפתחות התוצר המקומי הגולמי בישראל בעשור החולף, שיעור צמיחה שנתי

 

 BDOהלמ"ס ועיבודי : מקור

נרשמה צמיחה מתונה יותר בקרב מדינות הדומות לישראל ואף נרשמה בהן עלייה ברמת אלו בשנים 
 האבטלה.

 2016-2010בשנים  OECD-שיעור הצמיחה הממוצע במדינות ה

 

 BDOועיבודי  OECDמקור: 

-מגזר זה אחראי לכ המגזר העסקי מהווה את מנוע הצמיחה של הכלכלה והמקור לעלייה ברמת החיים.
אלף עסקים קטנים  560-ממנו נובעים מתרומתם של כ %356-, וכ5מהתוצר המקומי הגולמי %74

לעסקים הקטנים והבינוניים בישראל חשיבות מכרעת לתעסוקה, והם אחראים להעסקתם של  .7ובינוניים

                                              
 16.04.18-לפי נתוני חשבונאות לאומיים של הלמ"ס שפורסמו ב 2017נתוני  5
 15.11.17-של סקר ענפי הכלכלה של הלמ"ס, פורסם ב 4תוני הערך המוסף של העסקים, לוח , לפי נ2014האומדן חושב עבור נתוני  6
, 2017משרות שכיר, כולל עצמאים וחברות שאינם מעסיקים שכירים, נתוני השנתון הסטטיסטי לישראל  100, עסקים עד 2016נתוני  7

 13.09.17-פורסם ב
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בקצב שנתי ממוצע צמח התוצר של המגזר העסקי  2016-2010בשנים  .8במגזר העסקי מהשכירים %60-כ
 . 3.8%של 

כי פריון העבודה בישראל הינו בין  עולההשוואה בינלאומית מ, של התוצר על אף קצב הצמיחה המהיר
  .OECD-הנמוכים בקרב מדינות ה

 , השוואה בינלאומית2016-1995בשנים התוצר לשעת עבודה  -דה פריון העבו

PPPs 2016USD,  

 .BDOועיבודי  The Conference Board Total Economy Databaseמקור: 

ישראל ממוקמת  ,SHIC9-מדינות ה כאשר בוחנים את הפריון במדינות הייחוס הרלבנטיות לישראל,
במקום האחרון במונחי פריון העבודה. כלומר, בעיית הפריון אינה נובעת מהיותה של ישראל מדינה 

מתאפיינות ברמת פריון  חינת גודל הכלכלהמבמדינות ההשוואה הרלוונטיות  . להיפך,קטנה יחסית
 גבוהה ביחס לממוצע המדינות המפותחות.

 7201בשנת  BDO SHIC-התוצר לשעת עבודה במדינות ה -פריון העבודה 

PPPs 2016USD,  

 

 .BDOועיבודי  The Conference Board Total Economy Databaseמקור: 

 רמת את לשפר מדינה של יכולתה. הכל כמעט הוא רוךהא בטווח אבל, הכל חזות אינו העבודה פריון"
 .  10(1994Krugman ,)" העבודה פריון את לעלות ביכולתה לחלוטין כמעט תלויה זמן פני על שלה החיים

                                              
 , הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.2017שראל דו"ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים בי 8
9SHIC  - Small High Income Countries .נוסף. לפירוט 'גראה נספח , מדינות קטנות בעלות תוצר גבוה לנפש 

10 Krugman, Paul (1994), The Age of Diminishing Expectations, The MIT Press. 
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פריון העבודה מבטא את כושר הייצור של המשק בהתחשב בסך התשומות שברשותו. ככל שהפריון 
ל שהפריון צומח בקצב מהיר יותר, רמת החיים עולה מהר גבוה יותר, ההכנסה לנפש גבוהה יותר, וככ

 רמת על ישיר באופן משפיע והפריון מאחר משמעותיות כלכליות מאקרו השלכות בפריון לפערים. 11יותר
דרך השפעה על רמת השכר במשק ועל השירותים הציבוריים שהמדינה  ,זאת, בין היתר .במדינה החיים

 יכולה להציע לתושביה.

 עם. החיים ברמת ולשיפור המשק לצמיחת עיקרי מנוע מהווה בפריון הגידול, המפותחות נותהמדי בקרב
. 12המובילות מהמדינות ובחלק בישראל העסקי במגזר בפריון בגידול קיפאון נוצר האחרונות בשנים, זאת

 ההתפתחויות ניתוח. בלבד הון ומלאי תעסוקה של בהתרחבות מקורה במשק שהצמיחה היא המשמעות
 ופריון שכר בעלי בענפים נוצרו מהמשרות שליש משני למעלה האחרונות בשנים כי מעלה העבודה וקבש

הצטרפות  .כישורים רלוונטיים מעטים ותבעל אוכלוסיותהצטרפות לכוח העבודה של זאת, עקב . נמוכים
וויון ש-ומצמצמת אי שלהם למעגל העבודה היא מבורכת, מרחיבה את יכולת ההשתכרות אלואוכלוסיות 

 במשק אך מנגד גם שוחקת את פריון העבודה הממוצע. 

 העסקי התוצר צמיחת הרכב

 .2016לבין מחצית שניה  2017* שיעור שינוי בין מחצית ראשונה  הראשי הכלכלן אגף עיבודי, ישראל בנק"ס, למ: מקור

הגורמים ניתן למנות  הספרות הכלכלית מזהה מספר גורמים המשפיעים על רמת הפריון והשינויים בו. בין
 יעילות הניצול של גורמי הייצור.וי ההון הפיזי, הרמה הטכנולוגית את רמת ההון האנושי במשק, מלא

דרך הבירוקרטיה,  ,היתר בין, סביבת הפעילות העסקית הוא הפריון רמתגורם נוסף המשפיע על 
 . 13הרגולציה ומערכת החוק

יים בישראל תלוי בשיפור הפריון. רמת הפריון הנמוכה בראייה צופה פני עתיד המשך שיפור ברמת הח
ות ימהווה חסם עליון לצמיחת המשק בשנים הקרובות. השיפור בפריון לא יבוא מעצמו, והוא תלוי מדינ

 ים להעלאת רמת הפריון. אחד מהצעדהוא הקטנת הנטל הבירוקרטי המוטל על המגזר העסקי ממשלתית. 

  

                                              
 .2015לה ומדיניות, מרכז טאוב חברה, כלכ –רגב וברנד, דוח מצב המדינה  11
להרחבה ראו סקירה בנושא "הקפאון בפריון המגזר העסקי":  12

pdfhttp://mof.gov.il/chiefecon/economyandresearch/doclib/skiracalcalit_01102017. 
 .2017, מכון אהרון למדיניות כלכלית, 2017צבי אקשטיין ואביחי ליפשיץ, אסטרטגיה לצמיחת המשק  13
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 הסביבה העסקית בישראל

וקצב שינויים מואץ. על כן, הסתגלות  חדשנות טכנולוגית ,גלובליזציהכיום ב ןמתאפיי סקיםעולם הע
על מנת לשמור על היתרון התחרותי  חשיבה חדשנית ואימוץ הקידמה, הינם קריטייםמהירה לשינויים, 

 עסק בפרט והמגזר העסקי בישראל אל מול מדינות העולם בכלל.השל 

המשפיעים על דרך פנימיים וחיצוניים מכלול גורמים היא תוצר של  בה מתנהל העסקהסביבה העסקית 
תהליכים הבירוקרטיים להם הסביבה הרגולטורית שבא העסק פועל ול .ם של העסקיםוהתנהלות םפעולת

ת בעידוד הוא נדרש לאורך חיי העסק, בין היתר מול גופי הממשלה והרשויות, וכן למעורבות הממשלתי
 ת על פעילותו.ומהותי ותעהצמיחה של העסקים, השפ

, נולוגיהוהטכהחדשנות הנמצאת בקדמת  Start Up Nation-למרות היותה של מדינת ישראל ה
המגזר העסקי  מולהסביבה העסקית בישראל בכל הנוגע לתחום הרגולציה, הבירוקרטיה וההתנהלות 
 ורך השנים. אינה מותאמת לתקופה הנוכחית ומפגרת אל מול קצב השינויים והמגמות במשק לא

מצב זה משתקף בדירוג הנמוך של  מדינת ישראל סובלת מנטל בירוקרטי גבוה בהשוואה בינלאומית.
ישראל במדדים העולמיים השונים האומדים את נטל הבירוקרטיה והרגולציה המוטל על העסקים 

 190וך מת 54של הבנק העולמי ישראל דורגה במקום  2018לשנת  Doing Business-במדינה. במדד ה
הבוחן את  OECD-של ה PMR-. גם במדדים נוספים כגון מדד הOECD-מבין מדינות ה 30מקום בו

מדורגת בין המקומות ישראל  ,רמת שליטת המדינה במשק, חסמים ליזמות וחסמים לסחר והשקעות
 .OECD-מדינות ה האחרונים בקרב

של יזמים לתחומים רבים. כלכלית, הנטל הבירוקרטי מהווה גורם מעכב לעשיית עסקים וחסם לכניסתם 
את כושר התחרותיות של ישראל מקטין והנטל הבירוקרטי הינו מעין מס המוטל על הפעילות העסקית 

עודף הבירוקרטיה מגביר את אי הוודאות בעשיית עסקים ובא לידי ביטוי בעלויות  בשווקי העולם.
 כספיות ובזבוז זמן הן מצד בעלי העסקים והן מצד המדינה.

זמן ומשאבים להתמודדות עם קשיי  להשקיעהבירוקרטיה משיתה עלות עודפת על העסקים הנדרשים 
משלמי המיסים, המממנים את הפעילות אזרחים, עודפת לההעלות  נוספת היאהבירוקרטיה. עלות 

ת על המגזר והבירוקרטית, הכרוכה בהעסקה לא יעילה של עובדים במגזר הציבורי. העלויות המוטל
למעשה העלויות הישירות של הנטל הבירוקרטי. אך עלויות אלו זניחות  ןהינועל משלמי המיסים העסקי 
 העקיפה הנובעת מנטל בירוקרטי. עלות ליחסית 

 בחלק מהמקרים מהווה גורםפעילות יזמית, הרחבת פעילות עסקית קיימת, ו מכביד עלהנטל הבירוקרטי 
אלו מביאים לעלייה ביוקר המחייה,  כלם ובינוניים. לסגירתם של עסקים קיימים, בעיקר עסקים קטני

פוגעים בצמיחת המשק, רמת הפריון, רמת החיים של התושבים ובהכנסות המדינה ממיסים. בנוסף, 
  ומשפיע על רמת אי השוויון והעוני במשק.הפריון הנמוך מתואם עם שכר עבודה נמוך 

כך, המדינה  ריון.ת למגזר הציבורי ופגיעה בפעלויוהפגיעה אינה מסתכמת רק במגזר העסקי, אלא גם ב
במסגרת יעדיה הכלכליים לחיסכון כספי, שימוש יעיל בכספי ציבור וקידום  מטרותיה מחטיאה את

 הצמיחה הכלכלית והורדת יוקר המחיה במשק.

מכשול  מהוותבירוקרטיה וצורות נוספות של רגולציה ממשלתית מחקרים שנעשו בתחום מצאו כי עודף 
אחד המחקרים העדכניים הנרחבים ביותר בכל הנוגע לאמידת השפעת הנטל  חה וליעילות כלכלית.לצמי

אשר  Pole et al( .2014)14הבירוקרטי על ביצועים מאקרו כלכליים של מדינות הינו מחקרם של 

                                              
14 Administrative “POEL, K.; MARNEFFE, W.; BIELEN, S.; VAN AARLE, B.; VEREECK, L.(2014):

Simplification and Economic Growth: A Cross Country Empirical Study”, Journal of Business 

Administration Research, vol. 3, n. 
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בפרט, ו תת הנטל הבירוקרטי לצמיחה כלכליתעל קשר סיבתי חיובי מובהק בין הפח תוצאותיו מצביעות
יפור תהליכים הנוגעים להקמת עסקים ולתשלום מיסים השפעה משמעותית על הצמיחה. בנוסף, לש

בנטל הבירוקרטי השפעה  30%בממוצע, להפחתה של הראה כי, מדינות באיחוד האירופי  26מדגם של 
  על הצמיחה באיחוד. 2%-של כ חד פעמית חיובית

 שליליבנושא באופן הבא: ניתן לצפות לקשר  בראיה כוללת, ניתן לסכם את מסקנות הספרות המקצועית
שהתהליכים הבירוקרטיים  לכבין מורכבותם של התהליכים הבירוקרטיים לבין צמיחה כלכלית. כ

פשוטים יותר, כך עסקים נדרשים להשקיע פחות משאבים להתמודדות עם הנטל הבירוקרטי, ומשאבים 
 .אלו מופנים לפעילות יצרנית

 והתמ"ג של ישראל העבודה השפעה משמעותית על פריוןצפויה להיות להפחתת הנטל הבירוקרטי 
ך על ידי כלכלני ערנניתוח אמפירי שעל פי מודל . העסקים הקטנים והבינוניים בפרטפריון על בכלל, ו
BDO  המבוסס על מחקרים אקדמאיים בינלאומיים עדכניים, עולה כי הפחתת הנטל הבירוקרטי בשיעור
בתוצר ₪ מיליארד  58-המהווים גידול של כ, בתמ"ג 4.6%-כגידול חד פעמי של צפויה להביא ל 30%של 

הלאומי. זאת ועוד, ההשפעה הכוללת )ישירה ועקיפה( של הפחתת הנטל הבירוקרטי על פעילותם של 
מסך הערך  6.0%-ב תיותר ונאמד ה( צפויה להיות גבוהועצמאים זעיריםעסקים קטנים ובינוניים )כולל 

השקעה בייעול תהליכים והפחתת ה. מניתוח זה עולה כי ₪15מיליארד  35-ים אלו, כהמוסף של עסק
 הבירוקרטיה צפויה להניב פירות משמעותיים בעלות נמוכה יחסית. 

 הבעיות הניצבות בפני עסקים קטנים ובינוניים

 עסקים קטנים ובינוניים מהווים נדבך חשוב ומשמעותי עבור הכלכלה, בעיקר בהקשר של תעסוקה.
, ובהתאם מקיימות מדיניות לעידוד הקמת עסקים קטנים ומדינות מפותחות רבות מכירות ביתרונות אל
  ובינוניים והרחבת פעילותם של עסקים קיימים.

-עסקים המהווים כאלף  560-כ -על כ עמדמספר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל  2016נכון לשנת 
מהמשרות  61%-כ תמיליון משרות המהוו 1.75-מעסיקים כ עסקים אלו .16מכלל העסקים בישראל %99.5

של העסקים  תרומתםמהתוצר העסקי במשק. מבחינת תעסוקה,  53%-ואחראים על כ במגזר העסקי,
לתוספת המשרות החדשות במשק עולה על זו של העסקים הגדולים. כך למשל, בין  הקטנים והבינוניים

 78%-ים לתוספת המשרות החדשות נטו במשק הייתה כהתרומה של עסקים קטנ 2015לשנת  2014שנת 
 . 17מכלל תוספת המשרות נטו

מימוש  את מונעאשר  אחד הקשיים עמם מתמודדים עסקים קטנים ובינוניים הוא הנטל הבירוקרטי
לעסקים גדולים יתרונות לגודל ופוגע בפריון של העסק.  18הםפוטנציאל הצמיחה והתעסוקה של

עסק גבוה ומכביד יותר, באופן יחסי, ככל הה ומכאן שהנטל הבירוקרטי על התמודדות עם הבירוקרטיב
 שהעסק קטן יותר. 

להעסיק עובדים שכל עיסוקם הוא  לרוב אינם יכוליםבניגוד לחברות גדולות, עסקים קטנים ובינוניים 
בעלי העסקים או מילוי משימות אדמיניסטרטיביות. מכאן שהטיפול בבירוקרטיה מתבצע על ידי 

על חשבון מילוי משימות הליבה מיומנות בהליכי הבירוקרטיה ומבצעים זאת  בעלי ובדיהם אשר אינםע
הנטל הבירוקרטי המוטל על עסקים קטנים  עלות אמידתיצוין כי, . 19בעסקדבר הפוגע , עסקיםשל ה

                                              
 אופן ביצוע האומדן. לפירוט 'ז נספחראה  15
, 2017משרות שכיר, כולל עצמאים וחברות שאינם מעסיקים שכירים, נתוני השנתון הסטטיסטי לישראל  100, עסקים עד 2016נתוני  16

 .13.09.17-פורסם ב
של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד  2017י: מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל הנתונים נלקחו מתוך דו"ח תקופת 17

 הכלכלה והתעשייה. 
. 2017, מכון אהרון למדיניות כלכלית, 2017תמונה דומה עולה מעבודתם צבי אקשטיין ואביחי ליפשיץ, אסטרטגיה לצמיחת המשק  18

 Miller and Wongsaroj ,Sweating the Small Stuff: the impact of the bureaucracy burdenכמו גם בבמחקרם של 

2017. 
19 Sweating the Small Stuff: the impact of the bureaucracy burden, Miller and Wongsaroj, 2017. 
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ובינוניים הינה משימה מורכבת, מאחר ופרט לעלויות הישירות הנובעות מעלות הזמן וכוח האדם 
 להתמודדות עם הבירוקרטיה קיימות עלויות עקיפות רבות.

 :עסקים וסגירת תפתיח מצב תמונת

בתקופה המקבילה אשתקד. בגרף להלן  42,500-כעסקים, לעומת  43,500-כנסגרו בישראל  2016בשנת 
 . 2016ועד  2009מוצגים מספר העסקים נטו שנוספו למשק בין השנים 

 בישראל עסקים של וסגירה פתיחה נתוני

 .)ישראל( ברדסטריט אנד דן: מקור

מהעסקים שנפתחים,  30%-כ ,ברדסטריט אנד דן של 2016 לשנתלנתונים שהוצגו בדו"ח הסיכום  בהתאם
 5-כמהעסקים נסגרים לאחר  50%-וכ שנים 3-נסגרים לאחר כ מהעסקים 40% -כ, נסגרים אחרי שנתיים

 מבחינה כלכלית, המשק של בהתפתחותוה גורם חיובי יצוין כי, על אף שדינמיות של עסקים מהו .שנים
הכנסות בתוצר,  מאובדן ,בין היתר ,הנובעות למשק כלכליות וחברתיות מלווה בעלויותסגירת עסקים 

 .עודוממיסים, תשלום דמי אבטלה 

 אחוז העסקים שנסגרים לפי שנות פעילות

 דן אנד ברדסטריט )ישראל(.מקור: 

נות של העסק הן הקריטיות ביותר להתבססות פעילותו של העסק. בשנים השנים הראשו, יש לציין כי
אלה, לעסק יש הוצאות והתחייבויות גבוהות לצד הכנסות נמוכות. הנטל הבירוקרטי משפיע באופן ניכר 

הבריטית מסקרים בינלאומיים שנערכו על ידי חברת הייעוץ בשלבי ההתפתחות הראשונים של העסק. 

13.6%
15.0%

10.0%

6.3%
5.0%

4.2% 3.7%
2.8% 2.6%

1 2 3 4 5 6 7 8 9
שנת פעילות

50,362 50,602 49,107 50,185 51,502 53,200 55,300 

37,875 38,442 39,022 
41,518 42,159 42,500 43,500 

12,487 12,160 10,085 8,667 9,343 10,700 11,800 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

פתיחת עסקים סגירת עסקים תוספת נטו של עסקים
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Plum20  לא מבוטל של עסקים מדווחים שבשנים הראשונות, עלויות הבירוקרטיה גבוהות עולה כי מספר
בשלבים אלה עודף בירוקרטיה עשוי להביא לסגירתם של העסקים ממחזור המכירות שלהם. מכאן ש

וחוסר בידע  בירוקרטיהבהתעסקות עודפת עלויות גבוהות, אשר אינם מגיעים לידי הצלחה עסקית בשל 
 ישראל. קרב העסקים בתמונת מצב דומה עולה גם ברוקרטית. בנוגע להתנהלות הבי

מהעסקים חוששים  51%עולה כי  21מסקר שערכה לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל )לה"ב(
מבעלי העסקים היו בוחרים שלא להקים את העסק ולהיות  68%-כיום לעתיד העסק שלהם. על פי הסקר, כ

  טל הבירוקרטי והרגולטורי הכבד.על רקע הנ ,בין היתר ,שכירים, וזאת

 

  

                                              
20 burden-bureaucracy-impact-stuff-small-ttp://plumconsulting.co.uk/sweatingh  
מכון מחקר ויעוץ בינתחומי בע"מ עבור לשכת ארגוני -סקר דעת קהל בקרב בעלי עסקים ועצמאים שנערך על ידי מאגר מוחות 21

 (.2017העצמאים והעסקים בישראל )יולי 

http://plumconsulting.co.uk/sweating-small-stuff-impact-bureaucracy-burden
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 תיאור המצב הקיים -חסמים ובעיות בסביבה העסקית בישראל

בוצע מיפוי של החסמים והבעיות העיקריות המקשות על עשיית העסקים הוועדה  במסגרת עבודת
מענפי התעשייה, נציגים , ביניהם בישראל, כפי שהוצגו על ידי גורמים שונים שהופיעו בפני הוועדה

בנוסף, תיירות, חקלאות, מסחר ושירותים, פארמה, קמעונאות, בעלי עסקים, יבואנים ויצואנים ועוד. 
באתר  קבלו במסגרת קול קורא שפורסם לבעלי העסקים ולציבור הרחבבוצע ניתוח לפניות שהת
 האינטרנט הייעודי שנפתח. 

 העסקים במסגרת הענף בו פועלים ייחודיות סוגיות שונות, חלקן מתייחסות לבעיותמיפוי הבעיות העלה 
נציגי דיון עם כמעט בכל  וחלקן זוהו על ידי הוועדה כבעיות רוחביות המשותפות לכלל בעלי העסקים.

 תבירוקרטיה מסורבלבגלל "קשה לעשות עסקים בארץ" כי מרכזית הטענה ה עלתההמגזר העסקי 
ים הבירוקרטיים על המגזר שלא תמיד ערים להשלכות של התהליכ משרדי הממשלהמצד ומורכבת 
 העסקי.

הטענות שהועלו חוצות ונוגעות למרבית משרדי הממשלה אשר יש להם ממשק עם המגזר העסקי, רשות 
המיסים )לרבות המכס(, המשרד להגנת הסביבה, אגף החשב הכללי )רכש, מכרזים ומוסר תשלומים 

 החקלאות ועוד. משרד לספקים( משרד הבריאות, רשות הכבאות, 

בממשק של המגזר העסקי מול  לעיקרי הבעיות והחסמים במצב הקיים מתייחסת בהרחבה זו ירהסק
 .הממשלה

 

 חוסר אחידות והיעדר תיאום בפעילות הממשלה( 1)

 העדר אחידות

אחידות והעדר סטנדרטיזציה בין משרדי הממשלה בממשק מול העסקים  חוסר מתהוועדה מצאה כי קיי
לאורך כל נטל עודף על המגזר העסקי ל עלול לגרום. מצב זה מקווניםלתהליכים ה םבנגישותובעיקר 

למצב  גורמיםתהליכים לא יעילים, עלויות עודפות וכפילות בדרישות מבעל העסק השלבים בחיי העסק. 
מהדרישות  תלכל אח םולהתאים את עצמ ,להתנהל מול מספר גורמים שונים יםנדרש יםהעסק יבו בעל
במצב הקיים, נדמה  .הגוזל משאבים כספיים ומשאבי זמן ופוגע בניהול העסקיםבתהליכים, דבר  השונות

( כאשר כל אחד Many Shops to Stopמתנהל מול מספר רב של "ממשלות שונות" )העסק כי 
  .(One stop Shop)מול ממשלה אחת  תנהלבמערכת שלו, במקום שי

 נאלצים עובדיו או העסק בעלר העובדה שבמיוחד לאו, העסקים ריוןפעל  תשלילי עלול להשפיעמצב זה 
באופן פרטני, לעיתים באמצעות הגעה פיזית  לתהליך השותפיםהממשלה  ממשרדי אחד לכל לפנות

לחלופין, העסק שוכר את שירותיו של יועץ  נדרשים לענות על הבקשות השונות של כל גוף.ו ,למשרדים
 ידום התהליך מול משרדי הממשלה השונים.או גורם מתווך אשר עושה את העבודה במקומו ואחראי לק

 תיאום העדר

דרישה מבעל  המייצר בדבר תהליכי עבודהבין הגורמים השונים מספק בעיה נוספת היא העדר תיאום 
מספר פעמים ולמספר גורמים. עובדה זו מביאה לבזבוז משאבים למגזר מידע ומסמכים העסק להמציא 

. הדבר מחמיר כאשר תהליך העבודה הוא יך וזמני הטיפולהתארכות משך התהלו העסקי והציבור כאחד
  בינמשרדי ומתקיים ב"טור" ותלוי אישור הגורם הקודם לו בתהליך.

משרדי ממשלה הפועלים בתחומים דרישות סותרות בין עלול לייצר  חוסר התיאום בין המשרדיםכמו כן, 
שונים )הגנת הסביבה, פיקוד  כך למשל, תחום החומרים המסוכנים משיק לחמישה משרדים משיקים.

העורף, רשות הכבאות, משרד התחבורה, משרד העבודה והרווחה( אשר כל אחד מפקח על היבטים 
 שונים של התחום ומציב דרישות שונות אשר עלולות לסתור את דרישות האחר.
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 (Ask Onceפעם אחת" )מדיניות " במסגרתה אומצה 30.08.2016מיום  1933החלטת ממשלה מספר 
משרדי הממשלה לא יבקשו נתונים או מסמכים אשר כבר קיימים בידי משרד ממשלתי אחר. כי מנחה 

הבירוקרטי עליו באמצעות מדיניות זו נועדה להביא לשיפור השירות הממשלתי לציבור והפחתת הנטל 
 .2022שנת . יישום החלטה זו עבור המגזר העסקי נקבע לשיתוף מידע בין גופי ממשלה

ם והיעדר האחידות באים לידי ביטוי גם בפעילות הממשלה להפחתת הנטל הבירוקרטי התיאו חוסר
באופן עצמאי  יםפועל מהמשרדים חלק. הוועדה מצאה כי נכון להיום, העסקיבתהליכים מול המגזר 

בהתאם למדיניות  ,םאחריותלצמצום הבירוקרטיה, שיפור והנגשת השירותים והתהליכים אשר בתחום 
 : לדוגמא. הפנימייםוסדרי העדיפויות  המשרד, תקציבו

 הגנת הסביבה נמצא בשלבי פיתוח של ל משרדהOne Stop Shop  .עבור התעשייה 

 הכלכלה מעוניין לפתח  משרדOne Stop Shop  .לתעשיינים 

  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מקדמת אתר אינטרנט שינגיש לעסקים קטנים ובינונים מידע על
  ים, מידע על עסקים ומדיניות.ידיגיטל םכלי סיוע, קורסי

 אתר ייעודי לרישוי עסקים.  משרד הפנים בשיתוף עם מטה המיזם ישראל דיגיטלית מפתח 

 מפעילה י וקידום השקעות זרותלשיתוף פעולה תעשיית הרשות One Stop Shop  למשקיעים זרים
 .ותפעולו השוטף בכל הנוגע לתהליכים עסקיים שהמשקיע נדרש לטובת הקמת עסק בישראל

 

משרדי הממשלה בתחום שיפור הסביבה העסקית, הדיגיטציה והפחתת הבירוקרטיה הינה  פעילות
מבורכת. יחד עם זאת, בחלק מהמקרים יישום פתרון כלל מערכתי ברמה הממשלתית לכלל השירותים 

עים לצורך להם נדרש העסק אל מול הממשלה יביא לתוצאה מיטבית יותר תוך צמצום המשאבים המושק
 .זה

  

חוסר אחידות ביכולות מיחשוב, התשתית טכנולוגית  -טכנולוגיה ודיגיטציה( 2)
 הנגשת השירותים והמידע מצד משרדי הממשלהואופן 

האחרונות קיימת הבנה בקרב משרדי הממשלה כי נדרש להנגיש את המידע והשירותים לציבור  בשנים
בין משרדי קיימת שונות  להיום נכון ללשכות השירות. באמצעים מקוונים מבלי שיידרשו להגיע פיזית

בייחוד  ניכרת, אשר העסקי המגזר מולהדיגיטלי  והממשק המקוונים לתהליכים בנגישותהממשלה 
בעלי העסקים ש כך דיגיטלית הונגשו לא השירותים םמשרדיהחלק מבבתהליכים חוצי משרדים. יצוין כי, 

הגשה ידנית של מסמכים וטפסים או לחלופין לבצע רות וית ללשכת השיזנדרשים להגעה פי עדיין
 במערכות לשירותיםישנם משרדי ממשלה המאפשרים גישה לצד אלו, . 22באמצעות משלוח דואר/ פקס

 גישה מאפשרים משרדים אחרים אילוו)מצריך שימוש בכרטיס חכם(,  למייצגיםרק  מקוונות הפתוחות
 םישנ, כך. למדינה ומיסים אגרות תשלומי הנגשת באופן גם דומה המצב. העסקים בעלי לכלל מקוונת
( הממשלתי התשלומים שרת)באמצעות  מקוון באופן לתשלום פתוחים אינם אשר ותשלומים אגרות

 .הדואר לסניפי יתזפי הגעה העסק מבעל ודורשים

, כיםבדבר תהלי טענה שחזרה והושמעה על ידי נציגי הסקטור העסקי נגעה לקושי באיתור מידע עדכני
 :, לדוגמאמסופקים על ידי משרדי ממשלה לעסקיםה ,ועודשירותים חובות העסק, זכויות, מענקים, 

היעדר הנגשה של הדרישות בהן העסק מחויב לעמוד בהתאם להוראות החוק והנחיות הרגולטורים  -
  השונים.

                                              
חייבה העמדת ערוץ תקשורת מקוון לציבור לפנייה אל אשר  17.01.2016מיום  1008 ממשלהההחלטה בהקשר זה יש לציין את  22

 .לפקסהממשלה כחלופה 
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דרישות מידע בדבר התהליך הבירוקרטי שעל בעל העסק לעבור על מנת לעמוד בהעדר הנגשה של  -
הממשלה, ובכלל זה השלבים השונים בתהליך, הגורמים המעורבים, לוחות הזמנים, אגרות לתשלום 

 ועלויות נוספות להן נדרש בעל העסק במסגרת התהליך. 

 מידע מונגש בדבר סטאטוס הטיפול בפנייה של בעל העסק מול הגורמים המעורבים בתהליך רהיעד -
 . ולוחות הזמנים למענה

 מרוכז בדבר מענקים, זכויות, חובות מינהליים ותדירותם.היעדר מידע  -

המידע אינו מרוכז במקום אחד ואינו מונגש באופן פשוט, נוח ומובן לבעלי העסקים. כל גוף מפרסם  -
 המידע הרלוונטי למשרדו בלבד באופן פרטני ועצמאי. את

ענף בו מבקשים תיאור הסביבה העסקית של העבור עסקים חדשים, לא קיים מידע מרוכז בדבר  -
 לעסוק לרבות סטטיסטיקות בדבר עסקים מסוג זה שצמחו או נסגרו, חסמי כניסה לענף ועוד.

מציב את בעלי העסקים בחוסר וודאות לגבי הדרישות והתהליכים להם נדרשים ועל כן,  מצב הקיים,ה
ול משרדי בעלי העסקים נאלצים להיעזר ביועצים חיצוניים ומעאכרים כחלק מהתנהלותם מ לעיתים

הממשלה. זאת, על מנת שאלו יסייעו להם בתהליכים הבירוקרטיים להם נדרשים מול המשרדים השונים, 
הרלוונטיות הדרישות הנדרש וידריכו אותם בדבר  או השירות יזרזו את הטיפול בפנייה וקבלת האישור

ירותים המבוקשים עלולים שלא לקבל את השהעדכניות. בעלי עסקים שאינם נעזרים בשירותי הייעוץ 
 . באי קיום ההוראותמסתכנים ובמקרים חריגים 

קבעה כי יחידת ממשל זמין שברשות התקשוב הממשלתי, תהיה  10.10.2014מיום  2097 החלטת ממשלה
להנגשת המידע והשירותים הממשלתיים  וייעודייםאחראית על ייזום, פיתוח ותפעול יישומים מרכזיים 

התמקדה על  היחידה עד כה זור מידע אישי עסקי.ורטל אחוד לעסקים ואתם, ביניהם פלציבור והפעל
 .שירותים למגזר העסקישל ההנגשה בתהליך במימוש חלקי  הקמת פורטל השירותים לאזרח ונמצאת

, הינו שיתוף הפעולה בור המגזר העסקיהקמת הפורטל עהאצת תהליך ההכרחיים לכאמור, אחד התנאים 
משרד אגף ממשל וחברה בבין הגורמים העוסקים בשלב טיוב התהליכים )בין משרדי הממשלה ותיאום 

  ראש הממשלה( לבין גורמי רשות התקשוב האחראים על ההיבטים הטכנולוגיים והדיגיטליים בתהליך. 

Back Office  

קיומן ישנה חשיבות גדולה גם ל ,לצד שיפור הממשק מול המגזר העסקי במישור הדיגיטלייש לציין כי 
רכות מידע פנים ממשלתיות ותשתית טכנולוגית מתאימה לניהול המידע והנתונים המתקבלים של מע

 תהליכי העבודה הפנימיים בממשלה, יאפשרוהאישורים ו מחשוב של כל שרשרת. מהמגזר העסקי
הבירוקרטיה  עלהפחתה והקלה לממשלה לנהל סיכונים, לתת שירותים באופן מהיר ויעיל יותר ויתרמו ל

  גונית וכתוצאה מכך הפחתת הנטל הבירוקרטי גם על העסקים.הפנים אר

 

 ( צמצום בירוקרטיה בתהליכים קיימים )לאו דווקא הנגזרים מרגולציה( 3)

אין גוף בעל יכולת ראיה כוללת  ורגולטור אחראי על התהליכים שתחת אחריותו. כל משרד במצב הקיים,
יות למשק ולמגזר העסקי כתוצאה מהתהליכים הלוקחת בחשבון את מכלול המשאבים והעלויות הכלכל

   הבירוקרטיים להם נדרש העסק לצורך פעילותו, מול משרדי הממשלה השונים.

 הפחתתל 22.10.2014מיום  2118 ממשלה החלטת פי על פועלאגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה 
 הממשלה שרדימ 19-ב הרגולציה לטיובהחומש  תכנית מעקב אחר על אמוןוהנטל הרגולטורי 

 כל מיפוי של כוללת התכניתכפי שמופו במסגרת תהליך מיפוי הרגולטורים בממשלה.  הרגולטוריים
, הבירוקרטיה בעלויות 25% של הפחתה הרגולציה הממשלתית במגזר הריאלי )ללא פיננסיים( ומחייבת
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 למקובל יההרגולצ של הטכניות הדרישות והתאמת הרגולציה בדרישות העמידה עלויות של הפחתה
  .בעולם משמעותיים בשווקים

 ומעקב אחר תיאום ,בגיבוש מתודולוגיות, מתן כלים, בין היתר, עוסקו בתחוםאגף מרכז את הפעילות ה
בשיתוף פעולה עם  זאת .הרגולטוריים הממשלה משרדילהפחתת הנטל הרגולטורי מול  עבודההתכניות 
 לטיוב במסגרת תפקידם אחראיםו השונים ממשלהה במשרדילצורך כך  שמונו הרגולציה טיוב מובילי

בהפחתת הבירוקרטיה וטיוב  מתבטא הרגולטורי הנטל הפחתת מהלך, כי יצוין .המשרד מטעםהרגולציה 
 הנטל הפחתת מדריך" במסגרת האגף שפרסםהדרישות הרגולטוריות הקיימות בהתאם למתודולוגיה 

 . OECD-וב עולםבמוכרים על שיטות וכלים ה ,בין היתר ,המתבסס 23"הרגולטורי

הנוגעים  שונים םבתחומי רפורמות וליווי ולקידוםתהליכים  להאצתגורם מטה הפועל מהווה  זה אגף
. במסגרת 24עסקים לרישוי הרפורמה :כגון לרבות תהליכים חוצי משרדיםלחיי היום יום של הציבור, 

כמו  .לעבור למודל של תצהיר יםצפוי( עסקים 100,000-)כ רישוי הטעונים מהעסקים 66%-כהרפורמה, 
כן, לראשונה נקבעה בחוק החובה של הרגולטור לשקול שיקולי עלות ופיתוח המשק כחלק משיקוליו 

הרגולציה. קביעה זו נועדה לייצר איזון בשיקולים, ולתת הגנה לרגולטור, כך שתינתן לגיטימיות בקביעת 
 מירה.יה, במקום גישה רגולטורית מחלניהול סיכונים ברגולצ

 עמידה לצורך להתמקד פעילות תחומי באילו הבחירהו ההגדרהזו חיונית ומבורכת, יחד עם זאת,  עשייה
 הממשלה ימשרדמ כל אחד על ידי ופרטני עצמאיבאופן  ונעש שנקבע, הפחתת הבירוקרטיה ביעד

 יהוראי עדוףישלא מתוך ת תהבירוקרטיה מתבצע הפחתת ,כלומר .בהתאם להחלטת הממשלה האמורה
  .ומשרד משרד כל של בהתאם לשיקול דעתו אלא, העסקי למגזרבנוגע  הממשלה העדפות של רוחבית

 נובעים דווקא שלאו עבודה בתהליכי הבירוקרטיה לצמצום התייחסות לא כללה החומש תכנית, כן כמו
 ,התמיכ נהלי: כגון העסקי המגזר על השפעה בעלי משרדיים פנים ונהלים מהוראות אלא מרגולציה
 .עודותשלומים לממשלה וע ביצ "ם,תכ הוראות

 

( היעדר תרבות ארגונית "פרו עסקית" ותפיסת שירות אחידה בקרב משרדי 4)
 הממשלה

הנחיות לא ברורות שמפורסמות באופן שלא תמיד נגיש וברור לבעלי לצד רגולציה החוקים ומורכבות ה
מריצים אשר אינו מעודד ראייה רחבה העסקים, הינם בין היתר תוצר של תרבות ארגונית ומבנה ת

שמתייחסת גם ללקוח הסופי )העסק( המהווה הגורם אשר אמור ליישם את ההחלטות ולהבין את 
 ההנחיות שנכתבו עבורו ולא עבור הממשלה. 

שבשנים האחרונות חל שיפור בתודעה בעקבות פעילות אגף ממשל וחברה במשרד ראש על אף 
תומכת הממשלה עדיין אינה  משרדיתרבות הארגונית הקיימת בקרב התרשמות הוועדה כי ה הממשלה,

פתחת כלים ואינה מ ,הסתכלות על העסק כלקוח בעל ערך כלכלי עבור המדינהמוצהר  באופןעודדת ומ
קיים  .וצמצום הבירוקרטיהים הגורמים ליצירת תהליכים יעילים יליזום שינו משרדי הממשלהלעידוד 

והבירוקרטיה כפי שתופס אותה המגזר העסקי, לבין המגזר הציבורי נותן  פער גדול בין תפיסת השירות
כך למשל, המשמעויות העסקיות והמשקיות של פרמטרים שונים בתהליך הבירוקרטי, כגון  השירות.

, לא תמיד מהוות חלק המביא לאובדן הכנסות התארכות זמני הטיפול בפנייה או עיכוב במתן מענה
  במסגרת הטיפול בפניות מצד המגזר העסקי. ההממשל דימשרממכלול השיקולים של 

                                              
23 http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/NOWGUIDE.pdf  
 /RIA_BL.pdf/7http://regulation.gov.il/uploads/reports -לפירוט על הרפורמה 24

http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/NOWGUIDE.pdf
http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/RIA_BL.pdf
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שירות ומענה בפרקי זמן  מתןהמחייבים  סטנדרטיםהיעדר  ,הינה הממשלה משרדי בקרב נוספת בעיה
כאשר הסיכון באישור המבוקש  במיוחד, "ירוקים" במסלולים המלווים, (SLA)ידועים ומוגדרים מראש 
-עדה ביןו תקמה על חלטהו 10.10.2014 מיום 2097 משלהמ החלטת במסגרת. הוא בעל שיעור נמוך

לגיבוש המלצות בדבר סטנדרטים מחייבים למשרדי הממשלה ויחידות הסמך לעניין אופן  משרדית
דו"ח המלצות הוועדה לדברי מנהל התקשוב הממשלתי,  אספקת שירותים לציבור וצעדים ליישומם.

 .וב הצעת מחליטים בנושאברשות התקשפורסם לאחרונה ובימים אלו מקדמים 

( למתן מענה מצד משרדי הממשלה, בעלי SLAכמו כן, בהיעדר תפיסת שירות רוחבית ומוגדרת )
העסקים נתונים במצב של חוסר וודאות בדבר מועד קבלת המענה, משך תהליך הטיפול והתגובה 

על שונות בזמן הטיפול  לפנייתם. בעלי עסקים הציגו בפני הוועדה דוגמאות על טיפול ממושך בפניות וכן
  בפנייה זהה שהגישו במחוזות/לשכות של אותו המשרד.

יישום מדיניות בתחום רמת השירות ואיכותו, צפוי לתרום לפריון העבודה של המגזר העסקי ולהביא 
 לצמצום עלויות הבירוקרטיה.

 

 ( היעדר מנגנון ערעור והשגה בנושאים וסוגיות לא רגולטוריות5) 

הם בעל העסק מעוניין להעלות השגות בגין דרישות המושתות על העסק, תהליכים או ישנם מקרים ב
מנגנוני השגה מובנים המאפשרים לבעלי  היעדרהחלטות שהתקבלו בעניינו על ידי משרד ממשלתי. 

 פעולה שיתוףוהיעדר  בגינם שהתקבלה החלטה בדבר והשגותיהםאת עמדתם  להציג או לערערהעסקים 
 משיקים , ברורה ומתואמת בנושאיםאחידה מדיניותליצור  ו כדיב שיש י הממשלהמשרד בין מובנה

 משאביםעלולים לגרום או גורמים להשקעת  ולתת מענה לסוגיות שעולות, העסקים לבעלי הקשורים
 הציבור של באינטרס ופוגעים צמיחה מסכלים, משקית התפתחות מעכביםועלויות עודפות,  מיותרים

 .אזרחבסופו של דבר על ה תמגולגל שהעלות תוך

 לעניין זה, נבדיל בין שני סוגי השגות: 

לדוגמא,  -מול משרד ממשלתי ספציפי או החלטות שהתקבלו בגין העסק השגות בדבר תהליכים .1
מקרים של דרישות מחמירות או לא רלוונטיות אשר יש בהן כדי להשית עלויות עודפות או לפגוע 

החלטות שהתקבלו בגין העסק או בעיות בתהליך הבירוקרטי בהתנהלות העסק, חוסר ישימות של 
ואופן הטיפול בפנייה. מקרים אלו, דורשים בחינה של הפנייה וקבלת החלטה פנים משרדית על ידי 

 דרג בכיר.

לא בכל משרד מוגדר מנגנון ערעור והשגה מובנה מול המגזר העסקי. במשרדים בהם במצב כיום, 
כבאות וההצלה, בעל העסק רשאי להשיג בדבר החלטה שהתקבלה על המנגנון קיים, כגון ברשות ה

ידי מפקח בשטח בפני דרג בכיר יותר במקרים בהם קיימת סתירה בין הנחיות הרשות כפי 
שמפורסמות באתר לבין הנחיות המפקח שניתנו בפועל. הפניות נדונות ומטופלות תוך פרק זמן 

עה מצד גורמים בכירים במטה ככל שנדרש. מוגדר כחלק מתהליך פנימי, תוך מעורבות והכר
במשרדים בהם לא הוגדר מנגנון ערעור והשגה, בעל העסק נותר ללא מענה תוך שהוא נדרש 
להוצאות עודפות ואף לעיתים חשוף למעבר על ההוראות. ניסיונות של בעלי עסקים לפנות באופן 

ני ערעור מובנים, לא תמיד פרטני לגורמים בכירים במשרד הממשלתי הרלוונטי, בהיעדר מנגנו
 מקבלים תעדוף או מענה מהיר מצד המשרד הממשלתי.

מקרים אלו, דורשים את  -משרדים חוצות בנושאים וסוגיות דרישות או תהליכים בדבר השגות .2
מענה לפנייה של בעל ההמעורבות והתיאום של מספר משרדי ממשלה לצורך פתרון הסוגיה ומתן 

 העסק. 
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כתובת אחת לריכוז הפניות והבעיות של העסקים בממשק מול משרדי כיום, בהיעדר  במצב
לנסות הממשלה, העסק נדרש לפנות באופן פרטני לכל אחד מהגורמים במטרה להסביר את הבעיה ו

או חוסר  פשרה בהיעדר , דבר הכרוך בבזבוז זמן ועיכוב משמעותי בתהליך קבלת האישור.הליישב
 עלכורחו  בעל עובר העסקלהיווצר מצב בו  עלול המעורבים, הממשלההכרעה מצד משרדי 

חשופים בעלי העסקים ה. העסק וסגירת הרישיון שלילת או לקנסות חשוף, תוך שהוא הדרישות
 בעלי בענפים או התעשייה ענף כגון מורכבים בענפים בעלי עסקים הפועלים בעיקרלמצבים אלו הם 

 .בפנייה המטפלים הגורמים של ספציפית מומחיות או התמקצעות הדורשים ייחודיים מאפיינים

הוחלט למנות ועדת  בהתאם למדיניות הממשלה לפעול להפחתה ולהקלה של הנטל הרגולטורי,
שרים לענייני רגולציה בראשות ראש הממשלה ובהשתתפות שרי האוצר, הכלכלה, המשפטים, 

. מנכ"ל 25ולטורייםהאנרגיה והגנת הסביבה אשר בסמכותה להכריע בין משרדי ממשלה בנושאים רג
משרד ראש הממשלה הינו גורם המטה האחראי לריכוז עבודת הוועדה. כלומר, הקמת וועדה זו 
נועדה לתת פתרון, בין היתר, למקרים של מחלוקות עקרוניות בין שני משרדי ממשלה בנושאים 

בעל  רגולטוריים אשר לא הצליחו ליישב את המחלוקת ועל כן, נדרשת מעורבותו של גורם "על"
ממקרי המחלוקת בין משרדים אשר הובאו לידי משרד  מרבית סמכויות אשר יכריע בסוגיה. יצוין כי

משרד ראש הממשלה, מבלי הצורך למעורבות של ראש הממשלה נפתרו באופן פנימי, בשיתוף עם 
 ועדת השרים לרגולציה. 

רורה מטעם הממשלה כפי שצוין בסעיף הקודם, למגזר העסקי לא קיימת כתובת אחת בעם זאת, 
משרדיים ומפנה אותן לגורמים הרלוונטיים -המרכזת את הפניות המתייחסות להשגות בנושאים בין

לטיפול. על כן, בעיות רבות שעולות מצד המגזר העסקי אינן מטופלות לאור היעדר מנגנון ערעור 
כמרכז וועדת . יובהר כי, משרד ראש הממשלה במסגרת תפקידו העסקי המגזר מולוהשגה מובנה 

שרים לרגולציה, אינו מרכז פניות פרטניות של בעלי עסקים אלא דן בסוגיות שעולות מצד משרדי 
 ממשלה בלבד. 

שנית, בהינתן הגדרה של כתובת אחת לריכוז הפניות, ישנו צורך בהגדרת תהליך עבודה ומנגנון 
לסוגיה לצורך יישוב הנוגעים  לתיאום ושיתוף פעולה בין הגורמים הממשלתייםפנימי מובנה 

המחלוקת, וכן מנגנון הכרעה במקרים בהם משרדי הממשלה לא הצליחו להגיע להסכמה ונדרשת 
 מעורבותו של גורם שלישי בעל סמכות החלטה. 

עדת שרים לרגולציה( להכרעה בנושאים רגולטוריים. אולם, , הסמכות ניתנה לידי דרג נבחר )וכיום
ות הנוגעות לנושאים בירוקרטיים ובעיות בממשק מול משרדי במצב הקיים לא ניתן מענה לסוגי

הממשלה בתהליכים שאינם נובעים מרגולציה. נכון להיום, אין גורם "על" או וועדה מקצועית אשר 
 בסמכותה להכריע בנושאים אלו.
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( מחסור במדידה שיטתית ומסד נתונים עדכני בדבר פעילות הממשלה מול המגזר 6)
 העסקי

ל וחברה במשרד ראש הממשלה ערך מיפוי של כלל הרגולטורים בממשלה שהיווה בסיס אגף ממש
לגיבוש תכנית החומש להפחתת הנטל הרגולטורי. כמו כן, במסגרת תהליך טיוב הרגולציה המשרדים 
נדרשים למדידה של עלות הבירוקרטיה והרגולציה בתהליכים, בהתאם למתודולוגיה המפורטת במדריך 

וכן שותף  OECD-. בנוסף, האגף פועל מול הגופים הבין לאומיים כגון הגולטוריהר הנטל הפחתת
 בפורומים בין לאומיים בנושאים הקשורים לרגולציה. 

גוף מחקר ממשלתי אשר יהיה אחראי על ניתוח המידע והנתונים הגדרת יחד עם זאת, ישנה חשיבות ל
בכללותה והן של  פעילות הממשלהשל בדבר פעילות הממשלה מול המגזר העסקי ומדידה מתמדת הן 

משרדי הממשלה באופן פרטני. הדבר יאפשר קבלת תמונת מצב, איתור וזיהוי הבעיות הקיימות, והצפתם 
 לגופי המטה הרלוונטיים לצורך מציאת פתרונות ישימים לשיפור התהליכים. 

 :להיום נכון כי מצאה הוועדה

טיים שקיימים במשרדי הממשלה שאינם נובעים לא קיים מיפוי מלא של כלל התהליכים הבירוקר -
 26מרגולציה.

לא בכל משרדי הממשלה קיים מסד נתונים עבור חסמים שונים בפעילות מול המגזר העסקי כגון:  -
כמות פניות שהתקבלו ובאיזה נושא, סטאטוס בדיקה או ביצוע, עלויות לעסק וכו', בפילוח לפי סוגי 

 ומה.עסקים, ענפים, משרדים, תהליכים וכד

לא קיימת מדידה שיטתית וניתוח נתונים שוטף או מדד לבירוקרטיה של משרדי הממשלה ויחידות  -
 הסמך אשר נותנות שירות למגזר העסקי.

לא קיימת אמידה והערכה של ההשפעות וההשלכות של הפעילות הממשלתית על המשק )על צמיחת  -
 ת המבוצעת.התוצר, תעסוקה, פריון וכו'( ומדידה של אפקטיביות הפעילו

מיפוי של הפעילות הקיימת של הממשלה מול המגזר העסקי והתהליכים הבירוקרטיים שהממשלה 
תנאי הכרחי להפחתת בירוקרטיה והתייעלות בתהליכי  מדידה שוטפת של תהליכים אלו, הינםו ,מיישמת
במסגרת וכן מהווים כלי עזר לבחינת הישימות ואפקטיביות הביצוע של פעילות הממשלה  ,הממשלה

 התכניות להפחתת הבירוקרטיה והרגולציה ושיפור הסביבה העסקית. 

כמו כן, שיקופם של נתונים ומדדים אלו לגופי המטה ולמשרדי הממשלה והנגשתו של מסד הנתונים 
לציבור הרחב, יגביר את המחויבות של השרים והמנכ"לים לפעילות המשרד והינו חלק מהטמעת תרבות 

 " והגברת תפיסת השירות בקרב משרדי הממשלה.ארגונית "פרו עסקית
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לטיפול  מרכזיתהיעדר מנגנונים ליצירת דיאלוג קבוע עם המגזר העסקי וכתובת ( 7)
 וריכוז הפניות והבעיות שעולות מהעסקים.

קובע כי יש לקיים שיח עם בעלי עניין במסגרת תהליך הערכת השפעות רגולציה במסגרת  RIA-תהליך ה
ה חדשה, הן בחקיקה ראשית והן בחקיקה משנית. יחד עם זאת, ישנם תהליכים אותם קביעת רגולצי

מקדמים משרדי הממשלה שאינם במסגרת חקיקה כגון: הוראות מנכ"ל, נהלים ותהליכים פנימיים, 
 הנחיות משרדיות וכדומה בהם אין תהליך של שיתוף וההיוועצות עם בעלי העסקים והארגונים המייצגים.

ורת בין המגזר העסקי לממשלה מתנהלת בעיקר באמצעות הארגונים המייצגים אשר פונים התקשכיום, 
החלטות משרדי נטי. נציגי המגזר העסקי טענו כי פרטנית באשר לכל בעיה למשרד הממשלתי הרלוו

או ללא דיאלוג  מתקבלות ,ושינויים המשפיעים על המגזר העסקי הממשלה באשר לתהליכים, הוראות
נוצרים מקרים בהם במסגרת תהליך קבלת ההחלטות לא ניתן משקל לשיקולים . לטענתם, שיתוף פעולה

בתי העסק. יתרה מכך,  בורהמשמעויות הכלכליות עשל בעל העסק ויכולת היישום  או כגון עלות הביצוע
השיג יכולות לחסרי אמצעים או  הינם עסקים המשויכים לענפים קטנים ומפוזרים או בעלי עסקים קטנים

 העלולות עלויות משיתה על החלטות שהתקבלו, גם אם המשמעות של ההחלטה שגויה אוערער ו לא
 .העסק לסגירת להוביל

בעיות הלהציף את  במאמץהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ממלא תפקיד הכלכלה באמצעות  משרד
ולקדם את להציף כלים ה אתאו גורם אחר בממשלה  אין בידי הסוכנות ,עם זאת נכון להיום יחד. שצוינו

 פעולה אקטיבית מול משרדי הממשלה והרשויות המוסמכות. באמצעותהבעיות הפתרון למכלול 

מידע רחב  קבלת לאחריותר למשק ולבעלי העסקים,  ויעילההחלטות מושכלת  קבלת יאפשר יזום דיאלוג
 על בתי העסק.  המשפיעות סוגיותאו  התנגדויותצפויים,  קשייםלגבי 
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 ום,לסיכ

ת בפעילות הממשלה הגורמות לעודף בעיות עיקריו ששהמצב הקיים ניתן להצביע על פירוט מ
 בירוקרטיה ומעכבות יצירתה של סביבה עסקית נוחה בממשק מול גופי הממשלה השונים:

העדר גורם אחד  -העסקית הסביבה לשיפור הממשלה משרדי בפעילותחוסר אחידות והיעדר תיאום  .1
 תכנון וקביעת יעדים ברורים ומדידיםתוך סדרי עדיפויות ומתכללת המתווה בעל ראייה כוללת 

 הנגזרים דווקא)לאו הקיימים העסקיים מדיניות אחידה לצמצום בירוקרטיה בכלל התהליכים ו
 ם מובנה בין גורמי הממשלה אשר עוסקים כבר כיום בנושא., תוך תיאו(מרגולציה

 הנגשת ואופן טכנולוגיתה תוהתשתי, מיחשוב לותביכו אחידות חוסר -טכנולוגיה ודיגיטציה .2
 המקוונים לתהליכים בנגישותבין משרדי הממשלה קיימת שונות  להיום נכון .והמידע השירותים
חלק בבייחוד בתהליכים חוצי משרדים.  ניכרת, אשר העסקי המגזר מולהדיגיטלי  והממשק

ית ללשכת זנדרשים להגעה פי עדייןבעלי העסקים ש כך דיגיטלית הונגשו לא השירותים םמשרדיהמ
 השירות והגשה ידנית של מסמכים וטפסים.

הרואה את המגזר  "פרו עסקית" ותפיסת שירות אחידה בקרב משרדי הממשלההעדר תרבות ארגונית  .3
 של הכלכליות עלויותלגבי ההמשרדים  שלמספקת  מודעות חוסרוה העסקי כ"לקוח" התורם לכלכל

 .העסקי המגזר על והשפעתןהחלטות 

והשפעתה  המגזר העסקימול שיטתית ומסד נתונים עדכני בדבר פעילות הממשלה  מחסור במדידה .4
לא קיימת מדידה שיטתית וניתוח נתונים שוטף או מדד לבירוקרטיה של משרדי  -על הכלכלה והמשק

  הממשלה ויחידות הסמך אשר נותנות שירות למגזר העסקי.

לטיפול וריכוז הפניות  אחת וע עם המגזר העסקי וכתובת מרכזיתהיעדר מנגנונים ליצירת דיאלוג קב .5
, לרבות מנגנוני ערעור והשגה מובנים בתוך משרדי הממשלה למענה והבעיות שעולות מהעסקים
 .החלטות שהתקבלו בגינם בדבר ממשלהמשרדי ה בעלי העסקים לבין בין במצבים של חילוקי דעות

, סביבה עסקית נוחה לצמצום הבירוקרטיה ויצירתעלו רבות פמדינות שונות בעולם  בשנים האחרונות
, מציגה ביתר פירוט את בחלק הבאהסקירה הבינלאומית שנערכה במסגרת עבודת הוועדה ומופיעה 

הבירוקרטיה צמצום קובעי מדיניות ברחבי העולם מתמקדים יותר ויותר ב הצעדים השונים בהם נקטו.
ריון. חלק משמעותי מאסטרטגיית השיפור הינו התרת חסמים במטרה לעודד צמיחה ולהביא להגדלת הפ

העלאת תסייע ב התרת חסמים אלו, אדמיניסטרטיביים על עסקים בכלל, ועסקים קטנים ובינוניים בפרט.
  .סביבה העסקית בישראלה של משמעותישיפור לתביא והמחייה , הורדת יוקר הפריון
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  המלצות הוועדה
 

עיקרים -ה בינלאומיתסקירחלק א':   

שיפור הסביבה העסקית חלק ב':  

תשלום המיסיםחלק ג':   

הממשלתי שחלק ד': הרכ  

  של הבנק העולמי Doing Business שיפור דירוג ישראל במדדחלק ה': 
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 הקדמה

קלות עשיית עסקים הינה גורם מרכזי המשפיע רבות על רמת הפעילות הכלכלית ועל רמות הפריון, 
על ההשפעה החיובית של שיפור קלות עשיית  מצביעיםוהתעסוקה במדינה. מחקרים רבים  הצמיחה

 ועודף , כאשר נטל גבוהבמשק קלות עשיית העסקיםמשפיע על העסקים על מדדים אלה. נטל בירוקרטי 
 מהווה מטרד לעסקים וחסם כניסה ליזמים ובכך משפיע על הפעילות העסקית ועל התחרותיות. 

עודף הבירוקרטיה בסביבה העסקית בישראל מהווה רחבה בפרק תיאור המצב הקיים, כפי שתואר בה
עליהם הצביעה זאת, לצד החסמים בפעילות הממשלה מול המגזר העסקי  ,ענפים-חוצתבעיה רוחבית 

  הוועדה:

העדר גורם אחד  -העסקית הסביבה לשיפור הממשלה משרדי בפעילותחוסר אחידות והיעדר תיאום  .1
 תכנון וקביעת יעדים ברורים ומדידיםתוך סדרי עדיפויות כוללת ומתכללת המתווה בעל ראייה 

 הנגזרים דווקא)לאו הקיימים העסקיים מדיניות אחידה לצמצום בירוקרטיה בכלל התהליכים ו
 ם מובנה בין גורמי הממשלה אשר עוסקים כבר כיום בנושא., תוך תיאו(מרגולציה

 הנגשת ואופן טכנולוגיתה תוהתשתי, מיחשוב ביכולות תאחידו חוסר -טכנולוגיה ודיגיטציה .2
 המקוונים לתהליכים בנגישותבין משרדי הממשלה קיימת שונות  להיום נכון .והמידע השירותים
חלק בבייחוד בתהליכים חוצי משרדים.  ניכרת, אשר העסקי המגזר מולהדיגיטלי  והממשק

ית ללשכת זנדרשים להגעה פי עדייןעסקים בעלי הש כך דיגיטלית הונגשו לא השירותים םמשרדיהמ
 השירות והגשה ידנית של מסמכים וטפסים.

הרואה את המגזר  "פרו עסקית" ותפיסת שירות אחידה בקרב משרדי הממשלההעדר תרבות ארגונית  .3
 של הכלכליות עלויותלגבי ההמשרדים  שלמספקת  מודעות חוסרוה העסקי כ"לקוח" התורם לכלכל

 .העסקי המגזר על והשפעתןהחלטות 

והשפעתה  המגזר העסקימול שיטתית ומסד נתונים עדכני בדבר פעילות הממשלה  מחסור במדידה .4
לא קיימת מדידה שיטתית וניתוח נתונים שוטף או מדד לבירוקרטיה של משרדי  -על הכלכלה והמשק

  הממשלה ויחידות הסמך אשר נותנות שירות למגזר העסקי.

לטיפול וריכוז הפניות  אחת לוג קבוע עם המגזר העסקי וכתובת מרכזיתהיעדר מנגנונים ליצירת דיא .5
, לרבות מנגנוני ערעור והשגה מובנים בתוך משרדי הממשלה למענה והבעיות שעולות מהעסקים
 .החלטות שהתקבלו בגינם בדבר ממשלהמשרדי ה בעלי העסקים לבין בין במצבים של חילוקי דעות

במסגרת סקירה  ו, כפי שעלהקיים המצב עם להתמודדותבנות עיקרי התויוצגו  פרק זהבתחילת 
  ורפורמות שיושמו במדינות שונות בעולם. מתהליכים ולמידהבינלאומית 

לריכוז  המלצות הוועדה אשר המרכזית שבהן הינה הקמת ועדת מנכ"לים עליונהיוצגו , ב' בפרקבחלק 
כמענה לבעיות  ביבה עסקית נוחה יותר,יצירת סהבירוקרטיה וצמצום ותכלול פעילות הממשלה בתחום 

  .הרוחביות והחסמים שמופו

שני נושאים אלו עלו באופן גורף  רכש.ות הוועדה בתחום תשלום מיסים וד' יתייחסו להמלצ-חלקים ג' ו
מצד בעלי העסקים, הן במסגרת דיוני הוועדה והן במסגרת התגובות שהתקבלו באתר האינטרנט שנפתח 

 ה', יתייחס להמלצות הועדה לשיפור הדירוג של ישראל במדד הבנק העולמי. חלק  .לטובת הציבור
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 חלק א':
 עיקרים -סקירה בינלאומית
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 בינלאומית סקירה

בשני העשורים האחרונים מספר מדינות הטמיעו תכניות לפישוט תהליכים על מנת להקל על הבירוקרטיה 
  נת הנטל על עסקים.והחסמים של עסקים מול הממשלה ולהקט

  :ם הבאים לידי ביטוי בשיטות שונותתכניות אלו מבוססות על עקרונות דומי

 :ייעול ושיפור תהליכים בירוקרטיים .א

  .קיצור לוחות זמנים למתן שירותים .1.1

  .צמצום או ביטול של המסמכים הדרושים לביצוע ההליך .1.2

יפיות בכפוף לניהול סיכונים, ביטול דרישות הרישוי לעסקים, בדרך כלל לקבוצות עסקים ספצ .1.3
והחלפתן בהצהרות של העסק באמצעות דרישת דיווח פשוטה. לרוב מהלך זה יהיה מגובה 

 בהגברת האכיפה והענישה. 

  :One Stop Shop (OSS) .ב

בניסיון לעקוף את ההליך הבירוקרטי ואת ההליך מול רשויות המדינה, כמו גם לשפר את איכות 

. הסיבה לכך היא שהלקוח )אזרח או OSSמדינות רבות הקימו  ,שירותי המשרדים הממשלתיים
עסק( אינו אמור לדעת כיצד פועל המנהל הציבורי, לכן הקמת גוף בצורה זו מפשט ומסייע לעסקים 
ולאזרח לבצע את הפעולות שהם מעוניינים בצורה פשוטה ויעילה. פירוט נוסף בנושא מופיע 

 בהמשך.

 :(echnologyommunication TInformation and C -ICTטכנולוגיות מידע ותקשורת ) .ג

חיזוק וגיבוי התהליכים ע"י פלטפורמות מקוונות להנגשת מידע וביצוע פעולות )אתרי אינטרנט, 
 פורטלים, זיהוי מקוון, חתימה אלקטרונית ועוד(.

 :(Only Ask Once"לבקש פעם אחת" ) .ד

נהל הציבורי בנוגע לשינויים בנתונים מבקש הבקשה נדרש לדווח או למסור מידע למ ועקרון לפי
הרשומים שלו "רק פעם אחת". בכך מתייתרת הדרישה מעסקים למסור את אותו מסמך המכיל אותו 

 מידע מספר פעמים במסגרת אותו הליך או הליכים מקבילים. 

 :(Consent-is-Silence"שתיקה כהסכמה" ) .ה

הרגולטור מסיבות אחרות, מביא לאישור  עמידה בלוחות זמנים או העדר החלטה של-עקרון לפיו אי
 אוטומטי של הבקשה. 

 

 ערוצים עיקריים: 5לפי  אלו, רוב המדינות פועלותעל מנת ליישם עקרונות 

 פעולות שיטה לפישוט
 ביטול או צמצום מסמכים, מידע ובדיקות שאינם הכרחיים.  פישוט ההליך הבירוקרטי

 ים, על מנת לצמצם את שיפור העיצוב, השימושיות והבהירות של הטפס
 הזמן הנדרש למילויים.

 דרישות  איחודצמצום תדירות הדרישות למסירת מידע ו/או מסמכים ו
 למידע של מספר תהליכים.

שיתוף נתונים בין משרדי 
 הממשלה 

 איסוף המידע מגופי הממשלה, במקום מהמגזר העסקי. 

 איסוף המידע מהמגזר העסקי באמצעים טכנולוגיים. 

 ס נתונים משותף.שימוש בבסי 

  הקמתOne Stop Shop. 

  .יצירת הגדרות אחידות בחקיקה 
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 פעולות שיטה לפישוט

 ICTפיתוח 

(Information and 

Communication 

technology)-  פתרון
 ושרות

 דרך האינטרנט. יםטפסים ומידע נגיש 

 .אפשרות העלאת טפסים 

  יצירת קבצים אינטראקטיביים/"חכמים" על מנת למנוע בקשת מידע לא
 זר.הכרחי או חו

  הקמתOne Stop Shop שאינטרנטי המאפשר לבעלי העניין לעשות שימו 
 .בפורטל ממשלתי אחיד המרכז את השירותים והמידע

 
 .פיתוח מדריכים מקוונים, נגישים וזמינים  הנגשת מידע והדרכה

 .ניסוח המדריכים בשפה פשוטה וברורה 

  בין דרישות מחייבות והמלצות וולונטריות.יצירת הבחנה 

 נוגע לרגולציה, חוקים ותקנות  בפורטל  ממשלתי  השת המידע  בכל הנג
 אחיד ומקוון.

 רגולציה. הפחתת  שיפור/ רגולציה

 'שימוש באלטרנטיבות, לדוגמת קוד התנהגות, רגולציה עצמית וכד. 

 דרישות למידע מהרגולציה. הסרת 

  ם נמוך מדרישות הרגולציה )עסקים קטני ןבסיכוקבוצות או סקטורים לפטור
 .למשל(

  חקיקה משנית ודרישות. איחוד/ מיזוג 

 מורכבותה. והפחתתהטרמינולוגיה והשפה המשפטית של הרגולציה  פישוט 

 

העשייה לפישוט תהליכים כלול ובקידום ייסייעו בת פתרונות מבניים אשרלצורך גיבוש המלצות ל
בניים והארגוניים שיושמו בוצעה סקירה בינלאומית המתמקדת בפתרונות המוהפחתת הנטל הבירוקרטי, 

 במדינות שונות בעולם בחלוקה לשני תחומים:

 מתכללים להפחתת הנטל הבירוקרטי ושיפור הסביבה העסקית ממשלתייםיחידות וגופים  (1)

במספר מדינות מקדמים רפורמות ושינויים בחקיקה בתחומים שונים במקביל, כאשר כל שינוי מובל ע"י 
עו תכניות לפישוט תהליכים מובילות בתחום עשיית עסקים הטמילעומת זאת, המדינות הגוף אחר. 
כלל הפעילות החל מהובלת שינויים אשר הוקמו לצורך ריכוז ותכלול ע"י יחידות/גופים  ותהמנוהל

 חקיקתיים, רפורמות, שינוי תהליכים, צמצום בירוקרטיה ועוד.

ודד עמם, ודורשים תיאום נאות פישוט של הליכים מנהליים וצמצומם נתפסים כנושאים מורכבים להתמ
גישות עיקריות לניהול מהלכים ממשלתיים להפחתת הנטל  3בכל הרמות של המדינה. לכן, ישנן 

 :27הבירוקרטי

, המשרד לרפורמה במנהל הציבורי או משרד ה)כגון משרד ראש הממשל -משרד ממשלתי בכיר .א
יניות הממשלתית. הסיבה לכך האוצר וכו'( משרדים אלו בעלי תפקיד מרכזי ואופקי ביישום המד

ויכולות גיבוש  תיאום, יכולות משאבים ן,היא שפישוט מנהלי הוא נושא בעדיפות הדורשת זמ
 יכולים לספק.  זושרק גופים ברמה  הסכמות עם בעלי עניין,

הופקד תחום הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים ושיפור הסביבה העסקית  מדינות רבות, בקרב
המשרד המטפל הטיפול בהפחתת הנטל הבירוקרטי לאזרחים מבוצע על ידי בעוד  משרד האוצרב

. ישנן מדינות אשר הפקידו את מדיניות הפישוט לגופים ברמה העליונה ציבורי מנהל פנים או בנושאי
 .או קבינט ייעודי קרוב למשרד ראש הממשלה

                                              
27 Reduction of Administrative Burdens, Thematic Paper  -Simplification of Administrative Procedures 

Series, Hellenic presidency of EUPAN, January-June 2014 
http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf 
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משרדים בנושאים  ביצוע הכשרה לאותם -ניהול ההליך על ידי מספר רשויות/ משרדים ממשלתיים .ב
  ספציפיים וכך כל משרד אחראי על הצעות לפישוט הליכים מנהליים בתחומו.

הקמת גוף או ועדה ייעודים לנושא זה, במטרה לספק מומחיות לגופי קבלת  -הקמת גוף/ ועדה .ג
 ההחלטות ובכך לדחוף קדימה את הליך הפישוט המנהלי.

 חרות בחרו במודלים משולבים. חלק מהמדינות נקטו באחת מן הגישות לעיל בעוד א

לפי  והולנד פורטוגל ,דוגמאות לתכניות אשר יושמו בצרפת בפירוט והרחבה מוצגותבנספח ד' לדו"ח 
 העקרונות והשיטות לעיל.

 

 One Stop Shop (OSS)מודלים של מרכזי שירות בשיטת  (2)

הינה הקמת מרכזי  השיטות המרכזיות ליישום מטרות היחידות המתכללות המונהגת היום בעולםאחת 
שמטרתם לאפשר לעסקים נקודת גישה אחת למידע  One Stop Shop (OSS)שירות בשיטת 

 ולשירותים.

OSS  לכ 2016הינה פרקטיקה וותיקה ומקובלת בעולם, כאשר על פי דוח של הבנק העולמי משנת- 
ישום ורישוי המיועדים לעסקים, לרוב בתחום ר OSSכלכלות ברחבי העולם יש סוג כלשהו של  115

 השנים האחרונות.  6 -הוקמו או שודרגו ב 41עסק. מתוכם, 

OSS  אשר חייבה את כל המדינות  2006רבים נוצרו כתוצאה מהנחיה של האיחוד האירופי משנת
להוות כתובת מרכזית אחת לחברות  ןשמטרת Points of Single Contactsהחברות באיחוד להקים 

במדינתם או במדינות חברות באיחוד  רחבת עסקים בתחום השירותיםקטנות ובינוניות להקמה או לה
 האירופי.

מטרת המרכזים אינה רק לחסוך זמן וכסף, אלא גם להפוך דרישות ותקנות לשקופות ונגישות יותר. 
מספקים מידע בלבד ואחרים נותנים לעסקים מענה מלא בכל הכרוך בממשק עם  OSS -חלק מה

 ים האדמיניסטרטיביים של תהליך או מגוון תהליכים. הממשל ובהתמודדות עם ההיבט

לי הפועלים בסביבה העסקית הינם בע OSSוהבנק העולמי מצביעים על כך כי  OECD-מחקרים של ה
פורמאלית לכלכלה פורמאלית, -עידוד עסקים למעבר מכלכלה א - פוטנציאל תרומה במגוון היבטים

 לה טוב יותר בין גופי הממשל ועוד.מנוע צמיחה לתעסוקה, עידוד יצירת שיתוף פעו

אינה אירוע העומד בפני עצמו ועליו להתנהל כחלק ממסגרת כוללת של תכנית  OSSבה בעת, הקמת 
או תכניות שמטרתן להביא לפישוט תהליכים ולשיפור השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים במדינה, 

ריכה להיות מלווה בבקרה והיזון חוזר, צ OSSבהיבטים הרגולטוריים והבירוקרטיים. כמו כן, הקמת 
אכן הביא לשיפור ולא הוסיף שלבים או הקשה על התהליך מבחינה  OSS-על מנת להבטיח כי ה

 פרוצדוראלית ובירוקרטית.

OSS קיימים שני סוגים של  .מאגדים את השירותים הציבוריים השונים תחת קורת גג אחתOSS פיזי ,

 פיזיים OSS-ב ת השירותים הציבוריים השונים תחת קורת גג אחת.פיזיים מאגדים א OSSאו מקוון. 
אזרחים ועסקים יכולים לטפל במספר  הםשב מרכזים ו/או נקודות שירותרשת של  מפעילההממשלה 

מקוונים המשתמשים יכולים לקבל מידע ולטפל בתהליכים  OSS-נושאים בירוקרטים מול הממשל. ב
ית לנקודת זללא צורך בהגעה פי אחיד, ות אתר אינטרנטבירוקרטיים שונים מול הממשל באמצע

 השירות.

 :להלן עיקרי הלקחים, התובנות והגורמים להצלחה בהתבסס על הסקירה הבינלאומית שבוצעה

 :עיגון החלטות בחוק .1
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  ה גופים שונים, בליווי תמיכ 3-הנוגעות לסיוע ודיגיטציה מאיגום הסמכויות בפורטוגל
 .המתכללת וליישום ההקמה והתפעול של מרכזי השירותיחידה פוליטית, סייעו להצלחת ה

  באוסטריה הוקם( פורטל עסקיםUSP המעוגן בחוק ) אשר אוכף את שיתוף הפעולה בין
 .המשרדים המעורבים בתכנית

  חוק המחייב הקמת מרכזי בהונגריה נחקקOSS  פיזיים במחוזות השונים המתווכים בין
 .המחוזות למשרדי הממשלה השונים

 

 :תיאום ציפיות ושיתוף פעולה בין גורמים בממשלה .2

 לצורך יצירת מחויבות מצד פוליטיקאים וגיבוש תמיכה  קביעת מטרות ברורות וישימות
 פוליטית חזקה כפי שנעשה בפורטוגל, קנדה ועוד.

 בקנדה, הקפדה על מנגנוני תיאום בין משרדי הממשלה השונים והובלתם על ידי גורם אחראי .
אחראי גם על הובלת השותפות ותיאום הפעילות בין  OSS-וף המבצע של הלדוגמה, הג

 השותפים השונים.

 מעורבות ושיתוף של הגופים המספקים את שירותי הליבה ב- OSS בפורטוגל, היה זה אחד .
ההיבטים הקריטיים להצלחה והגורמים הרלוונטיים היו ביטוח לאומי, כספים ומסים ומשרד 

 הפנים. 

  בחלק ממרכזי  ,בפורטוגלעם השלטון המקומי, רשויות וגורמים פרטיים. שיתוף פעולה
השלטון המקומי משלים את השירות עבור האזרח. כמו כן, נעשה שיתוף פעולה עם  ,השירות

חברות פרטיות )כגון חברת חשמל, גז ומים( אשר מספקות מידע בחלק ממרכזי השירות 
 הגדולים יחד עם משרדי הממשלה.

 לדוגמא, המשאבים המוגבלים של הרשויות המקומיות בקנדה נדרשים.  הקצאת משאבים
הובילו לכך שהזנת המידע ותפעול המערכת נעשה ע"י צוותים של הפרובינציות ולא ע"י 

 הגורמים המנהלים את התהליך. 

 

 :עיצוב מוכוון לקוח של השירות והמידע הניתנים .3

 שולבת, תחת מותג באמצעות גישה מי( מתן שירותים רב ערוצים )באופן אישי, מקוון, טלפונ
שילוב של מרכזים פיזיים יחד עם מרכזי שירות טלפוני ומערכות  בהונגריה, אלדוגממאוחד. 

 מקוונות הובילו להצלחת הפרויקט.

 הממשלהולא מנקודת המבט של הלקוח נקודת המבט של  בחינת התהליכים והנגשתם מתוך .
גישה זו  ועי חיים" לעיצוב התהליכים והשירותים.נקטו בגישה של "איר בפורטוגל,לדוגמא, 

 .התקבלה היטב על ידי המשתמשים ונתפשה כדרך נוחה וטבעית של מתן שירות לציבור

 פיון מרכזי שירות וכדומהליכים, בגיבוש תכניות יישום, באבעיצוב תה סקישיתוף המגזר הע, 
 הוכיחה את עצמה ככלי חשוב בהתאמת הפתרונות לצרכי המשתמשים.

  .בפורטוגל, יש הקפדה על כך כי השירותים הניתנים סינכרון ותיאום בין ערוצי השירות השונים
י ווירטואלי( יהיו דומים, כך שמשתמשים יוכלו לבחור באיזה ערוץ זפי OSSבערוצים השונים )

 הם רוצים להשתמש, וששירותים יכולים להיות משולבים וחוצי ערוצים.

  ואגרות שהינו ברור וחד משמעי. הצגת מודל תמחור השירותים  
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 :שימוש מושכל בטכנולוגיה .4

  אחד הלקחים המרכזיים הוא שהנושאים הארגוניים הוכיחו את עצמם כחשובים יותר
מהנושאים הטכנולוגיים, דהיינו, הפרויקט צריך להתמקד בצורכי המשתמשים, בשיתוף פעולה 

  הגורם שמניע את הפרויקט.טכנולוגיה לא צריכה להיות ובתיאום בין גופי ממשל. 

  יש חשיבות לבצע את פישוט תהליכים לפני יישומם במערכות ממוחשבות וליצור מערכות
 ידידותיות למשתמש והמתאימות לצרכיו.

  יצירת אינטגרציה בין מאגרי מידע ומרכזי שירות מקוונים שונים על מנת לאפשר איחוד
  תהליכים לפי צרכי משרדי הממשלה השונים. 

 

 ום הדרגתי והיזון חוזר:ייש .5

 .יישום הדרגתי תוך הבטחה שלקחים משלב אחד נלקחים בחשבון ליישום השלבים הבאים 

 בין היתר ע"י סקרי שביעות רצון  ,בדיקה ושיפור מתמידים של מערכות השירות המקוונות
 ומשובים על עבודת המערכות כפי שנעשה בקנדה וקוריאה.

 

 פרסום יזום: .6

 תים וכן מתן תמריצים על השימוש בהם. בקוריאה למשל, קודמה היוזמה פרסום ושיווק השירו
 באמצעות גופי תקשורת שונים כולל עיתונים, מגזינים עסקיים, כרזות, פרסום אינטרנטי ועוד.

 

שיושמו  One Stop Shopלמודלים שונים של דוגמאות  בפירוט והרחבה מוצגותלדו"ח ' הבנספח 
 .במדינות העולם
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 ':בלק ח
 שיפור הסביבה העסקית -המלצות הועדה
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 המלצות הוועדה לשיפור הסביבה העסקית

 עליונה עדת מנכ"ליםו -1המלצה 

יהיו  וחבריה הכללי החשביעמוד ה בראש אשר "(הועדה העליונהעליונה )להלן: " הקמת ועדת מנכ"לים
 ל התקציבים במשרד האוצר,ממונה עה, משרד ראש הממשלהמנכ"ל הגורמים הבאים או מי מטעמם: 

  .משרד המשפטיםמנכ"ל ו משרד הכלכלהמנכ"ל  ,רשות המיסיםמנהל 

לנושאי הדיון והסוגיות שעל הפרק, לדיוני הועדה יצורפו נציגים רלוונטיים מטעם משרדי לצורך ובהתאם 
מחים הועדה תמנה צוותי משנה הכוללים מו בהתאם לצורך,הממשלה או מומחים חיצוניים מקצועיים. 

 מקצועיים ומשרדי ממשלה נוספים.

 הממשלה עבודתל ושותפים המרכזים מטההינם גופי  הוועדה העליונההמרכיבים את  הממשלה משרדי
גורמי היכרות עם ומתוקף תפקידם ופעילותם, בעלי  רוחבי באופן בתחום שיפור הסביבה העסקית

גופים אלו בעלי ראייה כוללת בדבר  על כן, במשרדי הממשלה. המקצועיות היחידותו השונים הממשלה
ם ודיקב וזאת, לצד האינטרס שלהם במשק הכלכלית הפעילותהרגולציה והבירוקרטיה על  השפעת

 למינימוםתוך צמצום הסיכונים והפריון  והגדלתהצמיחה במשק באמצעות שיפור הסביבה העסקית 
  .האפשרי

; אש הממשלהר משרד - פעילותה בתחום ממשלה החלטות להוביל ניכרת השפעה יכולת הוועדה לחברי
 ;משרד המשפטים - משפטיים חסמים להסיר ;אגף התקציבים באוצר - הדרושים המשאבים את להקצות

 רכשתחום הוב בממשלה הספקים מול תופעילומסגרת ב הכללי החשבאגף  - בשטחולוודא את ביצועם 
 במשרדי החשבים באמצעות תכזרוע הביצוע הכספיו, ם"התכ הוראות דרך כרגולטור הממשלתי
משרד הכלכלה ורשות המיסים באים במגע ישיר עם המגזר העסקי באמצעות הפעלת  ,. בנוסףהממשלה

. (המסים רשות) כלים לעידוד וצמיחה של עסקים )משרד הכלכלה( ופעילות גבייה והנחיות ביצוע
פקטיבית של שיתוף פעולה אכיפה א מאפשר יכולת שילובם של כלל הגופים לעיל במסגרת ועדה עליונה

 ., בהתאם למדיניות וסדרי העדיפויות הממשלתייםותיאום בין משרדי הממשלה

 :העליונה הוועדהתפקידי 

הוועדה העליונה תהווה גורם מתכלל ומתאם של פעילות הממשלה בתחום שיפור הסביבה העסקית 
 בין המשרדים הרלוונטיים, אשר מבוססת על הסכמה  והממשק בין המגזר העסקי לבין משרדי הממשלה,

 ובכלל זה הוועדה:

, יצירת סביבה ממשלתיים לעידוד עסקים כלל מדידיםמדיניות אחידה הכוללת יעדים ותקדם תמליץ  .1
עסקית מתקדמת ומובילה בסביבה הדיגיטלית או הפיזית ושיפור הממשק בין המגזר העסקי 

ריון, הצמיחה הכלכלית דלת הפת שתתמוך ביעדי הממשלה להגלממשלה, בראייה כלכלית ועסקי
 והורדת יוקר המחיה ותוך התייחסות למגמות והתחזיות בפעילות המשק.

גיבוש , תוך הדיגיטלי העסקי האישי והאזור העסקים פורטל הקמת תהליךתפעל לקידום והאצת  .2
כחלק מכך, הוועדה  .העסקי למגזרתפיסת עולם ממשלתית, אחידה וכוללת לגבי שירותים הניתנים 

בתיאום מול  ויפעל דיר צוותי יישום, בשיתוף עם משרד ראש הממשלה ורשות התקשוב, אשרתג
משרדי הממשלה הרלוונטיים למיפוי התהליכים שנדרש העסק להשלים מול גופי הממשלה השונים 

 (.SLAוטיובם בראייה עסקית, בהתאם לעקרונות להפחתת הבירוקרטיה ורמת שירות אחידה )

 -לשיפור הסביבה העסקית שנתית הרב העבודה מתכנית כחלק העבודה תהליכי שינויים וייעול קדםת .3
שמטרתה סטנדרטיזציה, איחוד תהליכים או ביטולם, הקטנת עלות התהליך וכל הנחייה נוספת לדוג' 

 הקלה על הסביבה העסקית וצמצום בירוקרטיה.
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 ותקיים תיזוםכי הוועדה  מוצע -והמגזר העסקי בממשלה גורמים בין פעולה לשיתוףמנגנון  תיצור .4
בשיתוף  הקיימים והחסמים הבעיות למיפוי ,הפרק שעל השונים לנושאים בהתאם ,עגולים שולחנות

פעולה עם נציגי המגזר העסקי וגורמי הממשלה השונים העוסקים בתחום ולהם ממשק עם המגזר 
לקידום נושאים תמנה צוותי יישום אד הוק שיפעלו מטעמה  הוועדהכי  מומלץכמו כן,  העסקי.

 .העסקית הסביבה שיפור במסגרת ספציפיים משותפים

 

 הסביבה לשיפור העבודה תכנית יישום במסגרת שיעלו ככלבירוקרטיים  וחסמים בסוגיות תכריע .5
 .28משרדי ככל הנדרש-, לרבות פתרון קונפליקטים וביצוע תיאום ביןהעסקית

 

 של עצירה אוהשונים העוסקים בנושא  הגופים בסמכויות פגיעה משוםאין בהמלצת הוועדה  כי יובהר
 בתחום הרגולציה והבירוקרטיה. הקיימת הפעילות

במסגרת עבודתה, מוצע כי הועדה תבחן ותקדם את יתר ההמלצות המובאות במסגרת דו"ח זה וככל 
 הנדרש, תקים צוותי ייעודיים בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים ליישום ההמלצות.

 של וועדת המנכ"לים שיתוף פעולה ויכולת תיאום גבוהה ם העליונה מצריכותועדת המנכ"לימשימות 
משרד הכלכלה, משרד ראש  -הרלוונטיים, ובפרט הגופים השותפים לעשייהמול משרדי הממשלה 

יצירת מנגנון מובנה  הממשלה, רשות התקשוב הממשלתי ומטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית, וכן
בקרה אחר פעולות ו המשרדים כאמור, לרבות קיום מעקב עםים סדירים שיאפשר יחסי גומלין וממשק

 .הממשלה לשיפור הסביבה העסקית

לצורך כך, מוצע כי בכל אחד מהגופים השותפים יוגדר איש קשר שייצג את פעילות המשרד ויפעל באופן 
כז הועדה"(. שוטף מול הגורם האחראי לרכז את פעילות וועדת המנכ"לים מטעם אגף החשב הכללי )"מר

בין מרכז הוועדה לבין אנשי הקשר יתקיים דיאלוג קבוע הכולל, בין היתר, קיום ישיבות סטאטוס עיתיות 
בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, העלאת סוגיות ובעיות מצד אנשי הקשר המצריכות את הכרעת 

הרגולטורי והבירוקרטי היות והתכנית הממשלתית להפחתת הנטל יובהר כי,  העליונה ועוד. הועדה
מיום  2118מובלת ע"י מנכ"ל משרד רה"מ ונמצאת בתחום אחריותו בהתאם להחלטת ממשלה מס' 

הוועדה העליונה המופיעה בדו"ח הנוגעות להחלטת שתוביל , המלצות הדו"ח והמלצות 22.10.2014
 , ייושמו בהסכמת מנכ"ל משרד רה"מ.2118ממשלה מס' 

 

  

                                              
 לא תכריע בנושאים וסוגיות הקשורות לחיי אדם, ביטחון, בטיחות ובריאות הציבור.   הועדה יובהר כי 28
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  One Stop Shopוהמודל המיטבי להקמת בחינת הצורך  -2המלצה 

הוועדה ממליצה כי ועדת המנכ"לים העליונה תמנה ועדת משנה ייעודית אשר תבחן לעומק את הצורך 

, תיבחן ותמליץ על המודל המיטבי להקמתו. במסגרת שקיים הצורך , וככלOne Stop Shopלהקמת 
 תיעזרמכות הרלבנטיות, לפי העניין, וסזמין את משרדי הממשלה והרשויות המת עבודתה, ועדת המשנה

כפי שמוצעות את החלופות להקמה  תיבחן הועדההתייעצות עם המגזר העסקי.  ותקייםבמומחים 
לרבות התשתית הנדרשת,  במסגרת דו"ח זה, וכן חלופות נוספות, ותגבש המלצה למודל המיטבי,

ראייה כוללת ומערכתית וזאת מתוך  ,ו, וכל דבר אחר הנדרש לשם הקמתוהסמכויות הנדרשות לשם יישומ
תוך ושל כלל משרדי הממשלה והרשויות המוסמכות הרלבנטיות לפעולות הממשלה מול המגזר העסקי, 

 מתן מענה לחסמים הקיימים.

 לצורך המלצותיההתייחסה בדו"ח  הוועדה הציבורית לחיזוק כושר התחרות של התעשייה הישראלית

אשר יאגד את כלל האישורים הרגולטוריים הנדרשים  One Stop Shopיישום פתרון של  של בבחינה
 בענף התעשייה. בפרטעבור הקמת ותפעול עסק, 

מספר חלופות  סקרהבינלאומית אשר  סקירהבמסגרת עבודת הוועדה לשיפור הסביבה העסקית, בוצעה 

 One Stop Shopלהקמת  בנוסף במסגרת הסקירה, הוצע מודל נוסף .One Stop Shopליישום מודל 
עיקרי הסקירה הבינלאומית מובאים להלן, ופירוט נוסף ניתן  ברמה האזורית כחלופה נוספת לדיון.

 לדו"ח. ה'במסגרת נספח 

, תיבחן גם One Stop Shopכמו כן, הוועדה ממליצה כי במסגרת תהליך בחינת החלופות להקמת 

 One-לופי או משלים למודל ההאפשרות להקמת מוקד טלפוני ייעודי עבור המגזר העסקי כשירות ח

Stop Shop .שייבחר 

 :OSSלהלן מודלים שונים להפעלת 

1.  One Door Shop- קורת גג אחת 

במודל זה נציגים מגופי ממשל שונים ממוקמים במקום אחד, תחת קורת גג אחת, כאשר לכל גוף 
ופים . מבקש השירות פונה בנפרד לכל אחד מהגOSS-ממשל קיים משרד קבלה ונציג משלו ב

שמטפל בתהליכי רישום ורישוי הרלוונטיים לעסק. לרוב, שיטה זו אינה מצריכה שינויים חוקתיים 
או שינויים באחריות המשרד הממשלתי ואינה דורשת שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה וגופי ממשל 

 )למעט המיקום הפיזי(.

2.  One Window Shop- אשנב כל 

ר בהם נציגים המוסמכים לקבל את כל המסמכים כולל דלפקי קבלה אש OSS-במודל זה, ה
. המסמכים נשלחים ידנית או אלקטרונית לגופים OSS-הנדרשים, עבור כל גופי הממשל שחברו ל

-POCוטיפול. מבקש השירות צריך להיות בקשר מול נציג אחד ) אלו להמשך עיבוד
Point of Contactיך.(, ממשרד אחד, ולא מול כלל המשרדים המעורבים בתהל 

3. One More Stop - לשכת תיאום 

במודל זה מוקמת יחידה חדשה, לשכת תיאום, שמטרתה לתאם בין יחידות הרישום והרישוי השונות. 
הגוף הינו יחידה אדמיניסטרטיבית שאחראית על ניהול וקידום התהליך. לרוב, שיטה זו אינה 

זמן אותו נדרש להשקיע העסק מצריכה שינויים חוקתיים או שינויים באחריות המשרד הממשלתי וה
הוא מתנהל מול גורם אחד. יחד עם זאת, בשיטה זו עלות  ,לטיפול בתהליך מתקצר שכן

 האדמיניסטרציה עולה היות ונוסף עוד שלב בתהליך. 

4. One Stop Shop - ( יחידות משולבותIntegrated Functions) 
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אחד. לצורך כך נדרש להעביר  במודל זה משלבים פעילויות של מספר גופי ממשל בגוף ייעודי

ונדרש להשתמש בבסיס נתונים  OSS-אחריות וסמכות לטיפול בתהליך לגורם המתכלל העובד ב
אחד וממשקים עם מערכות ייעודיות. יתרון מודל זה הינו בהעלאת רמת השירות מול העסקים לרבות 

 כתובת אחת לעסק וראיה כוללת של התהליך מקצה לקצה.

5. One Stop Center משולבת חלופה - ברמה האזורית. 

מודל "אשנב כל" ומודל "לשכת תיאום" כפי שהוצגו בסקירה הבינלאומית שנערכה. של  שילוב
עבור העסקים וייתן  One Stop Centerיקים ויתפעל  29במסגרת המודל, מוצע כי האשכול האזורי

 POC. גוף זה יהווה מענה לבעלי העסקים באזור בנושאים השונים להם נדרשים לאורך חיי העסק
לבעלי העסקים ויהיה האחראי לריכוז וקידום הטיפול בפניות והבקשות של העסק מול הרגולטורים 

 והרשויות המוסמכות השונות לצד מתן כלים לייעוץ ופיתוח עסקי של העסק.

 .ה'-ו ד'בנספחים  ים השוניםמודלהעל  פירוט נוסף ראה

 

 ( MyBusiness.gov.ilטלי לעסקים )הקמת פורטל ואזור אישי דיגי -3המלצה 

מחוללי להיות  יםם אשר יכולמים הם הגוריכי הפתרונות הטכנולוגי עלה כחוט השני דיוני הוועדה לאורך
מחשוב תהליכים חברי הועדה סבורים כי עם זאת,  מהותי בהורדת הנטל הבירוקרטי.ו משמעותישינוי 

ע מהלך עמוק של ביטול תהליכים מיותרים וטיוב קיימים בלבד לא יביא לתוצאה הנדרשת וכי יש לבצ
 של תהליכים קיימים ורק לאחר מכן לבצע מחשוב של התהליכים.

 

 

 

 

 

 

קבעה כי יחידת ממשל זמין שברשות התקשוב הממשלתי, תהיה  10.10.2014מיום  2097החלטת ממשלה 
ישי עסקי. עד כה היחידה אחראית, בין היתר, על הקמה ותפעול של פורטל אחוד לעסקים ואיזור מידע א

והיישום של החלטה זו עבור המגזר העסקי נקבע עד ליום התמקדה על הקמת פורטל השירותים לאזרח 
חברי הוועדה סבורים כי קיימת חשיבות לתעדף החלטת ממשלה זו ולקצר . לכל המאוחר 31.12.2022

 את לוחות הזמנים להקמת הפורטל והאזור האישי לעסקים.

 :שלמימו פעולות

                                              
ורי וקידום שיתופי פעולה, אשכול רשויות מקומיות )להלן: "אשכול אזורי"( הינו איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אז 29

, שדרג את מעמדם של 2016מדצמבר  1955-בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו. התיקון לחוק איגודי ערים, תשט"ו
לחוק, רשות מקומית החברה באשכול רשאית, על פי  1האשכולות ואפשר כלים לפעילותם בתחום הסמכויות והמכרזים. על פי פרק א'

אש הרשות המקומית שאושרה בידי מועצת הרשות המקומית, לאצול לאשכול מסמכותה או להטיל עליו תפקיד שהוטל עליה הצעת ר
על פי כל חיקוק בכפוף להסכמת רוב חברי מועצת האשכול. לצד כך, יובהר כי החקיקה משמרת את עקרון הוולונטריות שהוגדר על ידי 

 וולונטרי והגדרת תחומי פעילותו ייעשו על פי יוזמה של הרשויות עצמן. משרד הפנים לפיו הקמת האשכול הינו תהליך

ריבוי תהליכים* 

תהליכים ידניים* 

תהליכים לא יעיליים* 

מצב קיים•

ביטול תהליכים  * 
מיותרים

פישוט תהליכים* 

דיגיטציה של תהליכים* 

תהליך הפחתת הנטל  •
הבירוקרטי

-אזור אישי עסקי מזוהה ב
Gov.il מצב רצוי      •
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גיבוש תפיסת עולם ממשלתית, אחידה וכוללת לגבי  -נדרטים למתן שירות לסקטור העסקיגיבוש סט .1
שירותים הניתנים לסקטור העסקי, בהתייחס לנושאים כגון נראות וחווית לקוח, אחידות בדרך בה 

 מונגשים וניתנים השירותים והמידע והדרך בה ניתן לצרוך את אותם שירותים.   

שיפור העברת מידע  -( בשירותים למגזר העסקיAsk Onceת "פעם אחת בלבד" )מימוש מדיניו .2
, יביא 1933הממשלתי ושיתוף של מידע רלוונטי בין גופי הממשלה, כפי שנקבע בהחלטת ממשלה 

על גופים עסקיים בבואם לקבל שירות מהממשלה. על פי החלטת הממשלה  הבירוקרטילהקלת הנטל 
לא יוכל גוף ממשלתי לבקש מעסק  2023תקשוב הממשלתי, עד שנת שכבר מיושמת על ידי רשות ה

שיפשט מאד תהליכי שירות רבים  דברפריט מידע אשר כבר מצוי בידי משרד ממשלתי אחר, 
 המצריכים הגשה חוזרת של מסמכים ומידע ובכך מטילים נטל בירוקרטי על בעלי העסקים.   

רלוונטי לבעלי העסקים לשלבים השונים במחזור והתוכן אשר  מידעהריכוז השירותים  - אתר עסקי .3
גיש ומתקדם חיי העסק ובכך תתאפשר הגעה מהירה למידע ולשירותים מקוונים באופן פשוט, נ

 .יותר בעומס הרב של המידע הממשלתי טובה שיאפשר התמצאות

אזור אישי לעסקים יאפשר הנגשה של  - הקמת "אזור אישי" לעסקים לביצוע פעולות מזוהות .4
אשר תייתר  ,רותים המותאמים ספציפית לעסק על פי מאפייניו, כולל יכולת לבצע פעולות רבותשי

 בעבר הצריכו הזדהות בפני פקיד. הגעה ללשכות בשירותים ש

ויהיה אחראי לקידום תהליך טיוב  הועדה העליונה על ידיונחה קי אשר יממונה משרדי עסהגדרת  .5
 ישי.השירותים והמעבר לאתר העסקי ולאזור הא

שיתוף פעולה ומחויבות של המשרדים השונים, הוועדה ממש תהליך שינוי זה ולצורך קבלת על מנת ל
 :כיממליצה 

תגובש החלטת ממשלה שבה יוטל על רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף עם אגף התקציבים והחשב  .1
להציג תכנית רב שנתית למימוש עיקרי ההמלצות ו חודשים, 6הכללי במשרד האוצר להכין תוך 
לצורך הקמת  או חקיקה הנדרשיםות נוספות, לרבות שינויי תקנות לוחות זמנים, תקציבים ומשמעוי

 .הפורטל

תהליך הקמת הפורטל, ועדת המנכ"לים העליונה תבצע תיעדוף  פעילותה לקידום והאצתבמסגרת  .2
ם ותוך של סדר העלייה לאוויר של השירותים העסקיים לפורטל, לפי שיקולים כלכליים ועסקיי

המחשוב והתיאום הנדרש מול משרדי הממשלה השונים , התייחסות למורכבות תהליך האפיון
  וכדומה.

ועדת היגוי בראשות רשות התקשוב הממשלתי בשיתוף עם אגף התקציבים והחשב הכללי  תוקם .3
במשרד האוצר אשר תוביל, תנחה ותפקח אחר טיוב וריענון התהליכים במשרדים והנגשתם דרך 

 העסקי. האזור

יבצע בחינה ויגבש המלצות בדבר התשתית שצוות ייעודי  יש למנות בנוסף כמו כן, הוועדה סבורה כי
הפחתת הבירוקרטיה הפנים  ,המחשובית והטכנולוגית הנדרשת לטובת ייעול הפעילות ממשלתית

וכן משרדי הממשלה השונים ניהול המידע בתוך הממשלה ושיתופו בין , (Back Officeהארגונית )
 .ניתוח חכם של הנתונים והמידע לצורך למידה והתייעלות תהליכית
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 לפניות של המגזר העסקי לממשלהמרכזית הגדרת כתובת  -4המלצה 

ריכוז הפניות של המגזר העסקי והפנייתן לגורמים להוועדה סבורה כי נדרשת כתובת אחת לטיפול ו
עד למתן מענה סופי. כמו כן יש לייצר השונים בממשלה, ככל שרלוונטי, להמשך טיפול ומעקב 

לסוגיות שונות בממשק בין המגזר העסקי לממשלה, בנוגע  עם עסקים פלטפורמה פורמלית להיוועצות
לא רק במסגרת תהליכי חקיקה של רגולציה חדשה, וכן מנגנונים של העברת מידע ועבודה משותפת אשר 

האמון בין העסקים  להגברתרום, בין היתר, יצרו דיאלוג קבוע ומתמשך עם המגזר העסקי. הדבר ית
כן, לאורך זמן, הדבר יביא לשיפור  למגזר העסקי כי לעסקים "יש כתובת" בממשלה. כמו וישדרלממשלה 

הסביבה העסקית והפחתה של הנטל הבירוקרטי על בעל העסק, תוך מתן מענה לבעיות שעולות וצמצום 
 עניין תהליכים קיימים.השגות ותלונות המתקבלות לר הפניות בדבר מספ

משרד הכלכלה כגורם ייעודי אשר יהיה אחראי על ריכוז וטיפול הפניות הגדיר את ל הוועדה ממליצה
המתקבלות מבעלי העסקים והארגונים היציגים וטיפול במקרים חריגים ובעיות של המגזר העסקי מול 

 הרגולטורים ובעלי הסמכות. 

באמצעות מתן כלי  לעידוד הצמיחה של עסקים כבר כיוםועל במסגרת תפקידי משרד הכלכלה, המשרד פ
. לצד פעילות (ועוד )סיוע לעסקים קטנים ובינוניים, מענקי הון ותמריצים להשקעהסיוע וצמיחה לעסקים 

פועל מול העסקים ומול משרדי הממשלה והרגולטורים לפתרון בעיות שעולות בתחומים זו, המשרד 
  לעסקים קטנים ובינוניים, תחום הייבוא ועוד(. השונים )מינהל סביבה, סוכנות

הן בעבודה מול עסקים והן בעבודה מול  שרד הכלכלה והמומחיות והידע שצברלאור הפעילות של מ
מענה לכלל  כך שייתןמשרד הכלכלה  להרחיב את פעילותיצה משרדי הממשלה השונים, הוועדה ממל

 משימות הבאות:בכלל זה ההמגזר העסקי, ו מטעם הממשלה עבור כלל כתובת אחת ויהווה העסקים

  כתובת אחת לריכוז הפניות שעולות מצד בעלי עסקים וארגונים יציגים, תוך יצירת מנגנונים לדיאלוג
 קבוע מול המגזר העסקי והפעלת פלטפורמות היוועצות ושיתוף.

 חריגה מ -מתן מענה לבעיות ומקרים חריגים שעולים מצד בעלי העסקים-SLA מול , השגות
 רגולטורים ובעלי הסמכות, מקרים ייחודיים בעלי מאפיינים שדורשים מענה פרטני וכד'.

  ריכוז הטיפול מול הרגולטורים והרשויות המוסמכות השונות למתן מענה רוחבי וכולל לבעיות
 שעולות בשיתוף עם אגף ממשל וחברה במשרד ראש הממשלה.

 המנכ"לים העליונה והכרעתה. הבאת סוגיות ובעיות הדורשות את מעורבות ועדת 

  קידום פעילות לעידוד הצמיחה של העסקים בהתאם לסדרי העדיפויות ומדיניות הממשלה בנושא
 )תכניות מענקים, הפעלת שירותי ייעוץ, תמריצים להשקעה, סיוע לעסקים קטנים ובינוניים וכו'(.

במשרד  למגזר העסקי בממשלהלקדם הגדרה של כתובת מרכזית ככל ועדת המנכ"לים תחליט , יצוין כי
המשמעויות טרם אימוץ  מלוא , נדרש כי תיעשה בחינה ובדיקה שלהכלכלה בהתאם למודל שייבחר

 . זו ההמלצה

 
לאמידת הנטל הבירוקרטי גוף ממשלתי האמון על תחום המדידה והמחקר הגדרת  -5המלצה 

 ואיכות השירות בתהליכים של משרדי הממשלה

הוועדה סבורה כי יש  ,ומחקר אחידים לאמידת הנטל בירוקרטי ואיכות השירותבהיעדר עקרונות מדידה 
להגדיר גורם ממשלתי אשר יהיה אמון על תחום המחקר והמדידה וילווה את ועדת המנכ"לים העליונה 

 בעבודתה.
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 משימות נדרשות:

 ידת לאמ ממשלתי שישמש את ועדת המנכ"לים העליונה ומשרדי הממשלה פיתוח מתודולוגיה ומדד
 בתהליכים של משרדי הממשלה מול המגזר העסקי. ההבירוקרטי

  היחידה לשיפור השירות מדידת איכות השירות הממשלתי בתהליכים מול המגזר העסקי, בשיתוף עם
 .30הממשלתי לציבור ברשות התקשוב

  ניתוח תהליכים, מדידה, ניטור חסמים והטמעת מנגנונים האומדים את עומס הבירוקרטיה בכלל
, בהתאם למדיניות שתיקבע של ניתוח אחר לכליים או לפי כל סוגדי הממשלה או בענפים הכמשר

 בתחום הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים.

 על הכנסות המדינה,  ה ומדידה של השפעות פעילות הממשלה בתחום שיפור הסביבה העסקיתבחינ
 ועוד.  ריון, צמיחה כלכלית, יוקר המחייהפיצירת מקומות עבודה, 

 ריכת מחקרים לבחינת אפקטיביות פעילות הממשלה בתחום וביצוע בחינה ומעקב אחר מחקרים, ע
 כלי מדיניות ותכניות שיושמו במדינות אחרות.

 .ביצוע תחזיות בדבר מגמות במשק הישראלי 

 .תיחזוק מסד נתונים עדכני בדבר פעילות הממשלה מול המגזר העסקי 

  הממשלה בתחום.מערך מחקר ומדידה שוטף התומך בפעילות 

 

 המלצה 6- הטמעת תרבות ארגונית "פרו עסקית" בקרב משרדי הממשלה

הציבורי בישראל הינו זרוע הביצוע של הממשלה ליישום מדיניותה, במגוון רחב של שירותים,  השירות
אופיים באמצעות יחידות שירות רבות. מאפייני השירות הציבורי והתרבות הארגונית הנהוגה בו, שונים ב

 הציבורי השירות של ספק והן לקוח הן המהווה סקיהע המגזר הבנת. אלו הנהוגים במגזר הפרטימ
 .השונים מאלו של המגזר הציבורי מאפייניו של היכרות מחייבת

המשאב האנושי  ליבת עיסוקה של הוועדה או חבריה, יחד עם זאת, ניהול המשאב האנושי אינואמנם 
שלה מהווה נדבך בשיפור הממשק בין המגזר העסקי לממשלה. והתרבות הארגונית בקרב משרדי הממ
בירוקרטיה  בעקבותולמגזר העסקי  לבעלי העסקים הנגרמות עלויותהגברת המודעות בקרב המשרדים ל

, תאפשר שינוי הדרגתי בתרבות הארגונית בקרב ים ממושכים/ עיכובים מצד הממשלהתהליכו ממשלתית
 ום הבירוקרטיה ושיפור השירות למגזר העסקי והאזרח. השירות הציבורי תוך מתן משקל לצמצ

אשר והממונה על השכר שירות המדינה  נציב בה יהיו חבריםהוועדה ממליצה על הקמת וועדת משנה 
לדו"ח זה, ותוך ו' בנושא המובאת בנספח וצעה את הנושא בהתבסס, בין היתר, על העבודה שב ייבחנו

 לנושאים הבאים:התייחסות 

                                              
היחידה לשיפור השירות הממשלתי לציבור פועלת תחת רשות התקשוב הממשלתי ומהווה גוף מטה מקצועי הפועל לשיפור רמת  30

ביצועי ניתנים לאזרח וכן מדידה של . פעילות היחידה כיום מתמקדת בעיקר בשיפור השירותים ההשירות הניתנת על ידי גופי הממשלה
 לאזרח. יחידות הממשלה בתחום השירות
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העוסקים במענה והעובדים  למשרדי הממשלהיניות ומתן כלים להגדלת ארגז הכלים התוויית מד .1
הכשרה מותאמות, ימי עיון ייעודיים ומפגשים יזומים של בעלי , לרבות תכניות למגזר העסקי

 .תפקידים מהשירות הציבורי והעולם העסקי

פרמטרים סס על , בהתבתמריצים למשרדי ממשלה ועובדי מדינה נותני שירותבחינת מדיניות  .2
 כמותיים ואיכותיים מדידים.

 

 רכש הממשלתיבתחום המיסים והוקידום ההמלצות  בחינה - 7 המלצה

 ורכש מיסים :השפעה ובעלי רוחביים בנושאים העסקית הסביבה לשיפור המלצות ,שבדוחד' -ג' ו לקבח
העליונה בה  באמצעות חברי הוועדה . הוועדה מציעה לבחון ולקדם את המלצות הוועדהממשלתי

  .ידה על שייקבעו העבודה ותכנית העדיפויות לסדר בהתאם, יושבים החשב הכללי ומנהל רשות המיסים
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 46 
 

 תשלום מיסים

 רקע

ם בעלי העסקים, חייבים בדרך כלל בתשלומי מס הכנסה, מע"מ, מקדמות וזאת לצד חובתם להגיש דיווחי
 694,000 -נכון להיום במדינת ישראל כ עיתיים, בהתאם למאפייני העסק והוראות רשות המיסים בתחום.

 .  2016חברות, החייבים להגיש דוחות למס הכנסה לשנת  203,000 -וכ 31יחידים

כאמור, הממשק עם רשויות המס הינו דבר שבשגרה עבור העסקים בישראל. על כן, מבין כלל משרדי 
אה כי הממשק מול רשויות המס הינו בין המשמעותיים ביותר עבור העסק. הגשת דיווחים הממשלה נר

ותשלומי מיסים הינם תהליכים המהווים חלק משגרת חיי העסק החל מיום הקמתו ומתבצעים באופן 
 שוטף ותדיר מדי חודש או חודשיים. 

של הבנק העולמי. על  Doing Business-בתשלום מיסים לפי מדד ה 99מדינת ישראל מדורגת במקום 
שעות בשנה  235פי נתוני לשכת יועצי המס כפי שהוצגו בפני הוועדה, בעלי עסקים משקיעים בממוצע 

כל אחד, כדי לעמוד בתשלומי המס על פי חוק. עיקר הנטל מוטל דווקא על בעלי העסקים הקטנים 
)עוסק פטור( ועל כן נדרשים  והבינוניים אשר מחד מחזור הכנסותיהם הינו מעל לתקרת הפטור ממע"מ

ומאידך הינם בעלי משאבים מוגבלים אשר במקום שינותבו לצמיחה והתפתחות  ,בתשלום ודיווח תקופתי
 מנותבים, בין היתר, לטיפול בדיווחים והתשלומים לרשויות המס. ,של העסק

סים מתייחסות הסוגיות שעלו מצד בעלי העסקים לעניין תהליך תשלום המיסים והממשק מול רשות המי
 ומתרכזות לכדי שלושה טיעונים עיקריים:

: נושא גביית המיסים מנוהל ומרוכז תחת רשות המיסים. יחד עם זאת, התנהלות מול רשות המיסיםה .1
במקום שהעסק יתנהל מול גורם אחד בפועל העסק ממשיך להתנהל מול כל אחד ממערכי המס 

ם, ניהול דיוני שומה עם כל מערך בנפרד ועוד. בנפרד בכל הנוגע לתשלום המיסים והגשת הדיווחי
התנהלות זו מעמיסה על העסק נטל בירוקרטי המתבטא, בין היתר, בסרבול וכפילות תהליכים לדוג' 

 בפתיחת תיק, הגשת דיווחים וכדומה. 

ובימים אלה שוקד  עניין זה נציין כי רשות המסים בוחנת הקמת משרד מאוחד למס הכנסה ומע"מב
 .י על קביעת מבנה ארגוני ותהליכי עבודה למתן לסוגיה זוצוות היגו

: הממשקים מול רשויות המס רשויות המס בממשקים מולהיעדר הנגשה מקוונת של מידע ושירותים  .2
בכל הנוגע לתקשורת, ביצוע תשלומים והגשת דיווחים מתבססים במידה רבה על שימוש באמצעים 

ית ללשכות השומה וביצוע זיכים ידניים, הגעה פישאינם מקוונים. בעלי העסקים נדרשים לתהל
תשלומים באמצעות סניפי הדואר. גם תהליכים שעברו למתכונת מקוונת, בחלק מהמקרים פתוחים 

 רק למייצגים בלבד ואינם עומדים לשימוש כלל בעלי העסקים. 

ראל : מערכת המס בישמורכבות מערכת המס וחוסר הבהירות של החקיקה וההנחיות בתחום המס .3
הינה מורכבת ומשתנה באופן תדיר. האופן בו נכתבים חוקי המס והנחיות רשות המיסים בתחומים 
השונים, לעתים קרובות, אינו ברור לבעלי העסקים אשר נדרשים להיעזר ביועצים חיצוניים לפרשנות 

ות ת בדבר עמידה בהוראות החוק. כמו כן, חלק מהחוקים וההוראות של רשיוקבלת וודאות מיסוי
 המיסים אינם עדכניים לסביבה העסקית הקיימת למשל, הוראות ניהול פנקסים.

                                              
אלא על שמם והם חייבים להגיש דוחות כלל בעלי העסקים )קטנים, בינוננים וגדולים( שהעסק שלהם אינו פועל כחברה  -יחידים 31

 עת הסגירה.יצוין כי נתון זה מתייחס גם לעסקים שנסגרו אך טרם הגישו דו"ח בגין ש למס הכנסה.
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בעניין זה נציין כי מנהל רשות המיסים מינה ועדה ציבורית עם נציגי הלשכות המקצועיות לבחינת 
 התאמתן ופישוטן של הוראות ניהול פנקסים. 

ס בישראל. אולם, הוועדה בחרה שלא יצוין כי לצד טענות אלו עלו גם טענות נוספות הנוגעות לנטל המ
 להתייחס במסגרת המלצותיה לנושאים הנוגעים לתחום מדיניות המס בישראל.

 הוצעו, במסגרת ה"קול קורא" שפורסם לבעלי העסקים ולציבור הרחב באתר האינטרנט הייעודי שנפתח
 נוספות הצעות לצד ,אלה הצעות. המיסוי בתחום העסקית הסביבה לשיפור שונות הצעות הציבור ידי על

, נבחנו על ידי רשות המיסים השונים העסקי המגזר נציגי עם והפגישות הוועדה דיוני במסגרת שעלו
, ויפורטו אומצו ליישום על ידי מנהל רשות המיסים באמצעות חבר הוועדה מר שלמה אוחיון ןוחלק

 במסגרת חלק זה של הדו"ח.

 

 המלצות הוועדה

נוספות שעלו ויש בהן כדי להביא  בעיותוהן ל לטיעונים שפורטו לעילמתייחסות הן  המלצות הועדה
לצמצום הבירוקרטיה והתייעלות בתהליכים להם נדרש העסק מול רשויות המס. במסגרת כל המלצה 
 . 32יינתנו דברי רקע והסבר וכן יפורטו המשמעויות וההשלכות של יישומה על בעלי העסקים והממשלה

נות, רשות המיסים כללה את נושא שיפור השירות לציבור כחלק מחזונה וכאחד יש לציין כי בשנים האחרו
מיעדיה והחלה פועלת במספר מישורים לצמצום הבירוקרטיה ושיפור הממשקים בינה לבין ציבור 
האזרחים, ובפרט לבעלי עסקים. השיפור בא לידי ביטוי באמצעות השקת יישומים מקוונים לדיווח 

ים והשנתיים, השקת סימולטורים ידידותיים ל"מיצוי זכויות", הרחבת שעות ותשלום הדוחות התקופתי
קבלת קהל לבעלי עסקים בשעות אחר הצהריים ועוד. כמו כן, בדומה לשאר הרגולטורים בממשלה, רשות 

 המיסים מחויבת בעמידה בתכנית החומש להפחתת הנטל הבירוקרטי.

יש להמשיך לפעול לשיפור השירות תוך התמקדות הוועדה מברכת על מאמצי רשות המיסים וסבורה כי 
בדיגיטציה של ההיבטים השונים בממשק מול רשות המיסים לצד התייעלות בתהליכי העבודה וצמצום 

 הבירוקרטיה לה נדרש בעל העסק. 

נכתבו תוך יובהר כי, כלל ההמלצות בפרק זה גובשו בהמשך לסוגיות שעלו במסגרת עבודת הועדה, ו
יצוין כי, השלמת הבחינה המשפטית לעניין ההמלצות  .רשות המיסיםוהתייעצות עם בחינה, תיאום 

 תיעשה במסגרת שלב היישום.

 

 בהליך מקוצר 01שומה  -1 המלצה

 רקע

בהגשת דו"ח שנתי לרשות  מחויבים עסקים בעלי"( הפקודה)להלן: " הכנסה מס לפקודת 131 סעיף לפי
על הדיווח השנתי,  בהתבססמהגשתו.  יםפטור הםא אם , אלהםעל הכנסותי יםהמסים במסגרתו מדווח

ופקיד השומה שולח לו הודעה לגבי סכום המס שהוא חייב בו על פי הדו"ח  33נקבעת הכנסתו של הנישום
 שהוגש.

                                              
והפעולות הנדרשות לשיפור דירוג ישראל בתחום תשלום המיסים במדד,  Doing Business-יצוין כי, התייחסות פרטנית למדד ה 32

 הינה במסגרת חלק הדו"ח המתייחס להמלצות הוועדה לשיפור דירוגה של מדינת ישראל במדד.
 לום מס.יחיד )עסק שאינו פועל כחברה( או חברה החייב בתש -נישום 33
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שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדוח השנתי )להלן:  4( לפקודה קובע כי במהלך 2)א()145סעיף 
 רשאי לבדוק את השומה, ולעשות אחד מאלה:"( פקיד השומה תקופת ההתיישנות"

   (. 01לאשר את השומה העצמית )שומה 

  לקבוע לפי מיטב שפיטתו את סכום הכנסתו של הנישום והמס שהוא חייב בו, לרבות ניכויים קיזוזים
 (.03ופטורים המותרים, אם לדעתו הדו"ח אינו נכון )שומה 

  (.02לערוך שומה בהתאם להסכם עם הנישום )שומה 

במידה ופקיד השומה לא השתמש בסמכותו במהלך התקופה האמורה לעיל, השומה מתקבלת כפי 
 4לאחר  המס חבותהשומה לא יכול לשנות את  פקידח שהוגש והיא מתיישנת. כלומר, "שהוצהרה בדו

 ח השנתי. "שנים מתום שנת המס שבה הוגש הדו

שות המסים או מי שהוסמך על ידו, לטפל יצוין כי קיימים מקרים חריגים בהם ישנה סמכות למנהל ר
לפקודת מס הכנסה ובהתאם  147בשומה גם לאחר תקופת ההתיישנות בהתקיים התנאים שנקבעו בסעיף 

לפסיקה וההנחיות המקצועיות של רשות המסים למשל, כאשר נישום מורשע על עבירות פליליות 
 מהותיות שעבר על אחד מחוקי המס.

 ות במצב הקייםהבעי

ח. לכן, לאור הוראות סעיף "ח השנתי בשנה העוקבת לשנת הדו"ם מגיש על פי רוב את הדוהנישו
שנים בהן השומה  5 -( כמתואר לעיל בנושא התיישנותה של שומה, הרי שמדובר למעשה בכ2)א()145

שנים ממועד ההגשה( והנישום  4ח ועוד "לשנת המס הנדונה אינה סופית )שנה עד תום שנת הגשת הדו
 אי ודאות לגבי סופיותה.מצוי ב

 בהתאם, שהוגש ח"בדו המוצהר על בהתבססשנים רשות המסים נוהגת לאשר שומות עצמיות  3מזה 
אולם, הדבר קריטריונים דינמיים שנקבעים על ידי רשות המיסים )אשר אינם מפורסמים לציבור הרחב(. ל

 אינו מעוגן בהוראת נוהל קבועה. 

 המלצות

ותקבע מידי שנה יעד מוגדר כך שאחוז  זאתרשות המסים תמסד  כיוממליצה על המהלך  הוועדה מברכת
, שהגישו ח"בדו שהוצהרו להכנסות בהתאםמסוים מכלל הדוחות ליחידים וחברות יאושרו מידי שנה 

, לאחר שבמשרדי מקווןבאופן  יתקבלכי, האישור האמור  מוצעח. "תוך שישה חודשים ממועד הגשת הדו
ימים(, כדי לבחון שאין  10התיקים המומלצים לאישור, בפרק זמן קצר וקצוב )עד השומה תיערך סקירת 

 בחינה מעמיקה יותר. יםנתונים חריגים המחייב יבעל ותח"מדובר בדו

חברות( שיש להם הכנסה עסקית או בעלי שליטה המקבלים וההמלצה מתייחסת לכלל הנישומים )יחידים 
 משכורת מחברה בשליטתם.

, כמפורט לפקודה 147סעיף  לפיההצעה מבטלת סמכות המנהל לטפל בשומות שהתיישנו יודגש, כי אין 
 לעיל.

 שום ההמלצה מצריך שינוי הנחיות פנימיות של רשות המיסים ללא צורך בשינוי חקיקה.יי

אישור שומה  .עבור בעלי עסקים קטנים ובינוניים תהוודאות המיסויי הגברתיישום המלצה זו יביא ל
תקופה  תוךסופית תוך חצי שנה ממועד הגשתה יאפשר לנישומים רמת ודאות גבוהה יותר  עצמית כשומה

 ח. "שנים ממועד הגשת הדו 5חות, ללא צורך בהמתנה שיכולה להגיע עד כדי "ה לאחר הגשת הדורקצ

 ייתכנו . למשל,מס לקופת המדינה במקרים של דיווח כוזב הפסדכי, קיים סיכון של יחד עם זאת יש לציין 
חות שעמדו לכאורה בקריטריונים ואושרו על פי המוצהר תוך חצי "מצבים בהם רשות המסים תגלה שדו

להפסד מס לקופת  להביאעלולים  אלושנה מיום ההגשה הינם דוחות שאינם ראויים לאישור. מקרים 
 המדינה ולגרום לאפקט שלילי מבחינת עידוד הנישומים לדווח דיווחי אמת לרשות המסים.
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 איחוד מועדי דיווח תקופתיים -2צה המל

 רקע

 3 -)עוסקים/נישומים( נדרשים לדווח ולשלם תשלומים שוטפים לרשות המיסים ב העסקים בעליכיום 
 מערכים שונים בהתאם למועדי דיווח תקופתיים הקבועים בחוק:

 34:"ממע תשלומי .1

 אם  -ודש הקודםבחודש בגין עסקאות ותשומות של הח 15 -דיווח חד חודשי )פעם בחודש( ב
 ח מפורט."ואינו חייב בדו₪   1,510,000העוסק הינו עוסק מורשה בעל מחזור עסקאות של מעל 

 בחודש בגין עסקאות ותשומות של החודשיים הקודמים 15 -דיווח דו חודשי )פעם בחודשיים( ב- 
וח ואינו חייב בד₪   1,510,000אם העוסק הינו עוסק מורשה בעל מחזור עסקאות שנתי עד 

 מפורט.

 בחודש על עסקאות ותשומות של החודש הקודם אם העוסק הינו עוסק  23 -דיווח חד חודשי ב
 ח מפורט."ח מקוון ובדו"מורשה החייב בדו

שייעשה באמצעות אחת כל נישום חייב בדיווח ותשלום מקדמות  -35הכנסה מס מקדמות .2
 מהאפשרויות הבאות: 

 מסכום המס שנתחייב בו  10%קדמות בשיעור בחודש של מ 15 -דיווח ותשלום חד חודשי ב
 לשנה.

 לחודש כשיעור ממחזור העסקאות של  15 -דיווח ותשלום מקדמה )חד חודשי או דו חודשי( ב
הנישום בתקופה שבה משתלמות המקדמות. מועד הדיווח )חד חודשי או דו חודשי( ייקבע 

 בהתאם לקריטריונים מסוימים.

 36:חברות עסקיות( עבורגין הוצאות עודפות )ניכויים משכר ומספקים ומקדמות ב .3

 ההוציא החברהבחודש ותשלום מקדמה בגין ההוצאות העודפות ש 15 -דיווח חד חודשי ב 
 עובדים. 5עד  המעסיק חברהאם ה -בחודש הקודם

 חברהה הבחודש ותשלום מקדמה בגין ההוצאות העודפות שהוציא 15 -דיווח דו חודשי ב 
 עובדים. 5מעל  המעסיק חברהאם ה -בחודשיים שקדמו

  משלם כדוגמת: משכורת, שירותים  הנישוםחובת ניכוי מס במקור מתשלומים מסוימים אשר
 לרשות והתשלום לניכוי והמועדים השיעורים -37ונכסים, ריבית, דיבידנד ורווח הון מניירות ערך

 .הכנסה מס בתקנות מפורטים המיסים

 הבעיות במצב הקיים

תהליך נקבע ומושפע  כליווחים והתשלומים לרשויות מע"מ ומס הכנסה כך שאחידות בתהליך הד חוסר
 ממבחנים שונים שנקבעו בחוק ובתקנות:

 כך למשל, ייתכן שנישום ידווח דיווח חד אחידים אינם הדיווח ומועדי התקופתיים הדיווחים מספר .
 חודשי למע"מ ודיווח דו חודשי למקדמות ולניכויים.

 נם אחידים ונעשים בהתאם לנתונים ופורמט הדיווח המוגדר בכל מערך.אי לדיווח הקריטריונים 

 עבור כל מערך. שונים בממשקים יםנעש והתשלום הדיווח 

                                              
 .)ב( לחוק מע"מ67 -( ו2)א 67סעיף לפי  34
 .1982 -לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה )קביעת מקדמות על פי מחזור(, התשמ"ב 175עיף  סלפי  35
 1972 -ב לפקודת מס הכנסה ותקנות מס הכנסה )תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות(, התשל"ב181לפי סעיף  36
 .הכנסה לפקודת מס 164סעיף  לפי  37
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 המלצות

 : שלהלן להצעות בהתאםתהליכי הדיווח והתשלום ייעול תבחן את רשות המסים  כיהוועדה ממליצה 

 כלל המערכים בפעם אחת וביום עבור  איחוד מועדי הדיווח ליום אחד בחודש, באופן שהדיווח יעשה
קריטריון סביר אשר יאחד את מועד הדיווח לכלל המערכים כך שמי שנדרש לדיווח חד  גיבוש -אחד

באופן זהה, גם עבור דיווח דו וחודשי במערך אחד, ידווח בכל שאר המערכים בדיווח חד חודשי, 
ע"מ או לפי מספר מועסקים בדומה , לפי מבחן מחזור העסקאות של העסק לצרכי מלדוגמאחודשי. 

 לקבוע בהוראות ניהול פנקסים.

 מראש להודעה בכפוף -בחירה לעסקים החייבים בדיווח דו חודשי לעבור לדיווח חד חודשי מתן 
 . המס שנת בתחילת המיסים לרשות

קיקה בשינוי הח ותלכלל הנישומים העוסקים והמנכים במשק וכרוכ ותנטיוורל שלעיל ותכי, ההמלצ יצוין
 הראשית והתקנות שצוינו. 

קופת המדינה מבחינת  על כאמור יםשל השינוי ההשפעה את לבחוןההמלצות נדרש  שלב בחינת במסגרת
וכן לוודא קיומה של תשתית טכנולוגית מתאימה ברשות המיסים שתאפשר להתמודד  תזרים המזומנים

 עם עומס הדיווחים.

 :יתרונות

 הדיווחים להגשת השותפים הגורמים ויתר העסק בעל מבחינת ךהתהלי וייעול הבירוקרטיה הפחתת- 
את  יקצראיחוד מועדי הדיווח והתשלום לרשויות המס ליום אחד מידי חודש או מידי חודשיים, 
ויביא  המסתהליך ההתעסקות של העוסקים/נישומים/מנכים/מייצגים עם הדיווחים לרשויות 

 הדיווח.  ידים לעניין מועדאחיויצירת כללים ברורים  לצדלפישוט ההליך 

 ימים יאפשר  7אי הטלת סנקציה על איחור של עד  -ותשלום בדיווח המאחרים עסקים בעלי על הקלה
 , לתקן את המחדל ללא ענישה.הקבועעסקים המאחרים לדווח ולשלם במועד הלבעלי 

 הנדרשים  עסקיםל גםמתן זכות בחירה לדווח דיווחים חד חודשיים  -המזומנים תזרים ניהול על הקלה
תזרים ללדווח דיווחים דו חודשיים תאפשר לבעלי העסקים להתאים את הדיווח להתנהלות העסקית ו

 המזומנים. 

מהנישומים,  90% -פגישות עם רואי חשבון ויועצי מס המייצגים כמיש לציין כי בניגוד לדרישות הציבור, 
יע בידם להסדיר את חלוקת העבודה פיזור הדיווח על פני מספר ימים בחודש מסי כי טענה עלתה

 מעבר של למהלךהמשרדית והדבר מסייע לנישומים להסדיר את תזרים המזומנים בעסק ועל כן מתנגדים 
. יש להתייחס לטענה זו במסגרת תהליך הבחינה כחלק מועד דיווח אחד חד חודשי לכלל המערכיםל

 .מייצגיםעם לשכות ה השינויים ביצוע את לתאםו משלב יישום ההמלצות

 

 פריסת תשלומים מקוונת לתשלום חובות מס   -3המלצה מספר 

 רקע

במיוחד  מצב זה מאפייןלעתים קיימת בעסק מצוקת תזרים מזומנים זמנית המחייבת קבלת אשראי. 
ח שנתי או "שת דוסכומים גבוהים עקב הג לתשלום נדרשיםאשר ( קטנים ובינוניים) עסקים מתחילים

העסקים נאלצים לצמצם השקעות בעלי  שהאשראי העסקי בבנק נוצל במלואו, ככלעקב עריכת שומה. 
 . כדי לשלם את התשלומים לרשויות המס

על פי הפרקטיקה הנהוגה במשרדי לחלופין, בעל העסק רשאי לפנות לרשות המיסים לפריסת תשלומים. 
המס לרבות דוחות  "(, ניתן לפרוס את תשלומי חובות"קמסמ)להלן: " מקרקעין ומיסויהשומה מע"מ 
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ומדרג סמכויות שהואצלו לעובדים ביחידות השדה )מע"מ, מס  פנימיים קריטריוניםלפי  תקופתיים
 הכנסה, ניכויים ומסמ"ק(.

 הקיים במצב הבעיות

במשרד בו  פרטניכיום, ניתן לבצע את הפריסה רק באופן  -המיסים רשות למשרדי יתזפי להגעה דרישה
כך שבעל עסק  מנכה. לעתים כל אחד מהתיקים מתנהל במשרד אחרמתנהל תיק העוסק/הנישום/ה

 . המעוניין לפרוס את תשלומי המס נדרש להגיע לכל אחד מהמשרדים בנפרד

 המלצות

שאינם נובעים מדוחות  חובות מס תשלומים בגין רשות המסים תאפשר ביצוע פריסתכי הוועדה ממליצה 
 תתאפשר לביצוע ידי רשות המסים מעת לעת. הפריסהעל  ומספר תשלומים שייקבע, בהתאם לתקופתיים

. באופן מקוון באתר הרשות ללא צורך באישור מיוחד, על פי קריטריונים שייקבעו על ידי רשות המסים
 למשל, לא תתאפשר פריסה מקוונת, לנישום שבשנה האחרונה היו לו המחאות שסורבו וכדומה.   

    וא רלבנטי לכלל החייבים לרשות המסים.יישום ההמלצה אינו כרוך בשינוי חקיקה וה

קופת המדינה מבחינת  על כאמור יםשל השינוי ההשפעה את לבחוןההמלצות נדרש  שלב יישום במסגרת
, אישור הסדר תשלומים נעשה על פי שיקול דעתו של עובד הגביה כיוםהשוטף שכן, הגבייה תזרים 

לרשות  לפרוס את חובותיו כל חייב יהיה רשאי ,. בהתאם למוצעברשות המסים )על פי מדרג הסמכויות(
 .כך שכמות הסדרי הפריסה תעלה באופן ניכר המיסים

 : יתרונות

 המעבר מתהליך ידני  -צמצום הבירוקרטיה וייעול התהליך הכרוך בהגשת פנייה לפריסת תשלומים
לויות זמן, למקוון מפחית באופן משמעותי את הנטל הבירוקרטי הכרוך בביצוע פריסת תשלומים )ע

עסקים קטנים ובינוניים אשר נקלעו לתאפשר ית למשרדי השומה וכו'(. הנגשת התהליך זהגעה פי
למצוקת אשראי ביצוע מיטבי של תזרים המזומנים שלהם כמו גם הפניית כספים להשקעות 

שהיו המימון הבנקאי והביטחונות תוך הקטנת  ולהוצאות נוספות החיוניות עבורם לפיתוח עסקם.
 רשים אלמלא פריסת התשלומים על ידי רשות המס.נד

  הסדר הקטנת העומס על פקידי המס ביחידות השגה והקטנת הטיפול הידני הכרוך בתהליך ביצוע
 .תשלומים

 .יצירת אחידות בתנאי פריסת התשלומים לנישומים, בהתאם לקריטריונים קבועים של רשות המיסים 

 

   עסקי כלל ממשלתי "אזור אישי"ב ל העסקהנגשת המידע והפעולות של בע - 4 המלצה

 רקע

 דרכים הבאות:באחת מהמרשות המיסים במצב כיום, ניתן לקבל מידע 

 בזמני קבלת קהל. אליו משויך הגעה פיזית של הנישום או של מייצגו למשרד השומה/מע"מ 

 בלבד מייצגים של השע"מהמייצגים המחוברים למערכת  קבלת מידע מקוון באמצעות. 

 קשר טלפוני עם משרד השומה/מע"מ הרלוונטי, תוך זיהוי הנישום או מייצגו באמצעות קוד  יצירת
 אישי.

לחוק מע"מ קיימת חובת סודיות על כל המידע  142לפקודת מס הכנסה וסעיף  231יצוין כי לפי סעיף 
 נחשפו אליהם במסגרת עבודתם.   עובדי רשות המיסים והנתונים על בעלי העסקים, ש

 



 52 
 

 הקיים במצב הבעיות

 ומוגבלת לשעות קבלת  הגעה פיזית למשרד השומה/מע"מ כרוכה בעלויות, משאבים רבים וזמן רב
 .קהל בלבד

  יש  ל עסקשכן לא לכ העסקיםשע"מ עבור המייצגים לא נגישה לכלל מערכת קבלת מידע באמצעות
 שע"מ. מערכת לא לכל מייצג יש גישה לכן מייצג ו

 עסק וכן המענה מוגבל למידע בלבד ללא יכולת המתנה רב מצד ה יצירת קשר טלפוני דורשת זמן
ח והקצאת כ ביצוע פעולות באופן טלפוני. כמו כן, הפעלת מוקד טלפוני דורשת מצד רשות המיסים

 אדם מקצועי.

 המלצות

 אזורה במסגרת האפיון ותהליך העלייה לאוויר שלרשות המסים תינתן עדיפות ל כי הוועדה ממליצה
וזאת לאור היקף הגדול של מקבלי  ,התקשוב רשות"י ע המוקם (ממשלתיהכלל ) הדיגיטלי יהעסק האישי

  המידע וריבוי האינטראקציות בין בעלי העסקים לבין רשות המיסים.

 מידע כגון:האזור האישי העסקי יציג 

 .מצב חשבון עדכני במע"מ, במס הכנסה ובמערך הניכויים 

  ספרים החלות על העסק בהתאם לענף ולגודל העסק.מידע רלוונטי לעניין הוראות ניהול 

  התראות על חריגות/ אי תשלום סכום לאורך זמן רב, התראה לפני שלילת פטור מניכוי מס במקור
 וכו'.

 .סטאטוס טיפול בבקשות ופניות שהוגשו והיסטוריית פעולות ותשלומים 

 נות כגון:כמו כן הנישום יוכל לבצע באזור האישי, באופן עצמאי פעולות מקוו

 עדכון נתונים: כתובת, ענף, שינוי סטטוס ועוד. 

 תשלומים לרשויות המס בכל מערכי המס. וביצוע הגשת דיווחים תקופתיים 

 .הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה ולניכויים 

נישומים בעלי תיק במע"מ ובמס ב תוך התמקדות תיעשהכי בטווח הקצר, הקמת האזור האישי  מוצע
גישה לאזור אישי בו יוכל לבצע מגוון פעולות כגון:  ינתןמדינה תה ירוך לכל אזרחהכנסה. בטווח הא

 עריכת תיאום מס, הגשת בקשה מקוונת להחזר מס, קבלת מידע אישי, סימולטורים למיצוי זכויות ועוד.

 יישום ההמלצה אינו כרוך בשינוי חקיקה והוא רלבנטי לכלל העסקים בישראל.יצוין כי, 

 

 :יתרונות

 הקמת אזור אישי לכל עסק תאפשר הנגשת מידע אישי ועסקי  -ום הבירוקרטיה והנגשת מידעצמצ
וביצוע פעולות באינטרנט באופן קל וברור, וזאת מבלי להטריח את המייצג או לגרום לבזבוז זמן 

 או ביצירת קשר טלפוני.  ,אבים בהגעה פיזית למשרד הרלוונטיומש

 והתייעלות  רשות המסיםבמשאבי  אישי תאפשר חיסכוןהקמת אזור  -ארגונית-התייעלות פנים
 בתהליכי העבודה וניתוב המשאבים למקומות הנדרשים. 
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 רת באמצעות דואר אלקטרוני ומסרוניםותקשמעבר ל -5המלצה 

 רקע

לרבות פירוט סכום  ,קובעים כי הודעה על שומה לחוק מע"מ 80לפקודת מס הכנסה וסעיף  149סעיפים 
חייבת להיעשות באמצעות מסירה פיזית לנישום או באמצעות דואר  ,כום המס לתשלוםהכנסה חייבת וס

 רשום בלבד לפי מען מקום מגורי הנישום או מקום עסקיו הרגילים.

לפקודה קובע כי הודעות עבור נישומים צריכות להיעשות באמצעות מסירה פיזית  238כמו כן סעיף 
 ען מקום מגורי הנישום או מקום עסקיו הרגילים.לנישום או באמצעות דואר רשום בלבד לפי מ

רשות המסים הגישה הצעת חוק לאפשר תקשורת בין רשות המיסים לנישומים )תקשורת חד צדדית( 

הנייד במקום חיוב במסירה  למכשיר SMSבאמצעות הדואר האלקטרוני ובאמצעות שליחת הודעות 
כגון הזמנה לדיון אצל פקיד השומה, הודעות  סוגי ההודעות מרביתפיזית או בדואר רשום, וזאת לגבי 

 חוב, זימון תור מרחוק ועוד. 

יצוין כי על פי החוק המוצע, הודעות רגישות או בעלות חשיבות גבוהה כגון: שומה לפי מיטב שפיטה, 
להימסר פרונטלית או להישלח בדואר  תמשכנהכדומה, והודעה על חובות בהרשאה לפני ביצוע אכיפה 

 רשום.

 תהמלצו

הוועדה ממליצה לפעול לקידום הצעת החוק במטרה להקל על בעלי העסקים בקבלת המידע מרשות 
 המיסים.

קם לצד ואלו מוקם ע"י רשות התקשוב הממשלתי ובשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה מאגר שימ בימים
 הוועדה ממליצה כי:פריט המרשם ויאפשר תקשורת דיגיטלית בטוחה ומאובטחת עם האזרחים. 

  פתרון דומה אשר יאפשר רישום אחיד של פרטי  להקמתרשות התקשוב תפעל בשיתוף רשם החברות
 הדואר האלקטרוני והטלפונים הניידים של בעלי התפקיד והמורשים בחברות. 

  לעשות שימוש בשירותים אלו על מנת שתוכל לנהל התקשרות ומשלוח הודעות  תפעלרשות המסים
יצוין כי, לאחר הטמעה  רונים כחלופה למשלוח הודעות בדואר.ללקוחותיה באמצעות דוא"ל ומס

 והקמה של אזור אישי לעסקים, יש לפעול להנגשת ההודעות גם במסגרת האזור האישי.

 :יתרונות

 .חיסכון בעלויות משלוח דואר/דואר רשום 

 .שיפור השירות וצמצום מקרי סרבנות בתום לב 

 והמשלוח באמצעותו אינוב מרכזי ונפוץ בימינו הדואר האלקטרוני הינו אמצעי ממוחש -נגישות 
עלויות הכרוכות במשלוח דואר הרשום או במסירה פיזית. כמו כן, בהשוואה ל כרוך בעלויות רבות

במכשירים הניידים הנגישים כיום למרבית  SMS -משלוח הודעות שירותיות באמצעות הודעות ה
 ובותיהם במועד ללא ענישה. הלקוחות יסייע לכלל לקוחות רשות המסים לקיים את ח

 

 פתיחת תיק במע"מ, במס הכנסה, בניכויים ובביטוח לאומי בנקודה אחת  -6המלצה מספר 

 רקע
 פתיחת תיק במע"מ: .1

אדם )יחיד(, שותפות או חברה, העומדים לקיים פעילות עסקית )מכר או מתן שירות( צריכים 
לות העסקית. הרישום חייב להתבצע להירשם כעוסקים במשרד מע"מ הקרוב למקום העסק או הפעי

 לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית. 
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 ניתן לפתוח תיק במע"מ באמצעות מייצג )רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס( או ללא מייצג. 

  עוסק לא מיוצג מחויב לצורך פתיחת תיק במע"מ בהתייצבות אישית במשרד המע"מ הקרוב
 סקית. פתיחת התיק מבוצעת במקום. למקום העסק או הפעילות הע

  עוסק מיוצג פטור מהגעה למשרד וישנה אפשרות להגיש את הבקשה לפתיחת תיק בצורה
מע"מ, מס הכנסה  –מקוונת ממשרד המייצג. בקשה כאמור מופצת לשלושה מערכים בו זמנית 

 וניכויים )במידה ונדרש(. 

 :פתיחת תיק לעוסק )יחיד(

(, ת.ז, חוזה קנייה/שכירות של 821ום מלא וחתום על כל פרטיו )טופס עוסק נדרש להגיש טופס ריש
על בן/בת  -מקום העסק ואסמכתא על קיום חשבון בנק של העסק. במקרה של חשבון בנק משותף 

הזוג למלא ולחתום על הצהרת חשבון בנק משותף. על בן/בת הזוג להגיע למשרד מע"מ לצורך 
ים יש להגיש מסמכים נוספים, המעידים על הקמת העסק חתימה, או לחתום אצל המייצג. לעית

 ופעילותו )כגון חשבוניות רכישת רכב, חשבוניות רכישת ציוד לעסק, היתרי בניה וכדומה(. 

 :פתיחת תיק לשותפות )שני אנשים או יותר(

א'(, ת.ז של כל 821-ו 821שותפים נדרשים להגיש טופס רישום מלא וחתום על כל פרטיו )טופס 
מהשותפים, חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק ואסמכתא על קיום חשבון בנק של השותפות. אחד 

אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות. על השותפים למנות נציג אחד  –בשותפות רשומה 
 מתוכם, שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע"מ. 

 :פתיחת תיק לחברה בע"מ

א'(, תעודת 821-ו 821שום מלא וחתום על כל פרטיו )טופס חברה בע"מ נדרשת להגיש טופס רי
רישום ברשם החברות, פרוטוקול בעלי זכות חתימה לכל דבר ועניין, ת.ז. של כל אחד מהדירקטורים 
בחברה, חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק, אסמכתא על קיום חשבון בנק של החברה ומידע על 

 מחזור העסקאות המשוער.  

 מס הכנסה:פתיחת תיק ב .2

 תיק במס הכנסה ניתן לפתוח לרוב רק לאחר פתיחת התיק במע"מ וקבלת מספר עוסק. 

 :פתיחת תיק ליחיד עצמאי

ככלל, ייפתח תיק עצמאי על פי כתובת מקום העסק, התיק יפתח במשרד השומה שהעסק מתנהל 
ת המניבה בתחום שיפוטו. מקום העסק ייקבע בהתאם למקום בו מבוצעת מירב הפעילות הכלכלי

רווח או מחזור, או מקום בו מועסקים מרבית העובדים. בעסק שיש לו סניפים רבים או שהינו מבוזר 
 מבחינת מרכזי הייצור או השיווק שלו, מיקום התיק ייקבע על פי מיקום ההנהלה המרכזית. 

או ללא  ניתן לפתוח תיק ליחיד במס הכנסה באמצעות מייצג )רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס(
 מייצג. אין חובת התייצבות פיזית. 

  בצירוף מסמכים 5329יחיד לא מיוצג נדרש להגיש בקשה ידנית לפתיחת תיק על גבי ,
 רלוונטיים. 

  .לעצמאי מיוצג ישנה אפשרות להגיש בקשה לפתיחת תיק ליחיד באמצעות בקשה מקוונת
ים הנדרשים לצורך פתיחת בסיום מילוי הבקשה המקוונת יש לשלוח לפקיד השומה את המסמכ

 יום.  30התיק תוך פרק זמן של 

 פתיחת  לאחר קבלת כלל המסמכים הנדרשים יפתח התיק במס הכנסה ותשלח הודעה למבקש על
 התיק. 

 :פתיחת תיק מבוטח עצמאי בביטוח לאומי
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תיק כמבוטח עצמאי.  יחיד בעל הכנסה מעסק חייב בתשלומי ביטוח לאומי. לשם כך עליו לפתוח
כול לבצע את פתיחת התיק באופן מקוון באתר הביטוח הלאומי. מבוטח שאינו מיוצג יוטח מיוצג מב

 חייב לבצע את פתיחת התיק באופן ידני.

 :פתיחת תיק תאגיד

ככלל, תיקי התאגידים ייפתחו באזור פעילות התאגיד. בעסק אשר לו סניפים רבים או שהינו מבוזר 
 ו, התיק יפתח על פי מיקום ההנהלה המרכזית. מבחינת מרכזי הייצור או השיווק של

 ניתן לפתוח תיק תאגיד באמצעות מייצג )רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס( או ללא מייצג.

  בצירוף טופס  4436תאגיד לא מיוצג נדרש להגיש בקשה ידנית לפתיחת תיק על גבי טופס
מסמכים נוספים המצוינים הבקשה לפתיחת תיק במע"מ, תעודת התאגדות מרשות התאגידים ו

 בגוף הבקשה ובהתאם לאופי פעילות  התאגיד. 

  .לתאגיד מיוצג ישנה אפשרות להגיש בקשה לפתיחת תיק לתאגיד באמצעות בקשה מקוונת
לאחר קבלת כלל המסמכים ולאחר פתיחת התיק במשרד השומה נשלחת הודעה למגיש הבקשה 

 על פתיחת התיק במס הכנסה.

 במס הכנסה ובביטוח לאומי פתיחת תיק ניכויים .3

כל בעל עסק אשר נרשם במס הכנסה רשאי להעסיק עובדים. לצורך העסקת העובדים בעל העסק 
נדרש לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה בו מתנהל העסק ובמוסד לביטוח לאומי. לאחר פתיחת 

 תיק הניכויים המעסיק רשאי להעסיק עובדים ולהפיק עבורם תלושי שכר. 

 חייב לפתוח תיק ניכויים גם במס הכנסה וגם בביטוח לאומי.המעסיק 

בנוסף, לעתים, בעל עסק חייב לנכות במקור מתשלומים לספקים ונותני שירותים על פי התקנות 
לפקודת מס הכנסה. את המס שניכה יש לדווח בתיק הניכויים בדיווח חודשי  164שתוקנו מכח סעיף 

 או דו חודשי.

 הקיים במצב הבעיות

מערך בנפרד )מע"מ, מס הכנסה, ניכויים, ביטוח לאומי( כדי לדווח את ל עסק חייב להירשם בכל בע
 הדיווחים התקופתיים והשנתיים.

 :הבסיס החוקי לפעילות

שכותרתו "רישום" וביחד עם תקנות מע"מ )רישום(  1975 -פרק י' בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו
יקים במע"מ. בנוסף, פרסם הרגולטור את "מדריך מע"מ מסדירים, בין היתר, את כל נושא פתיחות הת

)מס ערך מוסף( לעוסק חדש" אשר מפרט אודות רישום העוסק וסיווגו, ומתווה את אופן ההגשה של 
 הבקשות לרגולטור.

 .   1961 -לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 134)י( וסעיף 75)ז(, 75)ט(, 75()א(, 2)9(, 2)9סעיפים 

 הרישום מקבל העוסק תעודת עוסק, אותה יש להציג במקום בולט בעסק. עם ביצוע 

מרגע בו מקים העסק נרשם כעוסק מורשה במע"מ, הוא רשאי להנפיק חשבוניות מס ולזכות בניכוי מס 
תשומות והחזרים לחשבונו באופן שוטף. את מס התשומות ניתן לנכות רק על רכישות לצורכי העסק 

 חשבוניות מס מקוריות שהוצאו על שמו כדין.ובלבד שברשות בעל העסק 

 המלצות 

 פתיחת תיק באופן אוטומטי:   .1

ע"מ במ ידי מייצגמומלץ שהיישום הקיים כיום להגשת בקשה אחת מקוונת לפתיחת תיק על  .1.1
ופן מקוון. פתיחת המסמכים הנדרשים לפתיחת התיקים באאת צירוף אפשר יובמס הכנסה, 

ים הנדרשים גם פתיחת תיק הניכויים יבוצעו באופן ובמקר ליחידים התיק במס הכנסה
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אוטומטי, תוך שני ימי עסקים מיום פתיחת התיק במע"מ. בכך יתייתר הצורך בהגעה פיזית או 
 משלוח דואר למשרדי מס הכנסה.

, כך שאינו מיוצגרשות המסים תבחן את שינוי הליך פתיחת תיק למי בנוסף, מומלץ ש .1.2
ותאפשר את צירוף  המסמכים הנדרשים נת לכלל המערכים שתתאפשר הגשת בקשה אחת מקוו

לפתיחת התיקים באופן מקוון. פתיחת התיק במס הכנסה ובמקרים הנדרשים גם פתיחת תיק 
הניכויים יבוצעו באופן אוטומטי, תוך שני ימי עסקים מיום פתיחת התיק במע"מ. בכך יתייתר 

 .הצורך בהגעה פיזית או משלוח דואר למשרדי מס הכנסה

מומלץ שהמידע על פתיחת תיק עצמאי והמידע על פתיחת תיק ניכויים למעסיק במס הכנסה,  .1.3
יועבר באותו יום באופן מקוון לביטוח לאומי. ביטוח לאומי יפתח יישום לקבלת המידע מרשות 

 המסים ופתיחת תיק מבוטח עצמאי ותיק ניכויים למעסיק באופן אוטומטי.

המוצע הינה על כלל בעלי העסקים בישראל )יחידים  ההשפעה המשמעותית ביותר בתהליך
ותאגידים( המבקשים לפתוח עסק או להעסיק עובדים על ידי מתן האפשרות לפתיחת תיק באופן 

 מקוון בנקודה אחת בכל המערכים.

יצוין כי, בימים אלו רשות המיסים בשיתוף עם רשות התאגידים וגורמים רלוונטיים נוספים נמצאים 
במערכת אחת באופן  ותאגידים מתקדמים של תהליך מקוון לפתיחת תיקים של חברות בשלבי אפיון

 האפיון אינו כולל יחידים בשלב זה. .11.08.2016מיום  1855מקוון בהתאם להחלטת ממשלה 
 

לא ניתן להתעלם מכך שחלק ניכר מהנטל המושת על לקוחות רשות המסים מורכב  -משרד מאוחד .2
ני משרדים נפרדים: משרדי מע"מ ומשרדי מס הכנסה. רשות המסים מעצם הדרישה לעבוד מול ש

בו יכללו כל הפעילויות והממשקים המבוצעים  -אלה תכנון והקמה של משרד מאוחד מקדמת בימים
גם תהליך פתיחת תיק. היכולת לאחד פעילויות דומות  -במשרדי מס הכנסה ומע"מ ובכלל כךהיום 

השירות והממשק בין רשות המסים לבין לקוחותיה ויקטין ללא ספק ייעל את העבודה, ישפר את 
 באופן משמעותי את הנטל הבירוקרטי המושת על לקוחות רשות המסים. 

 

 קיזוז מע"מ בעסקאות בין עוסקים -7המלצה 

 "קול הקורא"הוועדה מצאה לנכון להמליץ לרשות המסים לבחון המלצה נוספת שהועלתה במסגרת 
. הצעה זו מתייחסת לנושא ואשר הוצגה בפני הוועדה אתר אינטרנט הייעודי(שפורסם לציבור )באמצעות 
 ביורוקרטי על עוסקיםהנטל ה להפחתה משמעותית של יש בה כדי להביאומע"מ בעסקאות בין עוסקים 

 כלי בקרה ופיקוח למיגור תופעת החשבוניות הפיקטיביות ואובדן הכנסות. מהווה ומאידך מחד,

 :עיקרי ההצעה

, שמחזור עסקאותיו עולה על סכום מסוים שייקבע על ידי רשות המסים יפיק חשבוניות מס כל עוסק .1
)תוכנה ייעודית להפקת חשבוניות שתתממשק עם תוכנות הנהלת החשבוניות  רק באמצעות מחשב

 , לאחר שיזדהה ויקבל מספר מע"מ וקוד כניסה לחשבון האלקטרוני שלו ברשות המס.הקיימות(

 בונית ייקבע על ידי רשות המסים.מספר האסמכתא לחש .2

הקיזוז בין מס העסקאות לבין מס התשומות יבוצע באופן אוטומטי בספרי החשבונות של שני  .3
 .הצדדים לעסקה וירשם במרשמי רשות המסים בתיקם של שני העוסקים
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 רכש ממשלתי -המלצות הועדה
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 רכש ממשלתי

 רקע

לכלית מרכזית של הממשלה ומייצג אחוז משמעותי מסך התוצר המקומי רכש ציבורי מהווה פעילות כ
מרכיב הרכש הציבורי בתוצר הינו בטווח (, WTOלפי הערכות של ארגון הסחר הבינלאומי )הגולמי. 

 מרכיבהוא  הממשלתיהרכש בשנה. ₪ מיליארד  180-120, קרי מדובר על היקפים של %1538-10%של 
ביצוע פעילויות ממשלתיות התלויות ברובן ברכישת טובין או למרכזי בפעילות משרדי הממשלה 

שירותים. ממשלת ישראל משמשת כקניין הגדול ביותר במשק ובכך הינה בעלת השפעה גדולה על 
  הסקטור העסקי כולו.

 1992-התשנ"ב עם ספקים לביצוע רכש נעשית בכפוף לחוק חובת המכרזיםהממשלה התקשרות 
 הינם:והתקנות החוק יים של המרכז םיעדיה. 39ותקנותיו

 .שוויון הזדמנויות לכל המציעים הפוטנציאלים בתחום שבו עוסק המכרז 

  .קידום עקרונות מינהל תקין וטוהר מידות 

 הגברת ציבור באמצעות כספי להשגת חסכון או הגוף הציבורי ו ייעול עבודת המשרד הממשלתי
 .תחרותה

 במדינה על תהליכי הרכש מרכזיפיקוח הקניית נהלים ברורים ואחידים ו. 

האתגר המרכזי העומד בפני הממשלה באמצעות מכרז פומבי.  דרך המלך לביצוע התקשרויות היא ככלל, 
יעילות ושמירה על יכולת  לצדקיומו של הליך שוויוני ושקוף  הבטחתבנושא הרכש הממשלתי הוא 

  הביצוע של הממשלה.

ם סוגי 'ארגז כלים' הכולל, בין היתר,גר זה באמצעות לאת נותנים מענה יוחוק חובת המכרזים ותקנות
התהליכים הללו, הליכים ממוכנים וכו'. אופן הפעולה בכל הליכים תחרותיים, הנחיות בדבר  שונים של
הליכי רכש  בהם המחוקק ראה מקום לאפשר ותנאיםכוללות רשימת קריטריונים  חובת המכרזיםתקנות 

מוצדק וסביר בנסיבות העניין לבצע ו לתת מענה למצבים בהם . הליכים אלו נועדפומבי ללא מכרז
 יש דחיפות, ביטחון המדינה ויחסי החוץ שלה וכו'.התקשרות שלא בדרך של מכרז פומבי רגיל כגון: 

לציין כי החוק מכפיף את התקנות שעל פיו למחויבויות בין לאומיות, כולל ההסכם לרכש ממשלתי 
(Government procurement Agreement.) 

בממשלה מעוגנות בהוראות והמכרזים הרכש המינהל בתחום הוראות  ,מלבד תקנות חובת המכרזים
אוצר. משרד ה( המפורסמות על ידי אגף החשב הכללי ב"ם"תכה הוראותלהלן: "תקנון כספים ומשק )

האישור  החל משלב הייזום והכנת טיוטת מכרז, דרךלאופן ביצוע הרכש, בין היתר, מתייחסות  ההוראות
 . והפרסום של המכרז ועד לשלב תחילת ההתקשרות עם הזוכה

ם כוללות מדיניות בתחום ניהול ההתקשרויות והכספים, אשר באה לידי ביטוי "בנוסף, הוראות התכ
בהנחיות לחשבי המשרדים המהווים זרוע ביצוע כספית של משרד האוצר בתקציב המדינה. הנחיות אלו 

ת בהסכמי ההתקשרות, מועדי תשלום, ביטוחים, ערבויות מכרז, ערבויות ביצוע כוללות, בין היתר, דרישו
 ועוד.  

הוקמו  בעקבותיהןהחלטות ממשלה בדבר שיפור וייעול הרכש הממשלתי ולאורך השנים התקבלו מספר 
להלן מוצגות מספר דוגמאות להחלטות צוותים מקצועיים לגיבוש המלצות בנושא, אשר חלקן ייושמו. 

  אלו:

                                              
38 https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gproc_e.htm 
 .1993 –תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג  39
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 בדבר  15.4.2007מיום  1576 פרמס ת ממשלהוהחלט 18.3.2007מיום  1413 פרמס ת ממשלהחלטה
אב'( בראשות המנהל )'דו"ח אריבנושא ייעול הרכש הממשלתי הבינמשרדי  אימוץ דו"ח הצוות
הממשלה בתחומי הרכש,  יבבסיסו הומלץ על הרחבת סמכויות משרדאשר האוצר,  הכללי של משרד
של הליך אישור התקשרויות בפטור ממכרז וביזור מידתי של מוקדי קבלת  ודהיסתוך שינוי מן 

, וזאת במטרה להקל ולפשט את ההליכים המינהליים להתקשרויות המדינה עם הגורמים ההחלטות
תיקון נרחב לתקנות חובת  2009בשנת בוצע כאמור,  1413השונים. בעקבות החלטת ממשלה 

נוספים בתקנות  חקיקה. לאחריו בוצעו תיקוני בת המכרזיםרפורמה בתקנות חושהיווה  המכרזים,
מתן הקלות שונות בהליכי הרכש  הייתהאשר מטרתם  2016-ו 2014, 2012חובת המכרזים בשנים 

סמכויות וביצוע התאמות בתחומים מסוימים. המגמה הקיימת בתיקוני החקיקה לעיל היא להעניק 
ת יכולת הביצוע, דבר שתורם להגברת הפעילות הממשלה במטרה להגביר א למשרדייותר נרחבות 

  תוך יצירת מתאם בין סמכות ואחריות. הכלכלית במשק,

 לצות הצוות לשיפור עבודת המטה אשר אימצה את המ 30.6.2013מיום  482 החלטת ממשלה מספר
רכש ומכרזים -ויכולות הביצוע של משרדי הממשלה בנושאי תקציב והתקשרויות המשרד הממשלתי 

וע רכש. בעיקר לחסמים פנים ממשלתיים לביצ נגעהעבודת צוות המשילות ת המשילות(. )צוו
שיפור יכולות הניהול במשרד, לרבות מתן גמישות ניהולית לגורמים  ,בין היתר ,המלצות הצוות היו

העוסקים בתהליכי הרכש במשרד, עיגון תהליכי עבודה והתייחסות לתשתיות מרכזיות הנדרשות 
 .המלצות הצוות טרם יושמו בפועל, חלק מ. יצוין כי נכון למועד כתיבת הדו"חהרכש לייעול הליכי

 כמו כן, במהלך השנים תוקנו תקנות ופורסמו הוראות לשיפור תהליכי הרכש והנגשתם, כולל:

 .התאמות ליחידות מחקר ולעסקאות במקרקעין וכן תיקונים נדרשים לביצוע מכרזים ממוכנים 

  לוועדות במשרדים ועידוד השימוש בתהליכים תחרותיים שונים באמצעות קיבוע סמכויות רחבות
 הרחבת סמכות ועדת המכרזים המשרדית.

  לעידוד פעילותם ושילובם של עסקים קטנים ובינוניים  2011משנת  7.12.7פרסום הוראת תכם
 בישראל במכרזים.

 זעירים לעסקים התאמות יעתקב שעניינו( 16.08.16מיום  25לחוק חובת המכרזים )תיקון מס'  תיקון ,
, על שילובם של עסקים אלו בהתקשרויות המשרדים נתונים פרסום . חובת במכרז ובינוניים קטנים
קבלת מסמכי המכרז או השתתפות במכרז בתשלום בעד מסמכי המכרז או  התניית בדבר איסורוכן, 

 . , למעט המקרים שנקבעו בחוקבעד עלות הפקת המכרז

 

 מיום 482 הממשלה החלטת זה ובכלל, כאמור הרבות הממשלה והחלטות חקיקהה תיקוני אף על
 המינהליים ההליכים ופישוט הקלות בעניין המשילות צוות המלצות אימוץ בנושא 30.6.2013

 . יושמו העיקריות מההמלצות חלק רק, המדינה להתקשרויות

 

 

  



 60 
 

 נתוני רכש

במכרז והן בפטור ממכרז, מתועדים במערכת  הן ,נתוני התקשרויות משרדי הממשלה ויחידות הסמך
)מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה(. אגף החשב הכללי אוסף נתונים אלו ומנתחם  40מרכב"ה

 במטרה לבדוק מגמות בהליכי המכרזים וביצוע בחינת ייעול ושיפור תהליכים.

 32 -ד על כההיקף הכספי של הרכש הממשלתי עמ 2016בשנת  בהתאם לנתוני מערכת מרכב"ה,
 בחלוקה הבאה:  ₪ 41מיליארד

 

פומביים עמד על  הליכים תחרותייםת במסגר 2016ניתן לראות כי היקף הרכש במונחים כספיים בשנת 
בגין  ההי₪, מיליארד  5.7 -של הרכש, כההיקף הכספי מ 18% .₪מיליארד 17.6-כהמהווים  ,55%-כ

 9% -מצביעה על כ תקשרויות בפטור ממכרזשל כמות ההבחינה  ,. לעומת זאת42בפטור התקשרויות
ההתקשרויות בשנה זו. כלומר, ההתקשרויות בפטור ממכרז היו בסכומים גבוהים כמות סך מתוך בלבד 

היו עם גופים  תקשרויות בהליכים שאינם תחרותייםיחסית להתקשרויות בהליכים תחרותיים. יתר הה
או במסגרת הליכי פטור  חייבים בחובת מכרז,אשר הם עצמם  כגון תאגידים סטטוטוריים ,ציבוריים

 . מסוג אחר תחרותי ממכרז אשר מחייבים הליך

מההיקף הכספי של הרכש בשנה זו  %55. ₪43מיליארד  30 -כ עמד עלהיקף ההתקשרויות  2015בשנת 
 19%: בחלוקה) אחרים תחרותיים הליכיםבמסגרת  45%-הליכים תחרותיים פומביים ומסגרת בהיה 

כי לא (. מכאן ניתן להסיק אחריםהליכים תחרותיים  4%התקשרויות ציבוריות,  23%בפטור,  תהתקשרויו
   .2016לשנת  2015היה שינוי מהותי במגמות הרכש הממשלתי בין שנת 

  

                                              
מוצגים נתוני משרדי הממשלה אשר פועלים באמצעות מערכת מרכב"ה ולמעט גופים ביטחוניים ובתי החולים הממשלתיים. כמו כן,  40

סך הרכש הממשלתי, וזאת משום העובדה כי נתונים אלו מחייבים ביצוע טיוב ידני של מ 17.6%הוחרגו נתוני התקשרויות בהיקף של 
התקשרויות אלו סווגו על ידי המשרדים כ"אחר". אנו צופים כי נתון זה יקטן משמעותית בפרסומים עתידיים. בוצעה  -אלפי נתונים 

 ס לכלל הנתונים.דגימת נתונים שהוחרגו, ונמצא כי היקף התקשרויות בפטור אינו חריג ביח
 מסך התתקשרויות. 17.6%כאמור, ללא  41
 "2016נתוני הרכש הממשלתיים לשנת בהתאם למתודולוגיה המפורטות בדוח מינהל הרכש " 42
 בהתאם למתודולוגיה שפורטה לעיל.  43

הליכים  
,  פומביים
הליכים  49.2%

תחרותיים  
,  אחרים
39.4%

התקשרויות  
,  ציבוריות
2.8%

התקשרויות  
,  בפטור
8.7%

פילוח היקף כמויות רכש ממשלתי  
(2016)לפי אופן ההתקשרות 

הליכים  
,  פומביים
55.1%

הליכים  
תחרותיים  

אחרים
 ,5.2%

התקשרויות  
,  ציבוריות
21.7%

התקשרויות  
18%, בפטור

פילוח היקף כספי של הרכש הממשלתי 
(2016)לפי אופן ביצוע ההתקשרות 
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עולה  2016יש לציין כי בהתאם לנתוני כמות הזמנות הרכש שנרשמו במערכת המרכב"ה לשנת  ,כמו כן
מסך כל  35.4%-כ עמד על₪, אלף  50עד בהתקשרויות ( ןתשלומים בגינה)וכי היקף ההזמנות הכמותי 

מסך  2%-רק כים המהוו₪, מיליארד  0.5-כ עמד עלהיקף הכספי של הזמנות אלו . הההזמנות השנתיות
 ההזמנות השנתיות. ההיקף הכספי של 

  

 

סכומים קטנים נתונים אלו באים להראות את היקפי השימוש של משרדי הממשלה בהתקשרויות ב
 הפטורים מהליך של מכרז ועד כמה נדרש לשים דגש ולייעל את אופן ביצוע התקשרויות מסוג זה.

 

 בינוניים ברכש הממשלתיההשתתפות העסקים הקטנים ו

לא קיים ולכן  של הממשלה,לא נעשה רישום של גודל העסקים הפונים והזוכים במכרזים נכון להיום, 
. מסך העסקים בישראל 99.5%-המהווים כ רי מצד עסקים קטנים ובינונייםנתונים על הרכש הציבו מסד

לעסקים קטנים הסוכנות  ,להעריך את סדר הגודל של הרכש הציבורי מעסקים קטנים ובינוניים במטרה
 "(. הסקר)להלן: " שילבה את הנושא בסקר התקופתי שהיא עורכת ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

 הקטנים העסקים מתוכם, 44עסקים אלף 505-כ על עומד העסקי במגזר העסקים ספרמ, 2014לשנת  נכון
 י.העיקר החלק את מהווים והבינוניים

 מספר עובדים 45הגדרה
משקל במספר 
 העסקים

משקל בתעסוקה 
 במגזר העסקי

משקל בתוצר של 
 המגזר העסקי

 זעיר
 51.1% ללא שכירים

25.8% 19.7% 
 34.2% שכירים 1-4

 12.7% 20.9% 10.8% שכירים 5-19 קטן
 16.6% 22.5% 3.2% שכירים 20-99 בינוני
 51% 30.8% 0.7% + שכירים100 גדול

 

                                              
 2016דו"ח תקופתי מצב העסקים הקטנים והבינוניים, משרד הכלכלה והתעשייה  44
  1992-קטנים ובינוניים נקבעה בחוק חובת המכרזים, תשנ"ב הגדרה של עסקים זעירים 45

2%

98%

2016ח לשנת "ש50,000פילוח סכומי הזמנות עד לסכום של 

₪ 50,000-סכום הזמנות מתחת ל ₪ 50,000-סכום הזמנות מעל ל

64.6%

35.4%

2016ח לשנת "ש50,000פילוח כמות הזמנות עד לסכום של 

₪ 50,000-כמות הזמנות מתחת ל ₪ 50,000-כמות הזמנות מעל ל
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ובחן את מצב העסקים  2015סקר העסקים הכללי שנערך על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 
עסקים(  85סקרים )מהעסקים הקטנים והבינוניים הנ 17%-הקטנים והבינוניים בישראל מראה כי כ

-. זאת אף על פי שעצמאים ועסקים זעירים מהווים כ2014השתתפו במכרז של גוף ציבורי במהלך שנת 
מהפונים למכרזים, ואילו שיעור העסקים  50%-מהמדגם בסקר, עסקים אלו מהווים פחות מ 70%

שלו  ל יותר כך הסיכויככל שהעסק גדו הבינוניים הפונים למכרזים כפול מייצוגם במדגם. ככלל נמצא כי
 לגשת למכרזים ממשלתיים ולזכות במכרזים גבוה יותר. 

, המחייב את הגופים 1992-בסיוע אגף החשב הכללי בוצע תיקון לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב ,יצוין כי
ומינהל הרכש  2018 הציבוריים לדווח על התקשרויות עם עסקים קטנים. התיקון ייכנס לתוקף באוגוסט

באופן  כים להתאמת הדיווח במערכת מרכב"העם החשבונאי הראשי באגף החשב הכללי נער בשיתוף
לה עם הלמ"ס ורשות ובמקביל, גורמים אלו בוחנים שיתוף פע .דיווח הנדרששיקל על המשרדים את ה

יש לציין כי, בעוד בעבר לא הייתה  ודל העסק של ספקי הממשלה. כמו כןהמסים לקבלת הנתונים אודות ג
הגדרה כאמור נכנסה לחוק חובת המכרזים בתיקון אל של עסק זעיר, קטן או בינוני, רה חוקית בישרהגד

 .2016מאוגוסט 

 הקיים המצב הבעיות

במסגרת עבודת הוועדה ובמטרה לצמצם בירוקרטיה ולשפר את הנגישות של המכרזים למגזר העסקי, 
צר, בלת החשב הכללי במשרד האובהועל ידי הוועדה  פעילות שולחנות עגולים שאורגנהנערכה 

" או פורום שולחנות עגולים: "י הממשלה השונים )להלןמשרדבהשתתפות חשבים וסגני חשבים מ
 . "(הפורום"

במסגרת הפורום, הציגו החשבים וסגניהם חסמים ונקודות תורפה עיקריות בתהליכי ההתקשרויות, 
 נושאים עיקריים: 3-תמקדות בוהוצגו המלצות ודרכים לפתרון בעיות וחסמים אלו, תוך ה

 50,000הרחבת מעגל ההזדמנויות והנגשת הרכש הממשלתי לעסקים קטנים ובינוניים )ברכש של עד  .1
.)₪ 

הגברת התחרות במכרזי הרכש הממשלתיים, כמנוע ליצירה וצמיחה של עסקים קטנים המשך  .2
 ובינוניים.

וך התמקדות בתהליכים הקשורים צמצום הבירוקרטיה ושיפור הממשק בין המגזר העסקי לממשלה ת .3
 בעבודת החשבות )הוראות תכ"ם, נהלים וכו'(.

ובהתבסס על עבודת צוות  את החסמים שמופו על ידי הוועדה בהתבסס על פורום שולחנות עגולים
 המשילות, ניתן לחלק לשתי נקודות מבט עיקריות:

טנים ובינוניים, בתהליכי קשיים וחסמים העומדים בפני עסקים, בעיקר ק -תייםממשל וץחחסמים  .א
 ההתקשרות מול הממשלה.

קשיים של משרדי הממשלה השונים הכרוכים בתהליכי הרכש של  -יםפנים ממשלתי חסמים .ב
 הממשלה.

 

 (:ובינוניים קטנים עסקים על בדגש) ממשלתיים חוץ חסמים .א

 חסמי כניסה .1

הגדולים אשר להם מחלקות סביר להניח כי עסקים קטנים ובינוניים מצויים בנחיתות אל מול העסקים 
ייעודיות שעוסקות ומתמחות בהגשת מועמדות למכרזים ממשלתיים. תהליך הגשת המועמדות 
למכרזים כרוך בעלויות שונות, הן עלות הזמן והשקעה של משאבים ניהוליים הנמצאים תמיד 

לעורכי במחסור, והן עלויות כספיות בגין הוצאות הנדרשות כחלק מהגשת ההצעה, כגון: תשלום 
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דין ורואי חשבון חיצוניים עבור המצאת אישורים הנדרשים במסגרת המכרז. כמו כן, עסקים קטנים 
ובינוניים לא תמיד יכולים לעמוד בדרישות הגמישות התפעולית והזמינות של מזמיני הרכש 

 בממשלה.  

 ביטוחים וערבויות .2

 ר בקשר למכרזים השונים.דרישות לביטוחים וערבויות הינן עלויות המועמסות בהצעת המחי
דרישות אלו מקשות לעיתים על עסקים קטנים לעמוד בהתחייבויות המכרז. כך למשל, דרישות 

ביחס להיקף ההתקשרות  הינם גבוהיםלעריכת ביטוחים בהיקפים שלטענת המתמודדים במכרזים 
 או ביחס למקובל במשק. 

 מימון עלויות משיתה כן ועל סקיםהע מצד עצמי הון של ריתוק מחייבתכמו כן, העמדת ערבות 
  .הכלכלית פעילותם על ומקשה

 

 רכש עבור משרדי הממשלהה ותלמידע אודות דריש היעדר נגישות .3

תי באתר האינטרנט הממשל מפורסמים וכן התקשרויות בפטור ממכרז הממשלה מכרזי שכלל למרות
 לכל לאי נושאי עניין, המאפשר בין היתר רישום לדיוור לפ )כהגדרתו בתקנות חובת המכרזים(

 מערכת ממוחשבת ו"ה מפתחים בימים אלומרכבמינהל הרכש הממשלתי . לכך המודעות העסקים
תיתן ולניהול ממוכן של התקשרויות )"נעמה"( אשר צפויה להיכנס לשימוש בשנה הקרובה  חדשה

  מענה לסוגיה זו.

 

 :ממשלתיים פנים חסמים .ב

  ₪ 50,000עד  התקשרויות .1

מסך ההיקף הכספי של הרכש, כפי שהוצג לעיל.  2%מהוות כאמור ₪  50,000עד  התקשרויות של
יש לפנות ₪  50,000הוראת התכ"ם מחמירה על התקנות וקובעת כי בהתקשרויות בהיקף של עד 

לשלושה ספקים, ולא להסתפק בפנייה לספק אחד. עם זאת הציפייה הינה כי לא זאת בלבד שתעשה 
, אלא שהפניות לאורך השנים תהיינה מגוונות ולא למספר מצומצם של פנייה לשלושה ספקים שונים

  .ספקים עיקריים מבלי שתינתן הזדמנות שווה לספקים אחרים בשוק

בהליך מקוצר )לדוגמא באמצעות ₪  50,000ככל שתיעשה פנייה פומבית במסגרת התקשרויות עד 
הזדמנות למספר רב יותר של עסקים פנייה מקוונת במערכת ייעודית הנגישה לכלל הספקים(, תינתן 

 קטנים להשתתף בעבודה מול הממשלה והדבר יביא להגברת תפיסת אמון הציבור בפעילויות הרכש. 

 חסמים שמקורם אישור וביצוע תשלומים .2

קצב הביצוע של תשלומי הממשלה מהווה חסם ככל ומשך זמן הביצוע ארוך יותר, וכאשר הגוף 
ככל שממוצע ימי האשראי יצטמצם כך מספר הספקים ברור לכל כי  מולו הממשלה עובדת קטן יותר.

 2017-"זתשע לספקים תשלומים מוסר חוק חקיקת עםשיהיו מעוניינים לעבוד עם הממשלה יגדל. 
כל זאת  ,ימים 45עד  משמעותית להתקצר צפויים בממשלה לספקים התשלום מועדי, לתוקף וכניסתו

 . הממשלה שרדימצד מ לצד שמירה על ביצוע הבקרות הנדרשות
 

 תשתיות טכנולוגיות  .3

חסם נוסף שעלה בוועדה ונבחן גם על ידי צוות המשילות הוא מחסור בתשתיות טכנולוגיות ברכש. 
במשרדי הממשלה לא קיימת מערכת מרכזית אחת לניהול תהליך הרכש לאורך כל שלבי התהליך; 
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עקב אחר פרסום המכרז וניהולו באופן החל משלב ייזום הרכש )ניהול העבודה בוועדת המכרזים, מ
מערכות עיקריות המשמשות את משרדי  2מקוון( ועד לשלב ניהול ההתקשרות. נכון להיום, ישנן 

 הממשלה: 

לניהול ולמימוש  נותנת מענה המערכת -מערכת מרכב"ה )מערכת רוחבית כוללת במשרדי הממשלה( -
  .ותנת מענה לכלל שלבי ביצוע הרכשואינה נ בפועל של הסכמי ההתקשרות עם הספקים הזוכים

משמשת לפרסום מכרזים באתר המערכת  -מערכת מנו"ף )מערכת ניהול ופרסום מכרזים ופטורים( -
האינטרנט הממשלתי, פרסום התקשרויות בפטור ממכרז וכן הגשת בקשות לאישור התקשרות 

  .46הקרוב. מערכת זו מיועדת לצאת משימוש בזמן ועדת הפטור המרכזיתלבפטור ממכרז 

כמו כן, ישנו שימוש מועט בכלים טכנולוגיים מתקדמים ובשיטות רכש מגוונות כגון מכרזים 
דינמיים. כך לדוגמא, במקום הגשה מקוונת, הספק מחויב לגשת באופן פיזי לתיבות המכרזים של 
משרדי הממשלה על מנת להגיש את הצעת המכרז. תשתית טכנולוגית מתאימה ופיתוח מערכת 

בירוקרטיה ומשאבים ניהוליים רבים ת ייעודית לייזום וביצוע הרכש הממשלתי צפויה לחסוך מרכזי
 מהעסקים והמציעים הניגשים למכרזי הממשלה.

יצוין כי כחלק מתכנית העבודה של מינהל הרכש הממשלתי, המינהל מקדם פיתוח של מספר כלים 
כגון: הקניון הדיגיטלי הממשלתי, טכנולוגיים שצפויים לקדם ולשפר את תהליכי הרכש הממשלתי 

מערכת לניהול ועדות מכרזים, מערכת להגשת הצעות במכרזים בממשק דיגיטלי ועוד. כמו כן אגף 
 החשב הכללי מקדם את האפשרות להגשת ערבות דיגיטלית על ידי ספקים. 

  חוסר ידע, מומחיות והתמקצעות של הגורמים המעורבים בתהליכי הרכש .4

וי בשלבים שונים בתהליך: זיהוי והגדרת צרכי המשרד, אפיון וניתוח שוק, תהליך הדבר בא לידי ביט
כתיבת מכרזים, הכולל קביעת אמות מידה ותנאי סף וניהול ההתקשרות. מצב זה גורם לעיתים 

, בנוסףלגשת למכרזים. לא מאפשרים למציעים פוטנציאליים להגדרת תנאי סף גבוהים מדי אשר 
 והיצע השקיפות הגברתמכרז והתקשרות ברורים ומדויקים יסייעו לכי מסמכי  צייןחשוב ל
 . 47הספקים

, המשילות צוות המלצות אימוץ בדבר 30.6.2013 מיום 482 ממשלה להחלטת בהתאם, זה בהקשר
 הרכש ליחידת ביחס הן, רכש בנושא המשרד של הארגוני המבנה של יזומה עבודה תתבצע כי נקבע

 יפותחו וכן ,הרכש בתהליך המעורבים האחרים המשרדיים גורמיםה לתפקיד ביחס והן המשרדית
 .בוצעה טרם זו החלטה. המשרדי הרכש יכולות לשיפור המשרדים לעידוד תמריצים

בנוסף, במסגרת צוות המשילות עלה כי, מעבר לחוסר המקצועיות בתהליכי הרכש של העוסקים 
ים בתהליכים אלו ללא יד מכוונת, אשר ברכש במשרדי הממשלה, קושי נוסף שעלה הוא ריבוי הגורמ

מייצר חוסר בהירות בחלוקת העבודה. כמו כן, שיתוף הפעולה בין הגורמים לוקה בחסר, שימור ידע 
 אינו מתנהל כראוי וחסר ניהול כולל של התהליך.

 
  

                                              
 17-15ראה הרחבה בדוח משילות פרק חסמים עמודים  46
 13מתוך דוח צוות משילות פרק חסמים עמוד  47
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 המלצות 

ור במסגרת עבודתה, הוועדה שמה דגש על ייעול ופישוט תהליכי הרכש בממשלה כצעד תומך לשיפ
הסביבה העסקית בישראל. זאת, מתוך הבנה כי המגזר הממשלתי מהווה נדבך משמעותי בפעילות של 

 העסקים מול הממשלה.

גורמים חיצוניים בהתייחס לטענות שעלו במסגרת הפגישות של הוועדה עם גובשו ההמלצות בפרק זה 
פורום  במסגרתא וכן שונים והפניות שהתקבלו באמצעות אתר האינטרנט בעקבות פרסום קול הקור

צוות לבחינת בנוסף, בוצעה סקירה של חומרים בנושא, בין היתר, המלצות ה .שולחנות עגולים
 . "(צוות המשילות)להלן: " 2013משנת  המשרד הממשלתי התקשרויות

המלצות הוועדה המובאות בחלק זה דורשות בחינה לאור עבודות שבוצעו בעבר, זאת בהתבסס על 
ויצירת סביבה עסקית נוחה עבור המגזר  וביל החשב הכללי לצמצום הנטל הבירוקרטימדיניות אותה מ

העסקי. יחד עם זאת, יודגש כי הרכש הממשלתי כולל מנגנונים של ניהול סיכונים באמצעות פיקוח 
ובקרה. לכן, כל הקלה בדרישות של הליכי הרכש נדרש כי תעשה לאחר בחינה מעמיקה של ניסיון העבר 

 ות על נתונים ובהתייחס למכלול הסיכונים הפוטנציאליים.תוך התבסס

כיוון שהחשב הכללי הינו הגוף הרגולטורי בנושא מכרזים, ההמלצות כוללות התייחסות גם לתחום 
 הרגולציה. 

יצוין כי, חלק מההמלצות המובאות בפרק זה נסקרו והומלצו גם במסגרת דוח צוות המשילות. מאחר 
המשילות טרם יושמו, ממליצה הוועדה ליישם את המלצות צוות המשילות וחלק מההמלצות של צוות 

 לקידום יעילות תהליכי הרכש בממשלה במלואן.

אגף  שבאחריות תכ"םכלל הוראות ה שלעומק תבוצע בחינת  כיכללית של חברי הוועדה הייתה  המלצה
 .במשק העסקים על המושתת הבירוקרטיה את ולצמצם להקל במטרה החשב הכללי

 המלצות בפרק זה נכתבו תוך בחינה, תיאום והתייעצות עם מינהל הרכש הממשלתי.ה

 להלן עיקרי ההמלצות:

יצירת מאגרי ספקים דינמיים כלל ממשלתיים להתקשרויות בהיקפים קטנים לפי ענפים וקטגוריות  .1
  שונות

לקבלת מתבצעות פניות לשלושה ספקים ₪  50,000בהתאם להוראות התכ"ם, בהתקשרות עד  כיום
הצעות. כפי שתואר ברקע הדברים לעיל, כיום אין הליך מסודר של פנייה לספקים, אין מסמכי בקשה 

לא קיימת סטנדרטיים לקבלת הצעות מחיר, לא קיימת רשימת ספקים מסודרת במשרדי הממשלה ו
 או סבב מחזורי בבחירת הספקים. מחייבת רוטציה 

ים קטנים, הוועדה ממליצה )על בסיס עבודה שבוצעה על מנת לייעל ולשדרג את הליכי הרכש בסכומ
על ידי מינהל הרכש הממשלתי בחשב הכללי(, להקים מאגרי ספקים מרכזיים דינמיים ומתחלפים 
בסדרה של ענפים להם קיימת דרישה חוזרת של משרדי הממשלה השונים. כל משרד שיבקש לבצע 

אגר הספקים בלבד, כאשר מומלץ כי התקשרות יעשה זאת באמצעות תיחור בין הספקים מתוך מ
 "ה.מרכבבנושא זה החל על ידי  הטיפוליצוין כי, עשה באופן מקוון. יתיר הפנייה לקבלת הצעות מח

לחלופין מוצע לבנות מערכת אינטרנטית תוך לימוד ממערכות דומות בעולם והתאמתן למאפיינים 
דיניות הרכש הממשלתי לרכישת ייחודיים בישראל וזאת בהתאם להמלצת הצוות לבחינת התאמת מ

 טכנולוגיות מתקדמות.

על המאגר לאפשר יצירת רשימות תפוצה ממוקדות בחלוקה לנושאים בכדי להבטיח פנייה לספקים 
 רלוונטיים. כל ספק במשק יוכל להצטרף למאגר. כך יורחב מספר העסקים שעובדים עם הממשלה. 

  מות לספקים קטנים בכדי לצרפם למאגר.כמו כן, מומלץ כי מנהלי המאגר יבצעו פניות יזו
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 (1)3פטור לפי תקנה  -₪  50,000-פטור ממכרז עד ל .2

סטטוטוריים רשאים לבצע התקשרויות בפטור ממכרז התאגידים הכיום כל משרדי הממשלה ו
עם אופציה להרחבת ההתקשרות עם כל ספק עד לסכום של ₪  50,000-בהתקשרויות הנמוכות מ

רית. לעומת זאת, בחברות הממשלתיות קיים פטור בסכום גדול יותר של בשנה קלנד₪  100,000
בקופות החולים הפטור עומד על גובה של  .תלוי בגודל המחזור השנתי₪  600,000או ₪  200,000
100,000  .₪ 

 נגישה מידע מערכתשתהא  הפטור ככל סכום הגדלתאת באופן חיובי הועדה ממליצה לשקול 
לשיתוף מספר  ביאי. הדבר הצעות לקבלת העסקים לבעלי יפנו הממשלה ימשרד באמצעותה ומקוונת

על תפיסת אמון הציבור בפעילויות הרכש.  וישפיערב יותר של עסקים קטנים בעבודה מול הממשלה 
כגון: גמישות, מהירות ביצוע, יעילות, קיצור הליכים בירוקרטיים ועוד.  נוספיםלמערכת זו יתרונות 

 . כאמור מקוונת מערכת באמצעות אלה ההתקשרויות ביצוע אופן תסדרה את וןלבח מוצעזו,  מסיבה

 

 תהליכי התשלום שקיפות .3

בהנחיות בנושא במטרה להקל ולפשט את תהליכי ביצוע  עדכוניםבשנים האחרונות בוצעו מספר 
התשלומים, בכלל זה הטמעת פורטל הספקים הממשלתי אשר באמצעותו ניתן להגיש חשבונות 

החשב  אגף ומדיניות היות. , ושימוש באמצעי תשלום נוספים )לדוגמא כרטיסי אשראי(וןבאופן מקו
 אופנים ולבחון להמשיך ממליצה הועדה ,שיש מקום לקדם פישוט של תהליכי התשלום הינההכללי 
 .הממשלתייםתהליכי התשלום  לפישוט

 

 הממשלה למכרזי הצעות בהגשת לעסקים סיוע .4

"ף במסגרתו ניתנים שירותי ייעוץ המעווניים מפעילה את מערך לעסקים קטנים ובינ הסוכנות
והכשרות לבעלי עסקים בנושאים שונים בעלות מסובסדת. בהמשך לקשיים בהתמודדות של עסקים, 
בעיקר הקטנים ובינוניים, במכרזי הממשלה כפי שתואר ברקע הדברים, הועדה ממליצה על הגברת 

טרה להביא להגדלת היקף העסקים הניגשים למכרזי הסיוע והרחבת בסיס הידע של העסקים במ
 הממשלה:

 מערך ההכשרות וקיום ימי עיון לעסקים בנושאים: תהליך ואופן הגשת הצעה למכרזי  הרחבת
 הממשלה, עבודה מול מערכות המידע של הממשלה, זכויות ספקים ועוד. 

 ממוקד סיוע ומתן "ףמעו שירותי במסגרת ממשלתי רכש בנושאי לעסקים שניתן הייעוץ הגברת 
 .לגשת מעוניינים אליהם ספציפיים ממשלה למכרזי הצעות בהכנת עסקים לבעלי

  פרסום הנחיות מקוונות ומדריך לעסקים בנושא התקשרויות חוזיות עם הממשלה וגופים
 ציבוריים.

 המידע והנגשתכי, לצד הרחבת כלי הסיוע הניתנים בתחום זה, נדרש כי הדבר ילווה בפרסום  יצוין
 אודות הכלים הקיימים לכלל ציבור העסקים הקטנים והבינוניים.

 

 במסגרת מכרזים דרישות לערבויות וביטוחיםה בחינת .5

הוועדה ממליצה לבחון פישוט והקלה בדרישות הערבויות והביטוחים בהתקשרויות הממשלה. 
יות בעניין הגבלת הערבום, "המלצה זו מצטרפת לתיקונים שבוצעו לאחרונה בהוראות התכ

 במסגרת עבודת צוות היישום מומלץ לבחון, בין היתר, את הנושאים הבאים:  .הנדרשות במכרזים
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  הגדרת סוגי התקשרויות בהן הספק יידרש  לרכוש את הביטוח הנהוג בשוק ללא הגדרת דרישות
  .ביטוח ספציפיות על ידי הממשלה

  ביטוח של הספקלצורך קבלה או צפייה ב ממשק בין חברות הביטוח לממשלהיצירת. 

 

 תשתית טכנולוגית מרכזית לנושאי רכש .6

התמקצעות, ארגון, ייעול תהווה אמצעי לש מרכזית רכשמערכת הוועדה רואה חשיבות בהקמת 
תשמש את כלל המשרדים, תיתן מענה לאורך כל שלבי הרכש. המערכת נטל בירוקרטי והפחתת ה

כש, דרך פרסום מכרז, בחינת הצעות ממוכן לתהליך הרכש 'מקצה לקצה', החל משלב ייזום הר
תוך מענה , והכרזה על זוכה והתממשקות עם המערכת לניהול הסכמי ההתקשרויות עם הספקים

 . לניהול ועדות המכרזים במשרד

במסגרת המערכת המרכזית יש לבחון אפשרות של התממשקות למערכות המידע השונות בממשלה 
 ידרשו להגיש מסמכים גנריים מחדש. וכן, יצירת "אזור אישי" לספקים כך שלא י

הווה אשר תתשתית אחידה בתהליכי העבודה במשרדים השונים, חשיבותה של המערכת היא ביצירת 
 בממשלה תכנון שנתי של צרכי הרכשתסייע ל ,משרדיםהבין ולשיתוף ידע במשרד  פלטפורמה

ההתקשרויות עם עסקים ניתוח היקף  לרבות ,ברמה רוחבית תאפשר בקרה ומדידה של תהליכי רכשו
דרישות העמידה בבחינת והפקת לקחים  קטנים ובינוניים, ניתוח אפקטיביות הרכש הממשלתי,

 . הסטטוטוריות והוראות התכ"ם

המערכת תאפשר הרחבת השימוש בסוגים השונים של מכרזים ממוכנים, לרבות יישום בנוסף, 
ני השוק והמוצר/שירות המבוקש. ייתיאוריות ומודלים בתורת המשחקים, תוך התחשבות במאפ

ניהול מכרזים אלקטרוניים יביא לצמצום הבירוקרטיה, נגישות הליכי הרכש והגברת השקיפות מול 
 .הציבור, וזאת תוך הגדלה משמעותית של מספר הספקים המשתתפים במכרזים

 ב"הבשנים האחרונות נעשית עבודת מטה באגף החשב הכללי לפיתוח מערכות מידע על בסיס מרכ
 העבודה: עסקה םבה מהנושאים חלק של רשימה להלן, לאוויר ועל כבר ןחלקאשר 

 .מערכת ניהול עבודת וועדת המכרזים 

  ניהול מכרזים דו שלביים אלקטרוניים. -תיבת מכרזים אלקטרונית 

 .הגשת מכרזים פומביים בצורה אלקטרונית 

 שלבי הרכש. כאשר המטרה הסופית היא איחוד כלל המערכות למתן מענה לכל 

משמעותי של הנטל  צמצום ,הרכש הליכי בקיצור רבות תועלות הפרויקט להצלחתכאמור, 
 הבירוקרטי הפנים ארגוני וייעול הממשק של משרדי הממשלה מול המציעים והספקים.

לאור חשיבות הנושא ולאור החסמים שעלו לאורך השנים כחלק מקידום תהליך בניית המערכות 
המערכות  ממשלתית להקמתארות, הוועדה ממליצה לתת קדימות ועדיפות הטכנולוגיות המתו

 לעיל. המוזכרות

 

 בידי יחידה אחת רכש במשרדי הממשלהה וריכוזהתמקצעות של עובדי הרכש  .7

הגברת השימוש  בעקבות בעיקר ,בשנים האחרונות חלו תמורות בשיטות העבודה במשרדי הממשלה
. אחד השינויים שחלו משרדי הממשלה במרביתב"ה מערכת המרכ בכלים טכנולוגיים והטמעת

ייזום הרכש והקמת הזמנות העבודה  בתהליכי העבודה בעקבות הטמעת המערכת הוא במסגרת שלב
 קניינים. היחידות המקצועיות במשרדים באמצעות אחריות ההחשבות ל אחריותעבר מאשר 
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"תפקוד  6/2009חוזר נש"מ מס'  -נעשתה עבודה מקיפה בנושא על ידי ועדה בינמשרדית 2009בשנת 
הגדרת מבנה ארגוני ל מתייחס החוזרהרכש והלוגיסטיקה במשרדי הממשלה וביחדות הסמך". 

. יחד עם זאת, לצורך שיפור וייעול של העיסוק בתחום זה זאת, הגדרת תפקוד ותאורי תפקידומומלץ 
לא צרכי המערכת ה לההתאמה במבנה הארגוני של כלל משרדי הממשל כי ביצוע סבורההוועדה 
ועדה ממליצה על מספר פעולות הוובהמשך להמלצות צוות המשילות, לאור כך . באופן מלא הושלם 

 :להלןש

 אשר יבחן  ואגף התקציבים הקמת צוות באגף החשב הכללי בשיתוף עם נציבות שירות המדינה
 את הסוגיות הבאות:

ייעול לוהפעילויות במשרד  גדרה של הגורמים )שרשרת אחריות ברורה(והתיחום ביצוע  -
מבנה הארגוני של המשרדים והתאמתו . במסגרת הבחינה יש להתייחס לתהליכי הרכש

מורכבות המשרדים והיחידות השונות,  ,פעילותהלצרכי המשרד, תוך התייחסות להיקף 
 ובדיקת מעורבותו של הגורם האמון על הטיפול במכרזים והתקשרויות.

 או מחלקה לבחון הגדרת גוף על הצוות ,המצב הקייםבחינה וניתוח ביצוע הלאחר  -
את הטיפול בכלל תהליכי הרכש וההתקשרויות  הרכז תחתיתבמשרד אשר  תמקצועי
המחלקות יהיו מקצועיות בתחומן ותהוונה נקודת ממשק בודדת מול הספקים.  במשרד.

על  שיטות העבודה במחלקות אלו תהיינה זהות עם שינויים קלים בלבד ככל שיידרש,
 מנת לשמר תהליכים אחידים מול הספקים.

ביחידות המקצועיות או כחלק  -ן את תפקיד הקניין ומקומו במערכתבנוסף יש לבחו -
מיחידות רכש משרדיות או בכפיפות לחשבות המשרד )כפי שהיה בעבר(. בפורום 

 לאישורובמשך הזמן  מיםמהעיכוב בתשלושולחנות עגולים עלה כי חלק ניכר 
 . נגרם בגלל הקניינים תיוההתקשרו

  ביצוע ומיסוד הכשרות לגורמי הרכש בכלל זה, בנושא שירות והטמעת המשמעות של חשיבות
 הרכש והשפעתו על העסקים.

  קיום מפגשי שולחנות עגולים עם המגזר העסקי להתאמת דרישות הרכש לצרכיהם ולתיאום
 ציפיות.

 
הממשלתי באמצעות חברי ועדת המנכ"לים ההמלצות בתחום הרכש יעה לבחון ולקדם את הוועדה מצ

 העליונה. במידת הצורך, ועדת המנכ"לים העליונה תמנה צוותי יישום ייעודיים לנושאים השונים בתחום.
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 ':החלק 
לשיפור דירוג ישראל במדד המלצות הוועדה 

Doing Business של הבנק העולמי 
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 מדד עשיית העסקים של הבנק העולמי

 רקע

 ."עסקים עשיית קלות" ,Doing Business דירוג את ולפרסם למדוד העולמי הבנק, החל 2002ת בשנ
. הדו"ח מתפרסם 26-ה במקום בו דורגה לראשונה 2006 משנתמדינת ישראל החלה להיכלל גם כן בדו"ח 

 מדי שנה על ידי הבנק העולמי ומודד את קלות עשיית העסקים בכל מדינה וסוקר את הסביבה העסקית
אותם  שיטות מדידה, פרמטרים ומדדים בהיבטים בירוקרטיים ורגולטוריים באמצעות במדינות השונות

 פיתח הבנק העולמי ומעדכן מעת לעת.

משמש כאינדיקטור, בין היתר, למשקיעים זרים לסביבה העסקית  Doing Business-יצוין כי מדד ה
וה של המדינה למשיכת השקעות זרות והרגולטורית של המדינות. משכך, ישנה חשיבות לציון גב

 .48למשק

תתי מדדים הנוגעים לתהליכים ותחומים שונים של רגולציה ובירוקרטיה להם  10-המדד מורכב מ
: )כגון נדרשים העסקים לאורך חיי העסק. חלקם, נוגעים לתשתית הנדרשת במסגרת תהליך פתיחת עסק

( וחלקם נוגעים לתשתית החוקית ולתהליכים שמללח וחיבור עסק הקמת, בנייה היתרי השגת, נכס רישום
, אשראי קבלת, חוזים אכיפת: רגולטוריים שונים להם נדרש העסק במסגרת ההתנהלות השוטפת )כגון

 הבנק לפרסומי בהתאםכי,  יצוין .רגל( בפשיטת וטיפול מיעוט משקיעי על הגנה, חוץ סחר, מסים תשלום
ויעילות הרכש הממשלתי בכלכלות  נגישות את הבוחן נוסף דדמ להיכנס צפוי הקרובים"חות בדו, העולמי
 השונות. 

 שמטרתםשונים, כמותיים ואיכותיים,  קריטריוניםל תתי המדדים נבדק ונקבע בהתאם 10-אחד מ כל
הקריטריונים . בכלכלה הפועלות החברות בפני העומדת והבירוקרטית הרגולטורית המציאות את לשקף

המודדים את יעילות ועלות התהליכים השונים, כגון: מספר השלבים  הכמותיים כוללים פרמטרים
בתהליך, משך הזמן להשלמת תהליכים וכו'. יצוין כי, חלק מהפרמטרים הינם פרמטרים קבועים הנקבעים 

ואילו פרמטר  לדוגמא מספר תהליכים ומשכי זמן. לפי נתון מוחלט ואינם מושפעים מנתונים נוספים,
נמדדת לפי לדוגמא, עלות החיבור לחשמל מנתונים של המשק. אשר מושפע שתנה העלות הינו פרמטר מ

העלות בפועל חלקי ההכנסה לנפש )ההכנסה לנפש בישראל, לפיה מחושבים מדדי ישראל, עומדת על 
 (.$49 ארה"ב 36,190

נציגי הבנק העולמי שולחים  ,המידע המפורסם בדוח מבוסס על החוקים והתקנות במדינה. בנוסף
תחום הרלוונטי )עו"ד, ל בהתאםונים אשר נענים על ידי גורמי מקצוע מהסקטור הפרטי והציבורי שאל

מבצעים  . במידת הנדרש, צוותי הבנק העולמינוטריונים, שופטים, אדריכלים, רו"ח, מהנדסים ועוד(
 . השאלוןשל הנתוניםמדינות(, שיחות טלפוניות ושיחות ווידאו למעקב והשלמה  30-פגישות )בכ

 של הבנק העולמי ויועצים חיצוניים. הצוות המקצועישנה לפי צורך על ידי  מדימעודכן 

מדינות בהן  11-עיר העסקים המרכזית בכל מדינה. בהמדידה מתייחסת לנתונים כפי שנמדדו ב
וקביעת  מיליון אנשים, נאספים נתונים גם על עיר העסקים השנייה בגודלה 100האוכלוסייה עולה על 

  שתי הערים. נתוני ממוצע משוקלל שלנעשית על בסיס  הציונים

רק  מתמקד , אלאבכלכלההעסקים  המושת עלהמדד אינו מייצג את כל הנטל הבירוקרטי  ,יודגש כי 
הנחות עבודה ברורות אשר לא תמיד מייצגות את המקרה השכיח תוך הגדרת מקרי בוחן ספציפיים, ב

 אם אינדיקטור בנושא הנטל הבירוקרטי והרגולטורי בישראל.המדד אינו חזות הכול, כי  ,בישראל. לכן

 

 

  

                                              
 .2013 לשנת העולמי הבנק"ח בדו בנושא ייעודי פרק ראה 48
 .2018מתוך דוח 'עושים עסקים'  49
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 DTF (Distance To Frontier) -מדד ה

 בהערכת מסייע זה מדד(. Distance To Frontier - DTF) לחזית המרחק מדד על שיטת הדרוג מבוססת
. הכולל , בכל אחד מתחומי המדד המרכיבים את המדדזמן לאורך ביצועי הכלכלות של המוחלטת הרמה

 שנצפו ביותר הטובים הביצועים את המייצג מוגדר "גבול"ל כלכלה כל של המרחק את מודד DTF-ה
 DTF-ה .2005 מאז Doing Business במדגם שנכללו הכלכלות כלעל פני  מתחומי המדד אחדבכל 

 בעשרת התחומים המרכיבים את המדד.  DTF-הכולל הינו ממוצע של כלל ציוני ה

במדד וכן לצורך ביצוע הנכללות  השוואה בין המדינות השונותועל מנת לאפשר ניתוח  פותחה שיטה זו
גורמים להטיה של תמונת מקרי קצה הבנטרול  הביצועים של מדינה בודדת לאורך זמן,השוואה של 

  המצב.

 הנמוכים הביצועים את מייצג 0 כאשר, 100 עד 0 בין ערכים סולם נמדד לפי גבולמה כלכלהה של מרחקה
 תמרוחק היתהי תהנמדד הכלכלהכי  פירושו 2017 -ב 75 של ציון, לדוגמה. הגבול את מייצג 100 -ו ביותר
 80-ל ציוןעליית ה .זמן פני על הכלכלות בכל ביותר הטובים צג את הביצועיםהמיי מהגבול נקודות 25

 .משתפרת כי הכלכלה מהווה אינדיקציה 2018 בשנת

 זמן נקודת בכל ביותר הטובים הביצועים לבין מסוים משק של ביצועיםה בין הפער את לראות ניתן ,כך
הבנק  ידי על שנמדד כפי זמן לאורך המשק של הרגולטורית בסביבה המוחלט השינוי את ולהעריך
 . העולמי

 

 דירוג ישראל 

בנק ה של מדינת ישראל במדד גבוה דירוגהחשיבות ב את שנים מספר לפני זיהתה ישראל ממשלת
ישראל במדד באמצעות פעלה להפחתת הנטל הבירוקרטי ושיפור דירוג  2009שנת  ומאז ,העולמי

 החלטות 11 מוצגות . להלןהשונים בנושאים לטיפול משרדיות בין וועדות מינויו החלטות ממשלה
 : שהתקבלו ההחלטות עיקרי ופירוט 2007-2016 השנים בין שהתקבלו המרכזיות הממשלה

 

 

  :ממוקדים בירוקרטיים םתהליכי לשיפור החלטות .1

 הציבורית הוועדה המלצות עקרונות לאישור 25.2.2007מיום  1264 מספר החלטת ממשלה .1.1
 הפנים משרד עובדי מקרב עובד מינוי, בישראל עסקים רישוי תהליכי בראשות קובי הבר לייעול

 קיקתח וטיוטת חוק תזכיר והכנת ביצועם את ויוודא הוועדה המלצות יישום הליך את שירכז
 .הוועדה המלצות יישום לצורך הנדרשים משנה
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 רפורמה על תמליץ אשר היגוי וועדת למינוי 21.6.2009מיום  452 מספר החלטת ממשלה .1.2
 הנושאים על בדגש העולם למדינות בהשוואה בישראל עסקים עשיית תהליכי וייעול לשיפור
 .עסקיות תשתיות בתחום פרויקטים וקידום מיסוי, חוץ סחר, נכס רישום, עסק הקמת: הבאים

 :כולל עסקים עשיית תהליכי וייעול לשיפור 15.7.2010 2054 מספר החלטת ממשלה .1.3

 י"ע עסק הקמת תהליך את לקצר עסקים לעשיית הבינמישרדי הצוות מינוי -עסק הקמת -
 התהליך מיכון י"ע היתר בין במקביל שונים גופים אצל תהליכים לבצע אפשרות מתן
 .לאומי לביטוח והמוסד הכנסה מס, מוסף ערך מס ,החברות רשם: כולל

 לשומה ומעבר השומה עשיית תקופת קיצור י"ע נכס רישום תהליך ייעול -נכס רישום -
 .הרתעה והגברת גביה הליכי שיפור, ופישוטה השומה ודאות הגברת, עצמאית

 לבישרא עסקים עשיית הליכי וייעול לשיפור 13.5.2013מיום  177 מספר החלטת ממשלה .1.4
 :היתר בין הקובעת

 החקלאות משרד, הסביבה להגנת המשרד, הפנים משרד כולל שונים גופים על להטיל -
 רישוי תהליך לשיפור להביא ישראל ומשטרת וההצלה הכבאות רשות, הכפר ופיתוח
 .בחוק לקבוע בהתאם הרפורמה יישום באמצעות עסקים

 האישורים הנפקת תהליך את לייעל נוספות מוסמכות ורשויות המיסים רשות על להטיל -
 .לייבוא ורישיונות אישורים ומחשוב

 נכס רישום בתהליך משמעותי שיפור לביצוע תכנית להציג המשפטים משרד על להטיל -
 .לביצוע ז"ולו מדידים יעדים כולל

 עסקים עשיית במדד ישראל מדינת דירוג לשיפור 11.8.2016מיום  1855 מספר החלטת ממשלה .1.5
 :היתר בין הכוללת, העסקי המגזר על הרגולטורי הנטל להפחתתו העולמי הבנק של

 התהליכים ייעול שייבחן ישראל מקרקעי רשות ידי על מקצועי צוות הקמת -נכס רישום -
 ומסמכי נכס רישום לצורכי תכנית מסמכי לטיפול הנוגע בכל מקוונים לתהליכים ומעבר
, השונים אישורים למתן מניםז לוחות לקביעת חקיקה שינויי ביצוע, משותף בית רישום
 להעביר או/ו לקבל מקרעין רישום ואגף המיסים רשות, והבניה התכנון וועדות להנחית
 .מקוון באופן אישורים

 המסים ברשות, התאגידים ברשות ועמותות חברות של תיקים פתיחת לאפשר -עסק הקמת -
 העברה; התיק פותח של התייצבות דרישת ללא מקוון באופן, הלאומי לביטוח ובמוסד
 המסים לרשות התאגידים מרשות תיק לפתיחת הדרוש הרלוונטי המידע של מקוונת
 של והסדרה תיאום; בבקשה לטיפול זמנים לוחות וקביעת הלאומי לביטוח ולמוסד
 .הרלוונטיים הגורמים בין לתהליך הנדרשים הטפסים

 :השירות שיפור בנושא משרדים חוצות החלטות .2

 השירות לשיפור שרדיתבין מ וועדה בדבר הקמת 8.8.2010מיום  2201 מספר החלטת ממשלה .2.1
 איתן מיכאל השר מטעם מקצועי ונציג האוצר במשרד התקציבים אגף ראש בראשות הממשלתי

, ממשלתי לקוחות שירות מערך הקמת הכוללת תכנית וליישום בחקיקה לשינוי המלצות למתן
 -ל"נמ) ממשלתי שירות למרכז פיילוט ,והפעלתו" לציבור הממשלתי השירות מדד" בניית
 התומכים טכנולוגיים כלים ופיתוח ואינטרנטי טלפוני מענה הכולל( לאזרח מפגש נקודת
 .בתהליך

 של ועיסוקה שמה את לשנות יש כי הקובעת 19.2.2012מיום  4288 מספר החלטת ממשלה .2.2
 נטלה הפחתת מינהלת"ל 2201 החלטה במסגרת שהוקמה הממשלתית השירות יחידת

 לטיפול היחידה אחריות תחומי ושינוי" לציבור הממשלתי השירות שיפור הבירוקרטי
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 ושיפור הבירוקרטי הנטל הפחתת בתחום יםמשרד חוצי פרויקטים וקידום וועדות בהחלטות
 .לציבור השירות

 הממשלתי התקשוב פעילות את המרחיבה 10.10.2014מיום  2097 מספר החלטת ממשלה .2.3
 : כולל

 אשר הממשלתי השירות ושיפור הבירוקרטי הנטל להפחתת היחידה על חראיכא מינויו -
 .הלקוחות שירות בתחום מקצועי וייעוץ ידע כמוקד תשמש

 .יחידתיים בין ממשקים שיפור, השירות של והנגשה דיגיטציה תהליך על אחריות מתן -

 .המשרד בתוך השירות לשיפור יעדים לבניית הממשלה למשרדי הנחיות מתן -

 .שונות בשפות הממשלה לכלל כולל מידע מרכז הקמת -

 השירות ושיפור הבירוקרטי הנטל להפחתת היחידה י"ע) השירות איכות מדידת -
 (.הממשלתי

 .זמין ממשל פעילות הרחבת -

 : הנטל הרגולטורי הפחתתל 22.10.2014מיום  2118 ממשלה החלטת .2.4

 הקיים. הכנת תכנית חומש במשרדים הרגולטוריים להפחתת הנטל הרגולטורי  -

 בעלות הבירוקרטית המצרפית במשרדים הרגולטוריים.  25%תכנית שנתית להפחתה של  -

 (.RIAהערכת השפעות רגולציה חדשה )תהליך  -

 והנגשת הממשלתי המידע העברת לשיפור 30.8.2016מיום  1933 מספר החלטת ממשלה .2.5
 אחת פעם יבורמהצ מידע קבלת של מדיניות אימוץ באמצעות לציבור ממשלתיים מידע מאגרי
 באמצעות עליו הבירוקרטי הנטל והפחתת לציבור הממשלתי השירות שיפור לשם, בלבד
 :ביניהם, ליישום צעדים כוללת החלטה. ממשלה גופי בין מידע שיתוף

 הממשלתי התקשוב רשות ראש בראשות מידע העברת לעניין היגוי וועדת להקמת החלטה -
 החלטת יישום אחר ובקרה למעקב ראיתאח היהשת, שונים הממשלה ממשרדי בשיתוף
 .ותהליכיים משפטיים בהיבטים המלצות ולגבש הממשלה משרדי בקרב הממשלה

 לשם מהציבור הנדרשים והאישורים המידע כל למיפוי לפעול הממשלה משרדי הנחיית -
 ללוחות ובכפוף בנושא התקשוב רשות להנחיות בהתאם, מהמשרד שירותים קבלת
 .שנתית-רב עבודה תכנית תבמסגר שיקבעו הזמנים

 דיגיטלית ישראל מטה ראש עם בתיאום, הממשלתי התקשוב רשות ראש אחריות הגדרת -
 .הידע העברת לניהול רוחבית מחשוב מערכת לפיתוח

 הרגולציה להפחתת משרדי בין צוות להקמת 12.2.2017מיום  2393 מספר החלטת ממשלה .2.6
 בפנקסי זכויות לרישום המיטבי האופן את שיבחן המקרקעין רישום בתחום חסמים והסרת

 .התכנוני ההליך השלמת לאחר או בסמוך המקרקעין

יחד עם זאת, ולמרות שלאורך השנים בוצעו בישראל מהלכים לשיפור תהליכים הנמדדים על ידי הבנק 
 . 54-ה במקום נמצאת היא וכיום, רדי ישראל של מיקומה העולמי, 
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 מספר לצד, 2009-2018 השנים לאורך Doing Business-ה דדבמ ישראל דירוג מוצג שלהלן בגרף
 .50אלה בשנים שהתקבלו המצטבר הממשלה החלטות

 

 מהרעת ופחות, העולם בכלכלות הרגולציה ובאיכות בתהליכים משיפור בעיקר נובעת כי הירידה יצוין
ק ו/או שלא דווח בארץ. בחלק מהמדדים אף חל שיפור בביצועים בישראל, אולם הוא אינו מספי התנאים

של הסביבה העסקית בישראל שיפור מתמיד מעקב ו, ישנה חשיבות רבה לעל כן עליו לבנק העולמי.
  בתחומי המדד השונים. והפחתת הנטל הבירוקרטי

תקשורת רציפה אשר אמון על הנושא ואחראי ל כי לא הוגדר גורם ממשלתי מקצועי מצאהבנוסף, הוועדה 
של הבנק העולמי לאורך  הוהמתודולוגי א נלמדו השינויים שבוצעו במדדיםמול הבנק העולמי. משכך, ל

, גם במקרים בהם התקיים דיאלוג מול הבנק יצוין כיולא הוסקו מסקנות לשינויים נדרשים במשק.  השנים
ולכן לרוב לא התקבל על ידי הבנק  מוסדר ומתואםבאופן לא  על ידי גורמים שונים הוא בוצע ,העולמי
 . בדוח לידי ביטוי בדירוג ישראל ולא באל כן, השינויים שדווחו עהעולמי ו

כל  תוך ניתוח פרטני שלח הבנק העולמי, "דושל  מעמיק מחקר במסגרת עבודת הוועדה בוצע לראשונה
ולגבש  הבנק העולמילייצר תשתית לדיאלוג עם  מטרה, בהמרכיבים את המדד הכולל המדדים 10 -אחד מ

בוצע תוך שיתוף  ניתוח המדדיםוהארוך.  המיידי לשיפור תהליכים בטווח תכנית עבודה אופרטיבית
וביניהם רשות המיסים, משרד המשפטים, מינהל  השונותביחידות הממשלתיות  הגורמים הרלוונטיים

 תכנון, חברת חשמל ועוד.ה

 מהם: אחד בכל מוצגים עשרת המדדים אותם מודד הבנק העולמי והדירוג של ישראל להלן בגרף

 

                                              
 .(452 פרמס להחלטה תיקונים שעניינה טכנית )החלטה 2973 פרמס החלטה כולל   50
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מוצג בהמשך, נמצא כי ככלל, בפרמטרים פי שהמדדים, כמ התאם לניתוח שבוצע על כל אחדב יצוין כי
בפרמטרים  לשאר המדינות, ואילו ציונים גבוהים יחסיתבעלת  ישראל ,איכות התהליכיםהמודדים את 

מוכים, מקבלת ישראל ציונים נ (מספר התהליכים ומשכי הזמן לטיפול) המודדים את יעילות התהליכים
 .בתהליכים השונים בירוקרטיההמצביע על עודף דבר ה

באגף החשב  Doing Business-ה מדד בנושאהוועדה ממליצה לרכז את הפעילות מול הבנק העולמי 
ידע ב להשתמש, פעילות, על מנת ליצור רצף הוועדה לעבודתהכללי במשרד האוצר, כהמשך ישיר 

דוח ה לפרסום הבנק של ההיערכות במסגרתעולמי כבר עבודה ולפעול מול הבנק הה מסגרתשנצבר ב
 . 2019לשנת 

לצורך הכנת כלל  ,מאי-הפעולות הנדרשות מצריכות עבודה אינטנסיבית כבר במהלך חודשים ינואר
)כולל מילוי טפסים בפורמט הבנק, הוספת הוכחות המתקפות את השינויים המידע לבנק העולמי 

תהליך עיבוד מסיים את שכן הבנק העולמי  ,ל הבנק ועוד(המבוקשים, קיום דיאלוג והסברים מו
  .2018כבר בחודש יוני  ח"לקראת פרסום הדו השאלונים והמידע

 

 המתודולוגיה לכתיבת פרקי המדד

 Doing Business-תחומי המדד המרכיבים את המדד ה 10-פרקים, בהתאם ל 10לדו"ח כולל ' חנספח 
 נושאים הבאים:יחסות ל"(. כל פרק כולל התימדד תתי)להלן: "

 .בישראל בהקשר לתת המדד העסקית והסבר על הסביבה הדברי פתיח -כללי .1

עבודה, ההנחות  תוך פירוטמתודולוגית המדידה של הבנק העולמי, הסבר על  -מתודולוגיה .2
משמשים הציון הסופי במדד ונתונים נוספים הנאספים אך לא  קביעת אופןהאינדיקטורים הנבחנים, 

 .למדידה

כפי שנמדדו המדד תת פירוט מרכיבי  תוך ישראל לאורך השנים, של דרוגה הצגת -דרוג ישראל במדד .3
מדד הכללי בהמדינות המובילות  20-ל של ישראל השוואה בינלאומיתביצוע ישראל ועבור מדינת 

 אינדיקטורים המרכיבים את תת המדד.בו וללדירוג הכב CSHI51-מדינות הלו

-ציון הש מדינותבבשנים האחרונות  שבוצעו בתחום תת המדדרמות התייחסות לרפו -רפורמות .4
DTF  באופן ישיר לשיפור בציון האשר תרמו  ,70-באותו המדד גבוה משלהן-DTF של המדינה.  

  :מדדב ישראל השגות לגבי ציון .5

  מפורסמים בדוחש המשמשים לקביעת ציונה של ישראל כפי הנתונים השגות לגביפירוט. 

  לבנק העולמי ולא דווחרפורמות שבוצעו בישראל בתחום תת המדד ו /שינויים נתונים אודות.  

 השגות בנוגע לרלוונטיות של המתודולוגיה הכללית לישראל. 

 Doing Business-המוצגים בפרקים נכונים לדוח ה ון במדד הוא יחסי ולכן הניתוחיםהצייובהר כי, 

 ללא שינוי.בלבד ובהנחה כי ציוני יתר המדינות יוותרו  2018

 .BDOניתוח המדדים וההשוואה הבינלאומית בוצעו בסיוע חברת 

 
 המלצות הוועדה

הנמוך של ובחינת הסיבות לדירוגה  Doing Business -בתום ביצוע המיפוי של כל מרכיבי מדד ה
אל מול מדינות הייחוס, הוכנה תכנית עבודה מוצעת על ידי הוועדה לצורך שיפור  מדינת ישראל במדד,

 ירוג מדינת ישראל במדד.ד

                                              
51 SHIC- Small High Income Countries 'נוסף פירוטל, מדינות קטנות בעלות תוצר גבוה לנפש. ראה נספח ג. 
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של הבנק העולמי לקביעת  ולוחות הזמנים סקירה למתודולוגיה הלצורך תכנון תכנית העבודה בוצע
במדד ולפיה נקבעה תכנית העבודה. בסקירה זו נמצא כי מדי שנה  נכללותהציונים של כלל המדינות ה

לרבות מדינת  ,כל המדינות המדורגותנתונים בה ומעבד את הבנק העולמי אוסף ,יוני-בין החודשים ינואר 
בכל שנה, מפרסם הבנק העולמי את הדו"ח  בסוף חודש אוקטוברלצורך מתן ציון לכל מדינה.  ,ישראל

 המלא הכולל את הדירוג של כלל המדינות לשנה העוקבת. 

לבנק העולמי מנגנון השגות וביאורים למדינות הנמדדות, בהתאם לפורמט מוגדר של מהות  כמו כן,
בראיות, מסמכים תומכים, הוראות  הנתגובישל המדינות המערערות על הציון  ותהשגנדרש כי ההשגה. 

 חקיקה או הוראות מינהליות שפורסמו ואשר יש בהן כדי להוות תימוכין לאימות הערר ושיפור הציון.
ממלאים לאחר קבלת ההשגות, הבנק העולמי מבצע תהליך בדיקה ואימות מול הגורמים השונים במשק ה

 את השאלונים.

בשיתוף  רבההוועדה מדגישה כי לצורך הצלחת עבודת אגף החשב הכללי, קיימת חשיבות  ,כי יצוין
 שתהליך כך הפעולה המלא של משרדי הממשלה והיחידות המקצועיות הרלוונטיות למדדים השונים,

אום מלא. עוד ממליצה גיבוש ההשגות, הראיות והמסמכים התומכים יתבצע יחד עם גורמי המקצוע ובתי
שניתן שינויים המידיים האפשריים יתמקד ב, אגף החשב הכללי 2018שנת להוועדה, כי בתוכנית העבודה 

 . לבצע בכל מדד לשיפור הדירוג של מדינת ישראל כבר במסגרת הדוח הקרוב

ך הן דורשות קיימות פעולות נוספות שיש בהן כדי לשפר את ציון ישראל במדד, אלצד הפעולות המידיות, 
בטווח הבינוני והארוך. פעולות אלו מחייבות תכנון ותכנית  לבחינה ויישוםפרקי זמן ממושכים יותר 

עבודה רב שנתית שתותווה על ידי אגף החשב הכללי יחד עם הגורמים הרלוונטיים. לפיכך, ממליצה 
די להמשיך ולקדם את הוועדה כי אגף החשב הכללי ירכז ויתאם מספר צוותי עבודה בתחומים שונים כ

במדד הבנק העולמי. בנוסף, ידוע כי הבנק העולמי משנה מעת לעת את  שיפור הדירוג של ישראל
קביעת הציונים במדדים השונים. מסיבה זו, קיימת חשיבות לבצע מעקב אופן המדידה ו המתודולוגיה של

 ידי הבנק העולמי. מדדות על המתמיד אחר שינויי המתודולוגיה והתקדמות המדינות האחרות ו

מליצה על מינוי החשב הכללי כאחראי על הקשר השוטף מור לעיל ולאור העובדה כי הוועדה לאור האמ
, לרבות הגשת השגות Doing Business-עם הבנק העולמי והגורמים הממשלתיים הרלוונטיים למדד ה

, 2018יצוע עבור שנת כנית עבודה מומלצת לב, הוכנה תות ונתונים לבנק העולמיהתייחסויוהעברת 
 כלהלן:

 
ריכוז כלל טעויות המדידה וההשגות לגבי עשרת המדדים הקובעים את  1

 בוצע על ידי הוועדה. –הדירוג של מדינת ישראל בדירוג 
 18ינואר 

בצירוף  -הכנה וגיבוש ההשגות בהתאם לפורמט של הבנק העולמי  2
צב הפועל וכל ראיות תומכות, חקיקה, הוראות מינהליות, הוכחות למ

 מסמך רלוונטי שיש בו כדי לתמוך בעמדת מדינת ישראל לשיפור הציון.

 18מרץ 

 18 אפריל לבנק העולמי. העברת מסמך השגות 3
נסיעה לבנק העולמי ומפגש עם צוות המתודולוגיה של הבנק העולמי  4

ל מנת להסביר את ההשגות אשר קובע את ציוני המדינות השונות ע
משוב מהבנק העולמי בדבר מסמכים חסרים וראיות קבלת שנשלחו ו

 נוספות שיש להשלים.

 18 מאי

 18 יולי העברת מסמך השגות מעודכן. 5
, ניתוח 2019לשנת  Doing Businessקבלת ציון ישראל במדד  7

השינויים שבוצעו בציון המדינה במדד, אילו השגות נלקחו בחשבון על 
  ידי הבנק העולמי ואילו טרם נתקבלו.

 18נובמבר 
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ריכוז עבודת המטה להמשך שיפור ציון ישראל במדד והובלת ביצוע  8
פעולות שדורשות שינויי תהליכים המצריכים זמן ממושך שיש בהם כדי 

 להשפיע על ציון ישראל במדד.

 פעילות מתמשכת

 
 

 ההמלצות אותם יש ליישם במדדים השונים בטווח הזמן הקצר:ההשגות ו עיקרי זוריכ להלן
יצוין כי מדובר בבחינה ראשונית של הנושאים. לקראת העברת ההערות לבנק העולמי תושלם ותדויק הבחינה 

 הנושאים הנסקרים בתיאום עם הגורמים הרלוונטיים במשרדי הממשלה. המקצועית והמשפטית של כלל
 

 קבלת היתר בנייה

 לחוק התכנון והבניה( 101)תיקון  עדכון הבנק העולמי בנוגע לרפורמה בחוק התכנון והבניה. 

  עדכון  תהליך מקוון,מעבר ל בעקבות בהוצאת ההיתר ביחס למצב הקיים במספר הימיםקיצור
 הקמה מתוכננת של מכוני בקרה חיצוניים.  בדבר

  השגה בדבר התהליכים הנדרשים להוצאת ההיתר. לפי הרפורמה התהליכים שונים ממה שמוצג
 .בדוח הבנק העולמי

  לוקח נתונים של חברת מקורות במקום חברת מי  העולמי הבנק -חיבור למיםהשגה בדבר סעיף
 .אביבים

 מתקבל אישור של מהנדס הוועדה  -יקה של מהנדס טרם תחילת הבנייהבד -השגה בסעיף איכות
 .המקומית לתכנון ובניה שהוא בעל מומחיות בתחום הבניה

 חיבור לחשמל

 במקום  44דרש לצורך חיבור לחשמל עומד על לפי הנתונים של חברת החשמל מספר הימים הנ
 לפי הבנק העולמי.  102

  חברת החשמל עובדת על הקמת מערכת מקוונת אשר תייעל, תפשט ותייצר שקיפות עבור העסקים
 בישראל בנושא חיבור לחשמל. 

 רישום נכס

  השגה בדבר מספר הימים הנדרש לצורך קבלת אישור עירייה על העסקה וקבלת אישור מס
 ימים. 10-, בפועל מספר הימים עומד על כימים 68העירייה. לפי הבנק הדבר לוקח מ

 15 -ובכך להוזיל את העלות לתמצית הרישום בצורתו הדיגיטלית  בחינת היתכנות להגשת .₪ 

 ימים הרשומים בדוח.  4אופן מקוון במקום בניתן לבצע  -רישום מכר 

 קניין שמורות באופן ממוחשב(, שקיפות, כיסוי  השגות לגבי מדד איכות ניהול הקרקעות )רשומות
 גיאוגרפי ורכיב של יישוב סכסוכי קרקעות.

 תשלום מסים

 ם של מע"מ, ביטוח לאומי וארנונהאופן חישוב מספר התהליכים הנדרש לצורך תשלום מסי- 
, פעולה אחתכ בכך להכיר לבחון מול הבנק העולמי -ווןמכיוון שניתן לעשות זאת באופן מק

 .מתודולוגיהאם לבהת

 מן שלוקח לקבל החזר מרשות המסים )בתשלומי מע"מ(.זהשגה בדבר משך ה 
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 פתיחת עסק

 מע"מ + מס הכנסה במקביל( -לתהליך אחד )רישום ברשות המסים איחוד שני תהליכים. 

 ימים המופיעים בדו"ח הנדרשים לצורך פתיחת החברה  7ימים על פני  3-קיצור משך הזמן ל
 .מע"מ ומס הכנסה( -אור איחוד השלבים באגפים השונים)לברשות המסים 

  השגה בדבר אופן הספירה של זמן התהליך עבור קבלת מסמכי רישום חברה המוסמכים על ידי
 עורך דין ותהליך רישום אצל רשם החברות.

 

 לדו"ח זה. 'חניתוח מעמיק של כל אחד מהמדדים מצורף כנספח 
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 יםנספח
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 מינויכתב  -נספח א'
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 רשימת ישיבות הוועדה -נספח ב'
 

 משתתפים ישיבה תאריך דמס"

 דיון וועדה 26.07.2017 1
 ראשי(הכלכלן אגף הלב דרוקר )מר  תפנימיישיבה  30.07.2017 2
 דיון וועדה 03.08.2017 3
 צבי אקשטייןפרופ'  וועדה 10.08.2017 4
אייל גלובוס )רשות מר , ראשי(הכלכלן אגף ה)מרק לובן מר  וועדה 16.08.2017 5

 התאגידים(
, (לשכת יועצי המסמר ירון גינדי )שמואל דורנשטיין )רב בריח(, מר  וועדה 07.09.2017 6

 המכון הישראלי לדמוקרטיה
 שולחנות עגולים כנס 18.09.2017 7
 פרופ' אייל וינטר, דר' יבגני מוגרמן תפנימיישיבה  24.09.2017 8
 )אוניפארם( רון תומרמר , (ארגון לה"ב) מר רועי כהן לשכת רו"ח, וועדה 25.09.2017 9
 תכנוןהמינהל נציג , בישראל( התאחדות המלונותמר אמיר חייק ) וועדה 02.10.2017 10
)חברת  מר צחי מלאך ,(דואר ישראלמר דני גולדשטיין )חברת  וועדה 16.10.2017 11

 רישוי עסקים-משרד הפנים ,(אשרא
 מטה המיזם הלאומי ישראל דיגיטלית (,ירני בר נס )חקלאמר  וועדה 17.10.2017 12
, משרד גב' לאה ופנר )ההסתדרות הרפואית בישראל(בנק ישראל,  וועדה 22.10.2017 13

 החקלאות
 דיון וועדה 24.10.2017 14
ת פעולה תעשייתי וקידום השקעו-הרשות לשיתוףמשרד הכלכלה,  וועדה 25.10.2017 15

 זרות
מר אוריאל לין , חברת מהדרין, משרד הפנים-מינהל עובדים זרים וועדה 26.10.2017 16

(, מר שרגא ברוש )התאחדות התעשיינים איגוד לשכות המסחר)
 בישראל(

)המועצה הלאומית  אבי שמחון מר יואל באריס,מר פורום קהלת,  וועדה 31.10.2017 17
 לכלכלה(

חטיבת )יורם טמיר מר זיק דינור, נציג חברת הגנת הסביבה,  משרד וועדה 01.11.2017 18
, ות קמעונאותנציגי חבר, (חברות הגז הקטנות באיגוד לשכות המסחר

 סולגאר ואלטמןנציגי חברת 
 קבוצת פוקסנציגי  וועדה 06.11.2017 19
 בעקבות פנייה שהתקבלהלימור מזרחי )גב' עיריית תל אביב יפו,  וועדה 16.11.2017 20

 ,(קבוצת עמית עמילות מכס) אמיר שנימר (, לציבור במסגרת הפרסום
בעקבות פנייה שהתקבלה במסגרת ) מוטי נחום, אשר רוזנטל מר

 (הפרסום לציבור
 מכון הייצוא רה"מ,משרד מנכ"ל  וועדה 20.11.2017 21
, אופיתוח בר קיימ , מינהל סביבה(מכון התקניםמר אילן כרמית ) וועדה 21.11.2017 22

 מינהל יבוא,סוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, המשרד המשפטים, 
 רשות הכבאות.

 Doing Business -ממצאיםהצגת  -פנימי וועדה 27.11.2017 23

 הצגת עבודת הוועדה במסגרת כנס עשיית העסקים בכנסת  כנס 12.12.2017 24
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 להשוואה בינלאומית "SHICמדינות " -נספח ג'
 

השוואה בינלאומית הינה כלי נפוץ בכל הנוגע לניתוחים כלכליים ופיננסיים. לצורך ביצוע השוואה בעלת 
הרלוונטית לביצוע ההשוואה. מדינת ישראל הינה היגיון כלכלי נאות, יש צורך לקבוע את נקודת הייחוס 

מדינה בקטנה בעלת רמת הכנסה גבוהה יחסית. הפעילות הכלכלית בסקטורים השונים בכלכלה, המבנה 
האופטימלי של המשק, מידת התחרותיות, כושר הייצור הפוטנציאלי של ישראל מושפעים באופן מהותי 

רים רבים, ישראל מתמודדת עם אותם האתגרים הניצבים מגודלה ורמת ההכנסה הנוכחית שלה. לכן, במק
 בפני מדינות דומות, קטנות ובעלות הכנסה גבוהה.

 )כולל ישראל( קטנות בעלות רמת הכנסה גבוהה יחסית 52מדינות 11 לזהות ניתן, OECD-מבין מדינות ה
קבוצת מהוות  ה, מדינות אלSHIC (Income-Small High)53-מדינות השיכונו במסגרת הדו"ח כ

 ביצוע השוואה בינלאומית נאותה עבור מגוון רחב של פרמטרים כלכליים.  ייחוס לצורך

 
SHIC-וסימון מדינות ה OECD-והתמ"ג במדינות ה ההאוכלוסייגודל 

 

 BDOמקור: הבנק העולמי ועיבודי 

 
  

                                              
 זילנד.-הולנד, בלגיה, שוודיה, אוסטריה, ישראל, שוויץ, דנמרק, פינלנד, נורבגיה, אירלנד וניו 52
כחלק מעבודת הניתוח הכלכלי והסקירה הבינלאומית שביצעה החברה  BDOתח על ידי כלכלני יובהר כי, מדד השוואה זה פו 53

 במסגרת שירותי הייעוץ שניתנו לוועדה.
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 -יחידות וגופים ממשלתיים מתכללים להפחתת הנטל הבירוקרטי -'דנספח 
 השוואה בינלאומית

 צרפת  .1

 רקע .1.1

עם תכנית שאפתנית לפישוט תהליכים. התכנית נועדה לקדם את  2013ממשלת צרפת יצאה בשנת 
המדיניות הממשלתית לחסוך לעסקים זמן וכסף על ידי הפחתת נטל הבירוקרטיה ובה בעת לפשט 

 Theאת עבודת הממשל ולהפוך את חיי עובדי הממשל לקלים יותר. התכנית זכתה לשם 

Simplification Shock. 

את "המועצה להפחתת הנטל הבירוקרטי  2014לשם האצת יישום התכנית מינה נשיא צרפת בינואר 
 Board for administrative burden reduction and -ופישוט תהליכים לעסקים"

simplification for businesses 2017שנים, וסיימה את עבודתה ביוני  3. המועצה פעלה במשך. 

 

 ל המועצה להפחתת הנטל הבירוקרטי בצרפתהאתר ש

עבודתה של המועצה נעשתה בסיועם של שני גופים ממשלתיים, הכפופים למשרד ראש הממשלה, 
 ואחראים על היגוי ומעקב אחר נושא תכניות פישוט תהליכים בצרפת באמצעות צוות תיאום משותף:

 ( המזכירות הכללית של הממשלהSGGהאחראית על היבטים המשפט ).יים 

 ( המזכיר הכללי למודרניזציה של הממשלהSGMAP .האחראי על תהליך הביצוע ) 

 גופים אלה סיפקו לוועדה הכוונה תפעולית וסיוע בתאום בין משרדי.

 כפיפות סוג הישות תחומי אחריות גוף

המועצה להפחתת 
הנטל הבירוקרטי 
ופישוט תהליכים 

 לעסקים
 

לפקח על היישום 
וההטמעה של צעדי 

עלות, לבחון את התיי
השפעות הצעדים 
והחלטות המדיניות 
ולדווח על תוצאות 
תכנית היישום לציבור 
ביישום התכנית 
הלאומית לפישוט 
תהליכים בסביבה 

 העסקית

הנהלה  -מועצה 
משותפת של נציגי 
 ממשלה והמגזר העסקי

 משרד ראש הממשלה

המזכירות הכללית של 

 (SGG) הממשלה 

היבטים הבקרה על 
של מדיניות  םהמשפטיי

הפישוט והפחתת הנטל 
 הבירוקרטי

 משרד ראש הממשלה יחידה ממשלתית

המזכיר הכללי 
למודרניזציה של 

 הממשלה 

(SGMAP) 

היבטים הבקרה על 
של מדיניות  התהליכיים

הפישוט והפחתת הנטל 
 הבירוקרטי

 משרד ראש הממשלה יחידה ממשלתית
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 ים לעסקיםהמועצה להפחתת הנטל הבירוקרטי ופישוט תהליכ .1.2

 מבנה ומטרות  .1.2.1

 חבר פרלמנט ומנהל מהמגזר העסקי.  -המועצה מנוהלת על ידי שני מנהלים

 חברים המייצגים ארבעה סקטורים:  20-כמו כן, חברים במועצה עוד כ

 נבחרי ציבור 

  נציגי עסקים 

  בכירים 

 מומחים  

 

 מטרותיה המרכזיות של המועצה כוללות:

 י של מדיניות הפישוט לעסקים, תוך שמירה על להציע לממשלה את הכיוון האסטרטג
 דיאלוג עם הסקטור העסקי.

 .לנטר את הישגי התכנית ולפרסמם את ההישגים והתוצאות 

  לבחון ולהציע כיווני פעולה חדשים לפישוט תהליכים ולהרחיב באופן שוטף את
 הפעילות בתחום.

 מדי שנה לממשלה על ההתקדמות ותוצאות התכנית. לדווח  

 

 עולהשיטת פ .1.2.2

המועצה יצרה מנגנון ו להיות פשוטות מעשיות ומהירות. שיטות העבודה של המועצה תוכננ
( שמטרתו לזהות באופן שיטתי, מדוד Simplification Factoryשכונה "מפעל לפישוט" )

 וקצוב בזמן חסמים ופתרונות.

ה דינאמית, לצורך מיפוי החסמים וגיבוש תכנית היישום פעלה המועצה בשיטה של תכנית עבוד
כאשר מדי כמה חודשים, במועדים קבועים, פורסמו מקבצי צעדים חדשים תוך פירוט המשימות 

 ויעדים לביצוע.

גיבוש התכנית נעשה באמצעות של סדנאות שיתוף ציבור בהם השתתפו יזמים, עסקים ומשרדי 
 ות. ממשלה ועל ידי שיתוף אנשי עסקים בכירים בדיוני המועצה ובתהליך גיבוש ההמלצ

בנוסף על אלה, פעלה המועצה לקידום יישום תכניות הפישוט באמצעות מובילי פרויקט בכל 
משרד ממשלתי אשר מונו ע"י ראש הממשלה. מובילי פרויקט אחראים על הובלת היישום 

 וההוצאה לפועל של תכניות הפישוט במשרדם, כפי שנהגו במועצה. 
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צעדים  50עבודת הראשונים, שכללו  במסמך שפרסמה המועצה לסיכום שלושת חודשי
 :54ראשונים, פורטה שיטת הפעולה

 תחומים, כמפורט להלן: 10-בשלב הראשון מופו וסווגו האירועים המרכזיים בחיי עסקים ל

 

 

בשלב שני, בכל תחום שולבו נציגי הקהילה העסקית, פוליטיקאים, מומחים, ארגונים ובמיוחד 
 ירים, לצורך גיבוש הצעדים והיגוי פרויקטים ייעודים:חברות קטנות בינוניות ועסקים זע

 שולחנות עגולים עם מגוון גורמים: אנשי עסקים, משרדי ממשלה,  50-התקיימו כ
 פוליטיקאים, סוכנויות והתאחדויות רלוונטיות ומומחים אחרים.

 55 נאספו המלצות מעסקים באמצעות אתר ממשלתי. 

והנגישה באמצעות אתר ייעודי העוקב אחרי עבודת את תכנית היישום הסופית, פרסמה המועצה 

 .56הועדה ויישום הצעדים

 להלן מספר דוגמאות לצעדים שנכללו בתכנית היישום הסופית בשלב הראשון שלה:

 הגדלת הוודאות לעסקים ע"י יצירת סביבה קלה יותר להבנה ולחיזוי 

 יבית.שינויים בחוקי המס יחולו לפני תחילת שנת המס ולא יחולו רטרואקט 

  פרסום הסברים על שינויים בחוקי מס בתאריכים מוגדרים וקבועים למניעת בזבוז
 משאבים על ניטור פרסומים.

  מינוי מנהל פרויקט לקלות עשיית עסקים ברמה המקומית. יזמים יכולים לפנות
אליו במצבים של חוסר אונים מול הרשויות. מנהל הפרויקט יכול לעזור בתהליכים 

 צרים מקומות עבודה.ירויקטים המיבירוקרטיים בפ

 .פישוט עבודתן של ועדות משרדיות מקומיות במטרה לקצר זמני טיפול 

  פישוט תהליכי עשיית עסקים 

 על ידי סקירה שיטתית של  צמצום מספר הרשויות הנדרשות להקמת עסק
 התהליכים הנדרשים להקמת עסק בענפים ובתחומים השונים.

                                              
54  The First 50 Simplification Measures for Business", Business Simplification Committee, April 2014" - 

http://www.simplifier-entreprise.fr/wp-content/uploads/2014/04/140414_50-simplification-measures.pdf 
55 simple.gouv.fr-https://www.faire/ 
56 entreprise.fr-http://www.simplifier/ 
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 אותו יידרש בעל העסק בצורה אלקטרונית ,הקמת עסק באמצעות טופס אחד ,
החדש להגיש רק פעם אחת ורק לאחת מהרשויות הממשלתיות הנדרשות לתהליך 

 .)ולא לכל רשות בנפרד(

  ע"י צמצום המידע המינהלי הנדרש לעסקים שיפור הנגישות מכרזים ממשלתיים
על  על ידי זיהוי המידע המינהלי הידוע לרשויות הממשלתיות בעת מענה למכרז

. פעולה זו תחסוך את הזמן הנדרש לעסק (.Siret No)ידי מספר רישום הקמת עסק 
להכנת החומרים הנדרשים ממנו בכדי לעמוד בדרישות האדמיניסטרטיביות של 

 המכרז.

  פישוט תהליך הוצאת היתרי בניה ע"י וצמצום משך הזמן להוצאת היתר ובחינת
 ייעול ושינוי שיטות הבדיקה.

 

 עובדיםם הנוגעים להעסקת והדרכת פישוט תהליכי 

 שימוש במערכת ניהול עובדים בענן, הרחבת הTESE , קטנים המעסיקים לעסקים
עובדים. המערכת מאפשרת להפיק תלושי שכר, לחשב תנאים סוציאליים,  19עד 

 רים שנתיים לעובדים ועוד. לשלם מיסים, להפיק אישו

  בחישוב  המעסיקיםפישוט מבנה התשלומים לביטוח לאומי על מנת להקל על
 העובדיםגובה התשלומים הנדרשים מהם ופישוט תלושי השכר במטרה להקל על 

בהבנת הרכב הכיסויים השונים )פנסיה, ביטוח בריאות וכד'(. לצורך כך תתבצע 
הבחינה תתבצע תוך דיווח התקדמות  .לאומיבחינה של מבנה התשלומים לביטוח 

 למועצה מידי חצי שנה.

  שיפור קורסי ההכשרה מקצועית ושילוב מיומנויות עכשוויות הנדרשות לעולם
 .העסקים המודרני

 סיכום

צעדים שונים להפחתת הנטל הבירוקרטי  485-גובשו סה"כ כ ,הצעפעילותה של המושנות  4לאורך 
הקיפו כל אחד מרגעי המפתח במחזור החיים של עסק, משלב ההקמה  ופישוט תהליכים. צעדים אלה

 דרך צמיחה ועד לסגירה. 

 בין השינויים הבולטים שהובילה המועצה נמנים הצעדים הבאים:

 .יצירת אישור יחיד בתחום הגנת הסביבה 

  :חודשים לכל היותר. 5צמצום משך הנפקת היתרי בנייה 

 לטפורמה לעסקים לנהל דיאלוג עם הממשלה השקת "סדנת ההשפעה העסקית" המהווה פ
 בנוגע להשפעות השינויים ברגולציה ובירוקרטיה על העסקים.

 57אתר מרכזי לכל פעילויות היבוא והיצוא. 

 .הגברת הוודאות המשפטית עבור יזמים וקבלנים בתחום הבנייה 

 .פישוט חוקי חברות 

  

                                              
57 business-for-customs-french-http://www.douane.gouv.fr/articles/a13001 

http://www.letese.urssaf.fr/cetpeweb/connectempl.jsp
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 פורטוגל .2

 רקע 2.1

יישום רפורמות רגולציה ובירוקרטיה בסביבה פורטוגל נחשבת למדינה מובילה בכל הנוגע ל
העסקית. המוכרת שבהם היא הרפורמה בתהליך פתיחת עסק, שהביאה לשיפור משמעותי במספר 

 הפרוצדורות, לוחות הזמנים והטפסים הנדרשים. 

 Administrativeארגון כולל של הממשל המרכזי, הוקמה -, במסגרת רה2007בשנת 

Modernization Agency (AMA ,יחידה ממשלתית האחראית להובלת תהליכי מודרניזציה ,)

מטפל בשירותים הממשלתיים הניתנים  AMA-פישוט תהליכים ודיגיטציה של עבודה הממשל. ה
 הן לאזרחים והן לעסקים.

אוטונומיה ניהולית וכספית והוא מוגדר כחברה ממשלתית. הוא כפוף לפיקוחו של מזכיר  AMA-ל
 משרד ראש הממשלה. המדינה למודרניזציה, ב

 

 כפיפות סוג הישות תחומי אחריות גוף

AMA 

הובלת תהליכי 
מודרניזציה, פישוט 

תהליכים ודיגיטציה של 
 עבודת המינהל הציבורי 

 משרד ראש הממשלה חברה ממשלתית

 

2.1. AMA 

 מבנה ומטרות .2.1.1

הוקם במטרה ליצור גוף ייעודי המרכז סמכויות בכל הנוגע להנגשה וייעול של  AMA-ה
ירותים הממשלתיים הניתנים הן לאזרחים והן לעסקים. לשם כך, הקמתו כללה מיזוג גופים הש

 מגופים אחרים:והעברת סמכויות 

 ל בינוניים:-המוסד לתמיכה וסיוע לעסקים קטנים-AMA  הועברו הסמכויות לניהול
 (.Business Spots"מרכזי שירות לעסקים" )

 "המוסד לניהול "מרכזי שירות לאזרחים (Citizen Shops מערך של מוקדי שירות :)
-. מוסד זה התמזג במלואו לOSSהמספקים שירותים פיזיים ומקוונים לאזרח, בשיטת 

AMA. 

 הסוכנות לידע (Agency for Knowledge Societyל :)-AMA  הועברו סמכויות
בתחום ממשל מקוון, בדגש על ניהול הפורטלים לאזרחים ועסקים ופרויקטים לפיתוח 

ת כגון כרטיס אזרח חכם וממשקים הדדיים בין גופים ממשלתיים, אזרחים תשתיו
 ועסקים.

 

 מוגדרות באופן הבא:  AMA-מטרותיו וסמכויותיו של ה

  סיוע בעיצוב האסטרטגיה והמדיניות הכללית בכל הנוגע לדיגיטציה של המינהל
 הציבורי, פישוט תהליכים בירוקרטיים, הפצה והנגשת שירותים ציבוריים. 

 .ניהול ופיתוח רשת מוקדי השירות לאזרחים ועסקים 
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 משרדית לפישוט תהליכים הפחתת הנטל הבירוקרטי, תיאום וקידום הפעילות הבינ
לרבות הקמת צוותי פעולה משותפים לפיתוח ויישום של צעדים הפחתת הנטל 

 הרגולטורי והבירוקרטי.

 ש צעדים מתקנים.ביצוע הערכות ומדידות של עלות הנטל הבירוקרטי לצורך גיבו 

 

 שיטת פעולה .2.1.2

 נחלקת לשלושה צירים מרכזיים: AMA-עבודתו של ה

 פישוט:   .א

, התכנית הפורטוגזית לפישוט תהליכים. התכנית, הפעילה SIMPLEXניהול והובלת 
מזה עשור, מרכזת את כלל היוזמות והצעדים לפישוט תהליכים כפי שהם מוגדרים על 

ות הממשלתית הכוללת. התכנית כוללת יעדים, ידי משרדי הממשלה השונים והמדיני
 לוחות זמנים ליישום וכן מעקב ובקרה על יישום בפועל. 

משרדי הממשלה נדרשים להציג יוזמות וצעדים לפישוט הליכים הנוגעים לאזרחים 
ועסקים, לרבות לוחות זמנים ליישום. המנהלים נדרשים לדווח על תוצאות יישום 

 לנמק סיבות לעיכובים ושינויים ביישום.הצעדים מדי רבעון כמו גם 

מיושמת הגישה לפיה  2008-במטרה לשפר את שיטת העבודה וגיבוש תכנית, מ
הטיפול בפישוט תהליכים צריך להתבסס על עקרון "אירוע חיים", כלומר התמקדות 
בתהליכים ופרוצדורות הנדרשות לאירוע ספציפי במחזור החיים של עסק. לשם כך יש 

אירועים ולטפל בהם באופן רוחבי לאורך כל קשת התהליך. גישה זו לסווג את ה
 מסייעת בהפחתת הטיפול של מקרים בודדים שלא בהכרח תלויים זה בזה. 

  Simplex, צעדי הפישוט במסגרת תכנית2014שנת -לפי סקר האיחוד האירופי, נכון ל
הקמת עסק,  -רישוי עסק לאורך כל מחזור החיים ממוקדים בייעול ופישוט תהליכי

 ניהול עסק וסגירת עסק. מרבית הפעולות ממוקדות בשני השלבים הראשונים.

צעדים ויוזמות  255-היא כללה כ 2016התכנית, מתעדכנת מידי שנה, כאשר נכון לשנת 
 לפישוט תהליכים, חלקם בתחום האזרחי וחלקם בתחום העסקי. 

 

 סיוע:  .ב

 :המיועדים לבעלי עסקים מרכזי שירות  הפעלת רשת מרכזי שירות לעסקים
המעוניינים בקבלת שירותים ואו מידע בנוגע לפעילותם שלבים שונים בחיי 
העסק שלהם, כגון שירותי רישום חברה, רישיונות עסק קבועים, קבלת מידע על 
החקיקה הרלוונטית לפעילות עסקית ספציפית, קבלת מידע על הצעדים 

 הנדרשים להפעלת עסק בתחום מסוים וכדומה.

 ה( פעלת פורטל יזמיםEntrepreneur Desk:)  פורטל מסוג Points of Single

Contact (PSC המיועד לעסקים ומשמש לביצוע פעולות והגשת בקשות )
באופן מקוון בנושאים כגון הקמת חברה, רישום מותג, קבלת רישיונות 
ואישורים. בנוסף, מציע הפורטל מידע בנוגע לחקיקה, רגולציה והליכים 

 ים. נדרש

 .הפעלת רשת מרכזי שירות לאזרח 

 ה-AMA .אחראי להכשרת העובדים במוקדי הסיוע לאזרחים ולעסקים 
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 דיגיטציה:  .ג

  הובלת תהליכי טרנספורמציה דיגיטלית, במטרה לספק פתרונות טכנולוגיים
שיאפשרו לממשלה להבטיח החלפת מידע ויכולת פעולה הדדית בין מערכות 

עוסק בפיתוח,  AMAמידע והגברת השקיפות. לצורך שיפור השירות, ביזור 
קידום ותמיכה במיזמי טרנספורמציה דיגיטלית במינהל הציבורי ומספק הדרכות 

 והכשרות ברמה הלאומית והבינלאומית.

 .)ניהול תחום החתימה הדיגטלית )בדגש על כרטיסי אזרח חכמים 

 ( ניהול הוועדה הטכנולוגית במועצת המידע וטכנולוגיות התקשרותCTIC.) 

ומחויבות הממשל בכל הדרגים פורטוגל עשתה תוך מספר שנים  AMA-כתוצאה מהפעילות ה

בתחום מתן שירותים ציבוריים  OECD -קפיצת מדרגה משמעותית בהשוואה לרוב מדינות ה
זמינות  90%באינטרנט. פורטוגל מדורגת במקום השלישי במתן שירותים ציבוריים מקוונים עם 

"רפורמת על" בכל הנוגע לתקנות מסגרת  -ולמי הגדיר את פורטוגל כבאינטרנט. הבנק הע
 לעשיית עסקים. 

 

 כלים ושיטות –המטריה המשפטית  .2.1.3

 (Licensing Zeroאפס רישוי )

נכנס לתוקף צו "אפס רישוי" שביטל  תהליכי רישוי הנדרשים בענפים מסוימים,  2011בשנת 
קיצר את לוחות הזמנים לקבלת שירות. צמצם את כמות המסמכים הנדרשים בתהליך הרישוי ו

הוראות הדרישה להנפיק רישיון עסק בוטלה והוחלפה בהודעה מוקדמת לרשויות. ההודעה 
( ובכך מבטלת לחלוטין Entrepreneur Deskנמסרת באופן מקוון באמצעות פורטל היזמים )

 את הצורך להגיע פיזית למשרדי העיריה או הממשלה. 

וזמת רישוי אפס כוללים חברות סחר; חברות שירותים; מחסנים; חברות סוגי העסקים הנהנים מי
מסחר קמעונאי, מאפיות וגלידריות; חנויות מתמחות הכוללות פעילות תעשייתית, קצביות, 
חנויות דגים ופירות וירקות; מסעדות ושתייה עם מתקנים לייצור מאפה, מאפייה, גלידה 

 ומוצרים דומים או מכירת מזון. 

הצו, המדינה הפחיתה את מנגנוני הרגולציה טרום הקמת העסק ותגברה את מנגנוני  באמצעות
הפיקוח שלאחר ההקמה ע"י הגברת הביקורות והקנסות המוטלים לעוברים על החוק והתקנות. 

הרשויות המקומיות בפורטוגל אשר  278הצו ייצר שינוי יסודי ומהותי באופן עבודתן של 
יים ואת מערך האגרות למסגרת החדשה. החוקים והאגרות התאימו את חוקי העזר העירונ

 מפורסמים באופן שקוף בפורטל העסקים.

רשויות מקומיות אשר נאלצו לבחון הכללים שלהן תחת הפרדיגמה החדשה  278היוזמה כוללת 
 הזו, ואת העמלות החלות על ההודעות להקמת עסקים. 

טובה והיא קיבלה את פרס אירופה יוזמה זו נחשבת על ידי הנציבות האירופית כדוגמא 
 לחדשנות במינהל הציבורי.

נכנס לתוקף צו נוסף שזכה לשם "מערך תעשיה אחראית", דומה במטרותיו לצו "אפס  2012-ב
 רישוי", אך מותאם למגזר התעשייה. תהליכי הרישוי מתבצעים באופן מקוון בפורטל היזמים. 
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 הולנד .3

  רקע 3.1

שנים בו 90-הפחתת הנטל הבירוקרטי לעסקים כבר בתחילת שנות ההחלה בביצוע רפורמות להולנד 
קידמה רפורמה אשר הוגדרה ע"י הבנק העולמי כמובילה עולמית. גל נוסף של יוזמות  2007 -2003

עם יעד לצמצום הנטל  2012לצמצום הנטל הבירוקרטי לעסקים ולאזרחים יצא לדרך בשנת 
 . 2013-2017 מיליארד יורו בפרק הזמן 2.5-הבירוקרטי ב 

 הממשלה הודיעה בפרלמנט על שורה של צעדים הכוללים: 2013בחודש אפריל 

 .שירותים דיגיטליים טובים יותר 

 .ביקורות מופחתות לעסקים 

  .שיפור היעילות בשיתוף הפעולה בין הממשלה לשלטון המקומי 

 שיטת פעולה 3.2

ים שונים במקביל, כאשר כל בהולנד )בדומה לישראל( מקדמים רפורמות ושינויים בחקיקה בתחומ
כל משרד ממשלתי אחראי על צמצום העומס הבירוקרטי והרגולטורי . שינוי מובל ע"י גוף אחר

בתחומו, כאשר המשרד לענייני כלכלה אחראי לתיאום תכניות פישוט תהליכים בתחום העסקי 
 ומשרד הפנים וקשרי הממלכה האחראי לתיאום הפעילות לאזרחים. 

תחומי הפעילות , אשר פועל במשמש כגוף מייעץ חיצוניה, ACTAL, ף ייעודיקיים גובנוסף, 
 הבאים:

 מתן המלצות לא מחייבות על השפעותיה של חקיקה מוצעת על הנטל הרגולטורי והבירוקרטי. 

  ביצוע מחקרים ומתן המלצות לא מחייבות על תחומי פעילות אסטרטגיים לפעילות הממשלה
 .ה העסקיתלפישוט תהליכים ושיפור הסביב

ACTAL הופסקה פעילותו והוא הוקם מחדש  2017-פעלה מתוקף צו, שחודש מידי כמה שנים. ב

 .ATRתחת השם 
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 סיכום

גופים עצמאיים מקצועיים בתוך הממשלה  הנבחנות מינומסקירת הנעשה בעולם, ניתן לראות כי המדינות 
כים והפחתת הנטל הבירוקרטי ומחוץ לה אשר אמונות על קידום ופיקוח הפעילות לפישוט תהלי

 והרגולטורי בממשלה. מטרותיהם כוללים בין היתר:

 תיאום בין הגופים השונים. 

 קידום חקיקות ורגולציות. 

 הנגשת המידע לציבור. 

עם זאת, עולה כי יש שוני בין הגישות והשיטות הננקטות ליישום עקרונות היחידות. עיקרי השינוי באים 
המנהלים )יחידה אחת לעומת מספר יחידות העובדות בממשק(, רמת שיתוף  לידי ביטוי בכמות הגופים

 ציבור העסקים בגיבוש השינוי, מבנה היחידות ושיטות העבודה ועוד.

 כפיפות מבנה ארגוני מדינה
מאפייני הגוף 
 הייעודי

 מאפייני פעולה גישה

 צרפת

יחידות  3
 ארגוניות:

מועצה האחראית 
להובלת תכנית 
הפישוט ופועלת 
בתיאום ובסיוע 

 יחידותי תש
במשרד ראש 

 הממשלה

משרד ראש 
 הממשלה

מועצה זמנית 
משותפת  הבהנהל

של המגזר 
 הממשלתי והעסקי

משרד 
ממשלתי 
בכיר + 
 גוף ייעודי

יישום גיבוש תכנית 
בשיתוף  דינאמית

 ;הציבור העסקי

תכלול, מעקב ובקרה 
 על יישום התכנית;

 דיווח לממשלה;

היישום תכנית  עדכון
קי זמן קבועים בפר

להגדרת יעדים חדשים; 
מינוי מובילי פרויקט 
 בכל משרד ממשלתי 

 פורטוגל

חברה ממשלתית 
שהינה היחידה 

פישוט  האחראית
, סיוע תהליכים

 לעסקים ואזרחים
 ודיגיטציה

משרד ראש 
 הממשלה

יחידה ארגונית 
שהועברו לה 

סמכויות מיחידות 
ממשלתיות 

אחרות בכל הנוגע 
להנגשה ופישוט 

שירותים ה
 הממשלתיים

 גוף ייעודי

תכלול תכנית הפישוט 
הלאומית; הפעלת 

( OSSמרכזי שירות )
 לעסקים ולאזרחים;

טציה יהובלת הדיג
לשיפור השירות 

 הממשלתי

 הולנד

כל משרד 
ממשלתי אחראי 

על פישוט 
תהליכים 
 בתחומו;

משרד הכלכלה 
מרכז את תחום 

הסביבה העסקית; 
הוקם גוף מייעץ 

 חיצוני

 צמאיגוף ע

)חיצוני 
למערכת 
 הפוליטית(

גוף מייעץ המספק 
המלצות לא 
 מחייבות

מספר 
משרדים 
ממשלתיים 
+ גוף 
 ייעודי

ייעוץ בחקיקה מוצעת 
ובגיבוש כיווני פעולה 

  אסטרטגיים

 



 93 
 

 השוואה בינלאומית - ONE STOP SHOPמודלים בשיטת  -'הנספח 
 

המונהגת היום בעולם הינה הקמת מרכזי  אחת השיטות המרכזיות ליישום מטרות היחידות המתכללות
 לאפשר לעסקים נקודת גישה אחת למידע ולשירותים.( שמטרתם OSS) One Stop Shopבשיטת  שירות

OSS  הינם מקומות פיזיים ו/או וירטואליים שבהם עסקים ואזרחים יכולים לקבל מידע ו/או לבצע
 שונים )פיזיים ו/או וירטואליים(. פעולות מול הממשל, באופן מרוכז מבלי לעבור בין אתרים 

OSS  115-לכ 2016שנת בהינה פרקטיקה וותיקה ומקובלת בעולם, כאשר על פי דוח של הבנק העולמי 
המיועדים לעסקים, לרוב בתחום רישום ורישוי עסק.  OSSסוג כלשהו של  היהכלכלות ברחבי העולם 

 השנים האחרונות.  6 -הוקמו או שודרגו ב 41מתוכם, 

OSS  אשר חייבה את כל המדינות  2006רבים נוצרו כתוצאה מהנחיה של האיחוד האירופי משנת
שמטרתם להוות כתובת מרכזית אחת לחברות  Points of Single Contacts החברות באיחוד להקים

קטנות ובינוניות להקמה או להרחבת עסקים בתחום השירותים במדינתם או במדינות חברות באיחוד 
 האירופי.

טרת המרכזים אינה רק לחסוך זמן וכסף, אלא גם להפוך דרישות ותקנות לשקופות ונגישות יותר. חלק מ
מספקים מידע בלבד ואחרים נותנים לעסקים מענה מלא בכל הכרוך בממשק עם הממשל  OSS -מה

 ובהתמודדות עם ההיבטים האדמיניסטרטיביים של תהליך או מגוון תהליכים. 

הפועלים בסביבה העסקית הינם בעלי  OSSנק העולמי מצביעים על כך כי והב OECD-מחקרים של ה
פורמאלית לכלכלה פורמאלית, -עידוד עסקים למעבר מכלכלה א –פוטנציאל תרומה במגוון היבטים 

 מנוע צמיחה לתעסוקה, עידוד יצירת שיתוף פעולה טוב יותר בין גופי הממשל ועוד.

פני עצמו ועליו להתנהל כחלק ממסגרת כוללת של תכנית או אינה אירוע העומד ב OSSבה בעת, הקמת 
תכניות שמטרתן להביא לפישוט תהליכים ולשיפור השירותים הניתנים לאזרחים ולעסקים במדינה, 

צריכה להיות מלווה בבקרה והיזון חוזר, על  OSSבהיבטים הרגולטוריים והבירוקרטיים. כמו כן, הקמת 
לשיפור ולא הוסיף שלבים או הקשה על התהליך מבחינה אכן הביא  OSS-מנת להבטיח כי ה

 פרוצדוראלית ובירוקרטית.

 מדינות אשר יישמו שיטה זו. 6 -ומאפייניהם כולל דוגמאות מ OSSלהלן מוצגת סקירה של סוגי 

 

One Stop Shop פיזי 

OSS ת של פיזיים מאגדים את השירותים הציבוריים השונים תחת קורת גג אחת. הממשלה מיישמת רש
משרדים שבהם אזרחים ועסקים יכולים לטפל במספר נושאים בירוקרטים מול הממשל. משרדים אלו 

 ממוקמים במתקנים ממשלתיים חדשים או קיימים, או במשרדים של גופים ציבוריים אחרים. 

 פיזי: OSSלהלן מודלים שונים להפעלת 

One Door Shop (1) – קורת גג אחת 

ממשל שונים ממוקמים במקום אחד, תחת קורת גג אחת, כאשר לכל גוף ממשל במודל זה נציגים מגופי 

. מבקש השירות פונה בנפרד לכל אחד מהגופים שמטפל בתהליכי OSS -קיים משרד קבלה ונציג משלו ב
רישום ורישוי הרלוונטיים לעסק. לרוב, שיטה זו אינה מצריכה שינויים חוקתיים או שינויים באחריות 

 ואינה דורשת שיתוף פעולה בין משרדי ממשלה וגופי ממשל )למעט המיקום הפיזי(. המשרד הממשלתי
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One Window Shop (2) – אשנב כל 

כולל דלפקי קבלה אשר בהם נציגים המוסמכים לקבל את כל המסמכים הנדרשים,  OSS -במודל זה, ה

ת לגופים אלו להמשך . המסמכים נשלחים ידנית או אלקטרוניOSS -עבור כל גופי הממשל שחברו ל

(, POC – Point of Contactוטיפול. מבקש השירות צריך להיות בקשר מול נציג אחד ) עיבוד
 ממשרד אחד, ולא מול כלל המשרדים המעורבים בתהליך.

 

(3 )One More Stop -  לשכת תיאום 

י השונות. במודל זה מוקמת יחידה חדשה, לשכת תיאום, שמטרתה לתאם בין יחידות הרישום והרישו
הגוף הינו יחידה אדמיניסטרטיבית שאחראית על ניהול וקידום התהליך. לרוב, שיטה זו אינה מצריכה 
שינויים חוקתיים או שינויים באחריות המשרד הממשלתי והזמן אותו נדרש להשקיע העסק לטיפול 

יסטרציה עולה בתהליך מתקצר שכן הוא מתנהל מול גורם אחד. יחד עם זאת, בשיטה זו עלות האדמינ
 היות ונוסף עוד שלב בתהליך. 

 

(4 )One Stop Shop – ( יחידות משולבותIntegrated Functions) 

במודל זה משלבים פעילויות של מספר גופי ממשל בגוף ייעודי אחד. לצורך כך נדרש להעביר אחריות 

ונים אחד וממשקים ונדרש להשתמש בבסיס נת OSS -וסמכות לטיפול בתהליך לגורם המתכלל העובד ב
עם מערכות ייעודיות. יתרון מודל זה הינו בהעלאת רמת השירות מול העסקים לרבות כתובת אחת לעסק 

 וראיה כוללת של התהליך מקצה לקצה.

 

  One Stop Shop-ל משולבת חלופה -ברמה האזורית One Stop Center הקמת( 5)

"לשכת תיאום" כפי שהוצגו בסקירה לעיל. מודל "אשנב כל" ומודל המודל המוצע הינו שילוב של 

עבור העסקים וייתן מענה  One Stop Centerבמסגרת המודל, מוצע כי האשכול האזורי יקים ויתפעל 

לבעלי  POCלבעלי העסקים באזור בנושאים השונים להם נדרשים לאורך חיי העסק. גוף זה יהווה 
והבקשות של העסק מול הרגולטורים והרשויות העסקים ויהיה האחראי לריכוז וקידום הטיפול בפניות 

 .בסוף הפרקראה פירוט והרחבה  המוסמכות השונות לצד מתן כלים לייעוץ ופיתוח עסקי של העסק.
 

One Stop Shop מקוון 

מקוונים שבהם   OSSעם התפתחות טכנולוגיות המידע והתקשורת והשימוש המוגבר באינטרנט קמו
 טפל בתהליכים בירוקרטיים שונים מול הממשל. המשתמשים יכולים לקבל מידע ול

 מקוונים: OSSקיימים שני מודלים בסיסיים של 

 ( אתרי מידע 1)

אתרים אלו מספקים מידע על ההליכים השונים שיש לבצע, על מנת לעמוד בדרישות הממשל. בנוסף, 
ך הורדת מבקשי השירות יכולים לקיים תקשורת עם הממשל החל מקבלת תשובות לשאלותיהם, דר

 טפסים ועד הפניה לאתרים ספציפיים בהם ניתן להשלים את ההליכים באינטרנט.

 

 ( אתרים תהליכיים )טרנסאקציות( 2)

באתרים אלו יכול מבקש השירות לבצע את התהליכים הנדרשים באופן. ניתן לזהות שני סוגי אתרי 
 תהליכים, כמפורט להלן:
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 OSS מקוון הקיימים המפנה את מקבל השירות לאתרי הממשל ה 

בסוג זה מוקם פורטל מרכזי בו מבקש השירות מוסר מידע לגבי נתונים ראשוניים על העסק 
המקוון מפנה את מבקש השירות לאתרי היחידות  OSS -ועל סוג השירות הנדרש/מבוקש. ה

הממשלתיות הרלוונטיות תוך העברת הנתונים הראשוניים שהתקבלו ממבקש השירות לכל 
ונטיות, כך שהכנסת נתונים נדרשת רק פעם אחת. מבקש השירות מסיים את היחידות הרלו

 התהליך באתרי היחידות הרלוונטיות.

ממשקי המשתמש יכולים להיות מעוצבים על פי עקרונות שנקבעו מראש, תוך יצירת מראה 
ותחושה אחידים, באופן שמבקשי השירות אינם מודעים שהם מבקרים באתרי יחידות 

 ות.ממשלתיות שונ

במספר מדינות אימצו את גישה של יצירת סטנדרט אחיד לפיתוח שירותים מקוונים. משרדי 
ממשלה יוצרים מערך של שירותים מקוונים, יישומי אינטרנט ותשתית טכנית התומכת 
בשירותים וביישומים אלה, ולאחר מכן מפרסמים את המפרטים, כך שמשרדים אחרים יוכלו 

זו על פי המודל שהוגדר. בנוסף לכך, ליישומים יש מנגנונים ליישם שירותים בפלטפורמה 
המאפשרים שיתוף נתונים ביניהם, וישנם מאגרי מידע משותפים עם נתונים סטנדרטיים בנוגע 

 לאזרחים או עסקים.

 

 OSS בו מתבצעים כל התהליכים מקצה לקצה 

רשים והאתר מבקש השירות מגדיר באתר את סוג השירות המבוקש, ממלא את הנתונים הנד
בפתרון  מבצע את הפניות למערכות של היחידות הממשלתיות השונות המעורבות בתהליך.

מסוג זה משרדי הממשלה השונים מגדירים יחדיו תהליכים משותפים, שפה סמנטית משותפת 
 Serviceויישום תשתית טכנית משותפת. בדרך כלל מוגדרת ארכיטקטורה מוכוונת שירות 

Oriented Architecture (SOA שבה כל ישות מפרסמת קבוצה של שירותים אשר שאר ,)
 הגופים יכולים להשתמש בהם. 

(, פורטלים PSC) Points of Single Contactמקוון, היא   OSS-אחת הדוגמאות הבולטות ל
האירופי כדי להקל על יזמים המבקשים להתחיל ולעשות  ממשלתיים שהוקמו בכל מדינה החברה באיחוד

מבוססת  PSC, לא רק בארצם אלא בכל רחבי האיחוד האירופי. חובת הקמת תחום השירותיםעסקים ב

בנושא השירותים בשוק הפנימי. על פי הוראה זו, בכל מדינה  EC/  2006/123על הוראות הדירקטיבה 

 .2009החל משנת  PSCחברה באיחוד האירופי צריך היה לפעול 

PSC  להקמת עסק בתחום השירותים ולהשלים הליכים מאפשרים לברר מהם הכללים והדרישות
הן במקרה של עסק המספק שירות פנים ארצי )למשל סוכנות נסיעות ברומא המבקשת  םאדמיניסטרטיביי

לפתוח סניף בפאלרמו( והן עבור מקרים חוצי גבולות )אדריכל בוורשה שרוצה לקחת על עצמו פרויקט 

והקים פורטל המפנה  EUGOהיוזמה תחת השם בנייה בברלין(. האיחוד האירופי אף מיתג את 
 לפורטלים של כל המדינות הרלוונטיות.

 
רוב הפורטלים מספקים מידע בלבד, מיעוטם מאפשרים גם לבצע פעולות כגון הגשת בקשות, מסמכים 

 ד. ניים, למשל בפינלזועוד. בודדים מהפורטלים הם גם פי
 

 להלן דוגמאות לשאלות להן הפורטל מספק מידע:

 לו רישיונות, הודעות או היתרים אני צריך כדי להקים עסק בכל מדינה באיחוד האירופי?אי 

 ?מה אני צריך לעשות כאשר אני רוצה להציע את השירותים שלי בחו"ל על בסיס זמני 

 ?כיצד אוכל להגיש בקשה לרישיון? איזה ארגון אחראי לטיפול בבקשה שלי 

 לי מוכרות?הסמכות המקצועיות שאיך אני יכול לוודא ש 
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 שיון?יהאם עלי לשלם אגרה? אם כן, כמה זה יהיה? כמה זמן ייקח לי לקבל ר 

  מה אני צריך לעשות כדי להקים, למשל, מסעדה או חנות? או לעבוד כמפעיל תיירות במדינה
 אחרת מבלי להקים למעשה משרד קבע במדינה הזאת?

 ?לאן אני יכול ללכת לקבלת מידע נוסף ומידע 

עבור תהליך של רישום עסק בין  2010בנתוני הבנק העולמי לשנת  OECD -שביצע ה ממצאי השוואה

 במודלים שהוצגו לעיל: OSSהכלכלות השונות בהן פועל 

 OSS -מודל ה
מספר 
 הכלכלות

ממוצע מספר 
 התהליכים

 דירוג ממוצע ממוצע ימים

 99 24 7.0 7 קורת גג אחת
 61 19 6.7 20 אשנב כל

 98 27 6.3 13 לשכת תאום
 49 13 5.8 12 יחידות משולבות

 48 14 5.2 15 וירטואלי

 67 19 6.1 67 סה"כ
 106 46 9.3 116 אחרות

 

במודל מתקדם יותר, הכלכלה מדורגת גבוה יותר בדירוג הבנק  OSSמהטבלה עולה כי ככל שמיושם 
משך התהליך ו 50%-מספר התהליכים גדול יותר בכ OSSהעולמי. במדינות בהן התהליך אינו כולל 

 בממוצע. 2.5ארוך פי 

 

 

 מה נעשה בעולם?

הסקירה הבינלאומית בנושא הפעלת מרכזי שירות לעסקים התמקדה במספר מדינות אשר יישמו סוג כזה 

 :OSSאו אחר של 

 OSS וירטואלי: אוסטריה, מקסיקו, קנדה, קוריאה 

 OSS משולב: הונגריה, פורטוגל 

קרונות המנחים ומאפייני הפעילות בכל אחת מהמדינות )כמוצג הסקירה של מקרי הבוחן כללה מיפוי הע
 בטבלה להלן( וכן ריכוז הלקחים, התובנות וגורמי ההצלחה שזוהו במדינות אלו.
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 השוואה מסכמת  -( OSSמקרי בוחן ליישום מרכזי שירות לעסקים )

 קרייםישירותים ע תיאור מדינה
עיקרון 
 מנחה

 מקוון/פיזי
מידע/ביצוע 
 פעולות

 אוסטריה

פורטל עסקים 
מקוון שבו 

עסקים יכולים 
לקבל מידע על 

תהליכים 
ממשלתיים 

ולבצע 
טרנסקציות 
 מקוונות

 מידע פיננסי מקוון. •

גישה למידע בנושאי  •
 ביטוח לאומי.

תהליכים בנושאי הגנת  •
 הסביבה.

תגמולים ופיצויים  •
 לעובדי בניין.

מערכת מיסים  •
אלקטרונית בנושאי 
 מכס ופינוי פסולת.

ום אלקטרוני של ריש •
 כלי נשק.

 רישום לוביסטים. •

פרסום מידע על  •
 סובסידיות.

שילוב 
תהליכי 
עשיית 
עסקים 
בגופי 

ממשלה 
שונים תחת 
 מרכז אחד
)משרד 
האוצר, 
הביטוח 
הלאומי, 
משרד 

הבריאות, 
משרד 
הפנים, 
משרד 

המשפטים 
 ועוד(.

 מקוון
מידע + 
ביצוע 
 פעולות

 הונגריה

 OSSרשת של 

פיזיים לאזרחים 
ולעסקים 

שהוקמו בתתי 
מחוזות 

(Districts )
 השונים

 .רישיונות יבוא ויצוא •

רישיונות להפעלת בתי  •
 .מלון

הועדות על פעילות  •
 .נדל"ן

 .רישום קרקעות •

 .רישום ורישוי עסקים •

ריכוז 
תהליכי 
עשיית 

עסקים קרוב 
למקום 
של  הפעילות

בעל העסק 
 או האזרח

מרכזים 
פיזיים + 
מערכת 
 מקוונת

מידע + 
ע ביצו

 פעולות

 פורטוגל

 36הרשת המונה 

 OSSמרכזי 
 9 -לאזרחים ו

מרכזים לעסקים 
אשר בהדרגה 
משולבים עם 

המרכזים 
לאזרחים. את 

המרכזים הפיזיים 
משלים שירות 

OSS  וירטואלי

 Citizenהנקרא 

Portal  ופורטל
לעסקים 

Business 

 .רישום חברה •

 .ת עסק קבועיםרישיונו •

בקשות מידע על  •
התהליכים הנדרשים 
 .לפעילות העסקית

צמצום 
התהליכים 
הקשורים 
בפתיחת 

עסק וריכוזם 
תחת קורת 
 גג אחת.

מרכזים 
פיזיים + 
מערכת 
מקוונת 
ומאגרי 
 מידע

מידע + 
ביצוע 
 פעולות
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Portal  המספק
מידע, שירותים 
 ותמיכה ליזמים

 מקסיקו
פורטל הכולל את 
כל התהליכים 
 לרישום עסק

 עסק, כולל: רישום

שם  אישור ורישום •
 .חברה

רישום במרשם הציבורי  •
ובמרשם השקעות 

 .זרות

רישום המעסיק  •
 .בביטוח לאומי

 .רישום סימן מסחרי •

רישיון לאחראי  •
 .סניטציה

רישום במרשם יצרי  •
 .פסולת מסוכנת

 .בקשה לחיבור לחשמל •

פורטל 
המרכז את 
כלל תהליכי 

רישום 
 .עסקים

מערכת 
 מקוונת

ביצוע 
פעולות 
וקישור 
לאתרים 
נוספים 

יצוע לב
פעולות 
שאינן 
נכללות 
 במערכת

 קנדה

שירות ארצי 
מקוון לנושא 
רישוי עסקים 
המרכז מידע 
ומסייע לעמוד 

בדרישות 
הממשלה ללא 
צורך לבקר 

במספר מוקדים 
כדי לאסוף את 

 המידע

מידע על אישורים  •
 .והיתרים נדרשים

אינטגרציה של מאגרי  •
המידע של מספר 
 .גופים ממשלתיים

פישוט 
קבלת 
על המידע 
תהליכי 
קבלת 
היתרים 

ורישיונות 
לעסקים 
 ויזמים.

מערכת 
 מקוונת

מידע בלבד 
וקישור 
לאתרים 
לביצוע 
 פעולות

 קוריאה

OSS  מקוון
עבור התאגדות 
עסקית בדגש על 
 עסקים קטנים

רישום חברה באופן  •
 מקוון.

מקשר בין מערכות בית  •
המשפט העליון, 

שירותי המס, משרד 
המנהל הציבורי, 
לביטוח מערכת מידע 

( ומכון SIISלאומי )
קוריאה 

ייעול 
תהליכי 

פתיחת עסק 
)מוגבל 
לעסקים 
שהונם 
 3 -נמוך מ
 ₪(מיליון 

מערכת 
 מקוונת

מידע + 
ביצוע 
 פעולות
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 אוסטריה .1

השיקה ממשלת אוסטריה, בהובלת משרד האוצר, יוזמה להפחתת הנטל הבירוקרטי  2006בשנת 

 Information)אוסטריה, אשר נועדה לטפל בחובות המידע הנדרשות מהעסקים לעסקים ב

Obligationעל פי הערכות שחושבו ע"י האוסטרים באמצעות ה .)- SCM (Standard Cost 

Model מהתמ"ג  1.6% -מיליארד יורו )שווה ל 4.3(, חובות אלו גרמו לנטל בירוקרטי בשווי של
תה יקשר מול הממשל זמן ומאמץ יומיומי. מטרת התכנית הי(. עסקים נאלצו להשקיע ב2007 -ב

 . 58 2012עד לשנת  25% -להקל על הנטל הבירוקרטי על העסקים ולהפחית עלויות אלו ב

 UnternehmensServicePortal (USP) -  OSS –פרויקט הדגל של התכנית היה פורטל העסקים 
 .59יים ולבצע טרנסקציות מקוונותמקוון שבו עסקים יכולים לקבל מידע על תהליכים ממשלת

 USP -המניעים העיקריים להקמת ה

 .עסקים נדרשו לדווח את אותו מידע )זהה או דומה( לרשויות שונות 

  הערוצים לדיווח ולמשלוח בקשות והודעות לרשויות לא היו מתואמים היטב ולא תמכו
 י אחר(.ערוציות )נייר, אימייל, העלאה באתר אינטרנט, או ממשק אלקטרונ-ברב

 .תהליכים זהים לא היו אחידים 

  ,ריבוי דרכי הגישה לממשל המקווןeGov .לא הנגישו את המידע לעסקים ויצרו אי בהירות , 

 .מידע רלוונטי עבור עסקים היה מפוזר באתרים שונים ולא נגיש 

 

 USP -המטרות שהציבו בתכנית ה

 להיות שער הכניסה המרכזי ל- eGov ולשמש כ- OSS .לעסקים 

 .לספק מידע ושירותים תהליכיים 

                                              
 OECD - rope: Austria 2010Better Regulation in Eu -מקור: דוח ה 58

-peeuro-in-regulation-Management/oecd/governance/better-Asset-http://www.keepeek.com/Digital

en#page1-2010_9789264094772-austria 
 USP-https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public פורטל 59

לטלקומוניקציה 

 (.KTFCותקשורת )

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/better-regulation-in-europe-austria-2010_9789264094772-en#page1
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/better-regulation-in-europe-austria-2010_9789264094772-en#page1
https://www.usp.gv.at/Portal.Node/usp/public
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  ,לאפשר לעסקים לבצע תהליכים באמצעות מידע מדויק ומותאם אישית ביעילות, בין היתר
, לכל שירותי הממשל המקוונים, תוך שמירה Single Sign In 60באמצעות הזדהות אחת, 

 על קלות ניהול הזיהוי והגישה.

 תונים, הפחתה בעלויות של פיתוח לייצר תועלות למינהל הציבורי ע"י שיפור איכות הנ
 חדשות והפחתה בתחזוקה. eGovאפליקציות 

 

 USPיישום תכנית 

 שנים ממועד אישור התכנית: 3 -היישום בוצע בשלבים, תוך כ

  על ידי מועצת השרים. 2009היוזמה אושרה בחודש מרס 

  הפורטל עלה לאוויר כאתר מידע. 2010בינואר 

  ל הפרויקט והושקה גרסה חדשה של הפורטל, הושלם השלב השני ש 2012במחצית
, ושימוש eGovהכוללת תהליכים וטרנסאקציות המחוברים למספר פלטפורמות של 

 .Single Sign Inבכניסה יחידה אחידה, 

 

 המערכת מציעה מגוון שירותים וביניהם:

 .מידע פיננסי מקוון 

 .גישה למידע בנושאי ביטוח לאומי 

 קים בנושאי הגנת הסביבה.תהליכים אדמיניסטרטיביים לעס 

 .תגמולים ופיצויים לעובדי בניין 

 .מערכת מיסים אלקטרונית בנושאי מכס ופינוי פסולת 

 .רישום אלקטרוני של כלי נשק 

 .הודעות מלשכת עיבוד נתונים, על פי חוק הגנת הנתונים 

 .רישום לוביסטים 

 .פרסום מידע על סובסידיות 

 

 המאפיינים העיקריים של הפורטל הינם:

  שילוב של כל הישויות הפדרליות )משרד האוצר, הביטוח הלאומי, משרד הבריאות, משרד
 הפנים, משרד המשפטים ועוד(.

  הזדהות אחת Single Sign In. 

 הכרטיס מיועד לחתימה אחת ולזיהוי. -כרטיס אזרח 

 .חתימה באמצעות טלפון נייד 

 

                                              
 כתשיטת הזדהות של משתמש המאפשרת הזדהות אחת כלפי מספר מערכות מידע ללא צורך בהזדהות נפרדת עבור כל מער 60
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 גורמי ההצלחה

 :ניהול הפרויקט והמבנה הארגוני שלו 

קט התנהל בשלוש רמות אשר אפשרו לכל המשרדים להשתתף בתהליכי קבלת הפרוי
 ההחלטות: 

מנהלים בכירים מכל משרדי הממשלה ושותפים מרכזיים כגון מוסדות  -מועצת מנהלים .1
 ביטוח לאומי, מסחר אוסטריה וארגונים מקצועיים.

הלשכה נציגי משרד האוצר, הקנצלר הפדרלי, המרכז המחשוב הפדרלי,  -ועדת היגוי .2
 לסטטיסטיקה, והביטוח הלאומי.

תתי פרויקטים: מסד נתונים של  6צוות זה היה אחראי על ביצוע ויישום  -צוות עבודה .3
נהלים, רישום עסקים, גישה לפורטלים וניהול נכון, ניהול מידע ותוכן, שילוב תהליכים 

 ותפעול ותמיכה של משתמשים.

  :חקיקה 

טרי. החוק אוכף את שיתוף הפעולה בין המשרדים מעוגנת בחוק הפדרלי האוס USPיוזמת 
 השונים בחילופי מידע ליישום פורטל שירות עסקי.

 :פיילוט והיזון חוזר 

חודשים, בה השתתפו ידי חברות  8לפני השקת השלב השני בוצעה תכנית פיילוט שארכה 
ן נבחרות ובעלי עניין, על מנת להבין כיצד המשתמשים עושים שימוש במערכת ומה נית
לשפר. שלב הפיילוט היה מהותי במטרה להבטיח את איכות המוצר הסופי ואת שביעות 

 הרצון של משתמשי הקצה.

 :שיתוף פעולה עם נציגים של ארגונים כלכליים ואיגודים מקצועיים 

שיתוף זה אפשר את התאמת המערכת לצרכים העסקיים של המשתמשים. בנוסף, בעלי 
פעיל במהלך הקידום של המערכת, ובכך סייעו להרחיב  העניין הללו שיתפו פעולה באופן

 .USP -את השימוש ב

 לקחים שהופקו

  אחד הלקחים המרכזיים שהופקו במהלך שלב היישום היה שהנושאים הארגוניים הוכיחו
את עצמם כחשובים יותר מהנושאים הטכנולוגיים, דהיינו, הפרויקט צריך להתמקד בצורכי 

טכנולוגיה לא צריכה להיות הגורם תיאום בין גופי ממשל. המשתמשים, בשיתוף פעולה וב
 שמניע את הפרויקט. 

 הבחנה בין מידע לשירותים ותהליכים. ב- OSS  ,הכולל שירותי מידע וביצוע תהליכים
חשוב להבהיר למשתמש מה הוא יכול לצפות מהמערכת, כלומר האם השירות הוא מידע 

 או תהליך שניתן לבצע.

 חובות מידע הנדרשות מהעסקים.  500ם הפורטל הייתה זיהוי של נקודת המוצא ליישו
 בהתחשב במספר כה גדול של נהלים חשוב היה לקבץ אותם על פי נושאים ותחומי עניין. 

 

 הונגריה .2

אלו הוקמו בתתי מחוזות  OSSפיזיים לאזרחים ולעסקים.  OSSהונגריה פיתחה רשת של 
(Districts השונים. החל מינואר )בכל תת מחוז משרד בו ממוקם יש  2013OSS  התכנון הינו .

 תתי מחוזות. 23-ערים וב 269-ב  OSS 384לפתוח 
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וירטואלי שניתן לגשת אליו  OSSהקימה ממשלת הונגריה  2005בנוסף ליוזמה זו, באפריל 

זה כלל רק נהלים הנוגעים  OSS. בתחילה, www.magyarorszag.huבאמצעות אתר האינטרנט 
שך התפתח האתר כך שאזרחים יכולים לקבל גם שירותים הנוגעים למשרדים למיסוי, ובהמ

 אדמיניסטרטיביים כגון ביטוח בריאות ממלכתי, ביטוח פנסיה לאומי ועוד.

 מטרות

הפיזיים בהונגריה הינה לסייע לאזרחים ולעסקים לקבל שירות במקום הקרוב ביותר  -OSSהמטרת 
 תן השירותים הציבוריים. למקום פעילותם ובכך להנגיש ולפשט את מ

 יישום

בשלב ראשון הממשלה חוקקה חוק הקובע את הבסיס להקמת המשרדים המחוזיים כמרכז ביניים 
המשרד למינהל ציבורי ולמשפט יישם את התכנית  ממשלתי בין המחוזות לבין הרשויות המקומיות.

 באמצעות סדרה של פרויקטי משנה:

 נהלתיים לתמיכת עבודת פקידי הפיתוח מסד נתונים ומידע של מקרים מ- OSS. 

  הקמתOSS .פיזיים 

  פיתוח מערכת משולבת של שירות מידע ללקוח שתתמוך בתהליכי הOSS. 

  חינוך והכשרת פקידיOSS. 

 .פיתוח נהלי שירות ללקוחות 

 .פיתוח ארגוני של משרדי הממשלה 

 .פיתוח של מערכת מידע לניהול מחוז 

 .פיתוח שירות הלקוחות הטלפוני 

 

 תחומים: 6 -בהונגריה מספקים שירותים ב OSS -משרדי ה

 דוגמאות למקרים משרד
 שיונות יבוא ויצואיבקשות ר - מסחר ושירותים

 שיונות להפעלת בתי מלוןיבקשת ר -

 הודעות על פעילות נדל"ן -
 ני לרישום קרקעות ורטשירות אלק - בינוי

 הודעות על בניית בניינים -
 ס ביטוח לאומיטיפול בבקשות לקבלת כרטי - בריאות

 דמי לידה, שיקום, בקשות תמיכה בתרופות ועוד - רווחה ומשפחה
 רישום ורישוי עסקים - עסקים

 שער כניסה ללקוחות - תחומים אחרים

 קבלת אישורי אזרחות  -

 

 גורמי ההצלחה

 היישום התבסס על משרדים קיימים 

ת של מתבסס על משרדי המינהל הקיימים, תוך ניצול הרשת הקיימ OSS-יישום ה
 המשרדים שכבר מספקים שירותים מרובים לאזרחים. 



 103 
 

 שעות פתיחה 

 בערב.  8בבוקר ועד  8ההונגריים פתוחים בימים שני עד שישי בין השעות  OSS -ה

  צוותים מחויבים 

הצוותים השונים המשתתפים בפרויקט מכירים בחשיבותו בשינוי הדרך בה פועלת 
 הממשלה וככאלה מחויבים להצלחתה.

 ידע מבוסס אירועי חיים מאגר מ 

. מקרים אלו OSS -הממשלה פיתחה מאגר מידע מפורט ביותר של המקרים המתנהלים ב
נבנו על פי אירועי חיים. אירועי חיים הם אירועים שיש להם השפעה משמעותית על חייו 
של אזרח או בחיי עסק. אירוע חיים יכול להיות שינוי במצב התעסוקה, רכישת בית, אסון 

 ועוד. לרוב באירועי חיים מעורבים מספר משרדי ממשלה.טבע 

 שירות רב ערוצי 

OSS  פיזי משולב עם מוקד טלפוני המספק למשתמש עזרה והדרכה בתהליכים, ועם אתר
 וירטואלי. OSS -אינטרנט המתפקד כ

 אתגרים 

 היקף היישום 

 חדשים OSSמשרדי  300היה שאפתני מאוד, וכלל פתיחת  OSSהיקף היישום של 
 חדשות.   ITאיש ופיתוח מערכות  6,000-סוגים של תהליכים, הכשרת כ 2,500-המנהלים כ

 הדרכה וניהול משאבי אנוש 

תהליכים בתוך  2,500אנשים הכוללת הכשרה של  6,000-פיתוח תכנית ההכשרה ליותר מ
פרק זמן קצר מאוד. בנוסף, ארגון הצוותים במשרדים, פיתוח תכניות לשמירה על 

 ה שלהם ולהבטחת האיכות והעקביות של השירותים הניתנים.המוטיבצי

 תיאום ותקשורת 

בהונגריה כולל מספר פרויקטי משנה: יצירת מאגר המידע, יישום המשרדים  OSSיישום ה 
הפיזיים, והיישום של מערכות מידע חדשות, הדרכה וכדומה. הדבר דרש תיאום טוב בין 

יעילים לשמירת בעלי העניין מיודעים  המשתתפים השונים, והקמת מנגנוני תקשורת
 ומעורבים כהלכה.

 ( טכנולוגיות מידע ותקשורתICT ) 

דרש יישום של מספר מערכות מידע חדשות לתמיכה במאגר המידע, לאספקת  OSS-ה
שירות לקוחות במשרדים, לתמיכה בשירותי המוקד הטלפוני ולאספקת שירותים מקוונים. 

הקיימת, הגדלת רוחב הפס של התקשורת והחלפת  ICT -כל זאת חייב שיפור תשתית ה
 הציוד הישן.

 פורטוגל .3

, על מנת לעמוד בדרישות הממשלה לפתיחת עסק חדש, היה היזם העסקי צריך לבקר 2005עד לשנת 
 54טפסים ומסמכים, לחכות בין  20פרוצדורות, למלא  11בכמה סוכנויות ציבוריות שונות, להשלים 

מההכנסות הלאומיות לנפש(. המספרים הללו,  13.5%-אירו )כ 2,000ימים ולשלם כמעט  78-ל
שנחשבים גבוהים ביחס לסטנדרטים הלאומיים, הפכו את פורטוגל לאחת מהמדינות הפחות 
אטרקטיביות לפתיחת עסקים. במסגרת מהלך מדינתי כולל שמטרתו קידום המודרניזציה ופישוט 

 התהליכים של השירותים הציבוריים. 
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( שנועדה להוריד את ENH" )On the Spot Firmות הדגל של המהלך היתה תכנית "אחת מיוזמ
" נחשבה פורטוגל On the Spot Firmהזמן, העלות והמורכבות שבהקמת עסק. בזכות תכנית "

 The European, וזכתה בפרס 2006–2005למובילה בתחום הרפורמה בעסקים בשנים 

Enterprise Award וקרטיה. מעמדה של פורטוגל בדירוגים התחרותיים בקטגוריית הפחתת הביר
 World Bank Red Tapeבתחרות  40-לאחוזון ה 74-הבינלאומיים השתפר מהותית, מהאחוזון ה

Percentile Indexכלכלות של הבנק העולמי בדירוג  190מתוך  29-, והיא מדורגת כיום במקום ה
יכול בקלות לסיים את תהליך הרישום לאחר הרפורמה, יזם . Doing Business Rankingהשנתי 

 אירו. 360ביום אחד, במחיר משוער של 

 Agency Forבפורטוגל מנוהלת ע"י ארגון OSS -כפי שתואר בחלק הקודם, רשת ה

Administrative Modernization  (AMA הרשת מונה .)מרכזי  36OSS מרכזים  9 -לאזרחים ו
 OSSזרחים. את המרכזים הפיזיים משלים שירות לעסקים אשר בהדרגה משולבים עם המרכזים לא

המספק מידע, שירותים  Business Portalופורטל לעסקים  Citizen Portalוירטואלי הנקרא 
 ותמיכה ליזמים.

 מאפיינים עיקריים 

  דלפקים מרובי שירות 

הדלפקים מספקים שירותים ממספר גורמים שאינם קשורים בהכרח, כך שהמשתמש יכול 
 זמנית.-ר נושאים פורמליים שונים בולפתור מספ

  רב ערוציות 

ניידים,  OSSי, זפי OSSהם מגוונים מאוד, כולל  AMAהשירותים הניתנים על ידי 
השירותים מופרדים בבירור בין שירותים עבור פורטלים לאזרחים ועסקים, ומרכזי קשר. 

 אזרחים ושירותים עבור עסקים.

 מודל עסקי 

UCMA  הסכימו על מודל עסקי ותמחור הקובע את השירותים אשר והגופים הציבוריים
, האחריות שלה ואת התשלום עבור כל שירות. המודל העיסקי מקדם את AMAמספקת 

היעילות של השירותים הציבוריים, דבר המקל על שיתוף משאבים ועל הרציונליזציה 
 שלהם.

 השתתפות עיריות ומגזר פרטי 

הגדולים  OSS-בנוסף, ב ת השירותים לאזרחים.השלטון המקומי משלים א, OSSבמספר 
ביותר חברות פרטיות במגזר השירותים )כגון: חשמל, גז ומים( חברו ליוזמה ומציעות גם 

 . OSSהן שירותים תחת אותו 

  הפחתת נטל הבירוקרטיה 

)מפורט  SIMPLEXבאים לתמוך בתכנית היו  OSS-חלק מהשירותים הכלולים ב
ת בפורטוגל( במטרה להפוך את החיים היומיומיים של בבנצ'מרק על יחידה מתכלל

 האזרחים והעסקים לקלים יותר על ידי הפחת נטל הבירוקרטיה.

  זיהוי אלקטרוני 

, הממשלה הפורטוגזית השיקה כרטיס אלקטרוני בשם "כרטיס לאזרח" . 2006בשנת 
מיסוי,  הכרטיס לאזרח מחליף חמישה מסמכי זיהוי פיזיים שונים, כולל זיהוי אזרחי,

הצבעה, ביטוח לאומי וכרטיסי בריאות, והוא מאפשר למשתמשים לזהות את עצמם מרחוק 
 יים.זפי OSS-וירטואליים וגם מול פקידים ב OSSב 
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 גורמי ההצלחה

 השתתפות של ישויות עיקריות 

אחד ההיבטים הקריטיים להצלחת הפרויקט היא המעורבות וההשתתפות המוקדמת של 
. במקרה של פורטוגל ישויות אלה הן ביטוח OSS-שירותי הליבה בהגופים המספקים את 

 לאומי, כספים ומסים ומשרד הפנים.

 המסגרת המשפטית 

המסגרת המשפטית צריכה להבטיח את החיבור של הישויות הללו, אם כי ידוע כי המסגרת 
המשפטית כשלעצמה אינה מספיקה, והיא חייבת להיות מלווה בתמיכה פוליטית חזקה. 

סף, נדרשים מיומנויות תקשורת ומשא ומתן תכופות כדי להבטיח שכל הצדדים יסכימו בנו
 ויעבדו למטרות הפרויקט.

  תמיכה פוליטית 

מנהלי התכנית הדגישו כי תמיכה פוליטית מתמשכת היא אחת מגורמי ההצלחה הקריטיים 
התגבר . תמיכה פוליטית זו נדרשת כדי לone-stop shopביותר עבור יישום מוצלח של 

 התנגדויות אשר מקורם בתפיסה בחלוקת אחריות לפי תחומי ממשל ובחשש לאובדן הכוח.

 שירותים המבוססים על אירועי חיים 

שירותים משולבים המבוססים על אירועי חיים עוצבו מנקודת מבט ממוקדת אזרח. הם 
 ור.התקבלו היטב על ידי המשתמשים ונתפשים כדרך נוחה וטבעית של מתן שירות לציב

 ניהול שינוי והכשרה  

יתה חשובה מאוד להבטחת הצלחת היוזמה. יפיתוח תכנית הכשרה ספציפית ומותאמת ה
בהתבסס על שיטות פדגוגיות וטכניקות למידה, תכנית זו ארגנה הכשרה ספציפית עבור כל 

. בנוסף, נעשה שימוש בטכניקות למידה מרובות, כמו אימון ראשוני, OSS -תפקיד בצוות ה
 .e-Learningון שוטף, הכשרה מקצועית או אימ

 שיפור מתמשך באיכות השירות  

 OSSתרבות של איכות שירות בהיבט שביעות רצון המשתמשים. השירותים  קידם
 משתפרים לאורך זמן תוך שימוש במספר אסטרטגיות: 

  איסוף שיטות עבודה מומלצות מכלOSS  והפצתן במסגרת קורסי הכשרה וחומרי
 הוראה.

 ת הביצועים של החניכים.הערכ 

  .הערכת איכות השירות באמצעות טכניקת לקוח סמוי 

  .יישום מערכת ניהול תביעות והערכות 

  .הערכת השירות באמצעות מחקרים 

  .ביקורות ושאלוני שביעות רצון הלקוחות 

הוא  OSSקידם תרבות לאיכות שירות ברחבי הממשל. כיום,   OSS-כתוצאה מכך, יישום ה
 ץ ומוכר מאוד עבור אזרחי פורטוגל.מושג נפו

 ניהול מותג  

AMA  בנתה וקידמה את המותג שלOSS  בקרב אזרחים ועסקים במטרה לעודד את
 השימוש. בו.
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 שימוש בטכנולוגיות מידע לשיפור חוויית המשתמש 

OSS  עושים שימוש במספר מערכות לשיפור חווית השירות, כגון מערכות לניהול תורים
 באתר לפני ביקור במשרד.וקביעת פגישות 

 לקחים שהופקו

 התנגדות לשינוי 

יתה ההתנגדות לשינוי בתוך יהסוגיה העיקרית שיוזמי התכנית היו צריכים להתגבר עליה ה
 הממשל. תמיכה פוליטית חזקה ותכנית חזקה לניהול השינוי היו שני המפתחות להצלחה. 

  מודל תמחור 

ים )ו/או אגרות( חייב להיות ברור מאוד לקח נוסף שנלמד היה שמודל תמחור השירות
 ומקיף, כך שכל הישויות יבינו באופן ברור וחד משמעי מה השירותים.

 ערוצית-אינטגרציה רב 

AMA ( פועלת לשילוב בין הערוצים השוניםOSS באופן כזה שהשירותים זפי )י ווירטואלי
לבחור באיזה ערוץ הניתנים על ידי כל ערוץ יהיו דומים. המטרה היא שמשתמשים יוכלו 

 הם רוצים להשתמש, וששירותים יכולים להיות משולבים וחוצי ערוצים. 

  פישוט לפני היישום 

החדשות,  IT -אחד הלקחים הוא שחשוב לפשט את ההליכים לפני יישומם במערכות ה
 וליצור מערכות שהן יותר ידידותיות למשתמש ומותאמות לצרכי המשתמשים.

 

 מקסיקו .4

זמים אשר ביקשו לפתוח עסק ולרשום חברה נדרשו להעביר את אותם מסמכים לפחות לפני כעשור, י
פעמים. כמו כן, משך הזמן לרישום העסק היה ארוך מאוד  18פעמים, ובמקרים מסוימים אף עד  7

והיה כרוך בעלויות גבוהות ליזם. כתוצאה מכך ויתרו יזמים על פתיחת עסק רשמית, ורבים מהם 
 א הרשאה מהמדינה.פתחו את העסקים לל

 2008לחיזוק התחרותיות במקסיקו נולדה בשנת  OECD -במסגרת שיתוף הפעולה בין מקסיקו ל
במסגרתה פותח פורטל הכולל את כל התהליכים לרישום ורישוי עסק. הפורטל  TuEmpresaיוזמת 

 .2009הושק בשנת 

 יישום

 רישום חברה מתבצע כיום בשני שלבים:

 :resaTuEmpהתחברות לאתר של  .1

 .בחירת שם עסק 

 .מילוי פרטים על החברה 

 .תשלום אגרת רישום 

 .בחירת נוטריון ציבורי או גורם מסחרי מורשה כדי לסיים את התהליך 

 ביקור אצל הנוטריון או הגורם המסחרי המורשה וקבלת המסמכים הבאים:  .2

 .אישור הקמת חברה 

 .אישור לשימוש בשם החברה 
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 .רישום ברשם משרד המסחר 

  במס הכנסה.רישום 

 .רישום בביטוח לאומי 

   .קבלת כרטיס זיהוי למעביד 

TuEmpresa רשויות ממשלתיות כמוצג בטבלה להלן: 8 -כים לתהליכים המשוי 11-תומך ב 

 תהליך בירוקרטי משרד
 משרד הכלכלה

 
 אישור שם חברה
 רישום שם חברה

 רישום במרשם הציבורי למסחר
 רישום במרשם השקעות זרות

 רישום ברשם המיסים ת המיסיםרשו
 רישום המעסיק ורישום בביטוח סיכוני תעסוקתי ביטוח לאומי

 
 המכון לנכסים תעשייתיים

 
 רישום סימן מסחרי

הוועדה הפדרלית להגנה מפני 
 סיכונים סניטריים

 רישיון לאחראי ומפעיל סניטציה
 

המשרד לאיכות הסביבה ומשאבי 
 טבע

 סוכנתרישום במרשם יצרני פסולת מ
 

 בקשה לחיבור חשמל  ועדת החשמל הפדרלית
 רישום ואישור של תכניות הכשרה  משרד העבודה והרווחה

 

בנוסף, קיים קישור לאתר של עיריית מקסיקו סיטי ורשויות נוספות, הכולל מערכת מקוונת עבור 
 היתרים ורישוי עסקים.

 מאפיינים עיקריים

  רגולציה ומורכבות התהליך 

נאלץ להתמודד עם המורכבות של רישום העסק הכולל מספר סוכנויות  TuEmpresaיישום 
ממשלתיות והשתתפות של נוטריונים ציבוריים בתהליך. ככלל הרגולציה הקיימת נשמרה, 
אך בוצעו כמה שינויים קלים, כגון העברת האחריות לאישור שם החברה ממשרד החוץ 

 למשרד הכלכלה. 

  מבנה הממשל 

היא לכלול פורמליות משלוש רמות ממשל באמצעות פורטלים  TuEmpresaהשאיפה של 
זהים של ממשלות המדינה והממשל העירוני. כמה רשויות כבר נכללו, אבל האתגר עכשיו 

 ישויות פדרליות. 32הוא איך לשלב את 

  קובץ עסקים אלקטרוני 

דווח על יוזמה זו מבקשת למנוע את הכפילות של דרישות הנתונים, כך עסקים נדרשים ל
 המידע פעם אחת לממשלה ואז זה יכול להיות משותף עם שאר גופים ממשלתיים.

  זיהוי וחתימה דיגיטלית 

", אשר משמשת FIELמינהל המסים המקסיקני פיתח חתימה אלקטרונית, הנקראת "
בהליכים רשמיים עם רשות המיסים וגורמים אחרים, והיא חובה על חברות ועל כמה גופים 

דית. כלי האימות הזה איפשר למנגנון אחיד לזהות ולזהות את המשתמשים בבעלות הבלע
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, תוך שילוב המערכות של הגופים הממשלתיים השונים המעורבים TuEmpresa -ב
 ברישום עסקים.

 לקחים שהופקו

 תשתית טכנולוגית 

ענתה לצרכים של החברות ולא כללה ממשק ידידותי  TuEmpresaהגרסה הראשונה של 
תה גישה לאתר בגלל יונים או ברוקרים מסחריים. בנוסף, לא לכל הנוטריונים היעבור נוטרי

מחסור בתשתית טכנולוגיות )כגון חיבור לאינטרנט, מכשיר ביומטרי, כרטיס חכם( 
והכשרה. כתוצאה מכך, נוטריונים ציבוריים לא קידמו בדרך כלל את השימוש במערכת 

היה נמוך בשלוש השנים  TuEmpresaהחדשה, ומספר החברות שנוצרו באמצעות 
במטרה  2012הושק בספטמבר  TuEmpresa 2.0הראשונות שלאחר עלייתו לאוויר. 

לפתור בעיות אלה על ידי יישום ממשק משתמש ספציפי עבור נוטריונים ציבוריים 
 וברוקרים מסחריים.

  מידע ייעוצי משלים 

רישום העסק  כללה פונקציות להשלמת הליכי TuEmpresaהגרסה הראשונה של 
באינטרנט, אך לא כללה מידע על תהליך פתיחת העסק. הגרסה השנייה של הפורטל יישמה 
מודול הכולל ייעוץ משפטי ומסחרי ליזמים. עדיין נותר האתגר לכלול מידע על ההליכים 

 השונים הנדרשים בהתאם למגזר החברה או לתחום פעילות החברה.

 קנדה .5

BiZpal פשט את התהליכים לקבלת היתרים ורישיונות עסקיים ליזמים הינו שירות מקוון אשר מ
קנדיים. שירות זה מאגד מידע הנוגע להיתרים ורישיונות ממספר רב של תחומי שיפוט של ממשלת 
קנדה )פדרלי, פרובינציאלי / טריטוריאלי ועירוני(, ועוזר לעסקים קטנים ובינוניים לעמוד בדרישות 

סקים קטנים ובינוניים היו צריכים לבקר באתרים שונים או לבצע , עBizPalהממשלה. לפני יישום 
 שיחות טלפון כדי לעמוד בדרישות הרגולטוריות השונות.

BizPal  הפורטל פותח על פני תקופה של שנתיים החל 1999-נוצר במסגרת יוזמת הממשלה ב .
, 2006ובמבר הושק שירות פיילוט בהשתתפות מספר פרובינציות. בנ 2006, ובשנת 2004משנת 

, תכנית כלכלית ארוכת טווח שכללה בין מטרותיה Advantage Canadaממשלת קנדה השיקה את 
 היה אחד מיוזמות המפתח בתכנית זאת.  BizPalאת הפחתת הנטל הבירוקרטי. 

, ובאמצעות אתרי www.bizpal.caמועבר באמצעות אתר אינטרנט מרכזי,  BizPalהמידע של 
שיפוט המשתתפים. המידע מהפרובינציות, הטריטוריות והרשויות האינטרנט של תחומי ה

ומידע זה זמין לאתרים השונים  BizPalהמקומיות המשתתפות ביוזמה מוזן למאגר המידע של 
באמצעות מערכת של ממשקים. המשתמשים בשירות צריכים לספק מידע על מיקום העסק שלהם 

לאחר מכן המערכת מציגה רשימה מקיפה של בלבד ועל סוג הפעילות העסקית בה הם עוסקים, ו
 רישיונות ואישורים שונים הנדרשים על ידי כל שלוש רמות הממשל, כדי לפתוח עסק .

מספק מידע האם ניתן או לא ניתן להשלים את תהליך קבלת ההיתר או הרישיון  BizPalבנוסף, 
ליות / פרובינציאליות או אונליין, כולל קישורים לאתרים שונים של ממשלות פדרליות, טריטוריא

הוא בעיקר שירות אינפורמטיבי ואינו כולל אפשרות לביצוע  BizPalרשויות מקומיות. בדרך זו, 
תהליכים עסקיים, אך היא מתחברת למערכות של תחומי שיפוט שונים המאפשרים ביצוע תהליכים 

 עסקיים משלהם.

 מאפיינים עיקריים

 מידע על אישורים והיתרים 
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הוא גישה למידע מבוסס מיקום וסוג עסק, תוך  BizPalנים הרלוונטיים ביותר של אחד המאפיי
 התמקדות בצורכי המשתמש ולא במבנה הפוליטי של המדינה. 

רשימת ההיתרים והרישיונות החלים על עסק או על ענף נתון מאורגנת בתחומים שונים ובתת 
 .תחומים שונים, כך שהמידע מוצג בפני המשתמש בצורה מובנת

המידע על כל רישיון או היתר מובנה באופן אחיד, כולל מידע כללי על הנוהל, תנאים מוקדמים 
נדרשים, עלויות, מידע על תקופות חידוש וזמן המתנה, האם נדרשת ביקורת, פרטי קשר 

 .e-Government -וקישורים להורדת הטפסים או קישורים מתאימים לשירות ה

 אינטגרציה עם יישומים שונים 

BizPal  כולל מאגר מידע משותף שבו המשתתפים השונים מציגים את המידע על היתרים
, והוא זמין לשותפים השונים BizPal.caורישיונות. ניתן לגשת למידע זה מאתר האינטרנט 

באמצעות מערכת של שירותי אינטרנט המפרסמים את הנתונים. ו מאפשר למשרדים השונים 
 ם הנדרשים בתחומי השיפוט שלהם.משלהם עבור ההליכי OSSליצור 

 מודל שיתופי 

BizPal  בנוי על מודל שיתופי תוך הסכמה שלIndustry Canada  והפרובינציות והטריטוריות
 BizPalהמשתתפות על מערכת עקרונות שהנחו את פיתוחה. ממשלות מקומיות משתתפות 

הרשות המקומית באמצעות הפרובינציות והטריטוריות האחראיות על תיאום היחסים עם 
 המתאימה.

BizPal :מורכב ממספר גופים 

  ועדת ההיגוי המנחה את הכיוון האסטרטגי שלBizPal 

 The National Business Office  ,הוא הגוף המבצע האחראי על הפלטפורמה הטכנית
 ניהול הכספים וניהול מערכת היחסים בין המשתתפים.

  ועדת ניהול הפרויקט, אשר בשיתוף עםThe National Business Office   תומכת ,
 יומיות.-בפעילויות היום

 .ועדות וצוותי משימה שנוצרו על מנת לטפל בבעיות ספציפיות 

 הגורמים להצלחה

 המודל השיתופי  

הצליח, והוא אחת הדוגמאות הטובות ביותר לשיתוף פעולה  BizPalהמודל העסקי של 
 theיות. במודל זה, התפקיד של בין ממשלות פדרליות, פרובינציאליות וטריטוריאל

National BizPal Office  היה רלוונטי מאוד בהובלת השותפות, תיאום הפעילות והבנת
 ההבדלים בין השותפים השונים.

 מחויבות ברמה הפוליטית 

הצביעו על כך שיש חשיבות מכרעת למחויבות מצד פוליטיקאים  BizPalהאחראים על 
של יוזמה כזו לוקח זמן רב. כדי להשיג את המחויבות ברמה הגבוהה ביותר, שכן יישום 

 הזו, יש צורך בקביעת מטרות מאוד ברורות.

 שיפור מתמשך 

. ביצוע BizPalכדי לכלול פונקציות ושירותים חדשים נדרשו שיפורים מתמשכים במערכת 
של בדיקות שמישות תרמה ליצירת שירות אשר באמת התמקד בצרכים של המשתמשים. 
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ב מהמשתתפים וממשתמשי השירות נאסף מעת לעת על מנת לאתר הזדמנויות בנוסף, משו
 לשיפור.

 לקחים שהופקו

 השתתפות השחקנים השונים 

והשיתוף בין תחומי השיפוט השונים היה מוצלח  BizPalאף על פי שהמודל השיתופי של 
 מאוד, שילוב המידע משלוש רמות הממשל הוא משימה מורכבת שלא חסרו בה בעיות:

 שאבים המוגבלים של הרשויות המקומיות השפיעו על יכולתם למלא תפקיד המ
במערכת, ועבודת הזנת המידע של הנהלים המקומיים במערכת נעשתה בדרך כלל על 

 ידי הצוותים של הפרובינציות והטריטוריות מטעם הרשויות המקומיות

  דבר על ידי ברמה הפדרלית, מידע על מחלקות וסוכנויות שונות לא נכלל בסופו של
נטל על עצמו את  The National Business Officeהישויות כפי שתוכנן בתחילה. 

 ההובלה באיסוף והכללה של מידע על נהלים אלה.

 ניהול הפרויקט 

ככל שהשותפות התרחבה, מבנה הממשל הפך להיות מסורבל יותר ויותר עם מספר 
 .מופרז של ועדות, ותהליך קבלת ההחלטות הפך להיות קשה

  איכות המידע 

מבוזרת בין המשתתפים השונים, והאחריות לאיכות הנתונים  BizPal -הצגת המידע ב
הכלולים מתבצעת על ידי המשתתפים השונים. רמת המחויבות של המשתתפים הייתה 
גבוהה מאוד, אך באופן טבעי, מעורבות זו פחתה עם השנים בעקבות פריסת המערכת. 

המקרים, המידע לא עודכן כראוי ואינו שיקף את משמעות הדבר היא כי בחלק מ
 המציאות לגבי הדרישות להיתרים ורישיונות בחלק מהרשויות.

 אתרים מקוונים לעסקים בקנדה

 ן:לבנוסף לפורטל מעמידה ממשלת קנדה כלים נוספים לעסקים כלה

Corporation Canada  

כתאגיד אך ורק במחוז או בטריטוריה  ככלל בקנדה לחברה אין חובה להיות תאגיד פדרלי, אלא להירשם

פיתחה יישום מקוון, המאפשר  Corporations Canadaשבה הם פועלים. במקרה של תאגיד פדרלי, 
 לעסק להפוך תאגידי באמצעות ביצוע סדרה של צעדים פשוטים:

 בחירת שם העסק.  

 מנהלי  השלמת המידע הנדרש: כתובת המשרד, שם וכתובת של התאגיד, שם מלא וכתובת של
 .החברה ומבנה התאגיד

  ,הדפסה וחתימה על טפסים ולאחר מכן נדרש רק לשמור את המידע הזה עם רשומות החברה
 ללא צורך לשלוח אותם למנהל הציבורי, התהליך יכול להתבצע באופן מקוון. 

 תשלום דמי הרישום. 

 Canada Business Network 

Canada Business Network בו מחלקות וסוכנויות פדרליות, טריטוריאליות הוא שירות שיתופי ש
ומחוזיות מספקות משאבים ומידע לעסקים קטנים ובינוניים. השירותים ניתנים באמצעות רשת של 

 משרדים הממוקמים בערים הגדולות בקנדה, או באמצעות הטלפון או הדואר האלקטרוני.

 ם עסקיים שימושיים ליזמים:כולל כלי Canada Business Networkבנוסף, אתר האינטרנט של 
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 .מידע על הקמת עסק 

 .מידע על איך להצמיח עסק 

 .מידע על איך להשיג מענקים ממשלתיים ומימון מהמגזר הציבורי או הפרטי 

 .מידע על הרגולציה הממשלתית השונה שחלה על החברה במהלך מחזור החיים שלה 

BizPal היתרים ורישיונות ממסד הנתונים של  משולבת ביוזמה זו והמשתמשים יכולים להתייעץ לגבי
BizPal  מתוך אתר האינטרנט שלCanada Business Network. 

 

 קוריאה .6

OSS מקוון עבור התאגדות עסקית 

StartBiz  הואOSS  מקוון עבור התאגדות עסקית בקוריאה. היא מופעלת ומנוהלת על ידי המכון
. יוזמה זו הוקמה תחת 2010אפ ופיתוח יזמות, אשר הושק בתחילת -הקוריאני לסטארט

Presidential Council on National Competitiveness Committee  באפריל  30-שנפגשה ב
 , שם הוצגו מספר צעדים שנועדו לייעל את תהליכי פתיחת עסק.2008

שלבים ועבודה מול מספר משרדי  8יום ודרש  14, תהליך ההרשמה נמשך OSSלפני יישום ה 
, נדרשים כעת רק שני שלבים וההרשמה יכולה להסתיים באופן Start Bizיישום ממשלה. בעקבות 

 ימים.  5מקוון בתוך 

 מאפיינים עיקריים

  מיקוד בעסקים קטנים 

מיליארד קוריאן וואן  10 -כדי לרשום חברות שהונם נמוך מ Start-Biz -ניתן להשתמש ב
ד המאוגד על ידי יזמים. מילין ש"ח( ואשר הישות המשפטית שלהם היא של תאגי 3 -)כ

 מהחברות הרשומות בקוריאה.  91% -סוג חברה זה מהווה כ

 רפורמות רגולטוריות 

, עם תחילת המשבר הכלכלי העולמי, ממשלת קוריאה הכירה בתפקיד החשוב 2008בשנת 
של עסקים קטנים ובינוניים במשק ואת החשיבות שלהם כמנוע של צמיחה כלכלית חדשה. 

ה רפורמה רגולטורית כעדיפות עליונה בסדר היום שלה שמטרתה לשפר לכן, קוריאה יזמ
את הסביבה העסקית ואת הצמיחה הכלכלית. בשנים האחרונות ביצעה קוריאה רפורמות 
המשפיעות על מספר תחומים של רגולציה עסקית, כגון מיסוי, סחר, הגנת משקיעים, 

ישום עסקים, החשובות ביותר פשיטת רגל ורישום עסקים. בין הרפורמות המשפיעות על ר
 הן:

 .בוטלה דרישת הון מנייתי מינימלי 

   תקנון ההתאגדות ורישום פגישות הדירקטוריון אינו חייב להיות מאושר על ידי
 נוטריון.

  הפחתה של הרגולציה על אגרות עבור המניות, אותה ניתן להחליף עם מאזן הצהרה
 שהונפקו על ידי מכון פיננסי.

 רישום העסק התקצר. זמן הנפקת תעודת 

 קשרים בין מערכתיים 
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, יזמים כבר לא צריכים לבקר את הסוכנויות המשתתפות בתהליך וניתן Start-Bizעם 

מקשרת בין מערכות בית המשפט העליון, שירותי  Start-Bizלהשלים רישום עסקי אונליין. 

יאה ( ומכון קורSIISהמס, משרד המנהל הציבורי, מערכת מידע לביטוח לאומי )
(. המשתמשים מספקים את המידע באמצעות טפסי KTFCלטלקומוניקציה ותקשורת )

מבוצעים על ידי  back-office, ולאחר מכן תהליכי ה Start-Bizבקשה במערכת 
 הסוכנויות השונות המשתתפות.

 הגורמים להצלחה

  הפחתת הבירוקרטיה 

ליך הרישום העסקי הרפורמות הרגולטוריות שהממשלה הקוריאנית השיגה הפכו את תה

-Startלקל יותר, ודורשות פחות תהליכים רשמיים ופחות ניירת. זה הפך את היישום של 

Biz .לפשוט יותר 

  שיעור גבוה של משתמשי אינטרנט ותשתיתIT  חזקה 

קוריאה מדורגת ראשונה במספר משקי הבית עם גישה לאינטרנט, חדירת הפס רחב ופריסה 

 OECD -, על פי האינדיקטורים הבינלאומיים שפורסמו על ידי הe-Governmentשל 

 .Start-Bizוהאו"ם. כל אלו סיפקו את הבסיס ליישום מערכת 

  פרסום יזום 

Start-Biz קודם באופן יזום על ידי הממשלה הקוריאנית וה- Start-up Promotion 

Agency  באמצעות מספר ערוצים: אתרStart-up Promotion Agencyתונים, , עי

 Small and Medium Business Administrationפרסום כרזות ברכבת התחתית ודרך 

Agency guidebook. 

 סיוע מקצועי כבר לא חיוני 

, תהליך רישום העסק הפך קל מספיק כדי להסתיים ללא סיוע של Start-Bizבאמצעות 
 אנשי מקצוע משפטיים. שמשמעותו ירידה בעלויות הישירות של הרישום.

 התקבל היטב בקרב המשתמשים 

Start-Biz  81.9%, 2011התקבל היטב ובאופן חיובי מאוד. בסקר שנערך בשנת 
מהמשיבים היו לא  5.1%, ורק OSS -מהמשיבים היו מרוצים או מרוצים מאוד מה

בסקר שנערך כדי ללמוד את התוצאות של הרפורמה  2012מרוצים. בנוסף לכך, בשנת 
הטובים ביותר מבין הרפורמות  10-נחשב לאחד מ Start-Bizהרגולטורית, 

  הרגולטוריות. המערכת נמצאת בתהליך שיפור מתמיד.

 לקחים שהופקו

 שיתוף פעולה 

Start-Biz  מקשרת בין המערכות של הגופים המשתתפים, כאשר כל סוכנות משלימה את

ושמו שלהם. תהליכים ונהלים משותפים לא י back-office -נהליה באמצעות תהליכי ה
ושיתוף הפעולה בין הסוכנויות לא היה מספיק. זה גרם, בין השאר, לכך שהזמן הסטנדרטי 
כדי להשלים את ההליכים באינטרנט הוא ארבעה ימים, למרות שיש לו יכולת להסתיים 

 ביום אחד.

 שימוש נמוך מאוד 
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מהחברות הרשומות החדשות בשנת  1.7%מספר החברות הרשומות במערכת היה נמוך, 
מהחברות הרשומות.  3%-עדיין נמוכה, כ  2012. התחזית לשנת 2011בשנת  2.6%-ו  2010

זקוק  OSS -חלק מהסיבות שהוצעו הן שיתוף פעולה לא מספק בין הסוכנויות, ושה
 לשיפור כדי להפוך אותה ליותר ידידותית למשתמש ולכוונה לצרכי המשתמש.
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 וריתברמה האז One Stop Center הרחבה בנוגע למודל

תהליכים רבים בחיי העסק מתממשקים עם הרשויות המקומיות המהוות שלב בתהליך או תחנה אחרונה 
לפני קבלת האישור הסופי הנדרש וזאת לצד השירותים השוטפים הניתנים על ידי הרשויות המקומיות 

הווה תחנה כגון שירותי תברואה, היתרי בנייה, פיתוח תשתיות וכו'. לאור האמור, הרשות המקומית מ
 ראשית לקבלת שירות עבור בעל העסק הפועל בתחומי הרשות, בייחוד עבור העסקים קטנים ובינוניים.

"( הינו איגוד ערים מיוחד המוקם כדי לעודד פיתוח אזורי אשכול אזוריאשכול רשויות מקומיות )להלן: "
ו. התיקון לחוק איגודי ערים, וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות ב

, שדרג את מעמדם של האשכולות ואפשר כלים לפעילותם בתחום 2016מדצמבר  1955-תשט"ו
לחוק, רשות מקומית החברה באשכול רשאית, על פי הצעת ראש  1הסמכויות והמכרזים. על פי פרק א'

ה או להטיל עליו הרשות המקומית שאושרה בידי מועצת הרשות המקומית, לאצול לאשכול מסמכות
תפקיד שהוטל עליה על פי כל חיקוק בכפוף להסכמת רוב חברי מועצת האשכול. לצד כך, יובהר כי 
החקיקה משמרת את עקרון הוולונטריות שהוגדר על ידי משרד הפנים לפיו הקמת האשכול הינו תהליך 

 וולונטרי והגדרת תחומי פעילותו ייעשו על פי יוזמה של הרשויות עצמן.

עבור העסקים וייתן מענה  One Stop Centerגרת המודל, מוצע כי האשכול האזורי יקים ויתפעל במס

לבעלי  POCלבעלי העסקים באזור בנושאים השונים להם נדרשים לאורך חיי העסק. גוף זה יהווה 
העסקים ויהיה האחראי לריכוז וקידום הטיפול בפניות והבקשות של העסק מול הרגולטורים והרשויות 

 המוסמכות השונות לצד מתן כלים לייעוץ ופיתוח עסקי של העסק. ראה פירוט והרחבה בסוף הפרק.

 :תפקידי הגוף

מתן מידע לעסקים על הזכויות, החובות והדרישות הרגולטוריות במסגרת הענף בו פועלים, בהתאם  .1
 לסוג העסק ומאפייניו.

השונים להם נדרש מול הרגולטורים  ריכוז הטיפול בפניות של בעל העסק בתהליכים הבירוקרטיים .2
השונים בממשלה )רשות כבאות והצלה, משרד הבריאות, משרד הגנת הסביבה, פיקוד העורף וכו'( 

 עד השלמת התהליך וקבלת מענה סופי.

מתן פתרונות ומענה ספציפי לסוגיות פרטניות של בעלי עסקים מול רגולטור או רשות מוסמכת,  .3
 שרדים הרלוונטיים לסוגיה. והמ הכלכלה משרדבתיאום עם 

ריכוז החסמים והבעיות שעולות מהשטח המקשות על עשיית העסקים ומונעות התפתחותה של  .4
 .הכלכלה במשרדיסביבה עסקית נוחה עבור בעלי העסקים באזור והעלאתם בפני גורמי המטה 

 מתן שירותי ייעוץ ופיתוח עסקי עבור בעלי העסקים באזור. .5

 :ותמבנה הגוף ואופן הפעיל

בכל אשכול אזורי יוגדר "מנהל פיתוח עסקי אזורי", שיעמוד בראש יחידה אזורית לקידום העסקים 

ויהווה הגורם שפועל  One Stop Center -השתוקם באשכול האזורי. מנהל זה יהיה אחראי להפעלת 

ייעודיים" (. ניתן כי במסגרת היחידה יפעלו מספר "מנהלי פיתוח עסקי Front Deskמול בעלי העסקים )
לענפים או תחומים מוגדרים, בהתאם למאפייני האשכול האזורי ומדיניותו )לדוג' תיירות, הייטק, 

 תעשייה בפריפריה וכד'(.

ביחידה יוצבו "רפרנטים" מקצועיים מטעם משרדי הממשלה השונים אשר ייתנו מענה לתחומי התוכן 
. העובדים יהיו כפופים ל"מנהל הפיתוח שתחת אחריותם ויתפקדו כ"נציג הרגולטור" באשכול האזורי

העסקי האזורי" אך יונחו מקצועית על ידי המשרד מטעמו פועלים ויהיו מוסמכים מטעם הרגולטור 
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לטיפול בפניות והבקשות של בעלי העסקים באזור. מנהלי הפיתוח העסקי יפעלו מול העובדים 
בתהליכים חוצי משרדים בהם נדרש  המקצועיים לקידום והשלמת הטיפול בפניות מצד בעלי העסקים.

תיאום ושיתוף של מספר רגולטורים, מנהלי הפיתוח העסקי ירכזו ויתאמו את הטיפול אל מול הרפרנטים 
 המקצועיים הרלוונטיים באופן משותף ומרוכז. 

ניתן כי היחידה תיעזר ביועצים חיצוניים למתן "שירותי מעטפת" עבור בעלי העסקים באזור לדוג' ייעוץ 
לפני הקמת עסק, ייעוץ פיתוח עסקי לעסקים פועלים, ייעוץ בתחומי מומחיות ספציפיים וכד' וכן תפעל 

לשילוב מערך המעוף המופעל כיום על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  הכלכלהבשיתוף עם משרד 
 כחלק מהאשכול האזורי. הכלכלהבמשרד 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ם העסקים יעבדו אל מול משרד הכלכלה להעלאת סוגיות ובעיות מוצע כי היחידות האזוריות לקידו
ירכז את הבעיות והסוגיות  הכלכלה משרדהדורשות מענה וטיפול מטעם המטה. כחלק מתפקידיו, 

שעולות ממנהלי הפיתוח העסקי האזוריים ויפעל ברמת המטה מול היחידה לטיוב רגולציה במשרד ראש 
ויות המוסמכות הרלוונטיות לגיבוש פתרון רוחבי וכולל של הממשלה, משרדי הממשלה השונים והרש

הסוגיות העולות בתחומי הרגולציה, הבירוקרטיה והתנהלות הממשלה מול העסקים בהתאם למדיניות 
וסדרי העדיפויות הממשלתיים כפי שהוגדרו על ידי וועדת המנכ"לים העליונה. ככל שיידרש, נושאים 

נכ"לים העליונה למתן מענה והכרעה בסוגיות וקונפליקטים בין רלוונטיים יעלו לדיון בוועדת המ
 הגורמים השונים.

 :באשכולות האזוריים One Stop Centerבהקמת  היתרונות

 -פיתוח התמחות מקצועית והיכרות מעמיקה של הסביבה העסקית האזורית, על מאפייניה השונים .1
קד לאזור, הכוונה ומענה מיטבי עבור מאפשר למנהלי הפיתוח העסקי לתת מידע רלוונטי כולל וממו

 בעלי העסקים הפועלים באזור, תוך ראייה כלכלית עסקית רחבה של האזור בכללותו. 

  One Stop Centerהקמת  -הקצאת משאבים יעילה תוך ניצול היתרון לגודל של האשכול האזורי .2
 257-ות בישראל )כברמת כל רשות מקומית, אינה יעילה הן לאור המספר הרב של הרשויות הקיימ

רשויות מקומיות( והן לאור השונות הגבוהה בין הרשויות המקומיות מבחינת המשאבים והיקף 
 -העסקים ברשות והחיסרון לגודל של חלק מהרשויות אשר מונע מהן לפעול לפיתוח אזורי כלכלי

 עסקי של הרשות ולספק את השירותים הנדרשים לבעלי העסקים.

 מנהלי פיתוח ייעודיים

 תעשייה תיירות

 בעל העסק

 ראש היחידה -מנהל הפיתוח העסקי

 בריאות

 ועוד...

 הגנ"ס

 כב"ה

 צועיים"רפרנטים" מק

 הייטק

 אשכול אזורי:
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והטמעת סטנדרטים אחידים ברמת המידע והשירותים  העליונהועדה המאפשר יישום מדיניות  .3
 הניתנים לבעלי העסקים בקרב האשכולות האזוריים. 

המעבר של פקידי הממשלה מהתנהלות שוטפת מול אלפי  -התייעלות בתהליכים הפנים ממשלתיים .4
, מוריד את עסקים להתנהלות פרטנית מול מספר בודד של מנהלי פיתוח מטעם האשכולות האזוריים

 עומס הפניות ומאפשר התמקדות בטיפול בבקשות הקיימות. 

העסק פועל מול מוקד מידע ושירות אחד האחראי  -צמצום הנטל הבירוקרטי עבור בעלי העסקים .5
לרכז ולהשלים את הטיפול בפניותיו מול הגורמים הרלוונטיים השונים. מצב זה יאפשר לבעלי 

 לטובת פיתוח העסק במקום התעסקות בבירוקרטיה.העסקים להפנות משאבים רבים יותר 

בישראל, עיריית ירושלים מיישמת מודל דומה במסגרתו מפעילה תחת הרשות לפיתוח ירושלים )הרל"י( 
מנהל פיתוח עסקי האחראי לקידום העסקים בירושלים וטיפול בפניות של העסקים מול הרשויות 

ים שלושה מנהלי תוכן עיקריים לקידום עסקים המוסמכות השונות. תחת מנהל הפיתוח העסקי פועל

, תיירות וביוטק. מנהלי הפיתוח העסקי מסייעים לקידום את העסקים בירושלים ולפיתוח ICT-בתחומי ה
 אפ מצליחה וצומחת בעיר.-סביבת הייטק וסטארט

 

 וועדת דיי עלייבחנו  בפרק זה ומודלים אפשריים נוספים, המפורטים OSS-ל השונים המודלים כי יובהר

 .OSS, אשר תגבש המלצה בדבר הצורך והמודל המיטבי להקמת לנושא ייעודית משנה
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 :מקורות

  (2015מדריך הפחתת הנטל הבירוקרטי של אגף ממשל וחברה )פברואר 

  מדריך  -הערכת השפעות רגולציהRIA  (2015)אפריל 

  (2013תורת הערכת השפעות רגולציה )נובמבר 

 מכון אהרן למדיניות כלכלית  –באמצעות הפחתת הנטל הבירוקרטי  רפורמה לקידום עסקים
 (2016)אוגוסט 

 Simplification of Administrative Procedures - Reduction of Administrative 

Burdens, Thematic Paper Series, Hellenic presidency of EUPAN, (January-June 

2014), 

http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicP

aperFINAL2014.pdf 

 From Red Tape to Smart Tape: Administrative Simplification In OECD 

Countries,OECD (2003)  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/apcity/unpan022212.pdf 

 צרפת

 The First 50 Simplification Measures for Business, Business Simplification 

Committee (April 2014) 

http://www.simplifier-entreprise.fr/wp-content/uploads/2014/04/140414_50-

simplification-measures.pdf 

 Website of the France Simplification Program  

http://simplification.modernisation.gouv.fr/programme-de-simplification  

 Website for collecting public Ideas and Feedback 

 https://www.faire-simple.gouv.fr/ 

 Website of Board for administrative burden reduction and simplification for   

the businesses http://www.simplifier-entreprise.fr     

 

 פורטוגל

 Administrative Modernization Agency (AMA): 

https://www.ama.gov.pt/web/english/ama 

 Better Regulation In Europe: An Assessment Of Regulatory Capacity In 15 

Member States Of The European Union, Better Regulation in Portugal (2009), 

https://www.oecd.org/portugal/43325693.pdf 

 Making Life Easy For Citizens And Businesses In Portugal, Administrative 

Simplification And E-Government, OECD, (2008),  

https://www.oecd.org/mena/governance/42600869.pdf 

http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf
http://www.eupan.eu/files/repository/20140707155347_SimplificationThematicPaperFINAL2014.pdf
http://www.simplifier-entreprise.fr/wp-content/uploads/2014/04/140414_50-simplification-measures.pdf
http://www.simplifier-entreprise.fr/wp-content/uploads/2014/04/140414_50-simplification-measures.pdf
http://simplification.modernisation.gouv.fr/programme-de-simplification
https://www.faire-simple.gouv.fr/
https://www.ama.gov.pt/web/english/ama
https://www.oecd.org/mena/governance/42600869.pdf
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 One Stop Shop. Easier, Faster and Cheaper. The Portuguese Experience. Luís Goes 

Pinheiro, Office of the Secretary of State for Administrative Modernisation (2011)  

http://www.oecd.org/mena/competitiveness//privatesectorinitiatives/44796252.pdf 

 Portal da Empresa (Companies Portal) 

http://www.portaldaempresa.pt 

 הולנד

 Actal, the Advisory Board for the assessment of regulatory pressure 

http://www.actal.nl/signalen/lopende-signalen     

 Regulatory burden on business, Government of the Netherlands:  

https://www.government.nl/topics/reducing-the-regulatory-burden/regulatory-

burden-on-businesses 

 Review of the Dutch Administrative Burden Reduction Programme, world 

bank group (2007) 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Spe

cial-Reports/DB-Dutch-Admin.pdf 

 Review of the Dutch Administrative Simplification Program (2010) 

http://documents.worldbank.org/curated/en/110591468323653961/pdf/586970N

EWS0Box1etherlands001PUBLIC1.pdf 

 גרמניה

 Better Regulation 2015: More simplification. More transparency. More time for 

the essentials, The Federal Government Report (April 2016) 

https://www.bundesregierung.de/Content/EN/_Anlagen/2016-08-31-better-

regulation-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1 

 אוסטריה

 Better Regulation in Europe: Austria, OECD (2010) 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45974243.pdf 

 USP website: www.usp.gv.at 

 מקסיקו

 A One-Stop Shop For Quick And Easy Business Start-Ups In Mexico 

http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/43843226.pdf 

 One-Stop Shop TuEmpresa website: www.tuempresa.gob.mx 

  

http://www.oecd.org/mena/competitiveness/privatesectorinitiatives/44796252.pdf
http://www.portaldaempresa.pt/
http://www.actal.nl/signalen/lopende-signalen
https://www.government.nl/topics/reducing-the-regulatory-burden/regulatory-burden-on-businesses
https://www.government.nl/topics/reducing-the-regulatory-burden/regulatory-burden-on-businesses
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Special-Reports/DB-Dutch-Admin.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Special-Reports/DB-Dutch-Admin.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/110591468323653961/pdf/586970NEWS0Box1etherlands001PUBLIC1.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/110591468323653961/pdf/586970NEWS0Box1etherlands001PUBLIC1.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/_Anlagen/2016-08-31-better-regulation-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesregierung.de/Content/EN/_Anlagen/2016-08-31-better-regulation-2015.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/45974243.pdf
http://www.usp.gv.at/
http://www.oecd.org/centrodemexico/medios/43843226.pdf
http://www.tuempresa.gob.mx/
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 קנדה

 Canada BizPal Service:  www.bizpal.ca/en/  

 Evaluation of Industry Canada's BizPaL Service, Industry Canada (2011) 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/ae-ve.nsf/eng/h_03356.html 

 Industry Canada Business portal: 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/h_07064.html 

 קוריאה

 Korea: Better Business Regulation And Improved Competitiveness, Doing 

Business (2012), 

http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Reforms

/Case-Studies/2011/DB12-Case-Studies-Korea.pdf 
 National Competitiveness Council, Streamlining the Procedures of Starting a 

Business. Focus on Korea’s Manufacturing Industry (2008), 

http://slideplayer.com/slide/7412301/ 

 הונגריה

 The One Stop Shop Concept: Best Practices for Benchmarking 

https://www.oecd.org/mena/competitiveness/privatesectorinitiatives/44796328.pdf 

 

 OECD Workshop on One-Stop Shops in Hungary 

http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/one-stopshops-hungary.htm 

 

  

http://www.bizpal.ca/en/
http://www.bizpal.ca/en/
https://www.ic.gc.ca/eic/site/ae-ve.nsf/eng/h_03356.html
http://www.ic.gc.ca/eic/site/icgc.nsf/eng/h_07064.html
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Reforms/Case-Studies/2011/DB12-Case-Studies-Korea.pdf
http://www.doingbusiness.org/~/media/WBG/DoingBusiness/Documents/Reforms/Case-Studies/2011/DB12-Case-Studies-Korea.pdf
http://slideplayer.com/slide/7412301/
https://www.oecd.org/mena/competitiveness/privatesectorinitiatives/44796328.pdf
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 סקירה בינלאומית -תרבות ארגונית -ו'נספח 
 

 ציבורי שירות עובדי בקרב מוטיבציה .1
 שינוי לעודד הינם, בפרט ציבורי שירות עובדי ובקרב, ככלל עובדים בקרב תמריצים של מטרתם

)וולר,  טובים לביצועים ועידודם העבודה למקום יותר ומתאימים טובים עובדים גיוס"י ע התנהגותי
2008)61. 

מוגדרת כנטייה של הפרט   (Public Service Motivation-PSM) ציבור משרתי בקרב מוטיבציה
(. על מנת לעמוד על הגורמים 1990למניעים של מטרות וארגונים ציבוריים )פרי ווויז,  להגיב

שמתמרצים עובדים במגזר הציבורי, יש תחילה לחזור ולהבין מהם הגורמים אשר משכו מלכתחילה 
 את אותם עובדים לשרת במגזר הציבורי. מחקרים רבים עסקו בסוגיה זו והגיעו למסקנות דומות. 

 גורמים עיקריים לעבודה במגזר הציבורי:  4( זיהה 2008פרי והונדגרם )של  מחקרם

 למוקדי קבלת החלטות  משיכה .1
 מחויבות לאינטרס הציבורי וחובה אזרחית .2
 עצמית הקרבה .3
  חמלה .4

 
 לגורמים הציבורי במגזר לשרת המוטיבציה את ייחס( 2000) ופיסר שלדן, ברואר של מחקר

 .אדם כויותלז ודאגה לקהילה עזרה, פטריוטיים

מחוללי מוטיבציה, אשר מעסיק חייב להתייחס אליהם,  4מבחין בין  200862 משנת הרווארד של מחקר
 על מנת לייצר מוטיבציה בקרב עובדיו, באמצעות מנופים ארגוניים ספציפיים:

בדרך כלל ניתן לביצוע באמצעות יצירת מערכת  -(Acquire)אמון העובד  רכישת .1
 ים( תחרותית."פרסים" )תגמול, בונוס

יצירת תרבות ארגונית מקדמת יחסי חברות בין חברי צוות,  -(Bond) קשרים יצירת .2
 מעודדת מסגרות חברתיות ושיתוף של מידע בין עמיתים לעבודה.

יצירת סקרנות מקצועית ע"י הארגון, באופן שבו מקום  -(Comprehend) לעומק להבין .3
 אתגר. העבודה הופך, עבור העובד, לבעל משמעות ובעל

ולהגן מפני איומים, על ידי הבטחת הגינות  צודקת מערכתלקדם  - (Defend) להגן .4
 והקצאת ותמריצים תגמול, בעת מתן פיםופתיחות, בניית אמון על ידי קיום תהליכים שקו

 .לכך בהתאם משימות
 

 לההוב מעודדת, יצירתית עבודה סביבת מייצר אלו בעקרונות שימוש"י ע העבודה מקומות עיצוב
 .הארגון בקרב העובדים של המוטיבציה את המשפרת, חברתיים ערכים וקידום

 :להלן כמפורט"חיצוניים", ו"פנימיים" ה התמריצים סוגי את לאפיין ניתן

 חיצוניים תמריצים פנימיים תמריצים

 פיננסית אחריות 

 לסיכונים חשיפה 

 החלטות קבלת סמכויות הרחבת 

 תאגידי ממשל 

 מדיניות למטרות המיועד ציבורי מימון 

 מדיניות החלטות יישום על בקרה מנגנוני 

                                              
61 Bridget Weller (2008). Guidelines: Incentives for Health Professionals ),Geneva Switzerland: World 

Health( Organization). 
62N. Nohria, B. Groysberg and L. Lee (2008). “Employee Motivation: A Powerful  

New Model,” Harvard Business Review, 86, nos. 7/8 (July-August 2008): 78–84. 
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, תמריצים "חיצוניים" יכולים להינתן במגוון דרכים ובהתאמה לדרגים שונים, ונחלקים לשני מנגד
סוגים עיקריים: תמריצים כספיים ותמריצים לא כספיים )אך בעלי שווה ערך כספי(, בהתאם לפירוט 

 (:2001 –הבא )לפי אדמס והיקס 

 פיננסיים לא תמריצים פיננסיים תמריצים

 שכר 

 כספיים ישירים  תמריצים–  

 פנסיוניותהגדלות /תוספות 

 תאונה)חיים,  ביטוחים כיסויים ,
 "ב(וכיו מחלה

 וביגוד"ל אש תוספות 

 הוצאות והחזרי נסיעה דמי 

 ילדים גני 

 ישירים לא כספיים תמריצים 

 ביגוד)ארוחות,  עלויות סבסוד 
 "ב(וכיו

 ליסינג( ורכב נסיעה מיד סבסוד( 

 בילדים טיפול בהוצאות השתתפות 

 לבחוכנסים /וחופשות חג חופשות" 

 גמישות עבודה שעות 

 (תעודה לימודי)קורסים,  הכשרות 

 לימודים וחופשות שבתון שנת 

 כושר וחדרי נופש מתקני 

 תעסוקתיים והכוונה ייעוץ 

 

באופן עקרוני, תשלום השכר במגזר שכר ומענקים בשיטות שונות הינם תמריץ "חיצוני".  תשלום
 הציבורי נחלק בדרך כלל לשלוש שיטות עיקריות: 

 ללא, בארגון דומות פונקציות המשמשים לעובדים זהה תשלום -(Flat) קבוע תשלום .1
 זו שיטה. וותק ותוספת דרגות תוספות באמצעות זוחל השכר כאשר, המאמץ לרמת קשר
 .מתפתחות במדינות בעיקר נפוצה

השכר לעובדים נבדל מיכולת הנמדדת לרוב  -(וובר מקס)שיטת  יכולת בוססמ תשלום .2
במבחני כניסה, כאשר מועמדים "מבטיחים" יותר זוכים לשכר גבוה יותר. שיטה זו נהוגה 

 באינדונזיה למשל. עם זאת, גם בשיטה זו, התשלום אינו מבוסס מאמץ.
טי ותופסת תאוצה עם שיטה המאמצת עקרונות מהמגזר הפר -ביצועים מבוסס תשלום .3

השנים. שיטה זו נהוגה למשל בסינגפור, שם למעלה ממחצית השכר מבוסס ביצועים, 
בגישת בונוסים. על אף שגישה זו נראית רציונאלית וברורה מאליה, היא כוללת שני 
חסרונות בולטים. הראשון, העלויות הנצרכות במנגנון בקרה שעוקב אחר הביצועים, 

העיסוקים במגזר הציבורי וכתוצאה ממטרות שאינן בהכרח מוגדרות בייחוד משום ריבוי 
 &  Freyהיטב. השני, יצירת תמריצים חיצוניים עשויה "לדחוק" תמריצים פנימיים )

Oberholzer-Gee, 1997,עשויים לפגום  (. החשש הוא שתמריצים, כאמור
 במוטיבציה הבסיסית של משרתי ציבור וליצור תוצאות פחות טובות. 

 
, הבנק העולמי( מדד את השפעת שלושת סוגי התגמול על 2015שנערך בנושא )בנורי וקיפר  חקרמ

סטודנטים והגיע לתוצאות צפויות בחלקן. אומנם תשלום מבוסס מאמץ הביא לרמת מאמץ גבוהה 
בממוצע מיתר השיטות שנבחנו, אך לא בכל קבוצות האוכלוסייה. עבור קבוצת אוכלוסייה של 

מוטיבציית שירות נמוכה מהממוצע, שיטת תגמול זו הביאה למאמץ מוגבר ולכן  נבדקים, שהראו
הצליחה במטרתה. עם זאת, עבור נבדקים, להם מוטיבציה גבוהה מהממוצע הכללי, לא השפיעה 

 השיטה באופן מובהק על רמת המאמץ שלהם. 
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גיוס שיבות שבאלו אומנם ממקדים אותנו בפלח אוכלוסייה ספציפי, אך מדגישים את הח ממצאים
אם השירות הציבורי מושך עובדים בעלי מוטיבציה "מהסיבות  -עובדים למגזר הציבורי, שכן

 הנכונות", אזי לשיטה זו תהיה השפעה מועטה, אם בכלל. 

 :מסקנות מספר עולות, מכאן

 לתוצאות יביא( יכולת מבוסס)תשלום  וובר מקס גישת ושל מאמץ המבוססת השיטה של שילוב
 ( אינה נכונה בכל מקרה. Flat) הקבוע התשלום ששיטת ברור כאשר, רצויות

היה יקר ילרוב, במקרים בהם קיים קושי ממשי במדידת ביצועים, שימוש בגישה מבוססת ביצועים 
ולא יעיל ולכן גישת מקס וובר )תשלום מבוסס יכולת( עשויה להיות עדיפה.  שימוש בתגמול תלוי 

ונות רבים לשרות הציבורי מעצם היותו מחייב הערכה, משוב ומדידה, יתר בעל היותו אף עלביצועים, 
 משנה את התרבות הארגונית של הממשלה. השיח,  במקביל מייצר

במספר חברות ממשלתיות ותאגידים, המנהיגים תגמול תלוי ביצועים  כזהניתן לראות תהליך שינוי 
יעדים, מדידה, חתירה להישגים  השיח בארגון הינו על מכנה משותף ברור של שםברמת ההנהלה. 

מחייב בקרה והכוונה חיצונית על מנת לשמור על אפקטיביות התהליך,  זהושיפור ביצועים. תהליך כ
 .הארגון ערכי את לאבד מבלי

 
  בעולם מודלים .2

 שונות במדינות, טבע מצבי במספר יישומם ואופן התמריצים חשיבות של בהקשרסקירה זה  בפרק
 .האחרונות בשניםו

 יושמו אשר ביצועים עבור תשלום כניותת של שונים סוגים של רחב מגוון קיימים, לעיל שתואר כפי
 ,ככלל. מסורתיות שכר כניותת עם בשילוב או, בנפרד שימשו אלה כניותת. והפרטי הציבורי במגזר הן
 :רעיונות שתי על מבוססים ביצועים מבוסס תשלום כניותת

 .העובדים בביצועי עיקריה המניע הם כספיים תגמולים (1)

כספיים לתפוקת עבודה ניתנת למדידה תגדיל את התפוקה של העובדים, שכן העובדים  תגמולים (2)
 ינהגו בדרכים הממקסמות את רווחיהם. 

 הם כאשר וגם, הציבורי במגזר השכר בתחום מדינות של השוואתיים רשמיים בנתונים מחסור קיים
 לאפקטיביות אמין במידע מחסור בין גבוה מתאם קיים, כלל דרךב. אמינים בהכרח הם אין קיימים
 .מדינות באותן הציבורי במגזר התשלום

 הנוגע בכל בייחוד, הציבורי המגזר בהגדרת המדינות בין אחידות חוסר שקיימת לזכור יש, לכך מעבר
 .ומורים משטרה, הבריאות מערכת לעובדי

 הן כאשר, מאמץ או ביצועים מבוסס תגמול של ותשיט מיישמות רבות מדינות האחרונים בעשורים
 .קבוצתי לתגמול אישי תגמול שבין במתח מזו זו נבדלות

 .הציבורי במגזר לארגונים הזמינים ביצועים עבור תשלום כניותת של הנפוצים הסוגים מן כמה להלן

 

 אסטוניה .2.1
ותר של תשלום מודל התגמול לעובדים בשירות המדינה מבוסס על הצורה הישנה בי באסטוניה

 המוצרים מספר עבור תשלום מקבלים העובדים (”piecework“)עבור ביצועים, מודל לפי כמות 
 לקבוע כדי בעבודות להשתמש ניתן שבו לאופן דוגמא. מוגדרת תשלום תקופת במהלך המוגמרים

 כמות בסיס על משולם להיות עשוי רישיונות בהנפקת שפעילותה בלשכה שעובד היא שכר
 על מתוגמלים רבות בקהילות השוטרים כי מאמינים רבים אנשים. בפועל הוציא שהוא נותהרישיו
 .לנהגים הנפיקו שהם הדוחות כמות סמך
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, מצאה אסטוניה את עצמה במצב חריג וקשה. לא 1991לאחר שהושגה עצמאות מרוסיה בשנת 
מובנים מן -לאתה בה מסורת של שירות אזרחי במובן המערבי, אלא רק מורשת של משרדים יהי

השלטון הקומוניסטי. עם זאת, בניסיון ליצור שירות אזרחי במודל המערב, היא מצאה כי אותן 
 90-ן היא מנסה לחקות מערערות על גישתן האישית לשירות המדינה. בסוף שנות ה אותמדינות ש

על  הממשלה האסטונית הנהיגה מרכיב תשלום עבור ביצוע בתוכנית התגמולים בשירות המדינה.
 בניית ידי על, ביצועים מבוססת תמורה לקבוע מנדט קיבלופי התוכנית, סוכנויות ממשלתיות 

 המדינה התכניות אישור לאחר. הכוללת הממשלתית התכנית במסגרת היחידה של פנימית תכנית
 הסוכנויות ידי על שנקבעו למטרות בהתאם המפורטות התכניות ליישום זמינים משאבים העמידה
יעדים למדידה במונחים של יחידות עבודה  לאמץ, סוכנויות רבות נדרשו מכך כתוצאה. השונים
 .שהושגו

 

 הונגריה .2.2
 כמותיותלמשל, כמו בהרבה מדינות באירופה, השימוש בתגמול מבוסס ביצוע יחידות  בהונגריה

)להבדיל מיחידות תפוקה( חלף כמעט משימוש. מערכת תשלום השכר הציבורית בהונגריה מפצה 
הונגריה אימצה  2001העובדים עבור ביצועים, אך גם קונסת אותם בגין חוסר ביצועים. בשנת את 

 מודל תשלום בשכר הציבורי לעובדים המורכב משלוש שכבות:

"י ע שנקבעה כפיציבורית, /שלטונית יחידה אותה של המטרות מוגדרות העליונה בשכבה .1
 .המקצוע ואנשי המשרד

 מהשכבה היחידה ליעדי בכפיפה, העובד של אגפייםה היעדים מוגדרים הבאה בשכבה .2
 .הראשונה

 הממונה הרמה"י ע, בכתב אישית עובד והערכת אישיים מיעדים מורכבת התחתונה השכבה .3
 היעדים השגת לגבי הממונה הרמה הערכת את גם ביטוי לידי המביאה, העובד על האחראית
 - 30% של בטווחים העובד רשכ גובה על להשפיע עשויה האישית ההערכה. השנייה בשכבה
 .מהשכר ניכר חלק להוות שעשויים, 20%

 

 קוריאה דרום .2.3
 מעט בתצורה אך, ביצועים מבוסס תשלום על נשען הוא אף ציבור לעובדי התגמול קוריאה בדרום
 IPRP - Individual Performance Related) יחסי ביצוע עבור תשלום שנקראת, שונה
Payיותר, מאחר והיא בוחנת את ביצועי העובד בגין מדדים שנקבעו  (. שיטה זו נחשבת מדויקת

מראש, תחת מערכת ניהול ספציפית, שבה ההגדרות והסרגל לניקוד נוקשה וברור. ניתן אף ליצור 
 , המבוססת בעיקר על ביצועים קבוצתיים, ולא אישיים, בדומה למודל ההונגרי. IPRPמערכת 

 אלמנטים:  4תחת שיטה זו, נגזר מ להצלחת המודל הדרום קוריאני,  המפתח

 .ניהולית ומיומנות אוטונומיה הגדלת( 1)

 ( מידע אמין וזמין.2)

 .מוצקים קריטריונים בסיס על והערכתם עובדים על לפיקוח נאותות מיומנויות( 3)

 ( רצון/מוטיבציה ציבורית. 4)

 

 ספרד .2.4
 באמצעות(, IPRP) יחסי עביצו עבור תשלום שיטת,  80 -ה משנות החל, היא אף מיישמת ספרד
 השכר תשלום מסך כרבע המהווה", משלימה"פרודוקטיביות  שנקראת, קבוצתית תגמול מערכת
, ממשלתי גוף כל עבור יעדים, הספרדי האוצר משרד קובע, תקציב שנת בכל. ציבור משרת עבור
 שיטה וםשייש טוענת ספרד. אישית שנמדד היחידה ראש למעט, קבוצתית נמדדים העובדים כאשר
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 ימים לשבוע עד לאזרח חודשים 6 של ממוצע מתהליך, הלאומי בביטוח תהליכים לקיצור הביא זו
 (.2005)ברול,  בלבד

 

 אוגנדה .2.5
 הציבורי השירות את לשפר במטרה,  90-ה ושנות 80-ה בשנות ממושכים תהליכים עברה אוגנדה

 העובדים מרבית, הממשל יבכיר למעט, אלו תהליכים טרם. ביצועים מבוסס תגמול הוספת"י ע
 מותנים היו ובונוסים שכר העלאות. ציבורית לשחיתות גבוהה למוטיבציה שהביא, נמוך לשכר זכו

 השכר את אוגנדה העלתה, אלו תופעות עם להתמודד סיוןיבנ. פוליטית והשתייכות בקשרים
 מבוסס מולהתג של תצורתו התקבעה 90 – ה בשנות. ביצוע מבוססי מרכיבים והוסיפה הבסיסי
 שנצפה כפי, והביצועים באפקטיביות לעלייה שהביא(, IPRP) יחסי ביצוע עבור בתשלום הביצוע

 (.1998)לינרט,  העולמי הבנק"י ע אף

 

 אירלנד .2.6
ביא למיתון היה בעל השפעה רבה על כלכלת אירלנד וה 2007/8הכלכלי העולמי של  המשבר

ו באירלנד רפורמה משמעותית, שנוגעת שנים. באותן שנים, יישמ 5-עמוק, שנמשך למעלה מ
לאופן גיוס העובדים למגזר הציבורי, תוך צמצום מסיבי של כוח אדם והתייעלות בהוצאות 
הממשלה באופן רוחבי, שנועדה לצמצם את הגירעון התקציבי, בהתאם להנחיות האיחוד 

יוצא מן הכלל.  האירופי. קיצוצים אלו השפיעו מטבע הדברים על כלל המגזרים והשירותים, ללא
על אף שאין ראייה קונקרטית להשפעת הקיצוצים על משרתי הציבור, התפיסה הרווחת היא כי 
לרפורמה יש השפעה על מורל העובדים, מידת המעורבות והמוטיבציה שלהם במסגרת השירות 

 לציבור.

 דיםעוב שימור. כספי פיצוי באמצעות עובדים לעודד היה ניתן לא, התקציבי הגירעון בשל
 בהכשרות השקעה באמצעות נענה, הציבורי במגזר לשרת ומוטיבציה שאיפות בעלי, מוכשרים
 .מוטיבציות יצירת של ניהוליים כלים במתן שהתמקדו, מנהלים

ש" לארגונים ניהוליים אלו אפשרו גם גיוס עובדים חדשים, שיכולים להזריק "דם חד כלים
ם חדשים הכרחי, למול אובדן של עובדים מוכשרים קוו הקיים. גיוס עובדי ומאתגרים את הסטטוס

 אותם המערכת לא הצליחה לשמר, עקב התחרות מול המגזר הפרטי. 

 :באירלנד שימוש לידי שבאו, הניהוליים הכלים של פירוט להלן

 מתבטאת המנהיגות חזקה ואפקטיבית,  -מנהיגות ערכית / העברת ״ערכי המפקד״ לעובדים
ערך דורשת את -יעות רצון העובדים ולמחויבותם. מנהיגות מבוססתבעקביות כמניע מרכזי לשב

הבנת ערכי השירות הציבורי ואת תקשורת המטרות והיעדים, בהתאם לערכים אלה. המנהיג 
ערכים שמעלים את האינטרס העצמי, ומוכיחים  שמציג בכךם את ההתנהגויות הללו, יעצמו מדג

 את עצמם כאמינים.

 התאמת אדם לארגון מעידה על כך שהביצועים משתפרים -יאורייתת -התאמה של האדם לארגון
כאשר ערכי העובד תואמים את היעדים הארגוניים, הערכים והתרבות. באופן דומה, במצבים 

 שבהם הם לא תואמים, שיעור תחלופת העובדים יהיה גבוה. 

 רי ורואים תחת ההנחה שאנשים רבים נמשכים לעבודה בשירות הציבו -הגדרת יעדים אפקטיבית
על חייהם של אחרים, חיוני כי יהיה קשר אמיתי בין הערכים  תובהשפעה חיובי בשירותערך 

המשימות, אותן הם נדרשים למלא בארגון. לפיכך, חשוב להראות לעובדים איך  ןשלהם ובי
 עונה למטרות הכוללות של הארגון ולערכים, בהם הם מאמינים.  עבודתם
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 זהו קונספט רחב במיוחד, עם גורמים הכוללים את אופי היחסים  -יצירת סביבת עבודה תומכת
הבלתי רשמיים, איכות התקשורת, הקולגיאליות של הארגון, ולא פחות מערכות התמריצים, 

 יחדיו את הקשר בין המוטיבציה של העובדים בשירות הציבורי וביצועיהם בעבודה.  יםהמרכיב

 

 אינדונזיה .2.7
 תשלום לפיהן, לתוצאות הגיעו, השונות התגמול שיטות ינתלבח, זיהנבאינדו שנערכו בדיקות
 רק( לעיל שצוינו האחרות השיטות, )לעומת בממוצע גבוהה מאמץ לרמת הביא מאמץ מבוסס
 מבוסס תגמול, עבורן. יחסית נמוכה הייתה לשירות שלהן הבסיסית שהמוטיבציה קבוצות עבור
, יכולת מבוסס ותגמול ביצועים מבוסס ולתגמ של השיטות שילוב. בתפוקות לשיפור הביא, מאמץ
 .הנבדקת האוכלוסייה  מרבית יכולות של יותר טוב למיצוי הביא

 

 בריטניה .2.8
ארגונים, על מנת למדוד את רמת המעורבות,  97-הקבינט הבריטי ביצע סקר מקיף ב ,2012 בשנת

הממצא  חווית העבודה והמוטיבציה של העובדים, עימם התקשרה המדינה בשנים האחרונות.
העיקרי של הסקר קבע, כי מתן מקום לעובדים להנהיג ולחולל שינוי, הוא בעל ההשפעה הרבה 

 ביותר על מעורבות העובדים ושיפור תפוקות. 

 

, כי לא נצפו במדינות השונות מנגנונים של תשלום מבוסס רווחים ועמלות הצלחה מבוססות יצוין
על בסיס מדדי רווח ואף  שלות, לא נמדדות לרובהכנסה, שהם נחלת המגזר הפרטי. זאת מאחר וממ

 יהיה קשה מאוד למדוד זאת עבור עובדי מדינה.  אם כן

 מבוסס מתגמול הנגזרים מהיתרונות ששניים מציינים OECD 63 -זה, פרסומים של ה בהקשר
 הנובע, האוטומטי השכר קידום  מנגנון והחלפת אפקטיביים לא עובדים לשחרר היכולת הוא ביצועים
 .וותק מדרגות

 
 בישראל המצב תמונת .3

 
 כללי .3.1

 
 גופים תחתיו מאגד הוא, משכך. הממשלה של הביצועית הזרוע הוא בישראל הציבורי השירות
(. ומוניציפליים)לאומיים  תחומים של רחב במגוון, לתושביה שירותים במתן המדינה מטעם העוסקים
 המשרד מדיניות קידום הוא, סקיםמוע הם בהם הממשלה משרדי תחת, הציבור משרתי של תפקידם

 .הציבור לשירות המדינהאו /ו

 רחבה לאחריות נדרשים( הפרטי המגזר מעובדי)בשונה  הציבור משרת, גרידא המקצועי להיבט מעבר
 טרכטנברג וועדת מדוח העולים נתונים. ומוסדותיה במדינה הציבור אמון את להצדיק מנת על, יותר

 הנעוצה, אמון אי של מחמיאה לא מראה מציגים האחרונות שניםב שנערכו הציבור אמון ומסקרי
 בקרב חדש תפקיד תפיסת על מעידים( ומקצועיים)טכנולוגיים  הזמן אתגרי. ניכור של בתחושה
 לצרכים ומודעות יצירתיות, חדשנות: הציבור ממשרתי הדורשת, משחק כללי משנת, הציבור משרתי

 .דמתמי לשיפור החותרים, בסביבה המשתנים

גדות וצופי חי )חברי פורום כנס אלי הורוביץ(,  –הרווחת כיום, כפי שהתבטאה ע"י ערן ויגודה  הדעה
היא כי אין בישראל משנה סדורה להערכה התנהגותית של ביצועי המנהל הציבורי. בעבר, הוקמו 

                                              
63.OECD Policy Brief. Paying for Performance: Policies for Government Employees. May 2005  
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ך וועדות וועדות שחרטו על דגלם שינוי ארגוני בגופים כאמור ולשם כך נצבר מידע מגוון בנושא, א
 אלו היו מבניות בעיקרן ולא עסקו בנושאי תגמול עובדים.

האחרונות גובר הצורך והעניין באיסוף נתונים במישור ההתנהגותי ברבדים שונים, המוכוונים  בשנים
של משרתי ציבור המתפעלים מנגנונים אלו.  נוני ציבור וביצועיהם ובין היתרלבדיקת תפקוד מנג

ניהול ציבורי חדש, אשר שמה לה לדגש את רמת ההיענות וההתחשבות  מגמה זו נסמכת על גישת
בתביעות האזרחים ועל היבטים פסיכולוגיים של מאפייני העבודה הייחודיים במערכת הציבורית, 
אשר נדרשים להיכלל במסגרת מערכת שיקולים רחבה, המעצבת מדיניות ציבורית וקובעת את 

 מאפייני הניהול, באותן מערכות.

 על נתונים צבירת מעודדתNPM (New Public Management ) -הניהול הציבורי החדש  גישת
 אינדיקטורים ליצירת במאמץ דוגלת, זו שיטה. הציבורית המערכת של כלקוחות אזרחים עמדות
 האוריינטציה להגברת המכוונת( Performance Indicators-PI) הציבורי המנהל לביצועי ברורים
 בדרישות לשינויים להגיב ויכולתו גמישותו, רגישותו ולשיפור ציבוריה המנהל של העסקית
 .האזרחים

 אחת", הציבורי בשירות אדם"כוח  בנושא התמקד אשר, 2014 בשנת הורוביץ אלי כנס במסגרת
 ייעודית ותמריצים תגמולים מערכת ובניית, והערכה מדידה מנגנוני גיבוש הייתה שעלתה ההמלצות
 :עיקריים היבטים בשני התמקד הכנס וםפור. שירות לתפקידי

איתורם וגיוסם של המתאימים ביותר לשירות  -המוטיבציה לשירות הציבורי שיפור .1
 הציבורי והצבת המתאימים ביחידות שטח, הבאות במגע ישיר עם הציבור.

 תפוקות ומדידת שירות נותנות יחידות זה ובכלל מדינה עובדי של ביצועים שיפור .2
)הערכת  פנימית והערכה( עניין ובעלי ציבור)הערכת  חיצונית הערכה של בכלים
 (.ומנהלים עובדים

 

הכנס המליץ, בין היתר, על יצירת מערכת מדדים, הנסמכת על היבטים פנים ארגונים והיבטים  פורום
חוץ אירגוניים, תוך שימוש במקורות מידע בלתי תלויים ומשלימים. פורום הכנס האמין, כי ניתן יהיה 

יש מיקוד ניהולי בסוגיות תגמול עובדים, ואף לערוך השוואה למול גופים אחרים, באמצעות להקד
 ותגמולים תמריצים מערכת לבנותכלי ההערכה, בעיקר ליחידות נותנות שירות. בהתאם לכך, הומלץ 

 השכר מבני של התאמתם את ותבחן, הדיפרנציאלי התגמול של המדידה מערכת עם בסנכרון שתפעל
 .והתנאים

 בין המבוססים, אינדיקטורים יצירת של העקרונית התפיסה לבושת, שתוצע המדדים מערכת במסגרת
 על, אובייקטיביםו ברורים ומדדים, ממונים גורמים עמדות על גם כמו, האזרחים עמדות על, היתר
 .השונים ובדרגיו בתפקידיו, הציבור משרת של, שיקולים של רחב מכלול ביטוי לידי להביא מנת

 

 המדינה בשירות המצב תמונת .3.2
 

בתקשי"ר הוראות  60בפרק  נקבעו ,ת המנחים שנקבעו בשירות המדינהעל מנת לבסס את העקרונו
חמישה מרכיבים ניהוליים בנושא. במסגרת פרק זה נכללים תשעה מרכיבי המצוינות הארגונית, בהם 

ומשאבים וניהול תהליכים. וכן  ניהול העובדים, שותפויות ,מדיניות ואסטרטגיה ,מנהיגות  -אפשריים
תוצאות ללקוחות, תוצאות לעובדים, תוצאות לחברה/קהילה  -ארבעה מרכיבי תוצאה ניהוליים

 ההוראותבהתאם למרכיבים ניהוליים אלה חלים על המנכ"לים ומנהלי יחידות הסמך  ותוצאות ביצוע.
 :הבאות

 והמצוינות. איכותפה ובכתב על מחויבותם לקידום ה להכריז באורח תקופתי בעל 

 למנות ועדת היגוי משרדית לנושאי איכות ומצוינות בראשות המנכ"ל. 
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  למנות את הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש או בעל תפקיד מקביל אחד, שיופקד על
 הנושא מטעם מנהל המשרד/יחידת הסמך.

  .למנות ממונה משרדי לניהול איכות במשרה מלאה או בנוסף לתפקיד קיים 

 ון ולתמוך באורח פעיל בכל הפעילויות לקידום האיכות והמצוינות ולקיים  מעקב רציף, לכו
 . שיטתי על קצב ביצוע פעילויות אלהמובנה ו

  לקיים דיוני הנהלה תקופתיים, לפחות אחת לרבעון, בנושא ניהול האיכות,  שבהם יידונו
 יעדי האיכות וקצב השגתם. 

 ניהול איכות תגבש מדיניות שממנה  תיגזר תכנית לדאוג לכך שוועדת ההיגוי המשרדית ל
 עבודה משרדית ותעקוב אחר ביצועה. 

  להוביל מהלך המשלב מנהלים בכל הדרגים ועובדים לגיבוש והטמעת חזון  הארגון , ייעודו
 ומטרותיו. 

 הצהרה שיכלול את  ךלעצב מדיניות ברורה ומוכרת לכל המנהלים והעובדים, לבטאה במסמ
ות ומחויבות ההנהלה לגבות אותה במשאבים הנדרשים, לממשה ולעדכנה מדיניות האיכ

 לפחות אחת לשנתיים.

  .לערוך מיפוי של הלקוחות החיצוניים והפנימיים ושאר בעלי העניין ולעדכנו  בהתאם לצורך 

  לבחון באופן שוטף ושיטתי ובגישה שתפנית את צורכיהם וציפיותיהם של  הלקוחות ובעלי
 מת לב מיוחדת לצורכיהן של אוכלוסיות מיוחדות.העניין, תוך תשו

 הנגזרות ממדיניות לגבש תכנית אב לאיכות בראיה רב שנתית ותוכניות עבודה שנתיות ,
להערכת מידת כניות אלו לכלול יעדים רב שנתיים ושנתיים לרבות מדדים האיכות. על ת

עמידתו של  לקיים מבדקים פנימיים וחיצוניים לשם בדיקת השגתם של יעדים אלו.
 המשרד/היחידה  בדרישות מערכת האיכות והמצוינות.

  .לפעול לקיומם של סקרי שביעות רצון לקוחות חיצוניים ופנימיים 

  לפעול לגיבושן של אמנות איכות שירות בהן תוגדרנה ההתחייבות ללקוחות  החיצוניים
 והפנימיים, וישולבו בהן מדדי ביצוע כמותיים ואיכותיים. 

 דת מטה איכותית שתאפשר את השגת המטרות שהוגדרו. לקיים עבו 

 ןלפעול לגיבושו של דו"ח שנתי על מצב קידום האיכות והמצוינות בארגו. 

 
 גם נקבעו, השירות איכות בנושא הסמך ויחידות המשרדים מנהלי את המחייבות להוראות בנוסף
 בתחום משמעותיים הישגים ליבע וצוותים עובדים ציון הוא כולם שיעוד, שונים פרסים למתן כללים
 ועדות. והמשוב ההערכה גיליונות וכל הממונים המלצות על מבוססת המצטיינים בחירת. השירות
 הקיימים הפרסים סוגי. המצוינות לקדום לתרומתם בזיקה העובדים מועמדות את שוקלות השיפוט
 :הינם

 לעובד/לצוות על ביצוע פעילותפרס מקרן המנהל הכללי  , על הישגים מיוחדיםבפרס המשרד לצוות 
)לא שגרתית( של ביצוע פרויקט יחידתי או בין יחידתי, הוק ד חריגה ויוצאת דופן, או פעילות א

פרס נציב שירות המדינה לעובד  רים, ומופת לאח הראויות לציון מיוחד ואשר יכולות לשמש דוגמא
וצאות, עבודת יחידתו, וזאת מעולה/לצוות מעולה, אשר הביא לשיפור משמעותי בתפוקות או בת

במינימום משאבים, הביא לצמצום בעלויות ותרם לחיסכון במשאבים, וזאת מבלי לפגוע ברמת  
הציג הישגים מיוחדים בתחום רמתו המקצועית ובמיומנותו, אשר באים לידי  ביטוי באיכות  ;השירות

על מידת שביעות רצון   הישגיו השפיעו באופן מוכח ;השירות לציבור ו/או ללקוחות הפנימיים
 מגלה מחויבות גבוהה לקידום האיכות והמצוינות בעבודתו.  ;הציבור ו/או הלקוחות  הפנימיים
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 הממשלתיות בחברות המצב תמונת .3.3
 

 נתן האגף. ביצועים תלוי תגמול של המודלים לשינוי האחרונות בשנים פועל השכר על הממונה אגף
 תלוי תגמול של חדשות שיטות להטמיע פועל, ממשלתיות בחברות השינוי להטמעת" גבית"רוח 

, ישראל בנתיבי כגון חדשים שכר בהסכמי הערכה תלוי תגמול הטמיע, עידוד שכר במקום ביצועים
 .נוספים גופים ובעשרות)רמ"י(  ישראל מקרקעי ברשות

 עדכניםומת שנים מספר זה נהוגים הממשלתיות בחברות עובדים עבור ובונוסים תגמול מנגנוני
 .העבר מדיניות לקחי את וליישם המצוינות עידוד את להדגיש מנת על, תקופתית

וכוללת  2013ועודכנה בשנת  2008הבונוסים הנהוגה בחברות הממשלתיות, אומצה בשנת  מדיניות
תשלום בונוסים דיפרנציאליים, המבוססים על תשואת הרווח הנקי של אותן חברות, בכפוף לאישור 

 . רשות החברות

 והתמרוץ התגמול מדיניות את הממשלתיות החברות רשות עדכנה האחרונים החודשים במהלך
 שאופן הבנה מתוך, 2018 משנת החל תחול זו מדיניות. הממשלתיות בחברות בכירים לעובדים
 .הממשלתיות החברות יעדי והשגת המצוינות לעידוד חלקי מענה נתן עתה עד התגמול

 מספר כולל והוא 2015 שנת במהלך שמוסד כפי, הממשלתיות החברות של התגמול למודל עדכון זהו
 והרחבת התהליך אחר ופיקוח לאישור הדירקטוריון אחריות, תקופתי בקרה מנגנון יישום: שינויים
 .תגמול לקבלת הסף תנאי

המעודכן של רשות החברות מבוסס ניקוד בגין ביצועים, המושתתים על יעדי החברה, יעדי  המודל
 ף ויעדי העובד, במשקולות שונים, בהתפלגות "פעמון" בין העובדים המתוגמלים. האג

קבעה רשות החברות תקרת תגמול לכל עובד, שאף היא כפופה למדדי ביצוע, והענקת מענק  ,בנוסף
 מצוינות לאוכלוסייה נבחרת, תחומה בכמות ובהיקף המענק. 

. החברות רשות לאישור כפופים לוםהתש ותהליך לתשלום הזכאות, התגמול לקבלת הסף תנאי
 דוגמאות, לדיווח אחיד פורמט, שהופץ הנוהל במסגרת, הרשות קבעה, הממשלתיות החברות לנוחות
, ואישיים יחידתיים יעדים על המבוססים למדדים ודוגמאות חברה יעדי על המבוססים למדדים
 .לתפקיד בהתאם

 ופועלת היעדים בקביעת הדירקטוריון את מעצימה, החברות את מאתגרת, בתהליך מעורבת הרשות
 .התהליך אפקטיביות של מתמדת לבחינה

 

 ההון שוק רשות"י ע המפוקחים העסקי במגזר מוסדיים בגופים המצב תמונת .3.4
 
אימצה רשות שוק ההון מדיניות תגמול לעובדים בכירים בגופים מוסדיים, כפי שמוגדרים  2014 בשנת

רות הגוף, לשמר את הון האנושי בו ולגייס כוח אדם איכותי. עפ"י חוק, מתוך מטרה להשיג את מט
מאחר ומדיניות התגמול של הגופים כוללת רכיבים משתנים מבוססי ביצוע, הרשות ביקשה למנוע 

 תמריצים שיעודדו נטילת סיכונים, שאינם עקביים עם יעדיו ארוכי הטווח של גוף מוסדי.

 מדיניות את לקבוע שתפקידה, תגמול וועדת למנות הגוף דירקטוריון את הסמיכה הרשות, כך לשם
 .מאידך המדיניות יישום את ולבקר ולפקח, מחד הגוף של התגמול

 מגבלות קביעת תוך שנתי, רבמדיניות זו קבעה הרשות כי מדיניות התגמול תיקבע על בסיס  במסגרת
 תפקיד בעל של גמולהת לקביעת והקריטריונים השיקולים וקביעת המשתנה התגמול היקף על כמויות
 "ב.וכיו פרישה מענקי, העסקה סיום על המדיניות השפעת בנושא מיוחדות הוראות כולל, בגוף
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אמידת השפעת הפחתת הנטל הבירוקרטי על התוצר  -ז'נספח 
 בישראל

במדינות רבות ברחבי העולם, הפחתת הנטל הבירוקרטי הפך לכלי מדיניות להגברת הצמיחה הכלכלית 
מהנטל  25%בפריון המגזר העסקי. כך לדוגמא, הנציבות האירופית קבעה יעד להפחתת ולשיפור 

 Pole et. האיחוד האירופי אכן הצליח לעמוד ביעד, ומחקרם של 2012עד  2007הבירוקרטי בין השנים 

al. (2014 בחן את השפעת הפחתת הנטל הבירוקרטי על התוצר במדינות האיחוד האירופי. מיישום )
מתואמת עם  30%-מחקר על כלכלת ישראל עולה כי הפחתת הנטל הבירוקרטי בישראל בכתוצאות ה

₪ מיליארד  58-. במונחים כספיים מדובר על גידול של כ4.6%-כגידול חד פעמי בתוצר הלאומי של 
 (.2017בתמ"ג )במחירי שנת 

עה של הפחתת הנטל (( עולה כי קיימת שונות בין המדינות הנבחנות בהשפ2014) .Pole et alמהמחקר )
בצ'כיה נמצאה ההשפעה הגדולה ביותר של  ,הבירוקרטי על הצמיחה. כך, מבין מדינות האיחוד האירופי

על פי המחקר, השונות בין  הפחתת הנטל הבירוקרטי על התוצר ובדנמרק ההשפעה הנמוכה ביותר.
 המדינות נובעת בעיקרה מרמת הנטל הבירוקרטי בנקודת הפתיחה.

 מנטל הבירוקרטי 30% ר מהפחתת התרומה לתוצ

 

 BDO( ועיבודי 2014) .Pole et alמקור: 

 Doingאם שלילי בין ציון המדינה במדד , עולה כי קיים מתBDOכלכלני  אקונומטרי שערכומניתוח 
Business  במונחי(Distance to Frontierלבין ה ) אומדן ממחקרם שלPole et al גידול הצפוי ל

ככל שדירוגה של המדינה במדד נמוך יותר, כך הגידול כך, תת הנטל הבירוקרטי. בתוצר כתוצאה מהפח
 הצפוי בתוצר כתוצאה מהפחתת הנטל הבירוקרטי גבוה יותר )ולהיפך(. 

 לתוצר תרומהה אומדן את המציג, BDOשערכו כלכלני  ניתוחכפי שעולה מזה מתואר בגרף להלן,  קשר
 .Doing Business במדד המדינה ציון של ונקציהכפ הבירוקרטי מהנטל 30% מהפחתת כתוצאה
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 Doing Business -מהנטל הבירוקרטי על התוצר לפי ציון במדד ה 30% ההשפעה של הפחתת

 
 (, הבנק העולמי 2014) .Pole et alלפי נתוני   BDOמקור: עיבודי 

 Doingמדדכאמור, קו הרגרסיה המוצג לעיל מתאר את המתאם הסטטיסטי שבין ציון המדינה ב
Business יישום תוצאות הניתוח על כלכלת  מהנטל הבירוקרטי. 30%תוצר מהפחתת לבין התרומה ל

מניב אומדן לתרומה  ,רסיהגרבמשוואת ה Doing Business ישראל, ע"י הצבת ציונה של ישראל במדד
 מהנטל הבירוקרטי על התוצר בישראל. 30%החד פעמית של הפחתת 

מתואמת עם גידול חד פעמי בתוצר  30%-תת הנטל הבירוקרטי בישראל בעולה כי הפחמניתוח זה 
בתמ"ג )במחירי שנת ₪ מיליארד  58-. במונחים כספיים מדובר על גידול של כ4.6%-כהלאומי של 

2017.) 

נעשה ההשפעה הכוללת של הפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים קטנים ובינוניים ביצוע האומדן של 
 580-, כ64מהתמ"ג 46%-אחראים לכ קטנים ובינוניים"ג. בישראל עסקים תרומתם לתמ בהתבסס על
מזה של  20%-בכ עם זאת, הפריון שלהם נמוך (.2017מחירי מבוסס על נתוני הלמ"ס ב)₪ מיליארד 

קטנים  עסקיםעולה כי  בתחום הכלכלית מהספרות. (OECD 65-לנתוני ה BDO)עיבודי  עסקים גדולים
 50%-בסדר גודל של כ ,גדולים עסקים מאשר הבירוקרטי מהנטל יותר רבה במידה מושפעיםובינוניים 

כן, הפחתת הנטל  על .המתואר בהמשך הנספח( Plum consultingחקר של מ)תמונה זו עולה גם מה
הבירוקרטי בישראל צפויה להביא לעליית הפריון בעסקים הקטנים והבינוניים בשיעור גבוה מעלייתו 

 ך להביא לגידול בתרומתם של העסקים הקטנים לתוצר.בעסקים גדולים יותר, וכ

ניתן לאמוד את ההשפעה הכוללת של הפחתת הנטל הבירוקרטי על עסקים קטנים ובינוניים בהתאם 
של  םהעולה מהספרות העולמית, ועל רקע משקל, לאור BDOלהערכת כלכלני לתרומתם לתמ"ג. 

מתרומת הפחתת הנטל  60%66ן שמרני כי ניתן להניח באופהעסקים הקטנים והבינוניים בתמ"ג, 
-כ . המשמעות היא שמתוך גידול שלהבירוקרטי נובעת משיפור בפעילותם של עסקים קטנים ובינוניים

                                              
 .עובדים 250עסקים קטנים ובינוניים הינם עסקים המעסיקים עד  - OECD-. לפי הגדרת הOECD-בהתאם לנתוני ה 64
65 ECD 2017© O -Entrepreneurship at a Glance 2017  
 בלבד מעל משקלם בתמ"ג. 30%-כ 66
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מיליארד נובעים משיפור  35 -כמהנטל הבירוקרטי,  30%בתמ"ג כתוצאה מהפחתה של ₪ מיליארד  58
 מהערך המוסף לכלכלה של עסקים אלו. 6.0% -בפריון והגברת הפעילות של עסקים קטנים ובינוניים, כ

מעריכים כי סביר להניח ששיעור הגידול בתוצר הנובע  BDOעל רקע הספרות העולמית בתחום, כלכלני 
, להלן ניתוח רגישות לגידול בתוצר 60%-מפעילותם של עסקים קטנים ובינוניים עשוי להיות אף גבוה מ

 מהנטל הבירוקרטי. 30% העסקים הקטנים והבינוניים כתוצאה מהפחתת

 בנטל הבירוקרטי על התוצר של עסקים קטנים ובינוניים בישראל  30%ניתוח רגישות לתרומת הפחתה של 

שיעור מסך הגידול בתוצר 
הנובע מפעילותם של 
 עסקים קטנים ובינוניים

הגידול בתוצר העסקים 
 הקטנים והבינוניים

 ₪()מיליארדי 

שיעור מסך התוצר של 
ים העסקים הקטנ
 והבינוניים

60% 35 6.0% 

70% 41 7.0% 

80% 46 8.0% 

 

השפעת הפחתת הנטל הבירוקרטי כוללת שני מרכיבי תרומה עיקריים עוד עולה מהספרות העולמית כי 
 לתוצר העסקים הקטנים והבינוניים:

 .זמן הנדרש ההתמודדות עם הבירוקרטיהההנובע מהקטנת  המרכיב תרומה ישיר .1

הנובע משיפור בשרידות העסקים, הגברת המוטיבציה להקמת עסקים  המרכיב תרומה עקיפ .2
 והרחבת הפעילות של עסקים קיימים. 

בחן את העלויות הישירות של  Plum consulting67מחקר שערכה לאחרונה חברת הייעוץ הבריטית 
-חברות ב 3,000הבירוקרטיה המוטלות על עסקים קטנים ובינוניים על ידי ניתוח נתוני מאקרו וסקר של 

ממצאי המחקר מראים כי שיעור הזמן המוקדש להתמודדות עם הבירוקרטיה בעסקים  .68מדינות 11
בקנדה,  2%-לפחות מ בספרד, 10%קטנים ובינוניים, מתוך סך שעות העבודה בעסק, נמצא בטווח של בין 

מודדות עם . על פי המחקר, שיעור הזמן המוקדש להת5%-מדינות שנבחנו עומד על ככאשר הממוצע ב
הבירוקרטיה משפיע באופן ישיר על הפריון, זאת מאחר ובעסקים קטנים ובינוניים רבים אין העסקה 
מיוחדת של עובדים למטרות בירוקרטיה, והזמן המוקדש לבירוקרטיה היה יכול להיות מופנה במלואו 

 לפעילות יצרנית. כך למעשה העסק היה יכול לייצר יותר, באותן שעות עבודה.

  

                                              
67 burden-bureaucracy-impact-stuff-small-http://plumconsulting.co.uk/sweating 
 בריטניה, דרום אפריקה, צרפת, אירלנד, אוסטרליה, ברזיל, קנדה, סינגפור, ספרד, ארה"ב וגרמניה. 68
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 העלות הישירה של הנטל הבירוקרטי על עסקים קטנים ובינוניים, 
 במונחי שיעור הזמן המוקדש לטיפול בבירוקרטיה

 BDOועיבודי  Plum consultingמקור: 

 

יישמו את תוצאות המחקר על כלכלת ישראל, תחת הנחה ששיעור הזמן שעסקים קטנים  BDOכלכלני 
, בדומה לממוצע במדינות 5%-הבירוקרטיה עומד על כ ובינויים בישראל מקדישים להתמודדות עם

 .Plum consultingבנבדקו במחקר של 

, תקטין את משך הזמן הנדרש להתמודדות עם 30%-הפחתת הנטל הבירוקרטי ב, BDOעל פי ניתוח 
, ובכך תפנה משאבים לפעילות יצרנית, באותו היקף זמן. כלומר, שיעור הזמן אשר 30%-הבירוקרטיה בכ

 .1.5%-, וכך הערך המוסף של העסקים יגדל ב3.5% -לכ 5%-ש לבירוקרטיה ירד מכיוקד

בנטל  30%בערך המוסף של עסקים קטנים ובינוניים תוצאה מהפחתה של  6%-שמתוך גידול של כ מכאן
 4.5%-ים מירידת העלויות הישירות של משאבים המוקדשים לבירוקרטיה, וכנובע 1.5% -הבירוקרטי, כ

ור השרידות, מפתיחתם של עסקים חדשים ומהגברת הפעילות של עסקים קטנים ובינוניים משיפנובעים 
 קיימים.
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  Starting a Business פתיחת עסק –מדד 

 

 כללי

 תאגידים של קרהוב אכיפה, פיקוח, רישום על האחראי כגוף 2007 בשנת הוקמה התאגידים רשות
המשכונות ועוד.  רשם יחידת, השותפויות רשם החברות, יחידת רשם יחידת את כוללת הרשות. בישראל
ומבני,  מחדש, תפיסתי בארגון צורך יש כי ההכרה מן נבע אחת במשרד המשפטים לרשות היחידות צירוף
 עולם של כנולוגיתוהט הכלכלית, המשפטית למציאות התאמתו ותוך בתאגידים המדינה טיפול של

החברות ברשות  ברשם אותה לרשום ראשית חברה בישראל צריך להקים המעוניין כל .בישראל התאגידים
 התאגידים.

במכירה או  לעסוק לאחר רישום החברה ברשות התאגידים, רשות המיסים מחייבת כל חברה אשר החלה
 מתנהל בו וסק במשרד מע"מ באזורבמס הכנסה ולהירשם כע השומה לפקיד בכתב כך על בשירות להודיע

 לתחילת בהתאם נקבע העיסוק תחילת העסק )מועד פתיחת מיום יאוחר לא, העסק או הפעילות העסקית
 פירותיות(.  הכנסות המניבה הפעילות

או במידה ומרבית היזמים , רשמי על פי חוק באופן הנדרשים ההליכים את כל הבנק העולמי מודד
, מסחריים או תעשייתיים עסקים רשמית ולהפעיל על מנת להקים היזם, עבור, משתמשים בשירותים אלו

המינימאלי הנדרש  ההון דרישת ואת הללו ההליכים את להשלים כדי העלות ואת הזמן את כן גם כמו
 כל והשלמת הדרושים וההיתרים הרישיונות כל קבלת לתשלום לפני הקמת העסק. ההליכים כוללים

 . הרלוונטיות הרשויות עם ולעובדים לחברה הדרושים הכתובות או האימותים, ההודעות

 Doing Business -הנמדדות ב הכלכלות 115 -בע"מ ב חברות מיליון 2- כ לבדה נרשמו 2016 בשנת
 נוהגות היו אלו כלכלות אם כי מראים 2012- מ נתונים. העולמי הבנק של הנתונים במסד אשר נמצאות

 במילוי דרישות ימים מיליון 45.4 חוסכים היו המקומיים היזמים, ביותר הטובה והיעילה בצורה
 .החברה ויצירת חדשנות בצמיחת בהתמקדות אשר יכול להיות מופנה יקר זמן בירוקרטיות,

. בעולם בכלכלות אופטימליים-תת בתנאים ולפעול להתניע, אפוא, ממשיכים ובינוניים קטנים ארגונים
 לכלכלה להיכנס ניסיון תוך יזמים נתקלים בהם המוקדמים ציםהאילו אחד את מהווים הכניסה חסמי

 את לקבל יוכלו לא משאבים מוגבלים בעלי יזמים, המידה על יתר מכבידים החוקים כאשר. הפורמלית
 הקמת הכבדה על, מכך אשר יכול להתחרות במשק. כתוצאה לעסק שלהם הרעיונות את להפוך ההזדמנות

 .העסקית הפורמליזציה של היתרונות את לקצור הפרטי זרמהמג למנוע בתחילתו עשויה עסק

רשויות/  ידי על הניתנים ופיננסיים שירותים משפטיים כאשר עסק חדש נרשם כנדרש הוא יכול לקבל
 לא לעסקים אלו לא זמינים שירותים המסחריים. והבנקים גופים ממשלתיים )לדוגמה בתי המשפט(

מצמיחה כלכלית ויצירת מקומות עבודה  נהנה והמשק וח לאומימהגנת ביט נהנים עובדי החברה. רשומים
 להתמקד לממשלה ומאפשר, מתרחב המס בסיס, נרשמים כנדרש עסקים שיותר ככל, כן על יתר נוספים.
 .אחרות וכלכליות חברתיות למטרות ולפעול הפרודוקטיביות בשיפור
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 מתודולוגיה

 אינדיקטורים: 4צעות באמ Starting a Businessהבנק העולמי בוחן את 

 מספר ההליכים להקמת עסק (1)

 הזמן הנדרש להקמת עסק (2)

 עלות נדרשת להקמת עסק  (3)

 הון ראשוני מינימאלי נדרש (4)

 
 העסק ובעלי העסק: -מאפיינים 2 -ו מספר הנחות ביחס לבכדי לייצר אחידות במדידה, הונח

 
 העסק

 הנחה מס'
 חברה בעירבון מוגבל 1
 במשק ביותר הגדולה העסקים בעיר פועל 2
 משפטית ישות אינו מהם אחד שאף, בעלים חמישה לו ויש מקומית בבעלות 100% 3
 לנפש מההכנסה 10 פי של התחלתי הון בעל 4
 או מוצרים של מכירה או ייצור כגון, כלליות מסחריות או תעשייתיות פעילויות מבצע 5

 לציבור שירותים
 למשל, מיוחד מס למשטר הכפופים ריםבמוצ מטפל ואינו חוץ סחר פעילות מבצע אינו

 טבק או חריפים משקאות
 מזהמים ייצור בתהליכי משתמש אינו

 המקרקעין של הבעלים ואינו המשרדים או המסחרי המפעל את שוכר 6
 לנפש להכנסה ערך שווה המשרדים שטחי עבור השנתית השכירות סכום 7
 (רבוע רגל 10,000) ר"מ 929 -כ הוא כולו המשרדים שטח של גודלו 8
 כלשהן מיוחדות להטבות או השקעה לתמריצי זכאי אינו 9
 מקומיים אזרחים כולם, עובדים 50 ועד 10 לפחות בו יש הפעילות תחילת לאחר חודש 10
 לנפש מההכנסה 100 פי לפחות של מחזור בעל 11
 עמודים 10 בן לחברה קניין שטר בעל 12

 
 בעלי העסק
 הנחה מס'
 בגרות גיל אין בכלכלה אם. כמבוגר החלטות לקבל ומסוגלים החוקי הבגרות ללגי הגיעו 1

 30 בני שהם מניחים, חוקי
 פלילי  עבר וללא בריאים, כשירים, שפויים 2
 השלטונות אצל ורשומים מונוגמיים הם הנישואין נשואים. 3
 ניםהנדו הגבר או האישה על החלה המשפטית למערכת בהתאם משתנה התשובה כאשר 4

 שתחול זו היא שתשמש התשובה(, משפטי פלורליזם קיים שבהם במשקים שקורה כפי)
 האוכלוסייה רוב על

 
 מרכיבי האינדיקטורים

 מספר ההליכים להקמת עסק (1)

הליך מוגדר כאינטראקציה בין מייסדי החברה לגורמים חיצוניים כגון: משרד ממשלתי, עורכי 
שיש להשלים באותו בניין אך במשרדים שונים או  דין, רואי חשבון או נוטריונים. הליכים
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 משרד אותו את לבקר צריכים דלפקים שונים נספרים כתהליכים נפרדים. במידה והמייסדים
 להשלים אמורים בנפרד. המייסדים ביקור נספר כל, שונים עוקבים הליכים עבור פעמים מספר
שימוש  כן אם אלא, דין עורכי או חשבון רואי, מנחים, מתווכים ללא, עצמם ההליכים כל את
מרבית היזמים משתמשים בצד שלישי. כל הליך המבוצע  או חוק פי על הוא כזה שלישי בצד

 נחשבים הבית את לעזוב או עסק בעלי להיות הזוג מבני בצורה מקוונת נספר בנפרד. אישורים
 יסבול הזוג בן שכזה אישור קבלת במידה ובעקבות אי או חוק פי על כאשר הדבר נדרש הליכים
 מין ידי על רק החברה נדרשות ותפעול לרישום ההרשאות במידה וקבלת .החוק פי על השלכות

אחד, ההליך  מין ידי על רק נדרשים לאומי זיהוי כרטיס עבור נוספים מסמכים קבלת או, אחד
 עם עסקאות או רשמית התכתבות לצורך הנדרשים כמו כן, נכללים הליכים .נספר כהליך נוסף

 ההליכים כל את להשלים כדי בנק חשבון לפתוח חייבת חברה לדוגמא, אם ציבוריים. גורמים
 קיצורי. הליך זה נספר בנפרד מינימלי, להון ההפקדה הוכחת או למע"מ רישום כגון הבאים,
 הם, הרחב לציבור זמינים הם, חוקיים הם: קריטריונים ארבעה מקיימים הם אם רק נספרים דרך

 .לעיכובים גורמת מהם והימנעות, החברות ברו את משמשים

 הנדרשים הליכים אינטראקציה בין מייסדי החברה או נושאי משרה בחברה אינן נכללות. רק
 הליכי, לדוגמא. נכללים אינם לתעשייה ספציפיים הליכים. כלולים בספירה העסקים כל עבור
 פעילויות המנהלים סקיםהע כל על חלים הם כאשר רק נכללים הסביבה איכות בתקנות עמידה

 וסילוק גז, מים, לחשמל לחיבור עוברת שהחברה הליכים. כלליות תעשייתיות או מסחריות
 נכללים. אינם פסולת

 זמן להקמת עסק (2)

זמן נמדד בימים קלנדריים. האינדיקטור לוקח את המשך החציוני שנקבע ע"י עורכי דין או 
 י אחר משרדים ממשלתיים. הזמןנוטריונים להשלמת ההליך באמצעות מעקב מינימאל

אחד, עבור הליכים הנעשים בצורה מקוונת, משך הזמן  יום הוא הליך כל עבור הנדרש המינימלי
תהליכים יכולים להתרחש בו זמנית, אך אינם יכולים להתחיל באותו  .המינימאלי הינו חצי יום

 היום )יתחילו בימים עוקבים(.

כאשר היא  או הסופי ההתאגדות תעודת את קיבלה שהחברה לאחר הקמת העסק מושלם תהליך
העסקית. כאשר ניתן להאיץ הליך בעלות נוספת באופן  בפעילות רשמי באופן יכולה להתחיל

. DTF -חוקי, ההליך המהיר ביותר נבחר וזאת במידה ובחירת הליך זה עוזרת להעלות את ציון ה
. דיחוי שבאחריותה ללא תהליך כל להשלים ומחויבת זמן מבזבזת אינה החברה כי היא ההנחה
 הדרישות יודעת מראש את כל החברה כי היא ההנחה. אינו נספר מידע אוספת החברה שבו הזמן

 .התהליך אך לא יצר קשר מקדים עם משרדים ממשלתיים ואת להקמת העסק

 עלות הקמת עסק (3)

מלות עבור . העלות כוללת את כל האגרות הרשמיות והע69לנפש מההכנסה נמדדת כאחוז העלות
שירותים משפטיים או מקצועיים, במידה ושירותים אלה נדרשים על פי החוק או מרבית היזמים 
משתמשים בשירותים אלו. אמנם רישום מע"מ מהווה הליך נפרד אך הוא אינו חלק מעלות 
הקמת העסק. המקורות לחישוב העלות הן: חוק החברות, הקוד המסחרי, תקנות רגולציה 

אות אגרות. כאשר אין טבלאות אגרות, נלקחת הערכה של עובד משרד ממשלתי ספציפיות וטבל
 בכיר. העלות אינה כוללת שוחד.

 הון ראשוני מינימאלי נדרש (4)

                                              
 $ ארה"ב. 36,190ל עומדת על ההכנסה לנפש בישרא - 2018מתוך דוח 'עושים עסקים'  69



 137 
 

משקף את הסכום שעל המייסד להפקיד בבנק או לצד שלישי )למשל נוטריון(  אינדיקטור זה
ם כאחוז מההכנסה לפני הקמת העסק או עד שלושה חודשים לאחר ההתאגדות. הסכום נרש

. הסכום הדרוש לרוב מוגדר בחוק החברות או בקוד המסחרי. הוראת הדין צריכה להיות 70לנפש
מאומצת, נאכפת ומיושמת במלואה. כאשר ההון הראשוני המינימאלי הנדרש מסופק כמניה, 

 העלות נכפלת במספר בעלי המניות המחזיקים בחברה.
 

של כל אחד מארבעת  DTF -של ממוצע פשוט ל הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חישוב
 , כמוצג בתרשים להלן: 25%האינדיקטורים, כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 

 
 

  

                                              
 $ ארה"ב. 36,190ההכנסה לנפש בישראל עומדת על  - 2018מתוך דוח 'עושים עסקים'  70
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 דרוג ישראל במדד 

 העולמי. הבנק לנתוני בהתאם, במדד ישראל דרוג של וניתוח פירוט מוצג להלן

 דירוג ישראל (1)

 71המדד של ישראל דירוג (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מדד / שנה 
 41 35 53 56 41 37 ציון המדד ישראל

DTF  92.3 92.28 90.55 90.54 -72 -4 

DTF  של המדינה המובילה את
 המדד

99.96 
     

איחוד תהליך הרישום לרשות נובעת מרפורמה " 2017העלייה בציון המדד בשנת )*( 
  .5במקום  4-ספרים להורדת כמות התהליכים הנ - לאומי" המיסים ולביטוח

 

 של ישראל פירוט מרכיבי המדד (1.2)

 כמות, זמן ועלות תהליכים (1.2.1)

 )*(הליך  מס'
זמן )ימים 
 קלנדריים(

 )₪(עלות 

 דין עורך ידי על המוסמכים חברה רישום מסמכי קבלת 1
 ידי על מאושרים להיות חייבים הבאים החברה הסמכת מסמכי
 :דין עורך

 החברה לרישום בקשה. 

 לגבי ים/הראשון ים/המנהל ידי על הצהרה 
 .בתפקיד לשרת תם/כשירותו

 תקנון על הראשוניים המניות בעלי חתימת 
 .ההתאגדות

 על חתום להיות חייב החברה של הראשוני ההתאגדות תקנון
 מאומתת להיות צריכה וחתימתם הראשוניים המניות בעלי ידי
 .דין עורך ידי על

 דין עורך: משרד

3  

ש"ח +  1,859
 מע"מ )דמי
טרחה 

מינימליים 
מומלצים על ידי 
לשכת עורכי 
 הדין בישראל(

 רישום אצל רשם החברות, משרד המשפטים 2

 חייב: המייסדכדי לרשום חברה, 

 ;להגיש את תקנון ההתאגדות 

  על המנהלים לחתום על הצהרה לפיה הם כשירים
לשרת בתפקיד וחתימותיהם חייבות להיות מאומתות 

 על ידי עורך דין;

 עלי המניות לחתום על הצהרה לפיה הם גם על ב
כשירים להחזיק במניות בחברה וחתימותיהם חייבות 

 להיות מאומתות על ידי עורך דין.

 משרד: משרד המשפטים

2 

 4ש"ח +  2,606
ש"ח לכל עמוד 

בתקנון 
 ההתאגדות

                                              
 ( והם נכונים ליום פרסום הדוח באותה שנה.DFP -הנתונים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו ב 71
-דה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה. לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדי2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 72

DTF. 



 139 
 

 )*(הליך  מס'
זמן )ימים 
 קלנדריים(

 )₪(עלות 

3 
 

סים במשרד האוצר, אגף מס הכנסה ובמוסד לביטוח ירישום למ
 לאומי

חייב להגיש את שטר הקניין  המייסדוי, כדי לרשום חברה למיס
של החברה ואת תעודת הזיהוי של הרישום. בעת הרישום 
במשרד האוצר, החברה נרשמת באופן אוטומטי לביטוח לאומי 

 .במוסד לביטוח לאומי
 משרד: משרד האוצר

 ללא תשלום 7

 רישום למע"מ במשרד האוצר, אגף המכס והמע"מ 4

וא תחת משרד האוצר. כדי משרד המע"מ האזורי פועל גם ה
להגיש את תעודת ההתאגדות,  המייסדלהירשם למע"מ, על 

מסמכי הזיהוי של כל הדירקטורים, הסכם שכירות ופרטים 
 אחרים.

רשות המע"מ מבקשת בדרך כלל חשבון בנק למטרות החזר 
מע"מ )או לתשלום מע"מ(. פתיחת חשבון בנק אורכת כמה 

כל המסמכים הנדרשים, דקות, בהנחה כי החברה סיפקה את 
כולל את החלטת החברה לפתוח את החשבון וזכויות החתימה. 
אין עמלות לפתיחת החשבון, אך עמלות הבנקים עשויות 

 להשתנות בהתאם לבנק ולמאפייני חשבון הבנק.

 משרד: משרד האוצר

1 

בו זמנית )
עם הליך 

3) 

 ללא תשלום

 3.2% 12 סה"כ 
אינו נספר, אלא מגולם בתוך  4ם במקביל ולכן הזמן של שלב בתהליך מתרחשי 4-ו 3שלבים  )*(

 .3מספר הימים של שלב 

 

 הון ראשוני מינימאלי נדרש (1.2.2)

 בישראל לא נדרש הון ראשוני מינימאלי להקמת עסק. 
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 2018השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "עושים עסקים" 

 דירוג המדד הכללי

 SHIC-ת ומדינות ההמדינות המובילו 20עבור  DTF-ציון המדד וה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 דירוג לפי אינדיקטורים (2.1)

בחלק זה מבוצעת השוואה של כל פרמטר )מספר הליכים עסק, זמן נדרש להשלמת 
 20ההליך, עלות נדרשת להשלמת ההליך, הון ראשוני מינימאלי נדרש( אל מול 

 .SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה
 
 

 
 קמספר ההליכים הנדרשים להקמת עס

המדינות המובילות  20להלן מוצג גרף המציג את מספר ההליכים הנדרשים להקמת עסק בישראל אל מול 

 .SHIC-במדד הכללי ומדינות ה
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 משך הזמן הנדרש להקמת עסק
המדינות המובילות במדד  20להלן מוצג גרף המציג את משך הזמן הנדרש להקמת עסק בישראל אל מול 

 .SHIC-הכללי ומדינות ה

 
 לות ההליך כאחוז מההכנסה לנפשע

המדינות המובילות  20להלן מוצג גרף המציג את עלות ההליך כאחוז מההכנסה לנפש בישראל אל מול 

 .SHIC-במדד הכללי ומדינות ה
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 הון ראשוני מינימאלי נדרש

מובילות המדינות ה 20להלן מוצג גרף המציג את ההון הראשוני המינימאלי הנדרש בישראל אל מול 

 .SHIC-במדד הכללי ומדינות ה

 
מיקום ישראל בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים ביחס ו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה
 4 4 להקמת עסק הנדרשים ההליכים מספר
 6 12 להקמת עסק הנדרש הזמן שךמ

 2% 3.2% עלות ההליך כאחוז מההכנסה לנפש
 6 0 הון ראשוני מינימאלי נדרש

 
 ניתן לראות כי משך הזמן של ההליך בישראל נמצא הרבה מעל הממוצע.

, ציון זה 92.3הינו  DTF -, אולם בניגוד למצופה, ציון ה37מיקומה של ישראל בדוח במדד זה הינו 
הרגיל. נתונים אלה משקפים את העובדה שבמדינות רבות תהליכי הקמת העסק הם יעילים, גבוה מ

 מהירים וזולים, ולכן התחרות בצמרת גבוהה.

( גורמת לכך שגם שיפור DTF -יש לשים לב שהקרבה של ישראל ליעד הרגולטורי הטוב ביותר )ציון ה
 כללי.משמעותי במדד הקמת העסק לא ישפיע משמעותית על הדירוג ה
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 רפורמות שבוצעו בשנים האחרונות בתחום המדד

במטרה לסייע בזיהוי תהליכים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד הקמת עסק, נבחנו הרפורמות אשר 

של המדינה. תהליך זה  DTF-לאורך השנים וזוהו השנים בהם התרחשו שיפורים ב 73בוצעו במדינות

 . 70 -מ הגבוה DTFכלל בחינה של מדינות בעלות 

 : DTF-להלן פירוט המדינות, הרפורמות שבוצעו ותרומתן לשיפור ה

 מדינה
שנת 
 השינוי

DTF 
השינוי 
 בנקודות

 שם הרפורמה

 אוסטריה
 . כמו כן, הקטנתההון ההתחלתי הנדרשנת הקט 3.45 83.42 2015

 הוצאות ע"י הפחתת התשלום לנוטריון
הרפובליקה 

 הצ'כית
דרישת ההון ההתחלתי של עותית הפחתה משמ 1.83 85.08 2015

 לתשלום
פלטפורמה מקוונת המאפשרת לעסקים  השקת 0.64 94.04 2016 דנמרק

 לבצע רישום מס באופן מקוון
קבעו את גובה ההון המינימלי להפקדה כתנאי  1.81 95.06 2016 אסטוניה

לרישום עסק )מתחת לרף המינימום מספיקה 
 התחייבות אישית של בעלי המניות(

 פישוט הטפסים של חברות בע"מ. 10.26 89.22 2014 וןיו
 .התחלתיביטלה את דרישת ההון כמו כן, 

 בעת רישום עסק הפחיתה את עלויות ההרשמה 1.49 90.71 2015 יוון

 –הונג קונג 
 סין

 Companyל"חותמת חברה" )ביטלה את הדרישה  1.74 98.12 2016

Seal)  
 ת מקוונת חדשה לרישום עסקים יצרה מערכ 0.77 93.17 2013 אירלנד

שבע יהסירה את הדרישה כי מייסד החברה צריך לה 1.73 95.91 2017 אירלנד
 (Commissioner of Oathsעות" )נציב השבו"בפני 

 ושיפרה את הפחיתה את דרישת ההון ההתחלתי 2.34 89.22 2015 איטליה
 הליכי הרישום

 על מנת לקצר זמני תהליכים.יצרה מערכת מקוונת  3.7 94.36 2013 קוריאה

-declaration of non) ביטלה את הדרישה להצהרה 2.33 89.25 2013 הולנד 

objection )  אל מול משרד המשפטים לפני
 העסק ההתאגדות

 דרישת ההון ההתחלתי את  ביטלה 4.8 94.06 2014 הולנד

ל ידי ביטלה את הדרישה לבדיקת מאזני חברות ע 1.82 94.03 2015 נורבגיה
צרה ירואה חשבון כאשר ההון משולם במזומן. 

 מערכת מקוונת חדשה לרישום עסקים
שה לרשום את החברה בארגון עובדים ידר הביטל 3.49 84 2014 פולין

 הפיקוח התברואתי  לה אתביטו לאומי

                                              
טאיוואן, סינגפור והונג קונג, עקב  –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  ECDO-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 73

 (OECD -חברות ב SHIC -)יודגש כי כל מדינות ה SHIC -מיעוט רפורמות במדינות ה
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 מדינה
שנת 
 השינוי

DTF 
השינוי 
 בנקודות

 שם הרפורמה

 למשרד העבודה לדווח הדרישהביטלה את  1.72 92.82 2014 פורטוגל

הרפובליקה 
 הסלובקית

 המשפט לבית להרשמה הדרוש הזמן צמצמה את 1.77 87.02 2015
 על חתימות לאימות הדרישה וביטלה את המחוזי

 .ציבורי נוטריון ידי
הרפובליקה 
 הסלובקית

 יצרה מערכת מקוונת חדשה לרישום עסקים  1.52 88.54 2016

מהרשות ביטלה את הצורך לקבל רישיון  2014 -ב 8.33 86.26 2015 ספרד
 תחילת פעילותל המקומית
 -ובברשם החברות תהליך הרישום המסחרי  שיפור
 יצרה מערכת מקוונת חדשה לרישום עסקים  2015

 מרשם החברות לבצע רישום חברה תוך הדריש 2.32 94.61 2016 שוודיה
 חמישה ימים. 

 השקת הליכים מקוונים להקמת עסק 2 88.38 2015 שוויץ

 להכנת תזכירים ותקנון ההתאגדות. מט פורפרסום  1.38 91.23 2015 בריטניה

 קיצור הזמנים בתהליך הרישום ברשות המיסים.  3.34 94.57 2016 בריטניה

הרפובליקה 
 הצ'כית

הקמת חברות  עבור יותר נמוכות קבעה עלויות 0.58 87.44 2018
 בע"מ

 אחיד לאומי ביטוח מוסד יצירת ידי על הקלה 1.6 92.3 2018 יוון

 
 נספח א'. אהלרפורמות רלהרחבה בנוגע 
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 השגות בדבר ציון המדד

 השגות בדבר בסיס הנתונים ואופן חישוב דרוג ישראל (1)

ש"ח +  2,606המשפטים עלותו  משרד, החברות רשם אצל לפי הבנק העולמי תהליך רישום (1.1)
עבור כל עמ' בתקנון ₪  4בפועל, אגרת הרישום בעלות . ש"ח לכל עמוד בתקנון ההתאגדות 4

  בוטלה.

 3דין אורך  עורך ידי על המוסמכים חברה רישום מסמכי לפי הבנק העולמי תהליך קבלת (1.2)
בפועל, משרדי עורכי דין מבצעים את הפעולות הנדרשות לתהליך הכנת המסמכים  ימים.

 הנדרשים לרישום חברה ביום אחד. 

 לביטוח ובמוסד הכנסה מס אגף, האוצר במשרד למיסים לפי הבנק העולמי תהליך רישום (1.3)
מ הינם שני תהליכים נפרדים "והמע המכס אגף, האוצר במשרד מ"למע לאומי ותהליך רישום

 ימים. 7האורכים 

בפועל, בעקבות רפורמה ברשות המיסים פתיחת חברה מתבצעת בצורה מקוונת במס הכנסה, 
 ימים )יום מע"מ + יומיים מס הכנסה(. 3ובמע"מ בפעולה אחת ובאופן מרוכז תוך 

ניתן להגיש בקשה מקוונת על ידי מייצג באתר רשות המסים או ה למיסוי, כדי לרשום חבר
באמצעות קישור מאתר רשות התאגידים לרישום חברה. הבקשה מוגשת באותו מעמד גם 

לאחר פתיחת תיק עוסק במע"מ )אורך יום אחד( נפתח תיק גם במס למע"מ וגם למס הכנסה. 
 . ימי עסקים( 2-כהכנסה באופן אוטומטי )כעבור 

 

שבוצע. לקראת העברת ההערות לבנק העולמי  הראשוני יצוין כי מדובר בהצעה בלבד על סמך הניתוח
תושלם ותדויק הבחינה המקצועית והמשפטית של כלל הנושאים הנסקרים בתיאום עם הגורמים 

 הרלוונטיים במשרדי הממשלה.
 

 תיקוף נתונים
 אל מול: בוצעההשגות תיקוף הנתונים לחלק 

 ארגון תפקיד הגורםשם  מס"ד
 רשות המסים בישראל סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות שלמה אוחיון 1
 משרד המשפטים מחלקת רגולציה יעל פולק 2



  

 נספחים

 רפורמות מרכזיות -נספח א' 
 להלן פירוט לגבי רפורמות מרכזיות אשר בוצעו בשנים האחרונות ואשר תרמו לשיפור מדד הקמת עסק:

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 ההון ההתחלתי הנדרש נת הקט 3.45 83.42 2015 אוסטריה
הוצאות ע"י הפחתת  כמו כן, הקטנת

 התשלום לנוטריון.
בעל  בהון תלויה תהיה הדרישה היא להפקדת הון מינימלי בבנק. עלות האישור על ידי הנוטריון

 הנוטריון. עם ומתן למשא המניות ונתונה

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי המדינ

פלטפורמה מקוונת המאפשרת  השקת 0.64 94.04 2016 דנמרק
 לעסקים לבצע רישום מס באופן מקוון

 .ומס עסקים ומרוכז לרישום מקוון רישום שירות בע"מ לחברות דנמרק מספקת של העסקים רשות
ט בכדי להבטיח את תשלום ההון ההתחלתי, רישום דרך אתר האינטרנ טופס החברות נדרשות למלא

 ההרשמה תהליך כאשר .דיגיטלית חתימה באמצעות ההון וכמות סוג את לאשר החברה נציגי ועל
מצביע על  ייחודי אשר עסקי זיהוי מספר המכיל ל"דוא באמצעות נשלחת קבלה ללקוח, הושלם

 .המס ורישום רישום העסק
 

 שם הרפורמה ותהשינוי בנקוד DTF שנת השינוי מדינה

קבעו את גובה ההון המינימלי להפקדה  1.81 95.06 2016 אסטוניה
כתנאי לרישום עסק )מתחת לרף 
המינימום מספיקה התחייבות אישית 

 של בעלי המניות(.
לא  המניות הון אם, זאת עם. בבנק אותו להפקיד נדרש היזם, יורו 25,000 -מ גבוה המניות הון אם

 תשלום לבצע מחויבים אינם המניות בעלי כי ההתאגדות בתזכיר לקבוע ניתן, יורו 25,000 על עולה
 .המניות עבור מראש

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 פישוט הטפסים של חברות בע"מ. 10.26 89.22 2014 יוון
ביטלה את דרישת ההון כמו כן, 
 .התחלתי

אישור הבהרות מס,  טופס לקבל צריכים יזמים, GEMI -במערכת חדשה לחברה בקשה הגשת לפני
 והם מסוגלים ישנים מסים חובות של אין למייסדים כי מראה זה טופס. המיסים רשות משרד של בכל

 .חברה להקים
 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

בעת  הפחיתה את עלויות ההרשמה 1.49 90.71 2015 יוון
 רישום עסק

 :הן ההקמה בבקשת הכרוכות עלויותה

 90 €(: המניות בעלי 5 עבור) IKE של שילוב עבור קבוע תשלום •

 10 € :מסמכים הגשת עבור תשלום •

 (אופציונלי) 10 €: המסחר לשכת עם IKE של רישום עבור תשלום •
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 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 אירו 100: באתונה המסחר לשכת עם הראשונה לשנה מנוי דמי •
 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 הפחיתה את דרישת ההון ההתחלתי 2.34 89.22 2015 איטליה
 הליכי הרישום.  ושיפרה את

דואר.  שירות באמצעות ההתאגדות במועד משולם הראשוני התשלום -אופן תשלומי אגרות .1
 .אלקטרונית בצורה מועברים מכן לאחר שנתיים תשלומים

 אוטומטי באופן אשר, החברות רישום עם אחת הודעה רוניאלקט באופן להגיש המבקשים על .2
 במינהל החברה את ותרשום, מ"מע מס ומספר זיהוי קבלת מספר עבור החברה את תרשום
 תאונות.  וביטוח לאומי ביטוח
 המס החברות ורשויות מרשם ידי על המתבקשים הטפסים לרישום את לצרף המבקש על

 העסק. של מיידית לפתיחה האיטלקיות

 ומספר המס זיהוי מספר, הרישום להליך סימוכין מספר מקבלת החברה, ההרשמה עם מיד .3
 ההליך טכנית אך מבחינה, שעות 48 בתוך כלל בדרך רישום אישור מקבלת החברה. מ"המע
 . עסקים ימי 5 עד להימשך יכול

 של המאושרת ל"הדוא בכתובת הגיבוי וקבלות התקשורת, ההודעות כל את תקבל החברה .4
 .רההחב

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

יצרה מערכת מקוונת על מנת לקצר זמני  3.7 94.36 2013 קוריאה
 תהליכים.

 אתר האינטרנט של משרד פועלת באופן עצמאי ומשלבת בתוכה את Start Biz Online מערכת
 המידע מערכת, קטרוניתהאל הנוטריון מערכת, מסים לתשלום המקומית המערכת הרישום, את

 סוציאלי.  לביטוח המידע מערכת ואת הפיננסית המשותפת הרשת את, מסים של הארצית
 שם של הזמינות בדיקת כולל, התהליך באינטרנט במלואו את לבצע למשתמשים מאפשרתהמערכת 
 קבלת לצורך יישומים חבילת הגשת, דף חשבון מהבנק שם, פתיחת לזמינות וקבלת אישור מסחרי
 זיהוי מספר וקבלת רישום, התאגיד רושם חתום של אישור וקבלת החברה רישום, חברות מס חשבון
 ביטוחים וקרנות פנסיה. עבור אלקטרוני ורישום, העסקה כללי הגשת, מס

רישום  חברות ודמי מס רישום תשלום עבור לדפי אוטומטית יופנו המועמדים ביצוע תהליך זה לאחר

 .התשלומים השלמת לאחר Start-biz למערכת מחדש ויועברו
 ימים. 3 לוקח תהליך זה, המקרים ברוב

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

ביטלה את הדרישה לבדיקת מאזני  1.82 94.03 2015 נורבגיה
חברות על ידי רואה חשבון כאשר ההון 

 משולם במזומן. 
יצרה מערכת מקוונת חדשה לרישום 

 עסקים 
 אפשרות וכן ההרשמה טופס של אלקטרונית חתימה מאפשרת אינטרנט מבוססת תיוק ערכתמ

 שאילתות להגיש ניתן לא מהמקרים אלקטרוני )בחלק באופן המצורפים הקבצים כל את להעלות
 .בדואר( להגישם ויש מקוון באופן רישום
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 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

הרפובליקה 
 קיתהסלוב

 להרשמה הדרוש הזמן צמצמה את 1.77 87.02 2015
 וביטלה את המחוזי המשפט לבית

 ידי על חתימות לאימות הדרישה
 .ציבורי נוטריון

 ורשות העירייה של הרשם פרט לנוטריון ציבורי, אפשרות נוספת וזמינה לאימות חתימות, היא לשכת
 המחוז.

 

 רפורמהשם ה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

ביטלה את הצורך לקבל  2014 -ב 8.33 86.26 2015 ספרד
לתחילת  מהרשות המקומיתרישיון 
 פעילות
ברשם תהליך הרישום המסחרי  שיפור

 2015 -החברות וב
יצרה מערכת מקוונת חדשה לרישום 

 עסקים 
 קעס לפתוח יכולים המניות, בעלי מספר או המניות להון קשר ללא, בע"מ חברות של סוג כל

 היזם, פלטפורמה זו באמצעות. התעשייה( משרד של המקוונת )הפלטפורמה CIRCE באמצעות
 וסוכנות המס סוכנות, המסחרי רישום, הנוטריון למשרד אשר נשלח אחד רישום נדרש למלא טופס

 נדרשת זה ובמקרה, דרך האינטרנט באופן ידני או להגיש ניתן הרישום טופס את .הסוציאלי הביטחון
 . דיגיטלית חתימה

חברה מול  בדיקת שם אישיים, נתונים רישום כמו שירותים מציעה CIRCE פלטפורמת, בנוסף
 העיר. למועצת( אחריות הצהרת) פעילות תחילת על הודעה והסחר והגשת הפטנטים משרד

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

הרפובליקה 
 הסלובקית

ערכת מקוונת חדשה לרישום יצרה מ 1.52 88.54 2016
 עסקים 

 בריאות ולביטוח הכנסה למס, סחר לרישיונות בקשה להגיש ניתן המסחריים הרישוי במשרדי
 . אחד אלקטרוני בקשה טופס באמצעות
 מאובטחת. אלקטרונית חתימה עם נחתמת סחר לרישיון המקוונת הבקשה
 במרשם שינויים או, חדשה חברה של המשפט לצורך רישום לבית אלקטרוני באופן מועבר זה יישום

 המסחרי.
 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

להכנת תזכירים ותקנון פורמט פרסום  1.38 91.23 2015 בריטניה
 ההתאגדות. 

 .אלקטרוני השלמת רישום עסק מתבצעת באופן ידני או
 החברה ותזכיר ההתאגדות תקנון, וןמקו להתאגדות באופן בקשה להגיש בוחרת בו החברה במקרה
 ההרשמה. אתר ידי על אוטומטי באופן מופקים

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

יצור הזמנים בתהליך הרישום ק 3.34 94.57 2016 בריטניה
 ברשות המיסים. 

 החודשים 12 במדינה )במשך במס החייבים והשירותים הסחורה אם מ"למע עסק נדרש להירשם
 צפוי שהעסק או(, 2016 לאפריל נכון) ט"ליש 83,000 של הנוכחי הרישום מסף האחרונים( גבוהים
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 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 אם מ"למע להירשם לבחור מרצון גם רשאי העסק, זאת עם. הקרובים הימים 30-ב סף זה לעבור
 .ט"ליש 83,000 לסף מתחת במס חייבת הסחורה

: בכתובת מקוון באופן מ"למע רשםלהי יכולים, חברות בע"מ כולל, העסקים רוב

https://online.hmrc.gov.uk/registration רוב את .הדואר באמצעות נייר טופסי לשלוח או 
 העסק יוצאות דופן שבהן נסיבות כמה יש אבל, מקוון באופן להשלים ניתן מ"מע לרישום הבקשות
 . לפרסם הודעה צריך
 נדרש העסק, מ"מע של אחרים מקוונים שירותיםב להשתמש או מ"למע מקוון באופן להירשם בכדי

 .HMRC Online Services -להירשם תחילה ל
 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 ביטוח מוסד יצירת ידי על הקלה 1.6 92.3 2018 יוון
 אחיד לאומי

 חד( בתוקף)מוסד לביטוח לאומי מאו EFKAלהירשם דרך  צריך היזם, התאגדה שחברה לאחר
 .מעסיק היותו
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 Dealing with construction קבלת היתרי בניה –מדד 

permits 
 

 כללי

מתן היתר הבנייה  הרישוי. רשות או ולבנייה לתכנון המקומית הוועדה שמעניקה הרישיון הוא בנייה היתר
לקביעות של התכניות  אםבהת מחייבים; ישראלים ותקנים, תקנותיו, והבנייה התכנון לחוק נעשה בהתאם

החלות על השטח; בכפוף לתשלום אגרות והיטלים כנדרש עפ"י חוק; ובמרבית המקרים, בהתאם 
 החשמל חברת, המקומי המים תאגיד, א"הג, ישראל מקרקעי רשות לדרישות של גופים נוספים כגון

  .במקום החלה בתכנית שנקבעו הבנייה .ואחרים

, מוסמכים וגופים רשויות ואישור מדידה מפת, המבנה תכניות צורפיםמ שאליו מסמך הוא הבנייה היתר
 .הבנייה על ולפיקוח לבנייה, לתכנון האחראים של פרטיהם את כולל והוא

חוק התכנון והבנייה מגדיר מספר מסלולי רישוי, כאשר עסקים בישראל מוציאים היתרי בנייה בשלושה 
 מסלולים מרכזיים: 

  להיתר בנייה במסלול רגיל.הגשת בקשה  –בנייה חדשה 

  מהתכנית התקפה על השטח  קלה בסטייה היתר להוציא רשאית המקומית הוועדה –הקלה
 מכתבים בעיתונים על ידי תפורסם הקלה הכולל בנייה היתר להוציא הוועדה כוונת. המבוקש
 .זו לכוונה להתנגד לציבור הזדמנות ותינתן, שילוט ידי ועל לשכנים

  שונים הם אם גם בבניין או בקרקע שימוש להתיר רשאית המקומית עדההוו -שימוש חורג 
 לתקופה) הבנייה בהיתר שנקבעו מהשימושים או, התקפה בתכנית שנקבעו מהשימושים

 הציבור יידוע של הליך תוך תבוצע החורג השימוש התרת(. הועדה מחליטה כך אם, מוגבלת
 התנגדויות. ושמיעת

ים, בתי מסחר לסוגיהם, מחסנים, בתי מלון, אולמות אירועים, קניונים, לעניין זה עסקים כוללים מפעל
 מבני ציבור, בנקים וכדומה.

לאורך השנים, המידע על מספר ההיתרים המופק מדי שנה בישראל, לרבות מספר היתרי הבנייה עבור 
 101יקון עסקים, לא נאסף ופורסם באופן שיטתי. בשנים האחרונות חל שיפור בנושא עם חקיקתו של ת

לחוק התכנון והבנייה, במסגרתו נעשה מעבר לעבודה במערכת רישוי ארצית מקוונת )"רישוי זמין"( 
לחוק ר' הרחבה  101תיקון  ונקבעו דרישות דיווח שנתיות מהוועדות המקומיות על פעילותן )על

 . בהמשך(

ועדות תכנון ובנייה  126מתוך  100, המבוסס על דיווחיהן של 2016בדוח שפרסם מינהל התכנון בשנת 
. בעתיד, עם יישומה המלא של 201574היתרי בנייה בשנת  24,000-בישראל, דווח על הפקתם של כ

מערכת רישוי זמין ניתן יהיה לקבל תמונת מצב מלאה של הבקשות להיתרים ומספר ההיתרים המונפקים 
  בות היתרים לעסקים.בשנה, בחתכים שונים, וכן משך הזמן בו טופל כל שלב בבקשה להיתר, לר

                                              
 הוועדות הפעילות על ארציים נתונים מציג הדוח. התכנון מינהל ידי על שפורסם, "2016, האוצר לשר שנתי דוח" מתוך 74

 .והבניה התכנון חוק פי על כנדרש, ידן על שדווח כפי, ובניה לתכנון המקומיות
http://iplan.gov.il/Documents/control_2016.pdf 

http://iplan.gov.il/Documents/control_2016.pdf
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 מתודולוגיה

 

 אינדיקטורים: 4באמצעות  Dealing with Construction Permitsהבנק העולמי בוחן את 

 כמות התהליכים הנדרשים להפקת היתר בנייה (1)

 תהליך ביצוע כל הזמן ל (2)

 עלות התהליך   (3)

 (ממדדי משנה )המורכבתבקרת איכות הבנייה  (4)

 

 הנחות המודל
 האינדיקטורים על נכס מסחרי מסוג מחסן. המודל בוחן את ארבעת 

 הונחו מספר הנחות כלליות:, מול כלל המדינות הנבחנות במדד בכדי לייצר אחידות במדידה
 הנחה מס'
 .עיר העסקים הגדולה במדינה, דהיינו תל אביבהנכס נמצא ב 1
סייגים  ייעוד מסחרי, נקייה מכל מבנה עילי ואשר דרכה אין בעלתעל קרקע הנכס ממוקם  2

 מיוחדים לעניין תשתיות אזוריות.
השנתית על ההכנסה  50מכפיל ) ₪ 7,066,246.30עומד על אומדן עלות הקמת המחסן  3

 .(ארה"ב 36,190$העומדת על  לנפש
 אשר בונה נכס מסחרי זה לשימוש עסקי. ,ההיתר הוא יזם פרטימבקש  4
כל קומה לא של ת כאשר גובהה מ"ר והוא מכיל שתי קומו 1,300.6שטח המחסן הינו  5

 דונם(. 1 -מ"ר )כ 929 -והוא ממוקם במגרש בשטח של כ מטר 3 -יפחת מ
המחסן משמש לאחסון כללי כגון ספרים או מכשירי כתיבה. המחסן לא ישמש לאחסון  6

 טובין אשר דורשים תנאי אחסון מיוחדים.
  

 ה וחיבורי התשתיות.המודל כולל גם הנחות ספציפיות לגבי המחסן, חברת הבניי

 
 מרכיבי האינדיקטורים

 כמות התהליכים הנדרשים עבור תהליך הנפקת היתר בנייה (1)

אל מול גורם חיצוני הקשור  מבקש ההיתרקציה של אתהליך אשר נספר במדד הינו כל אינטר
אש וכדומה( או הכנת תכניות טופוגרפיות של השטח  כיבוילרשויות במדינה )ועדה מקומית, 

 כחלק מההליך כגון מפת מדידה המבוצעת על ידי מודד מוסמך. הנדרשות 
קציה אל מול גורמים חיצוניים פרטיים לטובת הכנת תכניות )אדריכלים וכדומה(, אינה אאינטר

 נספרת כתהליך במדד.
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 הנפקת היתר בנייה זמן תהליך (2)

 .(ולא בימי עבודה)ם יהזמן נמדד בימים קלנדרי

הנספרים  ,בצורה מקוונתים המבוצע כיםו יום אחד, למעט תהליהזמן המינימלי לכל תהליך הינ
 כחצי יום לפחות.

 התהליכים אינם יכולים להתחיל באותו יום, למעט תהליכים המבוצעים בצורה מקוונת.

 באם ההליך ניתן להשלמה בפחות זמן, אך בעלות נוספת, סופרים את הזמן הקצר ביותר.

ניינות לבזבז את זמנן ומעוניינות לסיים את התהליך ללא ההנחה היא כי חברות הבנייה אינן מעו
 עיכובים.

 עלות תהליך הנפקת היתר בנייה (3)

רק העלויות הרשמיות נמדדות. כל האגרות . המחסן מעלות הקמתהעלות נמדדת כאחוז )%( 
ית מחסן באופן חוקי נמדדות, כולל תשלומי מיסים באופן חד פעמי. העלות אינה כוללת ילבנ

 קדונות ששולמו מראש והוחזרו. ימיסי מכירה כגון מע"מ, מיסי רווחי הון או פסוג ם מתשלומי

 בקרת איכות הבנייה (4)

 : מדדי משנה( 6מדד זה מורכב משישה )

 איכות חוקי הבנייה -

 איכות הבקרה טרם תחילת הבנייה -

 איכות הבקרה במהלך הבנייה -

 איכות הבקרה בתום הבנייה -

 בוצעות על ידי המבצע איכות החבויות והכיסוי הביטוחי המ -

 יכות בעלי המקצוע המבצעים בקרה על התכנון והבנייה. א -

(. ככל 15( לחמש עשרה )0המוזכרים לעיל והוא נע בין אפס ) מדדי המשנההציון מורכב מסכום 
 פירוט לגבי הרכיבים מוצג בהמשך. שהערך גבוה יותר, בקרת איכות הבנייה טובה יותר.

 

של כל אחד מארבעת  DTF -מצעות חישוב של ממוצע פשוט להציון הסופי במדד נקבע בא
 , כמוצג בתרשים להלן: 25%האינדיקטורים, כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 
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 דרוג ישראל במדד 

 העולמי. הבנק לנתוני בהתאם, במדד ישראל דרוג של וניתוח פירוט מוצג להלן

 דירוג ישראל (1)

 75המדד של ישראל דירוג (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 נהמדד  / ש 
 139 148 121 96 71 65 ציון המדד ישראל

DTF  )%( 71.69 71.61 68.20 66.45 -76 -3 

DTF  של המדינה המובילה את
 המדד

86.79 
     

 

 עבור ישראל פירוט מרכיבי המדד (1.2)

 (ימיםזמן ) פרוצדורה מס"ד
עלות 
)₪( 

 193 30 בדבר מצב הקרקע הגשת בקשה לרשות המקומית לקבלת מידע 1
 1,710 7 קבלת סקר קרקע ותמצית רישום קרקע מסוקר מוסמך 2
 42,556 135 קבלת היתר בנייה מהוועדה הרלוונטית לתכנון ובנייה 3
 0 7 קבלת דוח מודד מסוקר קרקעות מוסמך 4
 0 1 ביצוע בדיקת יציקות על ידי מעבדה מוסמכת 5
 0 1 עבדה מוסמכתביצוע בדיקות לצנרת על ידי מ 6
 0 1 ביצוע בדיקות למתקני סניטציה על ידי מעבדה מוסמכת 7

8 
  6, 5קבלת אישור מעבדה מוסמכת לתוכניות לשלבים 

 7-ו
1 0 

9 
הגשת בקשה לוועדה הרלוונטית לתכנון ובנייה לתעודת השלמת 

 בנייה
1 0 

 0 1 ביצוע ביקורת כיבוי אש מרשות הכבאות 10
 0 2 וי אש למבנה מרשות הכבאותקבלת אישור כיב 11

12 
ביצוע ביקורת גמר על ידי בא כוח הוועדה הרלוונטית לתכנון 

 ובנייה
1 0 

 0 7 קבלת תעודת השלמה לבנייה מהוועדה הרלוונטית לתכנון ובנייה 13
 0 7 קבלת היתר אכלוס מהוועדה הרלוונטית לתכנון ובנייה 14
 57,000 14 ביצוע חיבור למים וביוב 15

 101,459 209 סה"כ

 

  

                                              
 ( והם נכונים ליום פרסום הדוח באותה שנה.DFP -הנתונים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו ב 75
-. לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדידה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 76

DTF. 
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 ת התהליךאיכות בקר (1.3)

 ציון האיכות רכיב נמדד מס"ד
 של ישראל

 ציון מקס'

  -איכות חוקי הבנייה 1

  נגישות תקנות הבנייה, כולל קוד הבנייה, ותדירות
 עדכונם.

 .נגישות ופירוט של הדרישות למתן היתר בנייה 

2 2 

ת על בדיקת התכניו -איכות הבקרה טרם תחילת הבנייה 2
ידי מהנדס או אדריכל רשום אשר כלול בצוות האחראי על 

 אישור או סירוב ההיתר.
0 1 

  -איכות הבקרה במהלך הבנייה 3

 .הגדרה בחוק של בקרה במהלך הבנייה 

 .ביצוע בפועל של בקרות במהלך הבנייה 

2 3 

  -איכות הבקרה בתום הבנייה 4

  הגדרה בחוק של ביצוע בקרה על הבנייה בסיום
 בנייה )התאמת תכניות מאושרות למבנה קיים(.ה

 .ביצוע בפועל של בקרה בסיום הבנייה 

3 3 

איכות החבויות והכיסוי הביטוחי המבוצעות על ידי  5
  -המבצע

  הגדרה בחוק של האחראי על תקלות מהותיות
המתגלות במהלך השימוש ולא היו ניתנות לגילוי 

  במהלך הבנייה.

 בפועל על התקלות  הסמכות המקצועית האחראית
המהותיות המתגלות במהלך השימוש בבניין 

 )תקלות אשר לא היו ניתנות לגילוי במהלך הבנייה(.

2 2 

איכות בעלי המקצוע המבצעים בקרה על התכנון  6
  -והבנייה

  )הכשרה מקצועית של האדם )אדריכל או מהנדס
אשר בודק את התכניות להיתר )שנות ניסיון, תואר 

 יכות לאיגוד(.אקדמי והשתי

  )הכשרה מקצועית של האדם )אדריכל או מהנדס
אשר מבצע את הבדיקות במהלך הבנייה )שנות 

 ניסיון, תואר אקדמי והשתייכות לאיגוד(.

4 4 

 15 13 סה"כ
 

  



 155 
 

באינדיקטור איכות הבקרה, כמוצג  13-מדינות קיבלו ציון הגבוה מ 10יודגש כי בקרב כלל המדינות, רק 
, כלומר איכות 77ציוני המדינות הנמדדות בבנק העולמי עבור אינדקטור איכות הבקרהבגרף התפלגות 

 תהליך הבנייה בישראל מדורגת במקום גבוה.
 

 התפלגות ציוני איכות הבקרה של כלל המדינות הנמדדות בבנק העולמי
 

 

  

                                              
ה, מכיוון שאין למדינות אלו ניסיון מקצועי בתחום המדינות הנמדדות לא נמדד אינדיקטור ז 190מדינות מתוך  5 -ב 77

 איכות הבקרה.

15141312.51211.51110.5106-9.50-5.5
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ציון באיכות הבקרה על התהליך
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 2018השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "עושים עסקים" 

 דירוג המדד הכללי 

  SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-דד והציון המ

 

 

 דירוג לפי אינדיקטורים

בחלק זה מבוצעת השוואה של כל אינדיקטור במדד )מס' הפרוצדורות, משך הזמן, עלות התהליך ואיכות 

 .SHICהמדינות המובילות ומדינות ה 20הבקרה( אל מול 
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 מת התהליךמספר התהליכים הנדרשים להשל

 20להלן מוצג גרף המציג את מספר התהליכים הנדרשים להשלמת תהליך בנית מחסן בישראל אל מול 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה

 
 

 משך הזמן הנדרש להשלמת התהליך

 המדינות 20להלן מוצג גרף המציג את משך הזמן הנדרש להשלמת תהליך בנית מחסן בישראל אל מול 

 .SHIC-המובילות במדד הכללי ומדינות ה
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 עלות התהליך כאחוז מערך המחסן
המדינות  20להלן מוצג גרף המציג את עלות התהליך כאחוז מערך עלות בנית המחסן בישראל אל מול 

 .SHIC-המובילות במדד הכללי ומדינות ה

 
 

 איכות הבקרה על התהליך

המדינות המובילות במדד  20הבקרה על התהליך בישראל אל מול  להלן מוצג גרף המציג את ציון איכות

 .SHIC-הכללי ומדינות ה
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מיקום ישראל בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים ביחס ו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-דינות הומ
 11 15 התהליך להשלמת הנדרשים התהליכים מספר

 120 209 התהליך להשלמת הנדרש הזמן משך
 2 1.4 המחסן מערך כאחוז התהליך עלות

 11 13 התהליך על הבקרה איכות
 

 ניתן לראות כי מספר התהליכים ומשך הזמן של התהליך בישראל נמצאים הרבה מעל הממוצע.
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 בשנים האחרונות בתחום המדד רפורמות שבוצעו

 
במטרה לסייע בזיהוי תהליכים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד, נבחנו הרפורמות אשר בוצע 

של המדינה. תהליך זה כלל בחינה  DTF-לאורך השנים וזוהו השנים בהם התרחשו שיפורים ב 78במדינות

 .70 -הגבוה מ DTFשל מדינות בעלות 

 : DTF-ורמות שבוצעו ותרומתן לשיפור הלהלן פירוט המדינות, הרפ

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 הפחתת עלויות קבלת היתר בנייה 2.1 79.23 2017 79 צרפת

 מקוון OSS-שיפורים בתהליכים וב 3.06 81.75 2017 סינגפור

 OSS-שיפור היבטים תפעוליים ב 18.86 86.12 2013 טאיוון
 בנייהלהוצאת היתרי 

 

 נספחים. אה, רOne Stop Shop-להרחבה בנוגע לרפורמות העוסקות ב
 

  

                                              
טאיוואן, סינגפור והונג קונג, עקב  –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  ECDO-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 78

 (OECD -חברות ב SHIC -)יודגש כי כל מדינות ה SHIC -מיעוט רפורמות במדינות ה
 שאלא נמצא פירוט בנו 79
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 השגות בדבר ציון המדד

 השגות בדבר בסיס הנתונים ואופן חישוב דרוג ישראל (1)

 בנייה לא מוזכרת בדוח הבנק העולמי.התכנון וה לחוק 101ת תיקון רפורמ (1.1)

 בתולדות ביותר ותיותוהמשמע המקיפות הסטטוטוריות הרפורמות אחת הינה רפורמה זו
 ישיר המשך רפורמה זו, מהווה .1965 משנת בחקיקה מהותי שינוי שבמרכזה, ישראל מדינת
דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים  יישום מסקנות של מובהק ומימוש

ועדת זיילר(, שהוקמה בעקבות אסון ורסאי  ח"ומקומות המשמשים את הציבור )דו
 . 2001שהתרחש במאי 

 של מהותי לשיפור שיביאו הליכים , קרא לקדם2003 זיילר, שפורסם בדצמבר ועדת ח"דו
 בנייה תרבות פיתוח לקראת ההליכים ופישוט קיצור, ייעול תוך ישראל במדינת בנייה איכות

 כללים והציע ורסאי לאסון שהביא, הקיים המצב על מקיף הסבר כלל הועדה ח"דו .בישראל
 המידע טיוב, הרישוי הליכי שדרוג: לרבות, לנושא מערכתי פתרון להסדרת מפורטים
 המבנה ושינוי כשירויות הבנייה, הגדרת של הנדסי לתכן בקרה מכוני של הקמתם להיתר,

 של להקמתה הביא, הממשלה בפני שהוצג, זה ח"דו. הארגוני של ועדות התכנון והבנייה
 למימוש פרטניות הנחיות שיציעו עבודה צוותי ולהקמת ליישומו ממשלתית היגוי ועדת

 . הוועדה מסקנות

 בנושאים התמקדות תוך ח"הדו מסקנות את לקבל ישראל ממשלת החליטה 2006 בנובמבר
 :הבאים

 התקנים ושדרוג בנייה קוד של ניסוח לרבות ובנייה ברישוי הרגולציה ועדכון שיפור -
 ;בנושא

 ;ומובהקים נפרדים פרקים או חוקים לשני והבנייה התכנון הפרדת -

 ;והביצוע ההיתר בשלבי הבנייה תכן על איכותית לבקרה, בקרה מכוני הקמת -

 ;לציבור ובנייה רישוי בנושאי ואמין איכותי מידע של הנגשה -

 ;כנדרש פעולות ייחוד לרבות ובנייה תכנון בנושא הכשירויות שדרוג -

שר בכנסת ביום והבנייה שאו התכנון לחוק 101 תיקון במסגרת, לחוק הפכה אשר, הרפורמה
 רחבה ציבורית אחריות מתוך המּונעת, ומבוססת שנים ארוכת עבודה , הינה18/03/2014

 איכות לשיפור מצד אחד לקיצור לוחות הזמנים לקבלת היתר בניה ומצד שני ושואפת
 . ישראל במדינת הכוללת הבנייה

 העולמי: הרפורמה כוללת שני שינויים עיקריים הנוגעים לשינוי בדרוג המדד בבנק

 :ומקווןהפיכת הליך קבלת מידע להיתר בנייה והיתר בנייה לאחיד  (1.1.1)

להגשת בקשות  ארצית מקוונת מינהל התכנון וממשל זמין פיתחו מערכת כלל
" גרמושקה"בנייה, אשר מחליפה את ה מידע להיתר ולהגשת בקשות להיתרי

 '.מערכת זו נקראת 'רישוי זמין .ניירות גבי על המודפסת, ההיסטורית

 משיפור כחלק, והבנייה התכנון לחוק 101 לתיקון בהתאם פותחה המערכת
, והבנייה הרישוי תהליכי לשיפור יעיל כלי משמשת היא. והבנייה הרישוי תהליכי
 כן כמו מיותרות. ובירוקרטיה מגבלות הסרת ומאפשרת והאחדתם הסדרתם
 ולגופים המקצוע לאיש, לאזרח השירות את ומשפרת תהליכים מקצרת המערכת
 אחיד ארצי מקוון הליך החלת ידי על השאר בין, הרישוי בהליכי חלק הלוקחים
  .מתקדמים וארכוב מעקב ניהול, ושקוף
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 נוספים גופים וכן הרישוי רשויות את, הבקשות עורכי ציבור את משמשת המערכת
 מהגשת החל, הבנייה עבודות של והביצוע הבנייה רישוי שלבי בכל אותם ומלווה
, בנייה היתר וקבלת בנייה להיתר בקשה דרך, מידע תיק וקבלת מידע לתיק הבקש
 .גמר תעודת לקבלת ועד – הביצוע שלבי על ובקרה ניהול

 גורמים, המקומיות ביניהם, הועדות שונים, ורשויות לגופים מתממשקת המערכת
 משרד, החשמל חברת, הסביבה להגנת המשרד, העתיקות רשות) מידע מוסרי

 הארצית הרשות, האזרחית התעופה רשות, העורף פיקוד, הכפר ופיתוח החקלאות
 לרשם, והאדריכלים המהנדסים לרשם, המקרקעין לרשם(, ועוד והצלה לכבאות

ועתידה להתממשק  ישראל מקרקעי לרשות התשלומים, לשרת, ההנדסאים
 מקומיות תכניות להגשת מחייב נוהל -לתוכנית  אחיד ת )מבנה"למערכת מבא

 ברמה ומחוזיות לאומיות תשתיות, ארציות תכניות לרבות(, ע"תב) רטותומפו
 .בהמשך נוספים ולגופים מפורטת(

המערכת קוצבת בזמן את מתן התשובה של הגורמים המשתתפים בתהליך 
ומתריעה בפניהם כי אם לא תינתן התשובה במועד יתקדמו בתהליך גם ללא 

 .מקצרת את התהליך שהיה בעברהתייחסותם. בכך 

של הבנק העולמי לתהליך  Doing Business -בשלב זה אין התייחסות בדוח ה
 המקוון בישראל.

 הקמת מכוני בקרה (1.1.2)

 של וביצוע תכן ולאשר הנדסית בקרה לערוך המוסמך מקצועי גוף הינו בקרה מכון
 .והבנייה התכנון לחוק 101תיקון  פ"ע, הבנייה

 לקום העתידים הבקרה מכוני ,מבנים בקרת לביצוע המוסמכים מקצועיים כגופים
 בקרה ויבצעו הבניין של ומערכתית כוללנית ראיה מתוך יפעלו, 80 2018במהלך 
 יעדים לשני מענה הבקרה מכוני נותנים זה באופן. התכן תחומי כל על כוללת
 :כאמור, הממשלה שהציבה מרכזיים

 הבנוי במרחב מסיכונים הציבור על ההגנה שיפור -בנייה  כשלי מניעת -
 בעלויות וחסכון ורכוש גוף נזקי צמצום שמשמעותה, בנייה ליקויי הפחתתו
 .הבנייה איכות שיפור ידי על

  .One Stop Shop כ הבקרה מכון – והשרות הרישוי מתן תהליך שיפור -

 בשלב הראשון, פעולת מכוני הבקרה לא תחול על העסקים בישראל.

ביצוע חיבור למים מדד זה הינה 'הפרוצדורה האחרונה ברשימת הפרוצדורות של ישראל ב (1.2)
'. הנתונים עבור פרוצדורה זו נבדקו אל מול חברת מקורות. בפועל, קיימים תאגידי וביוב

מכיוון שבמדד זה סיפור המקרה בוחן הקמת  .והעלויות ביניהם משתנות בישראלמים וביוב 
 .מחסן חדש בתל אביב יש לבחון את העלויות אל מול תאגיד המים 'מי אביבים'

במדדי בקרת ) איכות הבקרה טרם תחילת הבנייהברכיב בכדי לקבל את הניקוד המקסימלי  (1.3)
על ידי מהנדס או אדריכל רשום אשר כלול  תבוצע 'בדיקת התכניות(, נדרש כי האיכות

רשות הרישוי, שלב זה מבוצע על ידי . בפועל, בצוות האחראי על אישור או סירוב ההיתר'
שהוא  הכוללת בתוכה את יו"ר הוועדה ומהנדס הוועדה ,"ועדת השניים"הנקראת גם 

 .יםהנדרש ניםעונה על הקריטריואדריכל או מהנדס. הרכב זה 

 

                                              
מכונים ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות והם נמצאים בשלבים מתקדמים לקראת  4הוסמכו  2017נכון לאוקטובר  80

 האוצר שר מאת קבלת רישיון
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שבוצע. לקראת העברת ההערות לבנק העולמי  הראשוני יצוין כי מדובר בהצעה בלבד על סמך הניתוח

ם עם הגורמים תושלם ותדויק הבחינה המקצועית והמשפטית של כלל הנושאים הנסקרים בתיאו
 הרלוונטיים במשרדי הממשלה.

 
 
 

 תיקוף נתונים
 אל מול: בוצעההשגות תיקוף הנתונים לחלק 

 ארגון תפקיד שם הגורם מס"ד

 שירי ברנד 1
יו"ר הועדה המחוזית מחוז 

 מרכז
 משרד האוצר



  

 נספחים

ם האחרונות    אשר בוצעו בשני One Stop Shop (OSS)להלן פירוט לגבי רפורמות מרכזיות בתחום 
 ואשר תרמו לשיפור מדד הוצאת היתר בנייה:

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 מקוון OSS-שיפורים בתהליכים וב 3.06 81.75 2017 81סינגפור

ן. החברה ממלאה טופס מקוון ומגישה מקוו מתבצעת באופןהבקשה לאישור רשות הפיתוח  .1
 תכניות במערכת.

  בקשה באמצעות דואר אלקטרוני והודעת טקסט על סטאטוס הבקשה.יידוע מבקש ה .2

 מבצעים פיקוח על רמת הנתונים הנמצאים במערכת הממוחשבת. .3

 חברתהמסופק על ידי  One Stop Shopבאמצעות שירות  מיושםחיבור למים וביוב  .4

Singapore Power  חיבור חדש תוך ביצוע )חברה מופרטת(. התשתית הקיימת מאפשרת
 . שבוע

 תוך שבוע.ומבוצעת חברת החשמל הסינגפורית מוגשת לחשמל חיבור לבקשה עבור  .5

ניתן לבקש אישור סופי טרם השלמת עבודות הבנייה. אישור זה נשלח באופן מקוון באמצעות  .6
  רשת פנימית.

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 OSS-וליים בשיפור היבטים תפע 18.86 86.12 2013 82טאיוון
 להוצאת היתרי בנייה

 אשר מפעילה הממשלה.  One Stop Shop במרכז תהיתר בנייה מתבצעלבקשה הגשת  .1

לא כל הבקשות להיתר נמצאות בסמכות המרכז, אך המרכז מסייע למגיש הבקשה במעבר  .2
 לערוץ המתאים לטיפול בבקשה.

המוגשים, הבקשה אם הבקשה להיתר נמצאת בסמכות המרכז, מתבצע אימות למסמכים  .3
 מקבלת מספר תיק ונשלח למבקש הבקשה פקס עם דרישת תשלום אגרה.

לאחר השלמת כל המסמכים המרכז מפיץ את הבקשה למשרדים הרלוונטיים )מחלקת עבודות  .4
ציבוריות, מחלקת מערכות תחבורה מהירה, מחלקת פיתוח עירוני וכדומה( לטובת היוועצות 

 משותפת. 

בדרישות מודיעים למבקש הבקשה כי ניתן לתקן את הבקשה, אך אם הבקשה אינה עומדת  .5
 ישנה אינטראקציה אחת בלבד.

 לאחר ביצוע כל התיקונים ניתן היתר בנייה ומשלמים את אגרות הבנייה. .6

טופס סיום ואת כל האישורים הנדרשים  One Stop Shop בסיום הבנייה יש להגיש למרכז .7
 בכדי לקבל אישור על הבנייה.

. המרכז מעביר את One Stop Shop זה, מגישים בקשה לאישור תפוסה במרכזלאחר שלב  .8
 הבקשה למחלקות הרלוונטיות לטובת בדיקה סופית משותפת.

 ממונה המרכז מאשר ומנפיק את אישור התפוסה. .9

 לאחר מכן, המרכז מעביר את כל התיעוד למשרד מינהל המקרקעין. .10
 

                                              
81 permits-construction-with-gbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore/dealinghttp://www.doin 
82 -construction-with-ina/dealingch-http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/taiwan

permits  

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore/dealing-with-construction-permits
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/taiwan-china/dealing-with-construction-permits
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/taiwan-china/dealing-with-construction-permits
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/taiwan-china/dealing-with-construction-permits
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 Getting Electricity חיבור לחשמל –מדד 
 

 לליכ

 
 בכנסת אושר אשר 1996 -ו"התשנ, החשמל משק חוק מתוקף חשמל הוקמה-ציבוריים לשירותים הרשות
 .1996 במרץ 21 ביום

 :תחומים בשני חשמל לאספקת רישיון בעלי של פעילותם על ולפקח להסדיר הוסמכה הרשות

 .חשמל אספקת לשירותי התעריפים ועדכון קביעה -

 בעלי של חובותיהם מלוי על לפקוח הניתנים השירותים כותואי רמה, לטיב מידה אמות קביעת -
 .זה בתחום רישיון

 לכל אותו ומספקת חשמל המייצרת, מונופול, וציבורית ממשלתית חברה הינה לישראל החשמל חברת
 בישראל. המשק מגזרי

 אספקת לצורך( החשמל חברת, כלל בדרך) השירות ספק שמבצע עבודה חיבור לרשת החשמל הינו
 חלוקה המאפשרים אחרים ואביזרים מונים ארון מוליכים, התקנת כוללת זו עבודה. שוטפת למתקן חשמל
 מקצועיות בדיקות השירות ספק ידי על מתבצעות למתקן, חשמל טרם אספקת העבודה, בסיום. חשמל של

 סיום עם. בחוק הקבועות הבטיחות דרישות בכל עומד חשמל לקבל העומד שהמתקן המבטיחות
 אותו את לעבור ונדרשת, לרשת חיבור היא גם נחשבת קיים חיבור הגדלת. חשמל מונה מותקן תהבדיקו
 .תהליך

 ידו על הנדרשת בכמות לצרכן חשמלית אנרגיה אספקת כיכולת מוגדרת, לצרכן החשמל אספקת אמינות
 ורייצ במערך שתחילתה החשמל זרימת בשרשרת חשוב נדבך מהווה, האספקה אמינות .נתון רגע בכל

 חיבור בנקודת וסיומה נמוך מתח וקווי גבוה מתח קווי, ועליון על מתח בקווי החשמל רשת דרך החשמל
 .לרשת יצרן/הצרכן של הפרטי המתקן

 הטמנת, מתח קווי אורך קיצור: אספקה אמינות לשיפור רבים משאבים שנה מדי מושקעים החשמל ברשת
 מנת על הננקטות הפעולה מדרכי חלק הנם חי מתח תחת ועבודה גיזום, מונעת תחזוקה, בקרקע קווים
 .האספקה אמינות את לשפר
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 מתודולוגיה

 

 אינדיקטורים: 4באמצעות  Getting Electricityהבנק העולמי בוחן את 

 מספר ההליכים לקבלת חיבור לחשמל (1)

 הזמן הנדרש להשלמת ההליך (2)

 עלות נדרשת להשלמת ההליך  (3)

 תעריפיםאמינות אספקת החשמל ושקיפות מדד ה (4)

 
מחסן, חיבור  -מאפיינים: הנכס הנמדד  3 -בכדי לייצר אחידות במדידה, הונחו מספר הנחות ביחס ל

 החשמל והצריכה החודשית:
 

 מחסן -הנכס הנמדד 
 הנחה מס'
 המחסן בבעלות יזם מקומי 1
 המחסן ממוקם בעיר העסקים הגדולה במשק, דהיינו, תל אביב 2
 ימים מחסנים דומים ובמקום ללא אילוצים פיזייםהמחסן ממוקם באזור בו קי 3
 מבנה חדש המחובר לחשמל בפעם הראשונה 4
 מ"ר 1,300.6קומות )מעל קרקע(, בעל שטח כולל של  2המחסן בעל  5
 מ"ר 929המחסן בנוי על שטח של  6
 המחסן משמש לאחסון סחורות 7

 
 חיבור לחשמל

 הנחה מס'
 חיבור קבוע לחשמל 1
 הספק ומקדם kVA 140 עם קיבולת של Yבצורת  חוטים ארבעה בעל, פאזי לתת חיבור 2

 kVA 1  =kW 1 כאשר, 1 של

קרקעי,  מטר. חיבור לרשת חלוקה במתח נמוך או בינוני, עילי או תת 150חיבור באורך של  3
 בהתאם לרשת הנפוצה באזור בו נמצא המחסן

מטרים )בחפירה או  10יש באורך החיבור לחשמל מחייב עבודות הכרוכות בחציית כב 4
בקווי מתח עיליים( המתבצעות על קרקע ציבורית. למחסן קיימת גישה לכביש ולכן אין 

 חציית רכוש פרטי של בעלים אחרים
 החיבור אינו דורש עבודה להתקנת חיווט פנימי במחסן 5
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 צריכת חשמל חודשית
 הנחה מס'
שעות ביום(, כאשר הציוד  8) 17:00עד  09:00ימים בחודש בין השעות  30המחסן פועל  1

 מהקיבולת בממוצע ואין הפסקות חשמל 80%-מנוצל ב
 קוט"ש 112קוט"ש והצריכה השעתית הינה  26,880צריכת החשמל החודשית הינה  2
התעריפים המשמשים לטובת חישוב מחיר צריכת החשמל עבור המחסן הם תעריפי חודש  3

 (2017מרץ של השנה הנוכחית )
 

 מרכיבי האינדיקטורים

 תהליכים לקבלת חיבור לחשמל (1)

תהליך מוגדר כאינטראקציה בין עובדי החברה או החשמלאי המוסמך של החברה או מהנדס 
החשמל של החברה מול כל הגורמים הרשמיים במדינה הנוגעים לנושא כגון: ספק החשמל, 

השלים את השירות בו, חברות חשמל, משרדי ממשלה ורשויות מקומיות. תהליך שכדי ל
 מתקיימת אינטראקציה עם מחלקות שונות באותו ארגון יספר כתהליכים נפרדים.
 אינטראקציות המבוצעות בנושא החיווט הפנימי במחסן אינן נספרות כתהליכים.

 זמן להשלמת התהליך (2)

 זמן נמדד בימים קלנדריים. 
  .אחד יום הוא תהליך כל עבור הנדרש המינימלי הזמן

ם יכולים להתרחש בו זמנית, אך אינם יכולים להתחיל באותו היום )יתחילו בימים תהליכי
 עוקבים(.
. דיחוי שבאחריותה ללא תהליך כל להשלים ומחויבת זמן מבזבזת אינה החברה כי היא ההנחה
 . אינו נספר מידע אוספת החברה שבו הזמן

 .התהליך ואת לחשמל החיבור דרישות יודעת מראש את כל החברה כי היא ההנחה

 עלות (3)

 הרשמיות הכרוכות והעלויות העמלות כל. מע"מ וללא לנפש מההכנסה נמדדת כאחוז העלות
 אישורים לקבלת הקשורות אלה לרבות, מחושבות לחשמל מחסן לחיבור הליכים בהשלמת
 . תשלום פיקדון וכדומה, להתקשרות בקשות, מרשויות
 שוחד. כוללת אינה העלות

 .$83 ארה"ב 36,190עומדת על ההכנסה לנפש בישראל 

 אמינות אספקת החשמל והשקיפות של מדד התעריפים (4)

 איכותי מידע גם כמו, החשמל הפסקות ותדירות משך לגבי כמותיים נתונים מרכז אינדיקטור זה
, החשמל אספקת והחזרת חשמל הפסקות לניטור החשמל חברת ידי על המופעלים המנגנונים על
 של ונגישות שקיפות, חשמל הפסקות לגבי הרגולטור לבין מלהחש חברת בין הדיווח יחסי

 הפסקות את להגביל שמטרתה כספית הרתעה בפני ניצבת החשמל חברת והאם תעריפים
 ממכסה חורגות החשמל הפסקות כאשר קנסות תשלום או לקוחות לפיצוי דרישה כגון) החשמל
 (.מסוימת
 אספקת של יותר גבוהה אמינות על עידיםמ יותר הגבוהים הערכים כאשר, 8-ל 0 בין נע המדד

 . התעריפים של יותר גדולה ושקיפות החשמל

                                              
 .2018מתוך דוח 'עושים עסקים'  83



 168 
 

 במדד משתמשים בשני פרמטרים למדידת הפסקות חשמל:

- SAIDI (System Average Interruption Duration Index )- הכולל הזמן משך 
  שירות. המקבל לקוח כל עבור שנה במהלך חשמל הפסקות של הממוצע

- SAIFI (System Average Interruption Frequency Index( - הממוצע המספר 
 . בשנה הלקוח שחווה חשמל הפסקות של

 תשתית מחברות נאספים SAIFI-ו SAIDI בנושא( קלנדרית מלאה לאורך שנה) השנתיים הנתונים

 עומס )ניתוק השלת כוללות SAIFI והערכת SAIDI הערכת. לאומיים ומרגולטורים חשמל חלוקת
 זמני באופן הביקוש את לספק יכולת ואי החשמל מערכת על יתר עומס של במקרים החשמל מקווי לקח
 .מתמשך( או

של כל אחד מארבעת  DTF -הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חישוב של ממוצע פשוט ל
 , כמוצג בתרשים להלן: 25%האינדיקטורים, כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 
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 החשמלמחיר 
 נתון זה אינו מחושב במדד, אך הוא נאסף ומפורסם באתר.

 לקוט"ש. ב"בסנט ארה נמדד החשמל מחיר
 סנט ארה"ב לקוט"ש. 12.6בישראל מחיר החשמל עומד על 

 

 SHIC-המדינות המובילות ובמדינות ה 20-השוואת מחיר החשמל ב תלהלן מוצג

 
 ע.ניתן לראות כי המחיר לקוט"ש בישראל נמוך מהממוצ
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 דרוג ישראל במדד 

 

 דירוג ישראל (1)

 84המדד של ישראל דירוג (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018  מדד / שנה
 91 103 109 91 71 77 ציון המדד

DTF  75.20 75.20 68.96 71.11 -85 -3 

 אספקת אמינות -נובעת מהכנסה של אינדיקטור נוסף  2016העלייה בציון המדד בשנת )*( 
( בהמשך(. השיפור הנוסף 1.3התעריפים )כמפורט בסעיף ) מדד של ותהחשמל והשקיפ

 .7 -ל 5נובע מהשיפור באינדיקטור זה מציון  2017בשנת 
 

 של ישראל פירוט מרכיבי המדד (1.2)

זמן )ימים  )*(הליך  מס'
 קלנדריים(

 )₪(עלות 

 הגשת בקשה לחברת החשמל והמתנה להערכה ראשונית 1
, בפקס, הטלפון באמצעות גישלה ניתן חשמל לחיבור הבקשה את

: לכלול צריכה הבקשה. החשמל חברת במשרדי פיזית או בדואר
 מפרט, הנדרש החשמל חיבור לגבי מדויק מידע, בנייה היתר
 .בקשת החשמל ותאריך העסק של ייעודו, הבניין מיקום, המבנה
 חברת תציין, לחיבור בנוגע מהלקוח החיוני המידע כל קבלת לאחר

 החשמל חברת, בנוסף. הצפויות כת גובה העלויותהער את החשמל
 ההערכה הראשונית מעלויות 10%חשבון לתשלום על סך  תצרף
 "(.מקדמה)"

11 0 

המתנה להשלמת התיאום הטכני של החיבור לחשמל על ידי חברת  2
 חשמל
החיבור  תכנון את להתחיל מנת על המקדמה ישלם את הלקוח

 לאחר. בחברת חשמל או בבנק לבצע ניתן את התשלום. המבוקש
 התיאום ועובדת על הזמנה תיק פותחת החשמל חברת, התשלום
 .הטכני
 הלקוח בין בכתב הסכם ייחתם הטכני, התיאום השלמת לאחר
 כולל לוח זמנים, לתהליך עבודות החיבור בנוגע החשמל לחברת
הסכם זה כולל גם אחריות שני הצדדים ואת הערכה . ועלויות

 .הסופית של העלות
 70% חשבון עבור ללקוח שולחת החשמל חברת, זה בסיום תהליך

 .מהערכה הסופית

30 0 

 המתנה וביצוע ביקורת במחסן על ידי חברת חשמל 3
במהלך שלב התיאום הטכני נדרשת ביקורת חיצונית הנערכת על 

 ידי חברת חשמל. נציגות של הלקוח נדרשת.

3 0 

                                              
 ( והם נכונים ליום פרסום הדוח באותה שנה.DFP -הנתונים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו ב 84
-ול מדד ה. לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדידה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מ2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 85

DTF. 
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זמן )ימים  )*(הליך  מס'
 קלנדריים(

 )₪(עלות 

 החשמל ברתח על ידי חיצוניות עבודות להשלמת המתנה 4
 כדי( המקדמה בניכוי) מההערכה הסופית 70% ישלם הלקוח
. השלמתן עם ואת יתר התשלום, החיצוניות, בעבודות להתחיל
 הרשות ידי על שנקבעו החיבור דמי עבור רק משלם הלקוח

 . חשמל - ציבוריים לשירותים
 .החשמל חברת חשבון מתבצעות על הנוספות העבודות כל

 .הזמינה היחידה האפשרות הוא קרקעי תת חיבור

60 19,438.6 

 חשמל לאספקת היתר קבלת 5
 לפני שמתחילים להזרים חשמל, הלקוח, בשלב מסוים בתהליך

 לחוק א157לסעיף  בהתאם חשמל לאספקת אישור לקבל חייב
 יכולה אינה החשמל חברת .1965 – ה"תשכ, והבניה התכנון
לתכנון  יתהמקומ הועדה. זה אישור ללא חשמל לספק להתחיל
 להיתר הלקוח תואם של השטח הבנוי תנפיק אישור באם ובנייה

מלווה  מטעם הלקוח אדריכל ידי על תוגש הבקשה. הבנייה הקיים
 התכנון בתקנות נמצאים לבקשה הרלוונטיים הטפסים. בתצהיר
 א"התשמ(, וטלפון מים, חשמל שירותי לאספקת אישורים) והבניה

 החיבור עבודות השלמת לפני אישור את לבקש ניתן. 1981 -
 .החיצוניות

20 0 

 מונה חשמל וחיבור התקנה, פנימי חיווט בדיקת לקבלת המתנה 6
 סופי

בודק מוסמך של חברת  ידי על הפנימי החיווט של נדרשת בדיקה
חשמל. חשמלאי מורשה יגיש את תכניות החיווט הפנימי לחברת 

 טרם ימיבדיקת החיווט הפנ את לבקש רשאי החשמלאי. החשמל
שמיד  כך, החשמל חברת של החיצוניות החיבור עבודות השלמת

 נוכח חייב להיות החשמלאי. הפנימית עם סיומן, תבוצע הבדיקה
 .בדיקה זו במהלך

 יום באותו המונה את יתקין הבוחן, הפנימי בחיווט בעיה אין אם
 .הסופי החיבור ויושלם

1 464.35 

 19,902.95 102 סה"כ 
אינם  5ושלב  3בתהליך מתרחשים במקביל ולכן הזמנים של שלב  5-ו 4ושלבים  3-ו 2שלבים  )*(

 .4-ו 2נספרים, אלא מגולמים בתוך מספר הימים של שלב 

 

 אמינות אספקת החשמל והשקיפות של מדד התעריפים (1.3)

 ציון תשובה מדד / שאלה
 7  אמינות אספקת החשמל והשקיפות של מדד התעריפים

 החשמל ותדירותן ללקוח לשנהמשך כולל של הפסקות 
(0-3) 

 2 

  1.7 (SAIDI)מדד משך הפסקות החשמל הממוצע של המערכת 

  1.9 (SAIFI)מדד תדירות הפסקות החשמל הממוצעת של המערכת 

המחושב עבור המדדים ( בדקות)מהו זמן ההפסקה המינימאלי 

SAIDI / SAIFI 

1  
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 ציון תשובה מדד / שאלה
 1  (0-1מנגנונים לניטור הפסקות חשמל )

תשתיות חלוקת החשמל משתמשות בכלים אוטומטיים לניטור האם 
 ?הפסקות חשמל

  כן

 1  (0-1מנגנונים להחזרת אספקת החשמל )
האם תשתיות חלוקת החשמל משתמשות בכלים אוטומטיים 

 ?להחזרת אספקת החשמל
  כן

 1  (0-1ניטור רגולטורי )
מפקח על  –כלומר גוף נפרד מחברת החשמל  –האם רגולטור 

 ?צועי חברת החשמל לגבי אמינות האספקהבי
  כן

 הרתעות כספיות שמטרתן להגביל את הפסקות החשמל
(0-1) 

 1 

האם חברת החשמל משלמת פיצוי ללקוחות או משלמת קנסות 
אם הפסקות החשמל חורגות ממכסה ( או שניהם)לרגולטור 
 ?מסוימת

  כן

 1  (0-1הודעה על תעריפים ועל שינויים בתעריף )
  כן ?התעריפים התקפים זמינים באינטרנט האם

האם הלקוחות מקבלים הודעה על השינוי בתעריף לפני מחזור 
 ?החיוב

  כן

 
באינדיקטור אמינות אספקת החשמל  7-מדינות קיבלו ציון הגבוה מ 28יודגש כי בקרב כלל המדינות, 

דות בבנק העולמי עבור והשקיפות של מדד התעריפים, כמוצג בגרף התפלגות ציוני המדינות הנמד
, כלומר אמינות אספקת החשמל 86 אינדיקטור אמינות אספקת החשמל והשקיפות של מדד התעריפים

 בישראל מדורג במקום גבוה.
 

התפלגות ציוני אמינות אספקת החשמל והשקיפות של מדד התעריפים של כלל המדינות הנמדדות 
 בבנק העולמי

 
 
 
 
 

                                              
 המדינות הנמדדות לא נמדד אינדיקטור זה, מכיוון שאין למדינות אלו ניסיון בתחום. 190מדינות מתוך  4 -ב 86



 173 
 

 2018עושים עסקים" השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "

 דירוג המדד הכללי

 SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-ציון המדד וה

 
 

 דירוג לפי אינדיקטורים

 
בחלק זה מבוצעת השוואה של כל פרמטר )מספר הליכים לקבלת חיבור חשמל, זמן נדרש להשלמת 

יפות של מדד התעריפים( אל מול ההליך, עלות נדרשת להשלמת ההליך, אמינות אספקת החשמל והשק

 .SHICהמדינות המובילות ומדינות ה 20
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 מספר התהליכים הנדרשים לקבלת חיבור חשמל קבוע
להלן מוצג גרף המציג את מספר התהליכים הנדרשים לקבלת חיבור חשמל חדש עבור מחסן בישראל 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20אל מול 

 
 

 משך הזמן הנדרש לקבלת חיבור חשמל קבוע

 20להלן מוצג גרף המציג את משך הזמן הנדרש לקבלת חיבור חשמל חדש עבור מחסן בישראל אל מול 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה
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 עלות התהליך כאחוז מערך המחסן
המדינות  20ך עלות בנית המחסן בישראל אל מול להלן מוצג גרף המציג את עלות התהליך כאחוז מער

 .SHIC-המובילות במדד הכללי ומדינות ה

 
 

 אמינות אספקת החשמל והשקיפות של מדד התעריפים

להלן מוצג גרף המציג את ציון אמינות אספקת החשמל והשקיפות של מדד התעריפים בישראל אל מול 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20
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מיקום ישראל בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים ביחס ו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה
 חשמל חיבור לקבלת הנדרשים התהליכים מספר

 קבוע
6 4 

 71 102 קבוע חשמל חיבור לתלקב הנדרש הזמן משך
 72 14.1 עלות התהליך כאחוז מערך המחסן

אמינות אספקת החשמל והשקיפות של מדד 
 התעריפים

7 7 

 
 ניתן לראות כי מספר התהליכים ומשך הזמן של התהליך בישראל נמצאים הרבה מעל הממוצע.
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 רפורמות שבוצעו בשנים האחרונות בתחום המדד

 
תהליכים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד חיבור לחשמל, נבחנו נתוני  במטרה לסייע בזיהוי

של המדינה. עבור שנים אלה  DTF-לאורך השנים וזוהו השנים בהם התרחשו שיפורים ב 87המדינות
 נעשתה סקירה של הרפורמות הרלוונטיות שבוצעו.

 : DTF-להלן פירוט המדינות, הרפורמות שבוצעו ותרומתן לשיפור ה

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 3.12 90.58 2017 נורבגיה
הפחתת זמן העבודות של חיבור לחשמל 

ל הצורך באישור חפירה וביטעל ידי 
 תלעבודות חיבור חיצוניו

 1.2 81.35 2017 פולין
הזמן הדרוש לאישור בקשות הפחתת 

 לחיבור חשמל

 4.57 85.27 2018 איטליה
גשת הבקשה לחיבור ה תהליך ייעול
 החיצונית העבודה זמן והפחתת חשמל
 המונה והתקנת

 2.67 70.99 2018 מקסיקו

 ידי על החשמל אספקת שיפור אמינות
 מתח רשת הרחבת, חכמים מונים התקנת
חדשה לשליטה  מערכת והפעלת בינוני

 מרחוק באספקת החשמל

 
 נספח א'. אהרלהרחבה בנוגע לרפורמות 

 

 

  

                                              
טאיוואן, סינגפור והונג קונג, עקב  –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  ECDO-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 87

 (OECD -חברות ב SHIC -כל מדינות ה )יודגש כי SHIC -מיעוט רפורמות במדינות ה
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 ן המדדהשגות בדבר ציו

 השגות בדבר בסיס הנתונים ואופן חישוב דרוג ישראל (1)

בוצעה בחינה של משכי התהליך אל מול חברת חשמל. להלן מוצגים משכי התהליך  (1.1)
 המבוצעים בפועל:

מס' הימים  שלב מס"ד
שמופיע בדוח 
 הבנק העולמי

מס' ימים בפועל 
לפי דיווח חברת 

 (1)חשמל 
רכה הגשת בקשה לחברת החשמל והמתנה להע 1

 ראשונית

11 4 

המתנה להשלמת התיאום הטכני של החיבור לחשמל  2
 על ידי חברת חשמל

30 (2) 19 

 (3) - 3 המתנה וביצוע ביקורת במחסן על ידי חברת חשמל 3

 חברת על ידי חיצוניות עבודות להשלמת המתנה 4
 החשמל

60 (2) 18 

 20 20 חשמל לאספקת היתר קבלת 5
מונה חשמל  התקנה, פנימי וטחיו בדיקת לקבלת המתנה 6

 סופי וחיבור

1 1 

 44 102 סה"כ
מקרים העונים על סיפור המקרה של הבנק העולמי. נתונים אלו  7הנתונים נגזרו מתוך  (1)

יוצאים מתוך נקודת ההנחה הזהה לזו של הבנק העולמי. נקודה זו אומרת כי הלקוח אינו 
 ר ככל שניתן. גורם מעכב בתהליך ורצונו לסיים את התהליך מה

 חיבורים בפרק המידה אמות בספר המופיעים לביצוע הזמנים הנתונים נגזרו מתוך לוחות( 2)
החשמל של רשות החשמל שהיא הרגולטור של חברת חשמל. בפועל, מספר הימים  לרשת

 נמוך יותר.
 .2שלב זה אינו שלב נפרד אלא חלק משלב ( 3)

 ימים. 58ור של ניתן לראות כי לפי מדידה בפועל קיים קיצ

מערכת דיגיטלית בנושא הזמנות באתר  נמצאת בשלבים סופיים של בנייתחברת החשמל  (1.2)
חות החברה  לצפות בהזמנות הפתוחות ולקמערכת זו תאפשר ל האינטרנט של החברה.

)לרבות סטטוס ההזמנה( ולבצע מגוון  לקבל מידע עדכני לגבי כל הזמנה והזמנה שלהם,
 קיים ת חיבוריקבד ה כגון: פתיחת הזמנות חדשות לחיבור חדש,פעולות נוספות בתחום ז

בנושא עם נציגי החברה הרלוונטיים התכתבות  ההזמנות,תשלום מקוון על  ,ובדיקת מתקן
 . טיפול בהזמנתם ועוד

 מערכת זו תייעל, תפשט ותייצר שקיפות עבור העסקים בישראל בנושא חיבור לחשמל.

 

 נק העולמי לקביעת המדדהשגות בדבר המתודולוגיה של הב (2)

, פאזי תלת קבוע בחיבור, היתר בין, אופיין העולמי הבנק ידי על שהוגדר כפי החיבור (2.1)

 70 החשמל צריכת, בינוני/נמוך במתח' מ 150 אורך, Y כבלי 4, א"קו 140 של בהספק
 בעייתי זה חיבור. ועוד במדינה )ת"א( ביותר הגדולה העסקים בעיר הוא המקום, ש"קווט
 מסוג חיבורים של בודד במספר מדובר בישראל החשמל שבמשק משום ידה בישראל,למד
, לפיכך חיבורים מסוג זה. 7לדוגמא, מדובר על  2016שנה. בשנת  מדי המבוצעים זה
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 המסחריים החיבורים מרבית את מייצג אינו, העולמי הבנק של הדוח נסמך עליו החיבור
 במדינה שהם מסוג שונה. בפועל המתבצעים

 
 

שבוצע. לקראת העברת ההערות לבנק העולמי  הראשוני יצוין כי מדובר בהצעה בלבד על סמך הניתוח
תושלם ותדויק הבחינה המקצועית והמשפטית של כלל הנושאים הנסקרים בתיאום עם הגורמים 

 הרלוונטיים במשרדי הממשלה.
 



 180 
 

 נספחים

 רפורמות מרכזיות -נספח א' 
זיות אשר בוצעו בשנים האחרונות ואשר תרמו לשיפור מדד חיבור להלן פירוט לגבי רפורמות מרכ

 לחשמל:

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

הגשת הבקשה לחיבור  תהליך ייעול 4.57 85.27 2018 איטליה
 החיצונית העבודה זמן והפחתת חשמל
 המונה והתקנת

 חשמל. והזרמת מונה התקנת, מרשות החשמל חיצוניות עבודות תהליך השגת 
 המקומית מהרשות הכביש לעבודות הדרושים האישורים את מקבל מבקש השירות

 .חיצוניות חיבור עבודות ומבצע המוסמכת

 .כל הציוד מסופק ומנוהל ע"י רשות החשמל 

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 קתאספ של האמינות את שיפרה 2.67 70.99 2018 מקסיקו
, חכמים מונים התקנת ידי על החשמל
 והפעלת בינוני מתח רשת הרחבת
חדשה לשליטה מרחוק  מערכת

 באספקת החשמל

 על נעשה החיווט כי לבדוק אחראית אשר חברה ידי על נעשה הפנימיים החיווט מתקני של הניטור
 .המקסיקניים הסטנדרטים פי
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 מדד אמינות אספקת חשמל -נספח ב' 
 )ציון מרבי(: 8ינות בהן מדד האמינות הוא רשימת המד

 מדינה

מדד משך הפסקות 
החשמל הממוצע 
של המערכת 

(SAIDI) 

מדד תדירות 
הפסקות החשמל 
הממוצעת של 
המערכת 

(SAIFI) 

מהו זמן ההפסקה 
המינימאלי )בדקות( 
המחושב עבור 

 / SAIDIהמדדים 

SAIFI 

 5 0.1 0.1 קוריאה

 1 0.2 0.4 קונג-הונג

 5 0.1 0.3 ניו יורק

 3 0.2 0.3 בריטניה

 3 0.5 0.6 שוודיה

 5 0.4 0.9 אסטוניה

 3 0.2 0.1 פינלנד

 1 0.2 0.3 טאיוואן, סין

 3 0.4 0.5 ליטא

 3 0.2 0.3 אירלנד

 3 0.2 0.2 גרמניה

 5 0.3 0.3 האמירויות הערביות המאוחדות

 1 0.6 0.5 מלזיה

 3 0.9 0.7 ספרד

 3 0.8 0.6 פורטוגל

 3 0.3 0.5 הצ'כי

 3 0.2 0.2 צרפת

 0.1 0.3 0.6 הולנד

 1 0.1 0.1 יפן

 5 0 0 רוסיה

 1 1 0.8 קזחסטן

 3 0.2 0.5 סלובניה

 0.5 0.3 0.3 בלרוס

 3 0.5 0.8 סלובקיה

 3 0.4 0.4 בלגיה

 5 0.2 0.5 קפריסין

 5 0 0 קוסטה ריקה

 0.5 0.1 0.2 אוזבקיסטן

 3 0.9 0.9 פנמה

 
  



 182 
 

 Registering property נכס רישום –מדד 
 

 כללי

רישום של נכס בטאבו הוא השלב האחרון בעסקת מכר של מקרקעין, כאשר רק לאחר אישור בקשת 
הרישום ניתן להכריז על סיום העסקה. רישום זכויות במקרקעין בישראל, שהוא רישום וקביעת הבעלות 

מהקרקעות בישראל  5%אך היות שכ־ ,88על מקרקעין בישראל, נעשה כיום בעיקר על פי שיטת טורנס
טרם מופו והוסדרו כהלכה )מספר זה הולך ופוחת עם השנים(, מתקיים במקביל גם רישום ציבורי של 

 עסקאות בקרקעות אלו. 

הגורם האחראי על מרשם המקרקעין בישראל הוא אגף רישום והסדר מקרקעין של משרד המשפטים 
 שכות רישום מקרקעין אזוריות ושלוש שלוחות.)הידוע גם בשם "הטאבו"(, המפעיל תשע ל

עבור כלל הקרקעות )מוסדרות ולא מוסדרות(, לשכות המקרקעין מנהלות "פנקסי זכויות" ממוחשבים, 
 המכילים מפות אשר מציגות את גבולות החלקה ורישומי הבעלים שלה. 

ד וצווי מניעה. כן מאפשרת בנוסף נרשמים בפנקס המקרקעין זכויות במקרקעין כמו זכויות חכירה ושיעבו
לשכת המקרקעין לצדדים לעסקה המתרקמת לרשום "הערת אזהרה" לגבי החלקה נשוא העסקה, כדי 

 למנוע מכירה של אותה חלקה במקביל למספר קונים.

רישום נכס מבטיח זכויות קניין רשמיות. זכויות אלו נדרשות לביצוע השקעות ולתמיכה בפרודוקטיביות 
, יחד עם רישומי קרקע, הם כלים המשמשים ברחבי העולם למיפוי, 89. תרשימי קדסטרובצמיחה של עסק

הוכחה והבטחת זכויות קניין ושימוש בקרקע. קרקע ובניינים מהווים בין מחצית לשלושת רבעים מעושר 
 רוב הכלכלות, ולכן עדכניות המידע על הבעלות הקרקע הוא חיוני.

בת הרחבת העסק, שימוש בנכס כבטוחה להלוואות חדשות עסקים משתמשים ברישום נכס בעיקר לטו
ולמכירת הנכס לעסק אחר במידת הצורך. במידה והעברה רשמית של נכס הוא הליך יקר או מסובך מדי, 

  עסקים יוותרו על העסקה, דבר המשפיע רבות על הכלכלה המקומית.

                                              
זכויות. בשיטה זו, מה שמתועד במרשם המקרקעין הן הזכויות הפועלת בצורת מרשם  מקרקעיןשיטה לרישום זכויות ב 24

את הזכויות )זאת, בניגוד לשיטה הישנה יותר, של מרשם שטרות, במסגרתה מתועדים הרישום הוא המקים והיוצר עצמן. 
 שטרות הנוגעים למקרקעין מסוימים(.במרשם המקרקעין ה

 .וחלקות גושיםהליך של רישום ראשוני של קרקע וחלוקתו ל 25

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A9
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 מתודולוגיה

 אינדיקטורים: 4באמצעות  Registering propertyהבנק העולמי בוחן את 

 כמות ההליכים הנדרשים להעברת בעלות על המקרקעין באופן חוקי (1)

 הזמן הנדרש להשלמת כל ההליך  (2)

 עלות ההליך   (3)

 בקרת איכות ניהול הקרקעות )המורכב ממדדי משנה( (4)

 

 הנחות המודל
 -בכדי לייצר אחידות במדידה מול כל המדינות הנבחנות, הונחו מספר הנחות ביחס לשני מאפיינים

 הצדדים בעסקה )הקונה והמוכר( והנכס:

 הצדדים בעסקה
 הנחה מס'
 חברות בע"מ 1
 נמצאים בעיר העסקים הגדולה במשק 2
 בבעלות מקומית ופרטית 100% 3
 עובדים מקומיים 50מעסיקים  4
 מבצעים פעילות מסחרית כללית 5

 
 הנכס

 הנחה מס'
 ווה לערכומההכנסה לנפש. מחיר המכירה ש 50ערכו שווה פי  1
 למוכר בעלות מלאה עליו 2
 השנים האחרונות 10-אין עליו משכנתאות ונמצא באותה הבעלות ב 3
 רשום בטאבו או בקדסטר, או בשניהם, ללא מחלוקות בנוגע לקניין 4
 הנכס ממוקם באזור מסחרי ולא נדרש שינוי ייעוד הקרקע 5

6 
קומות ממוקם בשטח  2ר. מחסן בן מ" 557הנכס כולל קרקע ובניין. שטח הקרקע הינו 

 שנים, במצב טוב ועומד בכל תקני הבטיחות 10מ"ר. המחסן בן  929וגודלו 
 הנכס לא יהיה נתון לשינויים או שיפוצים לאחר המכירה 7
 אין עצים, מקורות מים טבעיים, שמורת טבע ואין מבניים היסטוריים 8
 בואין דיירים, ואין לאף צד אחר עניין משפטי  9

10 
לא ישמש למטרות מיוחדות, ואין צורך בהיתרים מיוחדים, כגון למגורים, למפעלי 

 תעשייה, לאחסון פסולת או לסוגים מסוימים של פעילויות חקלאיות
 

 
 מרכיבי האינדיקטורים

 כמות התהליכים הנדרשים להליך העברת נכס בין שתי חברות מקומיות (1)

ינטראקציה של הקונה, המוכר או סוכניהם עם גורם הליך אשר נספר באינדיקטור הינו כל א
חיצוני, כגון משרד ממשלתי, מפקח, נוטריון ועורך דין. כל התהליכים הנדרשים על פי חוק או 
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בפועל לצורך רישום נכס נרשמים. ההנחה היא כי הקונה השתמש בדרך המשפטית המהירה 
 ביותר.

 זמן ההליך להעברת נכס בין שתי חברות מקומיות (2)

 מן נמדד בימים קלנדריים )ולא בימי עבודה(. הז

האינדיקטור לוקח את המשך החציוני שנקבע ע"י עורכי דין, נוטריונים או פקידי רישום 
 להשלמת ההליך. 

הזמן המינימלי לכל הליך הינו יום אחד, למעט הליך המבוצע בצורה מקוונת הנספר כחצי יום 
 לפחות.

 יום, למעט הליכים המבוצעים באופן מלא בצורה מקוונת. ההליכים אינם יכולים להתחיל באותו
 באם ההליך ניתן להשלמה בפחות זמן, אך בעלות נוספת, סופרים את הזמן הקצר ביותר.

ההנחות הן כי הקונה אינו מעוניין לבזבז את זמנו ומתחייב לסיום ההליכים שנותרו ללא עיכובים 
 ת.וכי אם אפשרי, הליכים יכולים להתבצע בו זמני

 עלות ההליך להעברת נכס בין שתי חברות מקומיות (3)

העלות נמדדת כאחוז )%( מערך הנכס. רק העלויות הרשמיות נמדדות והן כוללות דמי עמלה, 
העלות אינה כוללת מיסים  מיסי העברה, נוטריונים, עורכי דין וכל תשלום הנדרש לרישום הנכס.

ני בדיווחי העלויות בין מקורות שונים, יילקח אחרים כגון מע"מ ומיסי רווחי הון. באם קיים שו
 הערך החציוני מהסכום המדווח.

 בקרת איכות ניהול הקרקעות (4)

 ( מדדי משנה: 5אינדיקטור זה מורכב מחמישה )

 אמינות התשתיות -

 שקיפות המידע -

 כיסוי גאוגרפי -

 יישוב סכסוכי קרקעות -

 גישה שווה לזכויות הקניין -

(. ככל 30( לשלושים )0וזכרים לעיל והוא נע בין אפס )הציון מורכב מסכום מדדי המשנה המ
  שהערך גבוה יותר, בקרת איכות ניהול הקרקעות טובה יותר.

 

של כל אחד מארבעת  DTF -הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חישוב של ממוצע פשוט ל
 , כמוצג בתרשים להלן: 25%האינדיקטורים, כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 
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 דרוג ישראל במדד 

 להלן מוצג פירוט וניתוח של דרוג ישראל במדד, בהתאם לנתוני הבנק העולמי.

 דירוג ישראל (1)

 90דירוג המדד של ישראל (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מדד / שנה 

 144 151 135 127 126 130 ציון המדד ישראל

DTF  52.84 52.84 52.84 57.12 -91 -4 

DTF ובילה את של המדינה המ
 המדד

94.47 
     

בקרת איכות ניהול הקרקעות  -נובעת מהכנסה של אינדיקטור נוסף  2016בשנת  DTF-הירידה בציון ה)*( 
 ( בהמשך(. 1.3)כמפורט בסעיף )
 

 פירוט מרכיבי המדד עבור ישראל (1.2)

 )₪(עלות  זמן )ימים( פרוצדורה מס"ד
 72  1 שום המקרקעיןהשגת נסח רישום מקרקעין )נסח טאבו( ממשרד רי 1

 בדיקת רישום העירייה בנוגע לנכס 2
)מקביל  1

 (1לשלב 
193 

 110 68 הגשת דוח לעירייה על העסקה וקבלת אישור מס מן העירייה 3

 הגשת דוח לרשות המסים על העסקה וקבלת אישור מס ממנה 4
)מקביל  21

 (3לשלב 
 מערך הנכס 6%

 4 עריכת שטר מכר על ידי עורך דין 5
0.8%-1.5% 

 מערך הנכס 
 33 7 הגשת בקשה לרישום במשרד רישום המקרקעין האזורי )טאבו( 6

 8.3% 81 סה"כ
אשר הביאה להקלה על העברת נכסים על ידי הידוק מגבלות  2013יש לציין את הרפורמה משנת )**(  

ס. לפני הרפורמה הזמן של רשויות המס לעיבוד ההערכות העצמיות על רווחי הון בהעברות בעלות על נכ
 ימים. 81תהליכים ולזמן של  6 -ואחרי הרפורמה ירדו ל ימים 144תהליכים והזמן היה  7היו 
 

 בקרת איכות ניהול הקרקעות (1.3)

                                              
 ( והם נכונים ליום פרסום הדוח באותה שנה.PDF -הנתונים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו ב 90
-לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדידה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה. 2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 91

DTF. 

 רכיב נמדד ס"דמ
ציון 
 האיכות

ציון 
 מקס'

  -אמינות התשתיות  1

 .מוסד האחראי על רישום עסק 

 .רשומות הקניין שמורות בפורמט ממוחשב 

 ם ממוחשב לבדיקת שעבודים.מסד נתוני 

 .מוסד אחראי על תכניות המכילות מגבלות משפטיות 

6 8 
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 .רשומות של מפות מגרשים שמורות בפורמט ממוחשב 

 .מערכת מידע גאוגרפי 

 .מסד נתונים משותף לאגף לרישום מקרקעין ואגף קדסטר/מיפוי 

  שימוש במספר זיהוי זהה עבור נכסים אגף לרישום מקרקעין ואגף
 .יקדסטר/מיפו

  -שקיפות המידע  2

 .מסוגלות לקבלת מידע על בעלות קרקע 

 .זמינות המסמכים הנדרשים להשלמת עסקאות 

 .זמינות תעריפי העמלות 

  התחייבות האגף לרישום מקרקעין למסירת מסמך בעלות על נכס במסגרת
 זמן מסוימת.

 .מנגנון נפרד להגשת תלונות באגף לרישום מקרקעין 

 קאות באגף הזמין לציבור.מעקב אחר כמות העס 

 .נגישות לעיון במפות לחלוקת קרקע 

 .זמינות תעריפי העמלות לעיון במפות חלוקת קרקע 

 .התחייבות אגף קדסטר/מיפוי למסירת מפה מעודכנת במסגרת זמן מסוימת 

 .מנגנון נפרד להגשת תלונות באגף קדסטר/מיפוי 

3 6 

  -כיסוי גאוגרפי  3

 בעלות פרטית בארץ באגף לרישום רישום רשמי של כל החלקות ב
 מקרקעין.

  רישום רשמי של כל החלקות בבעלות פרטית בתל אביב באגף לרישום
 מקרקעין.

 .מיפוי כל חלקות הקרקע בבעלות פרטית בארץ 

 .מיפוי כל חלקות הקרקע בבעלות פרטית בתל אביב 

0 8 

  -יישוב סכסוכי קרקעות  4

 כס על מנת שתהייה אפשרות קיום חוק המחייב רישום כל עסקת מכירת נ
 להתנגדויות של צדדים שלישיים.

 .כפיפות מערכת רישום מקרקעין לאחריות מדינית/ פרטית 

  מנגנון פיצוי לכיסוי הפסדים בעקבות עסקה המבוססת על מידע שגוי מאגף
 רישום מקרקעין.

 .בקרה משפטית על חוקיות המסמכים הדרושים לביצוע עסקה 

 ות הצדדים בעסקת רכישה.דרישת אימות משפטית לזה 

 .מסד נתונים ארצי לאימות מסמכי הזיהוי 

 .זמן ממוצע הלוקח לבית משפט להכריע בסכסוך קרקעות רגיל בתל אביב 

 .מסד נתונים לכמות סכסוכי הקרקעות 

 

5 8 
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 2018השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "עושים עסקים" 

 דירוג המדד הכללי 
 

 SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-ציון המדד וה

 

                                              
 .0 -( ל-2) -ציון חלק זה נע בין 92

  - 92גישה שווה לזכויות הקניין 5

 .זכויות בעלות שווה על נכס לנשים וגברים לא נשואים 

 ווה על נכס לנשים וגברים נשואים.זכויות בעלות ש 

0 0 

 30 14 סה"כ
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 דירוג לפי אינדיקטורים
דורות, משך הזמן, עלות ההליך ואיכות בחלק זה מבוצעת השוואה של כל אינדיקטור במדד )מס' הפרוצ

 .SHICהמדינות המובילות ומדינות ה 20הבקרה( אל מול 
 

 מספר התהליכים הנדרשים להשלמת ההליך
 20להלן מוצג גרף המציג את מספר התהליכים הנדרשים להשלמת הליך רישום נכס בישראל אל מול 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה
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 משך הזמן הנדרש להשלמת ההליך
המדינות  20להלן מוצג גרף המציג את משך הזמן הנדרש להשלמת הליך רישום נכס בישראל אל מול 

 .SHIC-המובילות במדד הכללי ומדינות ה

 

 

 עלות ההליך כאחוז מערך הנכס
המדינות  20ל להלן מוצג גרף המציג את עלות ההליך כאחוז מערך עלות רישום נכס בישראל אל מו

 .SHIC-המובילות במדד הכללי ומדינות ה
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 איכות הבקרה על ההליך
המדינות המובילות במדד  20להלן מוצג גרף המציג את ציון איכות הבקרה על ההליך בישראל אל מול 

 .SHIC-הכללי ומדינות ה

 
טרים הנמדדים ביחס מיקום ישראל בכל אחד מהפרמו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה
 4 6 מספר התהליכים הנדרשים להשלמת ההליך
 19 81 משך הזמן הנדרש להשלמת התהליך
 4 8.3 עלות ההליך כאחוז מערך הנכס
 24 14 איכות הבקרה על ההליך

 
 -בכל הפרמטרים ביחס למדינות ההשוואה באופן גורף )למעט בלגיה(. הנמוכה  לראות כי ישראל ניתן

DTF  המדדים של הבנק העולמי, ועומד על  10של פרמטר זה הינו הנמוך ביותר של ישראל, ביחס לכל
 למדינות הייחוס(. 80בלבד )לעומת ממוצע של  52.84
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 רפורמות שבוצעו בשנים האחרונות בתחום המדד

כים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד אכיפת חוזים, נבחנו הרפורמות במטרה לסייע בזיהוי תהלי

של המדינה. תהליך  DTF-לאורך השנים וזוהו השנים בהם התרחשו שיפורים ב 93אשר בוצע במדינות

 .70 -הגבוה מ DTFזה כלל בחינה של מדינות בעלות 
 

 : DTF-להלן פירוט המדינות, הרפורמות שבוצעו ותרומתן לשיפור ה

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי נהמדי

 הפחיתה את עלויות העברת רכוש. 1.66 74.67 2018 94טורקיה
שיפרה את איכות מערכת ניהול הקרקע  3.75 73.54 2018 הונג קונג

על ידי שיפור האמינות שלה והקמת 
 מנגנון תלונות.

גיאות הציגה מנגנון עצמאי לדיווח ש 1.25 83.58 2017 סינגפור
 של הנחיות העברת נכסים ומפות.

 שוודיה
 

הגברת היעילות המנהלתית והכנסת  1.25 90.11 2017
מנגנון עצמאי ומבודד לדיווח על 

 שגיאות במפות.
 

 נספחים. אהלהרחבה בנוגע לרפורמות ר

  

                                              
טאיוואן, סינגפור והונג קונג, עקב  –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  OECD-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 93

 (OECD -חברות ב SHIC -)יודגש כי כל מדינות ה SHIC -במדינות המיעוט רפורמות 
 .לא נמצא פירוט בנושא 94
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 השגות בדבר ציון המדד

 השגות בדבר בסיס הנתונים ואופן חישוב דרוג ישראל (1)

הליך הטיפול בבקשת הנפקת התעודה לרשם המקרקעין )טאבו( או מתן לפי הבנק העולמי ת (1.1)
ממשך כל ההליך. לפי  80% -ימים ומהווים כ 68מידע בדבר חובות קיימים לעירייה לוקח 

, העיר הנבדקת בפרמטר זה, הליך הטיפול בבקשת הנפקת התעודה 95אתר עיריית תל אביב
ימי עבודה  10 -קיימים לעירייה עורך כלרשם המקרקעין )טאבו( או מתן מידע בדבר חובות 

 ( מיום הגשת הבקשה בצירוף כל המסמכים ולאחר תשלום אגרה. קלאנדריים ימים 14)

 
 (8)מתוך אתר עיריית תל אביב                       

כיום ניתן להגיש בקשה לרישום מכר על ידי עורך דין בצורה מקוונת באתר לשירותים ומידע  (1.2)
ימים כפי שקבע הבנק  4המבוצע בצורה מקוונת נספר כחצי יום, לעומת  . הליך96ממשלתי

 העולמי לשלב זה.

במקום ₪  15 -כיום ניתן להגיש תמצית הרישום בצורה הדיגיטלית ובכך להוזיל את העלות ל (1.3)
 בנוסף שלב זה אמור להיספר כחצי יום במקום יום אחד.₪.  72

המדד אינו מדייק כלפי ישראל, נמצאו  מרכיבי מדד איכות ניהול הקרקעות. -שלב שלישי (1.4)
 רכיבים אשר עונים על הדרישות אך לא קיבלו נקודות:

רשומות הקניין שמורות בפורמט ממוחשב. רכיב זה מזכה  -רכיב אמינות התשתיות -
 בנקודה נוספת.

קיים מעקב אחר כמות העסקאות באגף הזמין לציבור על ידיד  -רכיב שקיפות המידע -
 0.5 -י רשמי על העברות נכסים בתל אביב. רכיב זה מזכה בפרסום מידע סטטיסט

 נקודות נוספות. 

קיימים תשריטים עבור כל החלקות הפרטיות בתל אביב.  -רכיב כיסוי גיאוגרפי -
-בשיטה החדשה ו 97%בנוסף קיים רישום של כל הקרקעות בתל אביב ובמדינה )

 ודות נוספות.נק 6 -בשיטה הישנה בפנקס שטרות(. רכיב זה מזכה ב 100%

קיים מסד נתונים ארצי לאימות מסמכי הזיהוי )ממשק  -רכיב יישוב סכסוכי קרקעות -
 עם משרד הפנים לאימות זהות(. רכיב זה מזכה בנקודה נוספת.

 
 .14במקום  22.5נקודות נוספות, כלומר ציון מדד זה יהיה  8.5סה"כ נוספות למדד האיכות 

 
שבוצע. לקראת העברת ההערות לבנק העולמי  הראשוני הניתוח יצוין כי מדובר בהצעה בלבד על סמך

תושלם ותדויק הבחינה המקצועית והמשפטית של כלל הנושאים הנסקרים בתיאום עם הגורמים 
 הרלוונטיים במשרדי הממשלה.

 

                                              
95 aviv.gov.il/Residents/Assets/Pages/TransferringRights.aspx-https://www.tel 
96 https://www.gov.il/he/service/bill_of_sale 

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Assets/Pages/TransferringRights.aspx
https://www.gov.il/he/service/bill_of_sale
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 תיקוף נתונים
 :בוצע אל מולההשגות תיקוף הנתונים לחלק 

 ארגון תפקיד שם הגורם מס"ד
 רשות המיסים נכ"ל בכיר מיסוי מקרקעיןסמ מאיר אסולין 1

 אלדד קנטי 2
סמנכ"ל תכנון מדיניות 

 ואסטרטגיה
 משרד המשפטים
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 נספחים

 להלן פירוט לגבי רפורמות אשר בוצעו בשנים האחרונות ואשר תרמו לשיפור מדד רישום נכס:

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

הונג 
 97קונג

שיפרה את איכות מערכת ניהול הקרקע  3.75 73.54 2018
על ידי שיפור האמינות שלה והקמת 

 מנגנון תלונות.
כל רשומות הקרקע זמינים לציבור באינטרנט. עורך הדין מטעם הקונה מבצע חיפוש קרקעות במרשם 
המקרקעין, דרך סוכנות רישום המקרקעין באינטרנט, לפני ביצוע הסכם מכירה ורכישה כבדיקת 

זאת על מנת להבטיח כי הושלם כל רישום קודם על הנכס וכי לא נרשמה כל הערה חריגה  נאותות.
 כנגד הנכס. 
קיימת אפשרות לבצע חיפוש מלא על הקרקע המספק את כל הנתונים ההיסטוריים והנתונים 
המשפיעים על הנכס, או לחילופין לבצע חיפוש קרקע עדכני המספק נתונים נוכחיים. תהליך זה נעשה 

 ופן מיידי באמצעות השירות המקוון באינטרנט.בא
 בנוסף, קיים מנגנון נפרד להגשת תלונות על בעיה שהתרחשה במשרד האחראי על רישום מקרקעין.

 

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

הציגה מנגנון עצמאי לדיווח שגיאות  1.25 83.58 2017 98סינגפור
 ומפות.של הנחיות העברת נכסים 

, אשר מכיל מידע על one-stopביצוע בדיקות נאותות על חלקת הקרקע באופן מקוון דרך פורטל 
מפות, תכניות מאושרות, הוראות תשלום אלקטרוניות, מידע היסטורי, פרטי נכסים, מידע על בעלות 

 , רשם תכנית ועוד. cadastralרכוש, מפת 

 

 הרפורמה שם השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

הגברת היעילות המנהלתית והכנסת  1.25 90.11 2017 99שוודיה
מנגנון עצמאי ומבודד לדיווח על 

 שגיאות במפות.
הגשת עותק המקור ועותק נוסף של שטר ההעברה בטאבו, בחתימת שני הצדדים.  -רישום מקרקעין

חתום על ידי המוכר הקונה )או הבנק של הרוכש, אם מדובר בהלוואה(, מגיש את שטר ההצטרפות 
. הבעלות מועברת ברגע החתימה. אין צורך בהתערבות עורך דין או נוטריון בהליךוהקונה בטאבו. 

לכל מי שנפגע מזכות זו מטרת הרישום היא להגן על האינטרסים של כל בעל זכות בנכס, ולהודיע 
ידע באמצעות ערבות בכל דרך אפשרית, על ידי פרסום המידע הרשום וכדי להבטיח את נכונות המ

ממשלתית . בתום ההרשמה מקבלים הצדדים מכתב המעיד על סיום הרישום, עם חשבונית עבור דמי 
 (. התשלום מתבצע במהלך שלושים יום לאחר תאריך החשבונית.4.25%ההרשמה ודמי הבולים )

 

 

                                              
97 property-china#registering-kong-es/honghttp://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomi 

98 property-http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore#registering 
 על נכסים': קישור לאתר מקומי 'מערכת מידע

https://www.starsinfo.com.sg/lriweb/pfk/PfkMainServlet?pContents=/lri/WalkinUrl.jsp&pAction=FIR

ST&pPortalId=LRI 
99 property-http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sweden#registering 

http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/hong-kong-china#registering-property
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/singapore#registering-property
https://www.starsinfo.com.sg/lriweb/pfk/PfkMainServlet?pContents=/lri/WalkinUrl.jsp&pAction=FIRST&pPortalId=LRI
https://www.starsinfo.com.sg/lriweb/pfk/PfkMainServlet?pContents=/lri/WalkinUrl.jsp&pAction=FIRST&pPortalId=LRI
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/sweden#registering-property
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 Getting Credit קבלת אשראי –מדד 
 

 כללי

 נבחנת הבקשה'(, וכו שוטפת פעילות מימון, בציוד שקעהלה) שונים לצרכים אשראי מבקש עסק כאשר
 .ועוד הביטחונות, שלו ההחזר כושר, העסק של פעילותו בחינת ביניהם, שונים פרמטרים שקלול סמך על

 הגורמים כל ואת בעסק הנדרשת ההשקעה היקף את לעצמו יגדיר הוא שבה עסקית בעל העסק יכין תכנית
לו הוא  האשראי היקף מהו יהיה להסיק ניתן התכנית סמך על. סקהע פעילות על שמשפיעים האחרים
 .השקעה לצרכי -ארוך לטווח או שוטפת לפעילות -קצר לטווח זה אשראי נדרש והאם זקוק

 דירוג יישמר ובכך למלווה בהתחייבויותיו עמידתו תבטיח הלקוח לצרכי האשראי בהתאמת החשיבות
 לעסקים הלוואה להעניק הוא שמנחה הבסיסי העיקרון כי, לזכור יש הבטוחות בעניין. נמוך סיכון

 ייכנס שהעסק למקרה רק מיועדות בטוחות. עצמו העסק פעילות באמצעות אותה להחזיר המסוגלים
 .פירעון חדלות של להליך

הבנקים וגופים פיננסיים המעניקים הלוואות מעוניינים לצמצם את רמת הסיכון שלהם ככל שניתן. כל 
 והגופים הפיננסיים באתרי הבנקים אנשי לעיני החשוף עסקים אודות אמצעות מידעזאת מתאפשר ב

אשראי,  נתוני חוק גם היא, מתוקף שלהם, אשר גלויה האשראי והיסטורית השונים העסקי המידע
 .2016-התשע"ו

 אשראי נתוני איסוף לעניין ובו הוראות, אשראי בנתוני לשיתוף כולל הסדר לקבוע זה חוק של מטרתו
 נתוני ומסירת ישראל בנק בידי המופעל מרכזי מידע שמירתם במאגר, בחוק הקבועים המידע ממקורות
 עניינם שמירה על תוך, אשראי לנותני השאר בין, והעברתם עיבודם לשם אשראי ממנו ללשכות אשראי
 על העולה במידה בה פגיעה אליהם ומניעת מתייחסים שהנתונים הלקוחות פרטיות ועל הלקוחות של

 כל זאת לטובת:, הנדרש

 הקמעונאי האשראי בשוק התחרות הגברת 

 לאשראי הנגישות הרחבת 

 הכלכליים והפערים אשראי במתן ההפליה צמצום 

 תפקידיו לשם ביצוע ישראל בנק את שישמש מזוהה לא מידע בסיס יצירת 

 יחידים על ני אשראינתו של, עיסוק דרך, והחזקה ניהול, איסוף לעניין הסדר לקבוע בנוסף, החוק נועד
 .לאחר מסירתם לשם, בלבד כעוסקים בפעילותם
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 מתודולוגיה

 

 אינדיקטורים: 2באמצעות  Getting Creditהבנק העולמי בוחן את 

 חוזק הזכויות המשפטיות מדד (1)

 עומק המידע על האשראי  מדד (2)

 
 מרכיבי האינדיקטורים

 חוזק הזכויות המשפטיות מדד (1)

ה חוקים בתחום הביטחונות ובתחום פשיטת הרגל מגנים על זכויות מדד זה מודד את המידה שב
 הלווים והמלווים ובכך מאפשרים ביצוע הלוואות.

בתחילה, נקבע האם לכל כלכלה קיימת מערכת מאובטחת לביצוע עסקאות, לאחר מכן, נבחנים 
 כיצד, מוחשי לא שעבוד נוצר שני תרחישים, מקרה א' ומקרה ב', אשר משמשים לקביעה כיצד

החוק. דגש ניתן על אופן  לדרישות בהתאם, מימושו את לאכוף ניתן וכיצד לציבור מפורסם הוא
 פעילותו של המשרד לרישום בטחונות.

. בחלק מהמשקים, המערכת BizBank, ומלווה, ABCהתרחישים כוללים לווה, חברת 
ם. שני המקרים המשפטית מאפשרת ביצוע של עסקה מאובטחת  רק במקרה א' או ב', לא בשניה

 בוחנים את החוק הנוגע לשימוש בביטחונות.
 בכדי לייצר אחידות במדידה, הונחו מספר הנחות ביחס ללווה ולמלווה:

 הנחה מס'
1 ABC הינה חברה מקומית בערבון מוגבל 

 עובדים 50יש עד  ABC-ב 2

 ובסיס פעילותו היחיד הוא בעיר העסקים הגדולה ביותר ABCהמטה של  3

 הינם בבעלות מקומית מלאה  BizBank-ו ABCרת חב 4

 
 הנחות עבור מקרה א'

 הנחה מס'
שעבוד לא מוחשי על אחד  bizBankרושמת לטובת  ABCכבטוחה להלוואה,  1

 מנכסי המיטלטלין שלה, לדוגמא המכונות או המלאי של החברה 
2 ABC רוצה לשמור גם את זכות החזקה וגם את הבעלות על הנכסים 
 ABCשקים בהם החוק לא מאפשר ביצוע שעבוד לא מוחשי של נכסי מיטלטלין, במ 3

 משתמשים בהסכם נאמנותBizBank ו

 
 הנחות עבור מקרה ב'

 הנחה מס'
1 ABC  רושמת לטובתbizBank ל המעניקים, אחר שעבוד כל שעבוד צף או או 

bizBankשל הניידים הנכסים על בטוחה ABC (מנכסיה שיותר כמה על או 

 (האפשר ככל, ABC של ניידיםה

2 ABC הנכסים באותם והבעלות החזקה זכות את לעצמה שומרת 

 
 פירוט מרכיבי המדד בהמשך.
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. ככול שהציון גבוה יותר, ניתן לומר כי חוקי הבטוחות ופשיטת 12-ל 0המדד הוא ציון בין 
 הרגל מתוכננים באופן המאפשר קבלת אשראי בצורה פשוטה יותר.

 ומאומת מהתחום הפיננסי דין לעורכי הניתן שאלון באמצעות מדד זה נאסףמידע אודות 
 ציבוריים בנושא. מידע מקורות וכן ותקנות חוקים באמצעות

 

 עומק המידע על האשראי  מדד (2)

מדד זה מודד את הכללים ושיטות העבודה המשפיעים על הכיסוי, ההיקף והנגישות של המידע 
 ו משרד לרישום האשראי.על האשראי באמצעות לשכת האשראי א

 פירוט מרכיבי המדד בהמשך.
. ככול שהציון גבוה יותר, כך זמינות המידע על האשראי בלשכת 8-ל 0המדד הוא ציון בין 

 האשראי או במשרד לרישום האשראי גבוה יותר.
מהאוכלוסייה  5%-אם לשכת האשראי או המשרד לרישום אשראי אינו קיים או מכסה פחות מ

 . 0ון במדד זה יהיה הבוגרת, הצי
 

מדדים נוספים אשר מוצגים בדוח, אך אינם מחושבים במדד הכולל: היקף כיסוי לשכת  2קיימים 
 האשראי והיקף כיסוי משרד רישום האשראי.

 (bureauהיקף כיסוי לשכת אשראי ) (3)

מספר האנשים והחברות הרשומים במאגר המידע של הלשכה כאחוז מהאוכלוסייה הבוגרת 
 (.15)מעל גיל 

לשכת אשראי מוגדרת כארגון פרטי או עמותה המחזיקה מאגר מידע על יכולת קבלת אשראי 
 של לווים במערכת הפיננסית ומאפשרים העברת מידע בין מלווים.

 .0%אם לא קיימת לשכת אשראי, הציון במדד זה הינו 

 (registryהיקף כיסוי משרד רישום האשראי ) (4)

אגר המידע של משרד הרישום כאחוז מהאוכלוסייה מספר האנשים והחברות הרשומים במ
 (.15הבוגרת )מעל גיל 

 הבנק ידי על כלל בדרך, הציבורי המגזר ידי על המנוהל נתונים משרד רישום מוגדר כמסד
 במערכת הלווים של יכולת קבלת האשראי על מידע אוסף אשר, הבנקים על המפקח או המרכזי
 אחרים. מוסדרים פיננסיים ומוסדות בנקים בין ראיהאש מידע על חילופי ומאפשר הפיננסית

 .0%אם לא קיים משרד רישום האשראי, הציון במדד זה הינו 
 
הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חיבור של מדד חוזק הזכויות המשפטיות ומדד עומק המידע על 

 האשראי כמוצג בתרשים להלן: 
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 דרוג ישראל במדד 

 העולמי. הבנק לנתוני בהתאם, במדד ישראל דרוג של וניתוח פירוט מוצג להלן
 

 דירוג ישראל

 100המדד של ישראל דירוג (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מדד / שנה 
 12 13 )*(36 42 44 55 ציון המדד ישראל

DTF  65 65 65 65 -101 -2 

DTF  של המדינה המובילה את
 המדד

100 
     

המדדים המרכיבים את מדד קבלת אשראי. מדד חוזק הזכויות  2 שינו את הטווח של 2015בשנת  )*(
ובמדד עומק המידע על האשראי הציון  12מתוך  6-הפך ל 10מתוך  9המשפטיות אשר הציון עמד על 

. השינוי בשאלות של מדד חוזק הזכויות המשפטיות הוביל 8מתוך  7-והפך ל 6מתוך  5עמד על 
  להתדרדרות במיקום של ישראל במדד זה.

 

 של ישראל פירוט מרכיבי המדד (1.2)

 (0-12חוזק הזכויות המשפטיות )
 .1שאלות, כאשר כל שאלה שהתשובה עליה כן מזכה בנקודה  12

 .6 –ציון המדד 
 תשובה מדד / שאלה

, הנוגע בכל מאובטחות בעסקאות הדנה מאוחדת חוקית תשתית קיימת האם
 העברה? ברי םנכסי כנגד עסקאות בגין ודיווח פרסום רישום, ליצירה

 לא

 העברה ברי נכסים של כללית קבוצה על צף שעבוד לייצר מאפשר החוק האם
 כבטוחה? והכרה לשעבוד כתנאי

 כן

 החברה של כלליים נכסים כנגד כללי צף שעבוד לייצר מאפשר החוק האם
 כבטוחה? והכרה לשעבוד כתנאי

 כן

ים שנרכשו לאחר האם הזכות לבטוחה יכולה לחול על נכסים עתידיים או נכס
מכן, והאם זכות זו חלה אוטומטית על מוצרים, הכנסות או להחלפות של 

 הנכסים המקוריים? 

 כן

האם מותר לתאר באופן כללי את החובות וההתחייבויות בהסכמי הבטוחות? 
האם ניתן לקבע את כל סוגי החובות וההתחייבויות בין הצדדים? האם הסכם 

 עבורו משועבדים הנכסים?   הבטוחות כולל סכום מקסימלי 

 כן

האם קיים רישום בטחונות פעיל עבור גופים מאוגדים וגופים שאינם מאוגדים, 
המאחד לפי אזור גאוגרפי ולפי סוג נכס, ובעל מסד נתונים אלקטרוני לפי שם 

 החייב?

 לא

 זכויות במסגרתה אשר, הודעה-מבוססת בטוחה לרישום אפשרות ישנה האם
 לרישום? יתנותהנ דומות והגנות

 לא

האם קיים רישום בטחונות מודרני שבו רישומים, תיקונים, ביטולים וחיפושים 
 מבוצעים באופן מקוון על ידי צד שלישי המתעניין?

 לא

 כןהאם נושה בעל בטוחה מקבל את התשלום ראשון )לפני תשלום מס ותשלום 

                                              
 וח באותה שנה.( והם נכונים ליום פרסום הדDFP -הנתונים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו ב 100
-. לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדידה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 101

DTF. 
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 תשובה מדד / שאלה
 לעובדים( כאשר בעל חוב אינו נמצא בהליך חדלות פירעון?

אם נושה בעל בטוחה מקבל את התשלום ראשון )לפני תשלום מס ותשלום ה
 לעובדים( בעת פירוק עסק?

 כן

האם תהליך הגביה של נושים בעלי בטוחה מעוכב אוטומטית בעת כניסת חייב 
להליך ארגון מחדש בפיקוח בית משפט? האם החוק מגן על זכויותיהם של 

 העיכוב או הגבלתו בזמן?נושים בעלי בטוחה על ידי אפשרות לביטול 

 לא

האם החוק מאפשר לצדדים להגיע להסכם גביה מחוץ לבית משפט בעת יצירת 
בטוחה? האם החוק מאפשר לנושה בעל בטוחה למכור את הבטוחה במכירה 
 פומבית או עבור הצעה פרטית וכן לשמור על הנכס לטובת מימוש החוב?

 לא

 
 (0-8עומק המידע על האשראי )

עבור כל שאלה מתקבל באם התשובה היא "כן" עבור לשכת האשראי או משרד רישום  1ציון שאלות, ה 8
 האשראי.
 .7 –ציון המדד 

לשכת  מדד / שאלה
האשראי 

(bureau) 

משרד רישום 
 האשראי

(registry) 

 ציון

 1 לא כן  האם מפורסמים נתונים על חברות ועל יחידים?
 0 לא לא יים?האם מפורסמים נתוני אשראי חיוביים ושליל

האם מפורסמים נתונים מקמעונאים או מחברות תשתית 
 נוסף על נתוני הבנקים ומוסדות פיננסיים?

 1 לא כן

האם מפורסמים נתונים היסטוריים של לפחות שנתיים 
 אחרונות?

 1 לא כן

 1%-האם מפורסמים נתונים על סכומי הלוואות מתחת ל
 מההכנסה לנפש?

 1 לא כן

זכות לגישה לנתוניהם בלשכת האשראי או האם ללווים יש 
 במשרד הרישום לאשראי לפי חוק?

 1 לא כן

האם לבנקים ולמוסדות פיננסיים יש גישה לנתוני אשראי 
 של לווים באופן מקוון? 

 1 לא כן

האם דרוג האשראי של הלשכה או של משרד הרישום 
מוצעים כערך מוסף של שירות הניתן כסיוע לבנקים 

נסים בכדי להעריך יכולת החזר החוב של ולמוסדות פינ
 הלווה? 

 1 לא כן
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 היקף כיסוי האשראי בישראל
לשכת  כיסוי

האשראי 

(bureau) 

משרד רישום 
האשראי 

(registry) 

 0 3,000,000 מספר האנשים הרשומים במאגר
 0 700,000 מספר החברות הרשומות במאגר

 0 3,700,000 סה"כ
 0.0 71.4 %102 מהאוכלוסייה הבוגרת

 

 2018השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "עושים עסקים" 

 דירוג המדד הכללי

 

 SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-ציון המדד וה
 

 
 
 

                                              
 אנשים. 5,182,073לפי חישוב, האוכלוסייה הבוגרת בישראל מונה  102
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 דירוג לפי אינדיקטורים

עומק המידע על האשראי(  חוזק הזכויות משפטיות ומדד בחלק זה מבוצעת השוואה של כל פרמטר )מדד

 .SHICהמדינות המובילות ומדינות ה 20אל מול 
 

 חוזק הזכויות משפטיות מדד
המדינות המובילות במדד  20חוזק הזכויות המשפטיות בישראל אל מול  להלן מוצג גרף המציג את מדד

 .SHIC-הכללי ומדינות ה

 
 

 עומק המידע על האשראי

המדינות המובילות במדד  20עומק המידע על האשראי בישראל אל מול  להלן מוצג גרף המציג את מדד

 .SHIC-הכללי ומדינות ה
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מיקום ישראל בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים ביחס ו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה
 7 6 (0-12ות )חוזק הזכויות משפטי מדד
 7 7 (0-8עומק המידע על האשראי ) מדד

 
ניתן לראות כי יש צורך בחיזוק מדד הזכויות המשפטיות מכיוון שישראל מקבלת רק חצי מהנקודות 

 האפשריות.

 רפורמות שבוצעו בשנים האחרונות בתחום המדד

אי, נבחנו הרפורמות במטרה לסייע בזיהוי תהליכים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד קבלת אשר

של המדינה. תהליך  DTF-לאורך השנים וזוהו השנים בהם התרחשו שיפורים ב 103אשר בוצעו במדינות

 . 70 -הגבוה מ DTFזה כלל בחינה של מדינות בעלות 
 במדד זה לא היו רפורמות שעונות על הדרישות המוצגות לעיל.

 
 
 

 

                                              
אן, סינגפור והונג קונג, עקב טאיוו –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  ECDO-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 103

 (OECD -חברות ב SHIC -)יודגש כי כל מדינות ה SHIC -מיעוט רפורמות במדינות ה
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 Protecting Minority הגנה על משקיעי מיעוט  –מדד 

Investors 
 

 כללי

מוגדרות  לבעליהן מקנות שהמניות הזכויות. מסוימות זכויות המניות למחזיק מקנה בחברה מניות החזקת
. לדיבידנד והזכות ההצבעה זכות הן מכולן המוכרות הזכויות שתי .החברה בתקנון או/ו החברות בחוק
 של העברה/קניה/במכירה הקשורות תנוספו זכויות לקבל ומשקיעים מבקשים יזמים רבות פעמים, אולם
 .בחברה אחזקותיהם אחוז את להגדיל ואף להם לשמר לאפשר כדי וזאת, בחברה מניות

 מהם אחד שכל והזכויות המניות לשיעור בהתאם, מניותיהבעלי  כלל של טובתם את לשרת אמורה חברה
 זכויות ברוב המחזיקים המניות בעלי מבקשים אחת לא כי מלמדת המציאות, זאת עם יחד .בה מחזיק

 פעילות את ולנווט לרעה כוחם את לנצל"( הרוב מניות בעלי" או" בעלי השליטה)" בחברה ההצבעה
 . המיעוט מקרב המניות בעלי יתר חשבון על, האישית לטובתם בהתאם החברה

 שראלבי הציבוריות החברות של ובמרביתן המניות בעלי ברמת רבה בריכוזיות מתאפיין הישראלי השוק
 העסקית בסביבה למדי שכיחות הן המיעוט בעלי מניות מצד קיפוח טענות, על כן. שליטה בעלי מחזיקים
 .בתי המשפט את אחת לא ומעסיקות בישראל

 הבעייתיים הנושאים אחד היא, התופעה עם להתמודדות בידיו יעילים אמצעים והקניית המיעוט קיפוח
 את החברות חוק הרחיב, לכאורה .הראויה בדרך זו בעיה הסדירמל נמנע החברות חוק גם. תאגידים בדיני
. המשפט לבית הפניה לפרוצדורת הנוגעת וכזו, מינורית בהרחבה היותר לכל מדובר ואולם, המיעוט סעדי
 .משפטיות לערכאות מפניה להימנע לו יאפשרו אשר, רחבות זכויות למיעוט מלהעניק נמנע החוק

 כל חסרי כמעט הינם, פרטית חברה בדגש על, ישראל דיני פי על גדתהמאו בחברה מיעוט מניות בעלי
 .המיעוט זכויות את הרוב עושק בו מצב עם להתמודדות חוקתיים כלים

 ( פניה1) :בלבד אשר יעילותם הינה חלקית מרכזיים כלים שני המיעוט מניות לבעלי היקנה החברות חוק
 מנת על ש"לביהמ ( פניה2) .החברה ידי על בוצעוש ועסקאות החלטות, פעולות על מידע לקבלת לחברה
 קיפוח. ולמנוע זכויותיהם את לאכוף

. החברה את המנהל הגוף הוא, הכללית האסיפה ולא הדירקטוריון, פרטית בחברה וחומר קל, חברה בכל
. ביותר רחוקות לעיתים רק מתכנסת, פרטית בחברה ובמיוחד ציבורית בחברה הן, הכללית האסיפה
 החברה. מהון משמעותי אחוז בידיו אם אף זאת. בדירקטוריון מיוצג אינו כלל המיעוט רבים במקרים
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 מתודולוגיה

 

, כאשר כל אינדיקטורים 2באמצעות  Protecting Minority Investorsהבנק העולמי בוחן את 
 :תתי אינדיקטורים נוספים 3-אינדיקטור מורכב מ

 יםעניינ לניגוד הנוגעת רגולציה היקף מדד (1)

 היקף הגילוי (1.1)

 היקף חבות הדירקטורים (1.2)

 קלות התביעה של בעלי מניות (1.3)

 מניות  בעלי משילות מדד (2)

 היקף זכויות בעלי המניות (2.1)

 היקף הבעלות והשליטה (2.2)

 היקף השקיפות התאגידית (2.3)

 
 מרכיבי האינדיקטורים

 עניינים לניגוד הנוגעת רגולציה היקף מדד (1)

ני שימוש לרעה של דירקטורים בנכסי מדד זה מודד את ההגנה על בעלי המניות במיעוט מפ
תתי מדד של רגולציה הנותנים מענה לנושא ניגוד  3 -החברה לרווחים אישיים. מדד זה נעזר ב

עניינים: שקיפות בעסקאות עם צדדים קשורים )מדד היקף הגילוי(, יכולת בעלי המניות במיעוט 
וגישה לראיות ותקציב לתבוע דירקטורים בעלי עניין )מדד היקף אחריות הדירקטורים( 

תתי  3להוצאות משפטיות )מדד קלות התביעה של בעלי מניות(. מדד זה הינו ממוצע פשוט של 
 המדד. 

. ככול שהציון גבוה יותר, כך ההגנה על בעלי מניות במיעוט טובה 10-ל 0המדד הוא ציון בין 
 יותר.

 ה( וביחס לעסקה:בכדי לייצר אחידות במדידה, הונחו מספר הנחות ביחס לעסק )הקונ

 העסק )הקונה(

 הנחה מס'
 חברה ציבורית אשר נסחרת בבורסה החשובה ביותר במשק 1
לחברה יש דירקטוריון ומנכ"ל אשר רשאים לפעול כדין מטעם הקונה, גם אם הדבר  2

 אינו נדרש לפי חוק
שכבתית( אשר -לחברה יש מועצה מפקחת )חל על משקים בעלי מערכת מועצה דו 3

, שהינו בעל השליטה מר ג'יימסעלי המניות שמונו למועצה זו נבחרו על ידי מב 60%
 בקונה וחבר הדירקטוריון של הקונה 

החברה לא אימצה כל חוקי עזר או תקנון התאגדות שונים מהסטנדרט המינימלי  4
המוגדר כברירת מחדל ואינה פועלת לפי קודים, עקרונות, המלצות או קווים מנחים 

 שאינם חובה 
 החברה הינה חברת ייצור עם רשת הפצה משלה 5
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 העסקה

 הנחה מס'
דירקטורים  5דירקטורים לדירקטוריון המונה  2מהקונה ובחר  60%-מחזיק ב מר ג'יימס 1

 של הקונה
מהמוכר, חברה המפעילה רשת קמעונאית של  90%הוא גם הבעלים של מר ג'יימס  2

 רב של חנויות חנויות חומרים. המוכר סגר לאחרונה מספר
מציע שהקונה ירכוש מהמוכר את צי המשאיות שלו, אשר אינו בשימוש,  מר ג'יימס 3

כיד להרחיב את ההפצה של מוצרי המזון של הקונה, הצעה אשר הקונה מסכים לה. 
 מנכסי הקונה והוא גבוה משווי השוק  10%-המחיר שווה ל

החברה ואינה מחוץ לסמכויות העסקה המוצעת הינה חלק ממהלך העסקים הרגיל של  4
 החברה

הקונה מבצע את העסקה. כל האישורים הנדרשים מתקבלים ובוצעו כל הגילויים  5
 הנדרשים )העסקה אינה הונאה(

ואת יתר הצדדים  מר ג'יימסהעסקה גורמת נזקים לקונה. בעלי המניות תובעים את  6
 שאישרו את העסקה 

 
 פירוט לגבי תתי המדד בהמשך.

 

 המניות  בעלי משילות מדד (2)

תתי מדד המודדים את  3מניות בממשל התאגידי באמצעות  בעלי מדד זה מודד את זכויות
הממשל התקין: זכויות בעלי המניות ותפקידם בהחלטות עיקריות בתאגיד )מדד היקף זכויות 
בעלי המניות(, הגנת הממשל על בעלי מניות מפני התבצרות ושליטה שאינה סבירה של 

וריון )מדד היקף השליטה והבעלות( ושקיפות תאגידית בנושא החזקות בעלות, הדירקט
פיצויים, ביקורות ותחזיות פיננסיות )מדד היקף השקיפות התאגידית(. מדד זה בוחן גם האם 

 תתי המדד.  3הנ"ל זמינים גם עבור חברות בערבון מוגבל. מדד זה הינו ממוצע פשוט של 
כול שהציון גבוה יותר, כך ההגנה על בעלי מניות במיעוט טובה . כ10-ל 0המדד הוא ציון בין 

 יותר. 
 בכדי לייצר אחידות במדידה, הונחו מספר הנחות ביחס לעסק )הקונה(.

 העסק )הקונה(

 הנחה מס'
העסק )הקונה( הוא תאגיד הנסחר בבורסה החשובה ביותר במשק. אם אין בורסה  1

 הרבה בעלי מניותבמשק, החברה הינה חברה פרטית גדולה עם 
 שאלות ההנחה היא כי הקונה הוא חברה בערבון מוגבל 10-ב 2

 

של כל אחד  DTF -הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חישוב של ממוצע פשוט ל
, 50%משני האינדיקטורים הראשיים, כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 

 כמוצג בתרשים להלן: 
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 דרוג ישראל במדד 

 העולמי. הבנק לנתוני בהתאם, במדד ישראל דרוג של וניתוח פירוט וצגמ להלן

 דירוג ישראל (1)

 104המדד של ישראל דירוג (2.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מדד / שנה 
 6 6 11 8 9 16 ציון המדד ישראל

DTF  73.33 75 73.33 70.83 -105 -3 

DTF  של המדינה המובילה את
 המדד

85 
     

 
 

 של ישראל המדד פירוט מרכיבי (2.2)

 ציון תשובה מדד / שאלה
 7.33  (0-10הגנה על בעלי מניות במיעוט )

 8.3  (0-10עניינים ) לניגוד הנוגעת רגולציה היקף
 7  (0-10היקף הגילוי )

איזה גוף תאגידי מספיק מבחינה משפטית לאשר עסקת 
 (0-3מכירה? ) –קניה 

בעלי מניות או דירקטורים 
 כולל בעלי עניין

1 

האם גוף חיצוני צריך לבדוק את תנאי העסקה לפני 
 (0-1שהיא מתרחשת? )

 0 לא

האם מר ג'יימס חייב לחשוף את ניגוד העניינים בפני 
 (0-2הדירקטוריון? )

גילוי מלא של כל העובדות 
 המהותיות

2 

האם הקונה חייב לחשוף את העסקה בדוחות 
 (0-2התקופתיים המפורסמים )דוחות שנתיים(? )

ילוי על העסקה ועל ניגוד ג
 עניינים

2 

האם הקונה חייב לגלות מיד על העסקה לציבור ו/או 
 (0-2לבעלי המניות? )

גילוי על העסקה ועל ניגוד 
 עניינים

2 

 9  (0-10היקף חבות הדירקטורים )
מהון המניות של  10%האם בעלי המניות המייצגים 

זק הרוכש יכולים לתבוע באופן ישיר או עקיף את הנ
 (0-1שהעסקה גרמה לקונה? )

 1 כן

האם בעלי המניות יכולים לתבוע את חבות הדירקטור 
 (0-2בעל העניין לגבי הנזק שהעסקה גרמה לקונה? )

אחראי עם העסקה אינה הוגנת 
 או פוגעת

2 

האם בעלי המניות יכולים לתבוע את חבות שאר 
 (0-2הדירקטורים לגבי הנזק שהעסקה גרמה לקונה? )

 1 ם באם הייתה רשלנותאחראי

האם מר ג'יימס צריך לשלם פיצויים בגין הנזק שנגרם 
לקונה כתוצאה מתביעה שהוכרעה לטובת בעלי 

 (0-1המניות? )

 1 כן

                                              
 ( והם נכונים ליום פרסום הדוח באותה שנה.DFP -הנתונים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו ב 104
-שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה . לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדידה2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 105

DTF. 
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 ציון תשובה מדד / שאלה
האם מר ג'יימס צריך להחזיר רווחים שנעשו מהעסקה 
-0כתוצאה מתביעה שהוכרעה לטובת בעלי המניות? )

1) 

 1 כן

ו נקנס ונכלא כתוצאה האם מר ג'יימס נפסל מתפקידו א
 (0-1מתביעה שהוכרעה לטובת בעלי המניות? )

 1 כן

האם בית המשפט יכול לבטל את העסקה כתוצאה 
 (0-2מתביעה שהוכרעה לטובת בעלי המניות? )

ניתן לבטל אם העסקה אינה 
 הוגנת או פוגענית

2 

 9  (0-10קלות התביעה של בעלי מניות )
הון המניות של מ 10%האם בעלי מניות המייצגים 

הרוכש יכולים לבדוק את מסמכי העסקה לפני 
 (0-1התביעה? )

 1 כן

האם התובע יכול לקבל מסמכים מהנתבע ומהעדים 
 (0-3במשפט? )

 3 כל מסמך רלוונטי

האם התובע יכול לבקש קטגוריות של מסמכים 
 (0-1מהנתבע מבלי לזהות מסמכים ספציפיים? )

 1 כן

ירות את הנתבע והעדים האם התובע יכול לתשאל יש
 (0-2במשפט? )

 2 כן

האם רמת ההוכחה הנדרשת בתביעה אזרחית נמוכה 
 (0-1מזו של תביעה פלילית? )

 1 כן

האם בעלי המניות התובעים יכולים לקבל החזר 
 (0-2הוצאות משפטיות מהחברה? )

 1 כן, אם התביעה זכתה

 6.3  (0-10) המניות בעלי משילות
 7  (0-10המניות )היקף זכויות בעלי 

מהנכסים של הקונה דורשת אישור  51%האם מכירת 
 בעלי מניות?

 1 כן

מהון המניות של  10%האם בעלי מניות המייצגים 
הרוכש יכולים לזמן ישיבה שלא מן המניין של בעלי 

 מניות?

 1 כן

האם הקונה חייב לקבל את אישור בעלי המניות בכל 
 הנפקת מניות חדשות?

 0 לא

עלי המניות מקבלים זכויות קדימה אוטומטית האם ב
 בכל הנפקת מניות חדשות על ידי הקונה?

 0 לא

האם בעלי המניות חייבים לאשר את בחירתו או פיטורי 
 רו"ח מבקר? 

 1 כן

האם שינויים בזכויות של סוג מניות מסוים אפשרי רק 
 אם בעלי המניות המושפעים מהשינוי מאשרים?

 1 כן

וא חברה בערבון מוגבל, האם מכירת בהנחה שהקונה ה
 מנכסי הקונה דורשת אישור דירקטוריון? 51%

 1 כן

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם 
יכולים לזמן ישיבה שלא מן  10%דירקטורים המייצגים 

 המניין של הדירקטוריון?

 1 כן

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם כל 
ייבים להסכים להוסיף דירקטור חברי הדירקטוריון ח

 0 לא
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 ציון תשובה מדד / שאלה
 חדש?

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם 
דירקטור חייב להציע למכור את זיקתו תחילה 

 לדירקטורים קיימים טרם מכירה לגורמים חיצוניים?

 1 כן

 3  (0-10היקף הבעלות והשליטה )
האם אסור למנות את אותו אדם גם כמנכ"ל וגם כיו"ר 

 יון?דירקטור
 0 לא

האם הדירקטוריון חייב לכלול דירקטורים עצמאיים 
 שאינם מנהלים?

 0 לא

האם בעלי מניות יכולים לפטר דירקטורים ללא סיבה 
 טרם תום כהונתם?

 1 כן

האם הדירקטוריון חייב לכלול ועדת ביקורת נפרד 
 המורכבת אך ורק מדירקטורים?

 1 כן

לכל בעלי האם רוכש פוטנציאלי חייב להגיש הצעה 
 מהקונה? 50%המניות בעת רכישת 

 1 כן

האם הקונה חייב לשלם דיבידנדים בתוך פרק זמן 
 מקסימלי אשר נקבע בחוק מתאריך ההצהרה?

 0 לא

האם חברה בת מנועה מרכישת מניות שהונפקו על ידי 
 חברת האם שלה?

 0 לא

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם הקונה 
מנגנון לפתרון מחלוקות בין חייב שיהיה לו 
 הדירקטורים?

 0 לא

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם רוכש 
פוטנציאלי חייב להגיש הצעה לכל בעלי המניות בעת 

 מהקונה? 50%רכישת 

 0 לא

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם הקונה 
חייב לשלם דיבידנדים בתוך פרק זמן מקסימלי אשר 

 חוק מתאריך ההצהרה?נקבע ב

 0 לא

 9  (0-10) היקף השקיפות התאגידית
האם הקונה חייב לגלות בעלויות ישירות ועקיפות 

 ? 5%המייצגות 
 1 כן

האם הקונה חייב לגלות מידע על השתתפות 
בדירקטוריונים אחרים של הדירקטורים, כמו גם מידע 

 לגבי עבודתם העיקרית?

 1 כן

דות פיצויים של מנהל האם הקונה חייב לחשוף או
 יחיד?

 1 כן

האם חובה לשלוח הודעה מפורטת על האסיפה 
 ימים לפני הישיבה? 21הכללית 

 0 לא

מהון המניות של הקונה  5%האם בעלי מניות המייצגים 
 יכולים להוסיף נושאים לסדר היום של האסיפה?

 1 כן

האם הדוחות הכספיים השנתיים של הקונה חייבים 
 על ידי רואה חשבון חיצוני? להיות מבוקרים

 1 כן

 1 כןהאם הקונה חייב לחשוף את הדוחות הביקורת שלו 
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 ציון תשובה מדד / שאלה
 לציבור?

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם חברי 
הדירקטוריון חייבים להיפגש לכל הפחות פעם אחת 

 בשנה?

 1 כן

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם בעלי 
ון המניות של הקונה יכולים מה 5%מניות המייצגים 

 להוסיף נושאים לסדר היום של האסיפה?

 1 כן

בהנחה שהקונה הוא חברה בערבון מוגבל, האם 
הדוחות הכספיים השנתיים של הקונה חייבים להיות 

 מבוקרים על ידי רואה חשבון חיצוני?

 1 כן
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 2018השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "עושים עסקים" 

 לידירוג המדד הכל

 SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-ציון המדד וה
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 דירוג לפי אינדיקטורים

 משילות עניינים ומדד לניגוד הנוגעת רגולציה היקף בחלק זה מבוצעת השוואה של כל פרמטר )מדד

 .SHICהמדינות המובילות ומדינות ה 20מניות( אל מול  בעלי
 

 עניינים ודלניג הנוגעת רגולציה היקף מדד
המדינות  20עניינים בישראל אל מול  לניגוד הנוגעת רגולציה היקף להלן מוצג גרף המציג את מדד

 .SHIC-המובילות במדד הכללי ומדינות ה

 
 מניות בעלי משילות מדד

המדינות המובילות במדד הכללי  20מניות בישראל אל מול  בעלי משילות להלן מוצג גרף המציג את מדד

 .SHIC-ה ומדינות
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 פירוט תתי המדדים
המדינות המובילות  20בנוסף, בוצעה השוואה של כל תתי המדד של שני המדדים המוזכרים לעיל אל מול 

 .SHIC-במדד הכללי ומדינות ה

 
 

מיקום ישראל בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים ביחס ו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המובילות ומדינות ה המדינות 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה
 7 8.3 עניינים לניגוד הנוגעת רגולציה היקף מדד

 6.7 6.3 מניות בעלי משילות מדד
 

ניתן לראות כי מדד היקף הרגולציה הנוגעת לניגוד עניינים בישראל נמצא מעל הממוצע ובדומה 
מדד זה, ואילו במדד משילות בעלי המניות ישראל נמצאת במקום נמוך מעט  למדינות המובילות את

 מהממוצע.
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 רפורמות שבוצעו בשנים האחרונות בתחום המדד

במטרה לסייע בזיהוי תהליכים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד הגנה על משקיעים, נבחנו 

של  DTF-התרחשו שיפורים בלאורך השנים וזוהו השנים בהם  106הרפורמות אשר בוצעו במדינות

 . 70 -הגבוה מ DTFהמדינה. תהליך זה כלל בחינה של מדינות בעלות 

 : DTF-להלן פירוט המדינות, הרפורמות שבוצעו ותרומתן לשיפור ה

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 1.66 73.33 2016 אירלנד
דירקטורים ל לפיהןהוראות קביעת 

 הפרת חובת נאמנותעל  תהיה אחריות

 

 

 

                                              
טאיוואן, סינגפור והונג קונג, עקב  –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  ECDO-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 106

 (OECD -חברות ב SHIC -)יודגש כי כל מדינות ה SHIC -מיעוט רפורמות במדינות ה
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 Paying Taxes תשלום מסים –מדד 
 

 כללי

 ומיסוי הכנסה מס - האגפים איחוד בדבר הממשלה החלטת הוקמה בעקבות בישראל המיסים רשות
 רשות הקמת. 15.9.03 ביום שהתקבלה(, ממוכנים עיבודים שירות) מ"ושע, מ"ומע המכס, מקרקעין
 והן, לאזרח השירות ושיפור המס מערכת התייעלות של בהיבט הן, ותחשיב בעל מהלך היוותה המסים
 המסים את לגבות הוא הרשות של העיקרי תפקידה .בישראל החוק אכיפת ממערכת נפרד בלתי כחלק

 הבאים:

 ושנת השנתית ההכנסה על מחושב המס. הכנסה מס בפקודת מעוגן בישראל הכנסה מס מס הכנסה: -
 בדצמבר. 31-ב תיימתומס בינואר 1-ב מתחילה המס

 נחשבת חברה. העולם וברחבי בישראל רווחיהן על מס משלמות ישראליות חברות מס חברות: -
 חוקיה. לפי שהוקמה או, ישראל מדינת בתחומי ונשלטת מנוהלת פעילותה אם ישראלית לחברה

 יםמוצר לרבות, ושירותים המוצרים מרבית על חל( מ"מע) מוסף ערך מס מס ערך מוסף )מע"מ(: -
 .17% על בישראל מ"המע שיעור עומד היום, מיובאים ושירותים

 ישירה תמורה בגינם שניתנת משום, מס שאינו חובה תשלום הם לאומי ביטוח דמי ביטוח לאומי: -
 דמי, מילואים תגמולי) שכר מחליפות גמלאות, המתאים האירוע בקרות, המבטיח ביטוח: למשלם
 תלויות שאינן בקצבאות הביטוח דמי מזכים בנוסף,(. ועוד אבטלה דמי, בעבודה פגיעה דמי, לידה
 .שאירים וקצבת זקנה קצבת ובהן, הביטוח דמי בגובה

 בנוסף, הרשות גובה את המיסים הבאים:

, קניה מס, מכס -עקיפים מסים ,במקרקעין עסקאות על המוטלים מקרקעין, מיסים שבח מס, הון רווח מס
 רים."מלכ על המוטל שכר מס וכן כספיים מוסדות על המוטל ורווח שכר דלק, מס על ובלו

 .חוק יסוד: משק המדינהות, על פי חל על יחידים ועל חבר ישראלב מיסוי

 במס חייבת בישראל נצמחה או ופקהשה הכנסה כל": המשולבת השיטה" בישראל נהוגה 2003 משנת
. בישראל במס חייבת, ל"בחו הופקה אם גם, ישראל תושב ידי על שהופקה הכנסה וכל, בישראל הכנסה
 בתושב מדובר אם גם, בישראל הכנסה את שהפיק מי כל למסות למדינה מאפשרת המשולבת השיטה

 .ראלליש מחוץ הכנסתם את שהפיקו ישראל תושבי למסות ובמקביל, ל"חו

 המשולמים ממיסים הכנסות. מיסוי הוא כולו ובעולם בישראל והחברות התאגידים מדיני נפרד בלתי חלק
 המרכזיות הסיבות אחת וזו המדינה עבור משמעותי הכנסה מקור מהווים עסקיים וגורמים חברות ידי על

 החשיבות לצד – מצליחות חברות שיותר כמה של וצמיחה הקמה לעודד המקומית הכלכלה של לצורך
 פעילויות והקמת זרות השקעות מעודד נמוך חברות מס .הלאה וכן חדשנות, עבודה מקומות שביצירת
 במדינה. עסקיות

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93:_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93:_%D7%9E%D7%A9%D7%A7_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
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 מתודולוגיה

 

 אינדיקטורים: 4באמצעות  Paying Taxesהבנק העולמי בוחן את 

 מספר התשלומים בשנה לסוגי המיסים השונים (1)

 ם ובתשלומם בפועלמשך הזמן המושקע בחישובי גובה המיסי (2)

 שיעור המס הכולל (3)

 )מורכב מהחזרי מע"מ וביקורת מס חברות( הליכים לאחר הגשה (4)

 
 :סוגי המיסיםו החברה -מאפיינים שניבכדי לייצר אחידות במדידה, הונחו מספר הנחות ביחס ל

 
 החברה

 הנחה מס'
 חברה בע"מ החייבת במס. 1

2 
ופה החברה רכשה את כל נכסיה ושכרה את כל , באותה תק2015בינואר  1-החלה את פעילותה ב

 עובדיה.
 בעיר העסקים הגדולה במדינה, דהיינו תל אביב. תנמצא 3
 בבעלות מלאה ופרטית. 100%הינה  4
 . 107מההכנסה לנפש 102, לחברה היה הון הזנק ששווה 2015בסוף שנת  5

6 
מייצרת עציצים קרמיים  מבצעת פעילות תעשייתית או מסחרית כללית. באופן ספציפי, החברה

 ומוכרת אותם בקמעונאות. 

7 
אינה משתתפת בסחר חוץ )ללא ייבוא או ייצוא( ואינה מטפלת במוצרים הכפופים למס מיוחד 

 )כגון טבק או אלכוהול(.

8 
, לחברה שני מגרשי קרקע, בניין אחד, מכונות, ציוד משרדי, מחשבים 2016בתחילת שנת 

 ומשאיות
 מריצי השקעה או הטבות, למעט אלו הקשורים לגיל וגודל החברה.אינה זכאית לת 9
 עובדים, כולם עובדים מקומיים. 48 -עוזרים ו 8מנהלים,  4 -עובדים 60בעלת  10
 מההכנסה השנתית לנפש  1,050מחזור השווה  11
 מעלות הסחורות שנמכרו. 120%, כלומר המכירות מהוות 20%רווח גולמי )לפני מס( של  12
 מהרווחים כדיבידנדים לבעלים בסוף השנה השנייה. 50%מחלקת  13
 מכרה את אחד ממגרשי הקרקע ברווח בתחילת השנה השנייה. 14
 

 סוגי המיסים

 הנחה מס'
 .2016כל המיסים שחושבו שולמו בשנת  1

2 
 יבעלמסים גוף אחר )שאינו רשות המסים(. שם אחר או נאסף על ידי  למס כאשר נספרמס תשלום 
שיעורים שונים, נספרים כמו למרות שהם בעלי סוכנות, או אשר נאספים על ידי אותה  אותו שם
 חד.מס אתשלום 

3 
שונים כפול תדירות הסים ימהמספר מחושב לפי סים בשנה ימספר הפעמים שהחברה משלמת מ
 .התשלום )או ניכוי( עבור כל מס

                                              
 $ ארה"ב. 36,190נסה לנפש בישראל עומדת על ההכ - 2018מתוך דוח 'עושים עסקים'  107
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 הנחה מס'

4 
ם ( וכן תשלומים שוטפים )או ניכויראשמ תדירות התשלום כוללת תשלומים מראש )או ניכוי

 .(שוטפים
 

 מרכיבי האינדיקטורים

 - מספר התשלומים בשנה (1)

אינדיקטור זה מודד את המספר הכולל של תשלומי המיסים בשנה, ומתייחס לשיטת התשלום, תדירות 
 התשלום ומספר המשרדים המעורבים בתהליך. 

במידה וניתנת הגשה ותשלום מלאים בצורה  ספירת מספר התשלומים לוקחת בחשבון הגשות מקוונות.
מקוונת, וצורת הגשה זו משמשת את מרבית העסקים בגודל בינוני, תשלום מס זה נספר פעם אחת בשנה 

 )גם אם בפועל תשלום מס זה מתבצע בתדירות תכופה יותר(. 
וסד פיננסי, כאשר תשלומי מס מתבצעים ע"י צדדים שלישיים )כגון תשלום מס על ריבית המבוצע ע"י מ

תשלום מס על דלק המבוצע ע"י המפיץ( תשלום מס זה נספר גם כן כפעם אחת בשנה )גם אם בפועל 
 תשלום מס זה מתבצע בתדירות תכופה יותר(. 

בנוסף, כאשר שניים או יותר מתשלומי המיסים מוגשים ומשולמים יחדיו באותו טופס, שני התשלומים 
 יספרו כתשלום אחד.

 

 -קע בחישובי גובה המיסים ובתשלומם בפועל משך הזמן המוש (2)

הזמן נמדד בשעות במשך שנה. האינדיקטור מודד את משך הזמן הנדרש להכנה, הגשה ותשלום שלושה 
  -סוגים עיקריים של מיסים

 מס הכנסה -

 מע"מ -

 מיסי שכר לעובד -

 
 את הסכום. כולל את הזמן הנדרש לאסיפת כל המידע הנדרש לחשב את המס לתשלום ולחשב –זמן הכנה 
 כולל את הזמן הנדרש להשלמת כל הטפסים והגשתם ברשויות המיסים. –זמן הגשה 
כולל את הזמן הנדרש לביצוע תשלומים באופן מקוון או באופן ידני. כאשר התשלום  –זמן תשלום 

 מתבצע בצורה ידנית, הזמן כולל גם את זמני ההמתנה במשרדי הרשויות.
 

 -שיעור המס הכולל  (3)

ס הכולל נמדד ע"י סכום המיסים השונים המוטלים על עסק לשלם לאחר ניכויים ופטורים. שיעור המ
. לא נכללו מיסים שנגבו ע"י החברה והועברו לרשויות המס )כגון 2016שיעור המס נמדד לפי שנת 

 מע"מ(. ניתן לחלק את סוגי המיסים לחמש קטגוריות:

  מס חברות 

 מיסי שכר לעובד 

 מיסי רכוש 

 ור )לא קיים בישראל(מס על המחז 

 כגון ארנונה ומיסי רכב -מיסים אחרים 
 

מס דלק אינו נמדד בשיעור המס הכולל בשל הקושי בחישוב שיעור מס זה באופן עקבי לכלל הכלכלות 
 )מס דלק ממשיך להיספר במספר התשלומים בשנה(.
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בסיס המס.  שיעור המס הכולל שונה משיעור המס הסטטוטורי, המספק את הגורם שיש להחיל על
המס בפועל יחולק ברווח המסחרי. "הרווח המסחרי" שונה מ"רווח לפני  -בחישוב שיעור המס הכולל 

מס", שדווח בדוחות הכספיים. בחישוב הרווח המסחרי מיסים רבים אינם ניתנים לניכוי כמו שבחישוב 
 מהמיסים אחד כל ילפנ העסק של בפועל הרווח של ברורה תמונה מציג מסחרי הרווח לפני מס. רווח

 הכספים שנת במהלך נושא שהוא
, ברוטו שכר ,שנמכרו הסחורות בניכוי הפרמטרים הבאים: עלות כמכירות מחושב המסחרי הרווח
, ריבית הוצאות בניכוי( הנכס ממכירת) הון רווחי בתוספת הפרשות, אחרות הוצאות, ניהול הוצאות
  .מסחרי פחת ובניכוי ריבית הכנסות בתוספת

 10%, לבניין 5%, לקרקע 0%: הבאים בשיעורים פחת שיטת מיושמת, המסחרי הפחת חישוב רךלצו
 . העסקי הפיתוח הוצאות עבור 10%- ו משאית עבור 20%,  משרדי לציוד 20%, למחשבים 33%, למכונות
  .108לנפש הכנסה פעמים 59.4 -בכ מסתכם המסחרי הרווח

 

 -הליכים לאחר הגשה  (4)

מדדי משנה המודדים את קלות ואפשרות קבלת החזר מיסים על ( 4) ארבעהזה מורכב מ אינדיקטור
 : פעילויות מסוימות

 החזר מע"מ )שעות(ל הנדרש להכנת בקשההזמן  -

 לקבלת החזר מע"מ )שבועות(הנדרש הזמן  -

 שעות() חברות מס הנדרש להכנת בקשה להחזר הזמן -

 שבועות() חברות מס הזמן הנדרש לקבלת החזר -

(. ככל שהערך 100) למאה( 0המוזכרים לעיל והוא נע בין אפס ) מדדי המשנה מוצע ציונימהציון מורכב מ
 יותר. יםטוב ההליכים לאחר הגשהגבוה יותר, 

של כל אחד מארבעת  DTF -הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חישוב של ממוצע פשוט ל
 רשים להלן: , כמוצג בת25%האינדיקטורים, כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 
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 דרוג ישראל במדד 

 העולמי. הבנק לנתוני בהתאם, במדד ישראל דרוג של וניתוח פירוט מוצג להלן

 דירוג ישראל (1)

 109המדד של ישראל דירוג (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מדד / שנה 
 82 93 97 103 96 99 ציון המדד ישראל

DTF  70.35 71 71.65 71.88 -110 -2 

DTF דינה המובילה את של המ
 המדד

99.44 
     

 

 עבור ישראל פירוט מרכיבי המדד (1.2)

 מדד מספר תשלומים בשנה, מדד משך הזמן ומדד שיעור המס הכולל

 
 
 
 

                                              
 ( והם נכונים ליום פרסום הדוח באותה שנה.DFP -הנתונים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו ב 109
-נהוגה שיטת מדידה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה. לפני כן הייתה 2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 110

DTF. 

 סוג מס מס"ד
תשלומים 
 )מספר(

 זמן )שעות(
שיעור מס 
 סטטוטורי

 בסיסי המס
שיעור המס 
הכולל )% 
 מהרווחים(

 25% 110 1 חברות מס 1
רווחים חייבים 

 במס
19.31 

2 

 הביטוח דמי
 - הלאומי
 על משולמים

 המעביד ידי

 5.9 משכורת ברוטו 7.5%-3.45% 60 12

3 
 עירוני מס
 (ארנונה)

6  
תעריפים 
 משתנים

 1.46 שטח הנכס

 0.32 רווחי הון 25%  1 שבח מס 4

5 
 מוסף ערך מס
 (מ"מע)

 0 ערך מוסף 17% 65 12

 לליטר ₪ 2.8940467  1 דלק מס 6
0  

 ()סכום קטן

7 

 הביטוח דמי
 - הלאומי
 על משולמים

 העובד ידי

0 
 )במשותף(

 
תעריפים 
 משתנים

 משכורת ברוטו
0 

 )לא כלול(

 27   235 33 הכל סך
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 מדד הליכים לאחר הגשה

 
  

 ציון תשובה סוג הליך מס"ד
 החזרי מע"מ

  כן האם קיים מע"מ? 1
  כן האם הליך החזר המע"מ קיים במקרה הבוחן? 2
  אין מ"המע החזר הליך על לותמגב 3
  לא האם קיימת תקופה במהלכה לא ניתן לקבל החזרי מע"מ?  4
  74%-50% ביקורת מע"מאחוז המקרים שעברו  5
 32 34 החזר מע"מ )שעות(ל הנדרש להכנת בקשההזמן  6
 29.05 40 לקבלת החזר מע"מ )שבועות(הנדרש הזמן  7

 ביקורת מס חברות

  כן ?ברותח מס קיים האם 8

  49%-25% חברות מס אחוז המקרים שעברו ביקורת 9
 84.4 10 שעות() חברות מס הנדרש להכנת בקשה להחזר הזמן 10

 שבועות() חברות מס הזמן הנדרש לקבלת החזר 11
לא התקיים הליך 
 במקרה הבוחן

100 

 61.36  הכל סך
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 2018השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "עושים עסקים" 

 רוג המדד הכללידי

 

  SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-ציון המדד וה
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 דירוג לפי אינדיקטורים

בחלק זה מבוצעת השוואה של כל אינדיקטור במדד )מס' תשלומים, משך הזמן, עלות המס מהרווח 

 .SHICהמדינות המובילות ומדינות ה 20והליכים לאחר הגשה( אל מול 
 

 ר התשלומים הנדרשים להשלמת התהליךמספ
להלן מוצג גרף המציג את מספר התשלומים הנדרשים בשנה להשלמת תהליך תשלום מיסים בישראל 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20אל מול 

 
 משך הזמן הנדרש להשלמת התהליך

ך תשלום מיסים בישראל אל מול להלן מוצג גרף המציג את משך הזמן הנדרש בשעות להשלמת תהלי

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20
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 שיעור המס הכולל כאחוז מהרווח
המדינות המובילות במדד הכללי  20להלן מוצג גרף המציג את עלות המס הכולל כאחוז מהרווח אל מול 

 .SHIC-ומדינות ה

 

 הליכים לאחר הגשה

המדינות  20ת ההליכים לאחר הגשת תשלום מס בישראל אל מול להלן מוצגים גרפים המציגים א

 .SHIC-המובילות במדד הכללי ומדינות ה
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 הכנת בקשה להחזר מע"מ

 

 
 קבלת החזר מע"מ
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 הכנת בקשה להחזר מס חברות

 

 111קבלת החזר מס חברות

 

 
 

                                              
 .0לא התקיים הליך של קבלת החזר מס חברות במקרה הבוחן ולכן הזמן הוא  111
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מטרים הנמדדים ביחס מיקום ישראל בכל אחד מהפרו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה
מספר התשלומים הנדרשים להשלמת תהליך 

 תשלום מיסים
33 10 

 133 235 משך הזמן הנדרש להשלמת התהליך
 35 27 שיעור המס הכולל כאחוז מהרווח

 שההליכים לאחר הג
 86 61.4 אינדקס כללי

 6 34 משך הזמן הנדרש להכנת בקשה להחזר מע"מ
 13 40 משך הזמן הנדרש לקבלת החזר מע"מ

 8 10 משך הזמן הנדרש להכנת בקשה להחזר מס חברות
 6 0 2משך הזמן הנדרש לקבלת החזר מס חברות

 
הגשה להכנת בקשה וקבלת  ניתן לראות כי מספר התשלומים, משך הזמן של התהליך וההליכים לאחר

 החזר מע"מ בישראל נמצאים הרבה מעל הממוצע.
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 רפורמות שבוצעו בשנים האחרונות בתחום המדד

 
תשלום מסים, נבחנו הרפורמות  במטרה לסייע בזיהוי תהליכים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד

של המדינה. תהליך  DTF-ב לאורך השנים וזוהו השנים בהם התרחשו שיפורים 112אשר בוצעו במדינות

 . 70 -הגבוה מ DTFזה כלל בחינה של מדינות בעלות 

 : DTF-להלן פירוט המדינות, הרפורמות שבוצעו ותרומתן לשיפור ה

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

לאומי הביטוח הדמי  הפחיתה את 0.38 77.69 2018 בלגיה
 על ידי המעסיקים. המשולמים

הכניסה שיפורים למערכת המקוונת  1.07 91.85 2017 ינגפורס
להגשת דוחות מס הכנסה של החברה 
ומחזורי מע"מ. במקביל, שיעור דמי 
ביטוח לאומי ששולמו על ידי 

 30% -לההנחה שפגה המעסיקים גדל ו
 .על מס הרכב

הפחיתה את שיעור מס רכוש, מס רכב,  4.32 83.8 2017 ספרד
טול האגרה , ובינכסמס העברת 
 הסביבתית. 
חדשה  מקוונתהציגה מערכת כמו כן, 
 דמי ביטוח לאומי.לתשלום 

הרפובליקה 
 הסלובקית

, מספר תשלומי הארנונהאת הוזילה  3.78 80.57 2017
את עלויות המיסים על ידי הפחתת מס ו

 .הרכב
הכנסות  על תעריפי המיסויהפחתת  4.23 79.48 2016 ספרד

 . סביבתייםסים יהחברה, רווחי ההון ומ
מערכת מקוונת להגשת החזרי  השקת
 מע"מ.

הסכום המותר עבור  הפחתתבמקביל, 
ת תקרת דמי אהעלו פחת של רכוש קבוע

 ביטוח לאומי
הרפובליקה 
 הסלובקית

מערכת תיוק ותשלומים  השיקה - 5.22 76.79 2016
 למע"מ מקוונת

הכנסה של שיעור מס  ה אתתיהפח -
 החברה

 לניכוי מס ביטוח בריאות -

 -הפסדיםתקרת קיזוז האת  הפחיתה -

"losses carried forward" 

 
 נספחים. אהגע לרפורמה ברפובליקה הסלובקית רלהרחבה בנו

                                              
טאיוואן, סינגפור והונג קונג, עקב  –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  ECDO-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 112

 (OECD -חברות ב SHIC -)יודגש כי כל מדינות ה SHIC -מיעוט רפורמות במדינות ה
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 השגות בדבר ציון המדד

 השגות בדבר בסיס הנתונים ואופן חישוב דרוג ישראל (1)

 ( חישוב מספר התשלומים שיש לבצע עבור תשלום דמי ביטוח לאומי, מס עירוני )ארנונה
 ומע"מ. 

תשלומים עבור מס  6-תשלומים בשנה עבור ביטוח לאומי ומע"מ ו 12הבנק העולמי חישב 
אומי, מס עירוני בישראל ניתן לשלם בצורה מקוונת תשלומי דמי ביטוח ל עירוני )ארנונה(.
במידה וניתנת הגשה ותשלום מלאים לפי המתודולוגיה של הבנק העולמי, )ארנונה( ומע"מ. 

ל בינוני, תשלום מס זה שה זו משמשת את מרבית העסקים בגודה מקוונת, וצורת הגבצור
 נספר פעם אחת בשנה גם אם בפועל תשלום מס זה מתבצע בתדירות תכופה יותר.

 .חישוב הזמן הנדרש לקבלת החזר מע"מ 

שבועות לקבלת החזר מע"מ בעוד שקיימת חקיקה הקובעת שקבלת  40הבנק העולמי חישב 
ימי עסקים, הזמן לקבלת החזר  30-. בהנחה שמדובר ב113ימים 30מ הינה עד החזר מע"

 כפי שקבע הבנק העולמי. 40שבועות ולא  6מע"מ עומד על 

 
שבוצע. לקראת העברת ההערות לבנק העולמי  הראשוני יצוין כי מדובר בהצעה בלבד על סמך הניתוח

הנסקרים בתיאום עם הגורמים תושלם ותדויק הבחינה המקצועית והמשפטית של כלל הנושאים 
 הרלוונטיים במשרדי הממשלה.

 

 תיקוף נתונים
 אל מול: בוצעההשגות תיקוף הנתונים לחלק 

 ארגון תפקיד שם הגורם מס"ד
 רשות המסים בישראל סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות שלמה אוחיון 1

 

                                              
 א. 13כללי, סעיף  –, פרק א' 1976-ו"התשל, מוסף ערך מס לפי תקנות  113

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_005.htm#Seif24 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/271_005.htm#Seif24
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 נספחים

 פובליקה הסלובקית:להלן פירוט לגבי רפורמה אשר תרמה לשיפור מדד תשלום מיסים בר

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

הרפובליקה 
 הסלובקית

מערכת תיוק ותשלומים  השיקה- 5.22 76.79 2016
 למע"מ מקוונת

הכנסה של שיעור מס  ה אתתיהפח -
 החברה

  לניכוי מס ביטוח בריאות -

 -הפסדיםתקרת קיזוז האת  הפחיתה -

"losses carried forward" 

 מס לצורכי נוצר הפסד( מהכנסות יותר גבוהות הוצאות) חווה הפסד שנתי שכור נכס או עסק כאשר
 הכנסה או משכר זה הפסד לקזז ניתן, סיעוד חברות או שותפויות, בודדים סוחרים עבור. הכנסה
. לשלם הדרוש המס כמות את ומפחית החייבת ההכנסה את מקטין דבר אשר. לשנה אחרת אישית
 להיות יכול והוא ישות באותה נשאר החוב רגילה בחברה או נאמנות בחברת נעשה דה וההפסדבמי

יכול "לעבור  היא שההפסד הדבר משמעות. הרווחים כל את לקזז על מנת הבאה לשנה מועבר
ללא תאריך , "להתגלגל קדימה" עד שישולמו ימשיכו שישולם. ההפסדים עד שנה בכל קדימה"
 תפוגה.
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 Trading Across Borders סחר חוץ )יבוא יצוא( –מדד 
 

 כללי

 ייבוא. הינו הבאת סחורות או סוגי שירותים ממדינה אחת למדינה אחרת בדרכי סחר בינלאומיים יבוא
 בשוק כיום הקיימת התוצרת מגוון את להעשיר נועד הארץ גבולות תוך אל מחוץ לארץ מוצרים של

 .הצרכן של כיסו על וכן העדפותיו, יובחירות על תחרות לייצר וכן, המקומי

 היצוא. בינלאומיים סחר בדרכי אחרת למדינה אחת ממדינה שירותים סוגי או סחורות של מעבר הינו יצוא
 מדינת כגון יצוא מדינות של בצמיחה מרכזי מרכיב ומהווה הבינלאומי הסחר בתהליך מרכזי חלק הוא

 .ישראל

 זה ואם בהלוואות זה אם ליצואנים מיוחדות הטבות אמצעותב מהמדינה סחורות יצוא מעודדת ישראל
, היסטורית. הבינלאומי במסחר רבות תלוי שלה שהתוצר מדינה הנה שישראל העובדה נוכח וזאת במס
 . הממשלה על ידי היצוא לעידוד נוספת סיבה וזוהי היצוא מנפח גדול היה לישראל היבוא נפח

 תוצרת. הביטחוניות ובתעשיות טק-ההי בתחום בעיקר, בעולם רבים בחלקים מוערך ישראלי יצוא
 והחדשנות הטכנולוגיה בשל הן, ישראל למדינת לאומי גאווה מקור הם שונים בתחומים ישראלית
 . המוצרים באיכות והן הגבוהה

 שימוש. לעסקים ויותר יותר לחשובה הופכת המשקים בין הסחר על ההקלה, היום של הגלובלי בעולם
 גורמים, שאינן מספקות ותשתיות בנמל יעילות בלתי פעילויות, מכבידים מכס נהלי, נייר יבמסמכ מופרז

 .הסחר במדינה פוטנציאל ויוצרים חסם למימוש, והיבואנים היצואנים עבור ועיכובים נוספות לעלויות

 ושירותים לסחורות על מנת לאפשר בשעריהן חסמים רבות מסירות הגלובלי מדינות מהתהליך כחלק
 לקוח כל על התחרות כך. ממכסים חופשי הינו העולם למרבית מדינות ישראל בין הסחר. אליהן היכנסל

 .יותר ויותר קשה נעשית העולם מכל מסחורות הנהנה
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 מתודולוגיה

 

 אינדיקטורים: 4באמצעות  Trading Across Bordersהבנק העולמי בוחן את 

 זמן לייצוא )שעות( (1)

 עלות לייצוא )$ ארה"ב( (2)

  מן לייבוא )שעות(ז  (3)

 עלות לייבוא )$ ארה"ב( (4)

 
  -אינדיקטור הזמן עבור ייצוא וייבוא 

 למכס נשלחים שעות. חשוב להדגיש כי כשמסמכים 24אינדיקטור זה נמדד בשעות, כאשר יום אחד הוא 

 עבור הזמן ,למחרת בבוקר 8:00 בשעה אותם לאסוף וניתן הלילה במשך מעובדים, בבוקר 8:00 בשעה

 .שעות 24 ארך בפועל שההליך מכיוון, שעות 24-כ יירשם המכס שחרור
 

  -אינדיקטור העלות עבור ייצוא וייבוא 
העלויות נמדדות בדולר ארה"ב. העונים על השאלות לבנק מתבקשים להמיר את המטבע המקומי לדולר 

נוסף, עלות ארה"ב בהתאם לשער החליפין ביום בו ענו על השאלון, דבר אשר יכול להוביל לפערים. ב
 הביטוח ותשלומים שלא הופקה עבורם קבלה אינם נכללים בעלויות הנמדדות.

 
הקשורים להליך הלוגיסטי של ייצוא וייבוא סחורות, כאשר ההתייחסות  114הזמן והעלותמדד זה בוחן את 

 קבוצות של תהליכים:  3-היא ל

 עמידה בדרישות התיעוד 

 או בנמלים והטיפול הבדיקות, האישור, ההובלה במהלך מסמכים של והגשה הכנה, קבלה -
 המוצא. במשק בגבולות

 המעבר. משקי ובכל היעד במשק הנדרשים המסמכים של והגשה הכנה, קבלה -

, מידע של אלקטרוניות הגשות כולל, בפועל החוק פי על הנדרשים המסמכים כל את כולל -
 הסחר. יךאת תהל להשלים כדי הנדרשים למשלוח ספציפיים שאינם מסמכים גם כמו

 ציות לנהלי גבולות 

 מכס. ובדיקות אישור -

 .(מהמשלוחים 20%-מ יותר על חלות אם) אחרות רשויות ידי על בדיקות -

 בגבולות. או ובדיקות הנערכים בנמלים טיפול -

 115הובלה מקומית 

                                              
 מדדו את הייצוא והייבוא בשלושה מדדים: כמות מסמכים, זמן ועלות. 2015נת עד ש 114
וגם  DTF-למרות שהבנק העולמי אוסף נתונים לגבי הובלה מקומית הוא אינו מבצע בהם שימוש לטובת חישוב ציון ה 115

 לא עבור ציון המדד.
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 בגבול. או יבשתי בנמל, במחסן המשלוח של ופריקה טעינה -

 הנמל או המסוף לבין המחסן ינה ביןבמד ביותר הנפוץ התחבורה לאמצעי בהתאם הובלה -
 היבשתי.

 בדרך. שהמשלוח בזמן בכבישים משטרה ובדיקות בתנועה עיכובים -

 
בכדי להפוך את הנתונים לברי השוואה בין המשקים השונים, הונחו הנחות לגבי הסחורות הנסחרות 

 והעסקאות המבוצעות:

 א למחסן בעיר העסקים המשלוח מובל ממחסן בעיר העסקים הגדולה ביותר במשק המייצ
 הגדולה ביותר במשק המייבא.

 שונים: נסחרים מוצרים מניחים והיצוא היבוא של הבוחן מקרי  

 משק כל הנחה כי -( HS 8708בייבוא נמדדים חלקים ואביזרים של כלי רכב )פריט מכס  -
 – שלו הטבעי הייבוא משותף במכולות רכב חלקי של טון 15 של סטנדרטי משלוח מייבא
בייבוא  .רכב חלקי של( כמות * מחיר) ביותר הגדול הערך את מייבא הוא שממנו קהמש

 כל המדינות נמדדות לפי אותו פריט מכס.

מקליטי ומפיקי קול, מקליטי ומפיקי  ;בייצוא נמדדים מכונות וציוד חשמליים וחלקיהם -

ההנחה  -( HS 85תמונה לטלוויזיה וחלקים ואביזרים של פריטים כגון אלה )פריט מכס 
 הגדול היצוא ערך ידי על המוגדר) שלו היחסי היתרון תוצר את מייצא משק כל היא כי
זה ולכן  מוצר של ביותר הגדול הרוכש שהוא המשק שלו, הטבעי הייצוא לשותף( ביותר

, יקרות ואבנים יקרות מתכות כגון, מיוחדים מוצרים. כל מדינה נמדדת לפי פריט מכס שונה
 לפי, זאת עם אך. האפשריים הייצוא מוצרי של ברשימה נכללים אינם ,ותרופות חיים בעלי
 .בגודלה השנייה המוצרים קטגוריית נחשבת, הצורך

  משלוח הוא יחידת מסחר. משלוחי ייצוא אינם מחויבים להיות במכולות ואילו משלוחי ייבוא
 מגיעים במכולות.

 אלף  50רה במשלוח יעמוד על אם האגרות הממשלתיות נקבעות לפי שווי המשלוח, שווי הסחו
 $ ארה"ב.

 .המוצר הוא חדש ולא יד שניה או משומש 

 ( שניהם או) מכס עמיל או מטענים משלח עבור ותשלום שכירה על אחראית הייצוא חברת
 חובה ובדיקות אישורים, מקומית הובלה, בינלאומי בשינוע הכרוכות העלויות כל את ומשלמת

 בדרישות עמידה עמלות, בגבולות או בנמל טיפול, אחרים ממשלתיים ומשרדים המכס ידי על
 . הייצוא עבור וכדומה התיעוד

 .הייבוא לגבי הנ"ל לעלויות אחראית הייבוא חברת

 הייצוא מוצר עבור ביותר הנרחב בשימוש הנמצא זה הוא להובלה המשמש התחבורה אמצעי 
לה אווירית או תובלה תובלה ימית, תוב -למסחר  השותף במדינה ואצל הנבחר הייבוא או

 .יבשתית

 למשלוח בקשר ממשלתיים משרדים ידי על המבוקש למידע האלקטרוניות ההגשות כל 
 .הייבוא או הייצוא הליך במהלך והוגשו הוכנו, שהתקבלו למסמכים נחשבות

 יכולות סחורות שבו כמקום מוגדר( יבשתי גבול מעבר או תעופה נמל, ים נמל) גבול או נמל 
 .ממנו לצאת או למשק להיכנס
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של כל אחד מארבעת  DTF -הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חישוב של ממוצע פשוט ל
 , כמוצג בתרשים להלן: 25%האינדיקטורים, כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 

 
 

 להלן מוצגים פרטי המסחר וזמן ההובלה עבור סחר חוץ בישראל:
 ייבוא ייצוא 

ת וציוד : מכונו HS 85 מוצר

מקליטי  ;חשמליים וחלקיהם
ומפיקי קול, מקליטי ומפיקי 
תמונה לטלוויזיה וחלקים 
ואביזרים של פריטים כגון 

 אלה

HS 8708  חלקים :
 ואביזרים של כלי רכב

 גרמניה ארצות הברית שותף מסחרי
 נמל חיפה נמל חיפה גבול

 111 111 מרחק )ק"מ(
 2 2 זמן הובלה מקומי )שעות(

 224 224 בלה מקומית )$ ארה"ב(עלות הו
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 להלן מוצגים המסמכים הנדרשים עבור סחר חוץ בישראל:
 ייצוא

 חשבונית
 רשימה של תכולת האריזה
 טופס א' )תעודת מקור(
 קבלה על טיפול במסוף

 SOLAS116אישור 

 הצהרת ייצוא
 שטר מטען

 
 ייבוא

 הצהרת מקור
 חשבונית

 רשימה של תכולת האריזה
 מטען שטר

 הצהרת ייבוא

 SOLAS3אישור 

 תעודת תקן
 
 

  

                                              
 .SOLAS-IMO תקנת פי על המלאות המכולות משקל אימות 116
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 דרוג ישראל במדד 

 העולמי. הבנק לנתוני בהתאם, במדד ישראל דרוג של וניתוח פירוט מוצג להלן

 דירוג ישראל (1)

 117המדד של ישראל דירוג (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מדד / שנה 
 10 10 12 )*(58 59 60 ציון המדד ישראל

DTF  82.85 82.85 82.85 89.39 -118 -5 

DTF  של המדינה המובילה את
 המדד

100 
     

 2015. עד שנת DTF-נובעת משינוי המתודולוגיה של מדידת ה 2016הירידה בציון המדד בשנת )*( 
( 12מדדו את הייצוא והייבוא בשלושה מדדים: כמות מסמכים, זמן ועלות ומיקום ישראל היה גבוה )

(. מעבר למדידה של מרכיבי העלות והזמן ביחס לציות לנהלי 89.39בוה יחסית )גם כן ג DTF-וה
גבולות ולעמידה בדרישות תיעוד בייצוא ובייבוא, הוביל לכך שבמרבית מדינות אירופה, החברות 

או קרוב לכך )ראה גרפים להלן( ולכן הן מקבלות  0באיחוד האירופי, ציון מרכיבי המדד עומד על 

 . 80-סביב ה DTF, כאשר בעבר הם קיבלו ציון 100של  DTFציון 

 

 של ישראל פירוט מרכיבי המדד (1.2)

 ציות לנהלי גבולות

זמן  
 )שעות(

עלות )$ 
 ארה"ב(

ביצוע בדיקות נדרשות ומתן  ייצוא
 אישור על ידי המכס

1.5 50 

ביצוע בדיקות נדרשות ומתן 
אישור על ידי רשויות 

 נוספות/אחרות

0 0 

 100 36 ולטיפול בנמל או בגב
 
זמן  

 )שעות(
עלות )$ 
 ארה"ב(

ביצוע בדיקות נדרשות ומתן  ייבוא
 אישור על ידי המכס

16.2 81.7 

ביצוע בדיקות נדרשות ומתן 
אישור על ידי רשויות 

 נוספות/אחרות

31.8 0 

 225 64 טיפול בנמל או בגבול

                                              
 ( והם נכונים ליום פרסום הדוח באותה שנה.DFP -מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו בהנתונים נלקחו  117
-. לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדידה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 118

DTF. 
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 2018השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "עושים עסקים" 

 ללי דירוג המדד הכ

 SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-ציון המדד וה 

 
 דירוג לפי אינדיקטורים

 .SHICהמדינות המובילות ומדינות ה 20בחלק זה מבוצעת השוואה של כל אינדיקטור במדד אל מול 
 

 ייצוא
הנוספים  2-מן והמתוכם מתייחסים לציות לנהלי גבולות ביחס של עלות וז 2פרמטרים.  4-הייצוא נמדד ב

 מתייחסים לעמידה בדרישות התיעוד ביחס זהה של עלות וזמן.

 ציות לנהלי גבולות

מישראל אל מול  HS 85ציות לנהלי גבולות עבור ייצוא פריט מכס  עלותלהלן מוצג גרף המציג את 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20 -היחסי של כל משק ב היתרון ייצוא תוצר
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מישראל אל מול  HS 85לציות לנהלי גבולות עבור ייצוא פריט מכס  הזמןלהלן מוצג גרף המציג את 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20 -היחסי של כל משק ב היתרון ייצוא תוצר
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 עמידה בדרישות תיעוד

מישראל אל מול  HS 85יט מכס העמידה בדרישות תיעוד עבור ייצוא פר עלותלהלן גרף המציג את 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20 -היחסי של כל משק ב היתרון ייצוא תוצר

 
מישראל אל מול  HS 85לעמידה בדרישות תיעוד עבור ייצוא פריט מכס  הזמןלהלן גרף המציג את 

 .SHIC-דד הכללי ומדינות ההמדינות המובילות במ 20 -היחסי של כל משק ב היתרון ייצוא תוצר

 
 

 ייבוא
מתוכם מתייחסים לציות לנהלי גבולות ביחס של עלות וזמן  2פרמטרים.  4-הייבוא, כמו הייצוא, נמדד ב

 הנוספים מתייחסים לעמידה בדרישות התיעוד ביחס זהה של עלות וזמן. 2-וה
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 ציות לנהלי גבולות

לישראל אל מול ייבוא  HS8708 ר ייבוא פריט מכס ציות לנהלי גבולות עבו עלותלהלן גרף המציג את 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20 -פריט מכס זהה ב

 
לישראל אל מול ייבוא  HS8708 לציות לנהלי גבולות עבור ייבוא פריט מכס  הזמןלהלן גרף המציג את 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20 -פריט מכס זהה ב
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 עמידה בדרישות תיעוד

לישראל אל מול  HS8708 העמידה בדרישות תיעוד עבור ייבוא פריט מכס  עלותלהלן גרף המציג את 

 .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20 -ייבוא פריט מכס זהה ב

 
לישראל אל מול  HS8708 ס לעמידה בדרישות תיעוד עבור ייבוא פריט מכ הזמןלהלן גרף המציג את 

  .SHIC-המדינות המובילות במדד הכללי ומדינות ה 20 -ייבוא פריט מכס זהה ב
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מיקום ישראל בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים ביחס ו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 ישראל   
נות המובילות המדי 20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה

 ייצוא
 ציות לנהלי גבולות

 186 150 עלות
 15 36 זמן

 עמידה בדרישות תיעוד
 51 73 עלות
 2 13 זמן

 ייבוא
 ציות לנהלי גבולות

 152 307 עלות
 12 64 זמן

 עמידה בדרישות תיעוד
 44 70 עלות
 3 44 זמן

 
מהפרמטרים, למעט בעלות הציות לנהלי גבולות בייצוא, ישראל ניתן לראות באופן מודגש כי בכל אחד 

מהממוצע. חשוב להדגיש גם כי בשני פרמטרים, הזמן הנדרש לעמידה בדרישות  רחוק מאודנמצאת 
, אין הרבה מקום לשיפור, למרות $( 70שעות( ועלות עמידה בדרישות תיעוד בייבוא ) 13תיעוד לייצוא )

 בהתאמה(.  90-ו 93.2) 90שלהם מעל  DTFשה המרחק שלהם מהממוצע, מכיוון
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 רפורמות שבוצעו בשנים האחרונות בתחום המדד

במטרה לסייע בזיהוי תהליכים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד אכיפת חוזים, נבחנו הרפורמות 

של המדינה. תהליך  DTF-לאורך השנים וזוהו השנים בהם התרחשו שיפורים ב 119אשר בוצע במדינות

 .70 -הגבוה מ DTFה כלל בחינה של מדינות בעלות ז

 :DTF120 -להלן פירוט המדינות, הרפורמות שבוצעו ותרומתן לשיפור ה

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 0.46 85.06 2012 בלגיה
 ידי על יותר מהיר חוץ מסחר ביצעה
 על המבוססת סיכונים מערכת שיפור
 היבוא

הרפובליקה 
 צ'כיתה

2013 78.28 0.71 
 כך ידי על סחר חוץ זמני את צמצמה

 ומסמכים הצהרות להגיש שמאפשרת
 מקוון באופן נוספים

 0.99 80.3 2014 יוון
 יישום ידי על החוץ סחר את הקלה
 מכס תצהירי הגשת המאפשרת מערכת
 מקוון באופן

 כך ידי על סחר חוץ זמני את צמצמה 0.73 76.14 2013 הונגריה
 ומסמכים הצהרות להגיש שרתשמאפ
 מקוון באופן נוספים

 על הגבולות במעברי המסחר על הקלה 0.75 81.8 2015 פולין
 בנמל חדשה תפעול מערכת יישום ידי

 גדנסק
 לקלים לגבולות מעבר המסחר את הפכה 1.86 86.61 2013 פורטוגל

 עבור אלקטרוני יחיד חלון יישום ידי-על
 יציאה נהלי

 יישום ידי על חוץ סחר זמני את קיצרה 1.52 79.22 2012 סלובניה
 מכס מסמכי הגשת המאפשרת מערכת
 מקוון באופן

 הרחבת ידי על היבוא זמני את קיצרה 0.13 84.77 2013 ספרד
 באופן מכס הצהרות הגשת של השימוש
 בין המידע שיתוף שיפור י"וע מקוון
 אחרות וסוכנויות המכס

 האלקטרוני והציוד התשתיות רה אתשיפ 0.27 89.57 2018 סינגפור
 בנמל

 מבוססת מכס ניהול פלטפורמת יישמה 0.24 92.92 2018 שוויץ

 ASYCUDA World, אינטרנט

 לארגונים אפשרות מתן הקלה באמצעות 4.83 84.94 2018 סין ןטאיווא
 תעודות אלקטרוני באופן להנפיק שונים
 מקור

                                              
יוואן, סינגפור והונג קונג, עקב טא –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  ECDO-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 119

 (OECD -חברות ב SHIC -)יודגש כי כל מדינות ה SHIC -מיעוט רפורמות במדינות ה
 לא נמצא פירוט בנושא הרפורמות שבוצעו מעבר למצוין בעמוד זה. Doing Business-בדוח ה 120
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 השגות בדבר ציון המדד

 תונים ואופן חישוב דרוג ישראלהשגות בדבר בסיס הנ (1)

המדידה של נתוני הייבוא והייצוא של ישראל משתמשת בנמל חיפה. נמל זה מרוחק מאזורי  (1.1)
הסחר בישראל וכמעט שאין מחסנים, אזורי סחר לוגיסטיים ובונדדים בקרבתו ולכן כדאי 
 לבצע את המדידה על נמל אשדוד או על נמל תעופה בן גוריון. המרחק מאזורי הסחר

 משפיע על הזמן של הייבוא והייצוא.

 השגות בדבר המתודולוגיה של הבנק העולמי לקביעת המדד (2)

, ומעבר למדידה של הייצוא 2016בדוח של שנת  DTF-שינוי במתודולוגית המדידה של ה (2.1)
והייבוא לפי פרמטרים של מרכיבי העלות והזמן ביחס לציות לנהלי גבולות ולעמידה 

פי כמות מסמכים, זמן ועלות, הובילה לירידה משמעותית בציון בדרישות התיעוד, ולא ל
 המדד של סחר החוץ.

או קרוב לכך  100של   DTFשינוי זה הביא לכך שמרבית מדינות אירופה מקבלות ציון 

, ולכן הצפי לשיפור המדד הוא נמוך, 80-סביב ה DTF(, כאשר בעבר קיבלו ציון 90)מעל 
ים. בין מדינות אלו, נמצאות גם רוב המדינות למרות שמבוצעות רפורמות ושינוי

ועד היום, והוצגו בסעיף הקודם, אולם  2012האירופאיות אשר ביצעו רפורמות בשנים 
 הדירוג שלהם לא 

מכיוון ששיטה זו יוצרת עיוות גורף ונותנת עדיפות ברורה לסחר בתוך אירופה, מומלץ 
 לבחון את הנושא מול הבנק העולמי.

 

 :ם שיש לבחון לטובת שיפור הדירוג של ישראל במדדתהליכים מוצעי

אשר נמצאת בשלב סופי של חתימת שר הכלכלה  בתחום הייבואבימים אלו, מקודמת רפורמה  .1)
והתעשייה. רפורמה זו עוסקת בתהליך של הפחתה וביטול הרגולציה בייבוא מוצרי תעבורה למדינת 

תהליך. המשמעות של ביטול כמות ישראל. הרפורמה מבטלת חלק נכבד מהמסמכים הנדרשים ב
המסמכים הנדרשים נמדדת בעלות ובזמן. יש לבחון לעומק את השפעת הרפורמה באופן מיידי על 

 הפרמטר של עמידה בדרישות תיעוד עבור הייבוא ברמת הזמן והעלות. 

 תושק מערכת 'שער עולמי': 14/01/2018-ב .2)

 הלקוח מבית שירות קבלת ומאפשרת חוץה סחר תהליכי את העתידה לנהל מערכת זו הינה מערכת
 דיגיטאלית, באמצעות כרטיס חכם. ובחתימה נייר ללא אלקטרוני סחר של בטכנולוגיה

 סטנדרטים לפי בישראל המכס רשות להפעלת הכרחי תנאי היא חדש דור חוץ סחר מערכת הפעלת
 של התחרות כושר לשמירת והכרחי חיוני כלי ומהווה המפותח בעולם המקובלים בינלאומיים

 העולמי. בסחר הישראלי המשק
  -מערכת זו תסונכרן עם מערכות נוספות

 המכס ועמילי היצואנים, היבואנים לכלל מאפשרת מערכת זו – Single Window מסלול מערכת
 עת בכל ולהתעדכן מוסמכות מרשויות ולאישורים לרישיונות בקשות טופס מקוון באופן להגיש
 יכולים המערכת משתמשי .למכס האישור לשלב ועד הבקשה משלב להח, בבקשות הטיפול במצב
 כלליות בהודעות להתעדכן, סינון אפשרויות מגוון לפי הבקשות בכל הטיפול בסטאטוס לצפות

 תוך זאת כל, בבקשות הטיפול בנושא הודעות שוטף באופן ולקבל, המשרדים על ידי שנוספות
מערכת זו עובדת כבר  .למערכת וכניסה לזיהוי חכם בכרטיס ושימוש קפדני אבטחה במנגנון שימוש
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יצטרפו כל  2018של שנת  Q1מספר שנים, והמשרדים נכנסו לתהליך באופן הדרגתי. עד סוף 
 המשרדים אשר עדיין לא נרתמו לתהליך.

 זיהוי) פרופיילינג מערכת זו הינה מערכת –מערכת לניתוח סיכונים, הערכת סיכונים ופרופיילינג 
 מחשידים סימנים וזיהוי  הסיכונים הערכת  פי על  לבדיקה משלוחים מנתבת אשר (סיכונים

 . מערכת זו עתידה להיות מוטמעת במערכת שער עולמי.(חים"סמ)

 -ה מסגרת מסמך על מבוססת (. התכניתAEOישראל אימצה את תכנית "גורם כלכלי מאושר" ) .3)

SAFE האספקה שרשרת לאבטחת אחידים סטנדרטים ובבסיסה העולמי המכס ארגון של 
 מסגרת את לאמץ מוכנות תהיינה אשר חברות, כלומר. מרצון השותפות עקרון, וכן הבינלאומית
 להקלות ויזכו הגלובלית האספקה שרשרת אבטחת לשיפור יתרמו בתכנית נקבעו אשר הסטנדרטים

 (.MRA) יתהדד הכרה הסכמי על ישראל תחתום עמן נוספות במדינות והן בישראל הן, החוץ בסחר

 
 

שבוצע. לקראת העברת ההערות לבנק העולמי  הראשוני יצוין כי מדובר בהצעה בלבד על סמך הניתוח
תושלם ותדויק הבחינה המקצועית והמשפטית של כלל הנושאים הנסקרים בתיאום עם הגורמים 

 הרלוונטיים במשרדי הממשלה.
 

 
 

 תיקוף נתונים
 אל מול: בוצעמוצעים ההשגות והתהליכים התיקוף הנתונים לחלק 

 ארגון תפקיד שם הגורם מס"ד
 תכניות בכיר תחום מנהל יצחק ליאון 1

 ומחסנים נים"סב ,עבודה
 רשויים

 רשות המיסים
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 נספחים

 השקת מערכת שער עולמי –נספח א' 
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 Enforcing Contracts אכיפת חוזים –מדד 
 

 כללי

 כוללת הישראלית המשפט שיטת. כללית שפיטה סמכות המדינה נותנת לה ערכאה הוא משפט בית
 משפט ובתי, צבאיים דין בתי, לעבודה דין בתי, דתיים דין בתי ולצידם, אזרחיים משפט בתי מערכת
, שהינה חלק לפועל ההוצאה מופקדת אלו בערכאות הניתנים הדין פסקי וביצוע אכיפה על. מנהליים

 מרשות האכיפה והגבייה.

 המשפט בתי עבודת המנהליים של והארגון הניהול על המופקדת, ציבורית שותר היא המשפט בתי הנהלת
 ובתי השלום משפט בתי, המחוזיים המשפט בתי, העליון המשפט לבית מתייחס פעולתה תחום. בישראל
 .לעבודה הדין

 אכיפת על מופקדת הרשות. המשפטים במשרד סמך כיחידת 2009 בינואר הוקמה והגבייה האכיפה רשות
. ותשלומים חובות, קנסות גביית על וכן פרטיים גופים בין שונים חובות גביית על, שיפוטיות ותהחלט
 .והוצאות אגרות קנסות לגביית והמרכז לפועל ההוצאה מערכת: יחידות משתי מורכבת הרשות

 ובין מקרקעין דיני, תעבורה דיני, חוזים דיני למשל כמו שונים תחומים לתתי נחלק האזרחי המשפט
 תהליכים. וכלכליים מסחריים, עסקיים שהם לגופים נוגע המסחרי המשפט. מסחר דיני גם שארה

, מסוימת משפטית עילה להיות שיכול צעד הוא ,המעסיק נוקט שבו צעד כל ולמעשה שונים מסחריים
 .ועוד שותפות הסכמי, התקשרויות בחוזי למשל כמו

 להשגה ניתנת אינה וחברתית כלכלית התקדמות. תמתמשכ ולצמיחה כלכלי לפיתוח חיונית חוזים אכיפת
ברמה  מתפקדת משפט לצורך כך נדרשת מערכת .זכויות על אפקטיבית והגנה החוק שלטון כיבוד ללא

 מערכת עם בכלכלות. לציבור הונגיש לחיזוי ניתנת, סביר זמן תוך מביאה לסיום תיקים אשר, גבוהה
ורמת  מפותחאשראי  קיים שוק, חוזיות התחייבויות עילי באופן אוכפים המשפט בתי בהן, משפט יעילה

במשק.  קטנות חברות של מהירה צמיחה על משפיעה חזקה משפט מערכת. יותר פיתוח כולל גבוהה
, חדשנות לטפח, העסקי האקלים את לשפר היכול המשפט מערכת של היעילות שיפור, בראיה כללית

  . ורת מס למדינהבצ ולהבטיח הכנסות ישירות זרות השקעות למשוך
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 מתודולוגיה

 

 אינדיקטורים: 3באמצעות  Enforcing Contractsהבנק העולמי בוחן את 

 הזמן הנדרש להשלמת התהליך (1)

 עלות נדרשת להשלמת התהליך  (2)

 איכות תהליכים משפטיים (3)

 
 הנחות המודל

 בכדי לייצר אחידות במדידה, הונחו מספר הנחות ביחס לתיק הנבחן:
 הנחה מס'

1 
, 5,000$ -ל המקומי במטבע ערך שווה או לנפש מההכנסה 200% -תביעה שווה לה שווי
 מבניהם הגבוה לפי

2 
 בעיר ממוקמים שניהם(, וקונה המוכר) עסקים שני בין חוקית לעסקה נוגעת המחלוקת
 במשק, דהיינו תל אביב ביותר הגדולה העסקים

3 
נה שהסחורה אינה באיכות משלם, בטע אינו ואז, אישית בהתאמה סחורה מזמין הקונה
 נאותה

4 
 בשווי מסחריים בתיקים שיפוטית סמכות בעל משפט בית בפני הקונה את תובע המוכר
 מבניהם הגבוה , לפי5,000$או  לנפש מההכנסה 200%

 התביעה את להבטיח על מנת משפטי טרום עיקול מבקש המוכר 5

 מומחה דעת חוות דורשת הסחורה איכות על המחלוקת 6

 ערעור מצד הקונה אין; המוכר לטובת פוסק בעקבות חוות דעת המומחה, השופט 7

8 
 של המיטלטלין נכסי של פומבית מכירה בהקדם באמצעות הדין פסק את אוכף המוכר

הקונה. ההנחה היא כי לקונה אין כסף בחשבון הבנק לכן אין אפשרות לאכוף את פסק 
 הדין באמצעות עיקול חשבון הבנק

 
 
 האינדיקטורים מרכיבי

 זמן להשלמת התהליך (1)

זמן נמדד בימים קלנדריים, והוא נספר מרגע הגשת התביעה בבית המשפט על ידי התובע ועד 
 לתשלום. הספירה כוללת את תקופת ההמתנה בין השלבים השונים.

הגשת התביעה, המשפט עצמו ואכיפה. הזמן  -הזמן נספר כזמן הממוצע של שלושת השלבים
זמן בפועל, ללא תלות במגבלות זמן שנקבעו בחוק באם מגבלות אלו אינן שנספר הינו ה

 מכובדות ברוב המקרים. להלן פירוט השלבים:
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 :הגשת התביעה 

הזמן הנדרש מהתובע לקבלת תשלום מחוץ לבית המשפט באמצעות מכתב  -
דרישה לא משפטי, כולל זמן הכנת המכתב והזמן למועד האחרון שניתן 

 . לנתבע על מנת לשלם

הזמן הדרוש לעורך דין מקומי לכתוב תלונה ראשונית ולאסוף את כל  -
המסמכים התומכים הנדרשים, כולל אימות המסמכים והזמן הנדרש להגשת 

 התלונה בבית משפט. 

הזמן הנדרש לנתבע לקבלת שירות בבית משפט, כולל זמן העיבוד בבית  -
 ותר מניסיון אחד.המשפט ותקופת ההמתנה בין ניסיונות כושלים, באם נדרש י

 :המשפט עצמו 

הזמן בין הגשת התלונה לנתבע לבין כינוס ועידה טרום משפטית )במידה  -
 והייתה כזו במקרה הבוחן(

הגשת  -הזמן בין הועידה הטרום משפטית )במידה ולא התקיימה ועידה -
 התלונה לנתבע( לבין הדיון הראשון.

כלל הדיונים כולל הזמן לניהול המשפט, כולל חילופי ראיות ותצהירים,  -
 תקופות ההמתנה ביניהם והשגת חוות דעת מומחה.

 הזמן הנדרש לשופט להנפיק פסק דין סופי בכתב, לאחר סגירת הצגת הראיות. -

 מגבלת הזמן לערעור. -

 :אכיפה 

הזמן הנדרש לקבלת עותק אכיפה של פסק הדין ולפנות למשרד האכיפה  -
 הרלוונטי.

ביר את נכסי המיטלטלין של הצד הזמן הנדרש לאתר, לזהות, לעקל ולהע -
 המפסיד, כולל הזמן הדרוש לקבלת צו בית משפט לעיקול הנכס.

הזמן הנדרש לפרסם, לארגן ולקיים מכירה פומבית, במידה ומתקיימות כמה  -
 מכירות פומביות תקופת ההמתנה ביניהם נרשמת.

 עלות התהליך (2)

, 5,000$מההכנסה לנפש או  200% -משווי התביעה, המוערכת כשווה ל נמדדת כאחוז העלות
 הגבוה מבניהם. נמדדים שלושה סוגי עלויות:

 העמלות שהתובע )המוכר( משלם לעורך דין מראש  - שכר טרחה ממוצע של עורך דין
 על מנת שייצג אותו במקרה סטנדרטי, ללא קשר לשכר הסופי.

 כל העלויות שעל התובע לשלם מראש לבית המשפט, ללא קשר - אגרות בית משפט 
לעלות הסופית שתשולם על ידי התובע. העלויות כוללות את התשלומים של שני 
הצדדים על מנת לקבל חוות דעת מומחה, בין אם שילמו לבית המשפט או למומחה 

 ישירות. 

 כל העלויות שעל התובע לשלם מראש על מנת לאכוף את פסק הדין  - עלויות אכיפה
טלין של הקונה, ללא קשר לעלות שנקבע באמצעות מכירה פומבית של נכסי מטל

 הסופית שתשולם על ידי התובע. שוחד לא נלקח בחשבון.
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 איכות תהליכים משפטיים (3)

 : מדדי משנה( 4) ארבעהזה מורכב מ אינדיקטור

 מבנה והליכים בבית המשפט -

 ניהול התיק -

 אוטומטיזציה של בית המשפט -

 פתרון סכסוכים חלופי -

(. ככל 18) לשמונה עשר( 0זכרים לעיל והוא נע בין אפס )המו מדדי המשנההציון מורכב מסכום 
 טובה יותר. תהליכים משפטייםשהערך גבוה יותר, בקרת איכות 

 

של כל אחד משלושת  DTF -הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חישוב של ממוצע פשוט ל
  , כמוצג בתרשים להלן:33.3%האינדיקטורים, כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 
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 דרוג ישראל במדד 

 

 דירוג ישראל (1)

 121המדד של ישראל דירוג (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מדד / שנה 
 91 103 109 91 71 77 ציון המדד ישראל

DTF  75.20 75.20 68.96 71.11 -122 -3 

מדינה מובילה 
 קוריאהבמדד: 

      1 ציון המדד

DTF  84.15 )**(      
נובעת מהורדת אינדיקטור מספר תהליכים ומהכנסה של אינדיקטור  2016ן המדד בשנת העלייה בציו)*(  

 ( בהמשך(. 1.3איכות תהליכים משפטיים )כמפורט בסעיף ) –נוסף 
 )קוריאה וסינגפור(  80מדינות בלבד הינו מעל  2של  TFD-יצוין כי ה )**(

 

 של ישראל פירוט מרכיבי המדד (1.2)

 זמן להשלמת התהליך (1.2.1)

 (ימיםמן )ז שלב מס"ד
 16 הגשת התביעה 1
 600  המשפט עצמו 2
 360 אכיפה 3

 975 סה"כ
 

 עלות התהליך (1.2.2)

 (%עלות ) שלב מס"ד
 18 שכר טרחה ממוצע של עורך דין 1
 3.7 אגרות בית משפט 2
 3.6 עלויות אכיפה 3

 25.3 סה"כ

 

 איכות תהליכים משפטיים (1.3)

 ציון תשובה מדד / שאלה מס"ד
 13  (0-18שפטיים )איכות תהליכים מ 
 3  (0-5)מבנה והליכים בבית משפט  1

המוקדש אך ורק לתיקים או מחלקה אגף , בית משפט קייםהאם  1.1
 מסחריים?

 0.0 לא

 1.5  בית משפט לתביעות קטנות 1.2

האם קיים בית משפט לתביעות קטנות או הליך מהיר לתביעות  1.2.1
 קטנות?

 כן
 

                                              
 פרסום הדוח באותה שנה. ( והם נכונים ליוםDFP -הנתונים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו ב 121
-. לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדידה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 122

DTF. 
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 ציון תשובה מדד / שאלה מס"ד
  כן צמי מותר?אם כן, האם ייצוג ע 1.2.2

 1.0 כן עיקול טרום משפטי?קיימת אפשרות להאם  1.3

כן, אך  האם תיקים חדשים מוקצים באופן אקראי לשופטים? 1.4
 באופן ידני

0.5 

האם עדותה של אישה נושאת את אותו משקל ראייתי בבית  1.5
 המשפט כגבר?

 0.0 כן

 4.5  (0-6ניהול התיק ) 2
 0.5  תקני זמן 2.1

האם ישנם חוקים הקובעים תקני זמן כוללים לאירועים משפטיים  2.1.1
 מרכזיים בתיק אזרחי?

  כן

אם כן, האם תקני הזמן קובעים לפחות שלושה אירועים בבית  2.1.2
)שירות תהליך, דיון ראשון, הגשת כתב הגנה, השלמת  המשפט?

 תקופת הצגת ראיות, הגשת עדות עד מומחה ועוד(

  כן

  לא מהמקרים? 50%-י זמן אלה מכובדים ביותר מהאם תקנ 2.1.3

 0.0  דחיית הליכים 2.2

  לא האם החוק מסדיר את מספר הדחיות המרבי שניתן להעניק? 2.2.1

  כן האם הדחיות מוגבלות לנסיבות בלתי צפויות ויוצאות דופן? 2.2.2

אם קיימים חוקים בדבר דחיית הליכים, האם הם מכובדים ביותר  2.2.3
 מהמקרים? 50%-מ

  לא

האם ניתן ליצור שניים מתוך ארבעת הדוחות הבאים על בית  2.3
( דוח סגירת תיקים; 2; )זמן עד הכרעה( דוח 1המשפט המוסמך: )

 ( דוח התקדמות תיק יחיד?4; )ממתינים( דוח גיל התיקים ה3)
 1.0 כן

האם נהוגה ועידה טרום משפטית בין טכניקות ניהול התיקים  2.4
 ות לפני בית המשפט המוסמך?המשמש

 1.0 כן

כלי ניהול תיקים אלקטרוניים במסגרת בית המשפט  נוהאם יש 2.5
 המוסמך לשימוש על ידי שופטים?

 1.0 כן

כלי ניהול תיקים אלקטרוניים במסגרת בית המשפט  נוהאם יש 2.6
 המוסמך לשימוש על ידי עורכי דין?

 1.0 כן

 2.5  (0-4) אוטומטיזציה של בית המשפט 3
האם ניתן להגיש את התלונה הראשונית באופן אלקטרוני  3.1

 באמצעות פלטפורמה ייעודית במסגרת בית המשפט המוסמך?
 1.0 כן

האם אפשר לבצע שירות של הליך אלקטרוני עבור תביעות  3.2
 שהוגשו בפני בית המשפט המוסמך?

 0.0 לא

גרת בית האם ניתן לשלם אגרת משפט באופן אלקטרוני במס 3.3
 המשפט המוסמך?

 1.0 כן

 0.5  פרסום פסקי דין 3.4

האם פסקי דין שניתנו במקרים מסחריים בכל הרמות זמינים  3.4.1
לציבור הרחב באמצעות פרסום בכתבי עת רשמיים, בעיתונים או 

 באינטרנט, או באתר בית המשפט?
 לא

 

פט האם פסקי דין שניתנו במקרים מסחריים ברמות בית המש 3.4.2
לערעורים ובית המשפט העליון זמינים לציבור הרחב באמצעות 
פרסום בכתבי עת רשמיים, בעיתונים או באינטרנט, או באתר בית 

 המשפט?

 כן

 

 3  (0-3) פתרון סכסוכים חלופי 4



 251 
 

 ציון תשובה מדד / שאלה מס"ד
 1.5  בוררות 4.1

האם הבוררות המסחרית המקומית נמשלת על ידי חוק מאוחד, או  4.1.1
חוק ההליכים האזרחי הרלוונטי, המקיף פרק או סעיף מאוחד, ב

 באופן משמעותי את כל היבטיה?
 כן

 

מלבד אלה העוסקים בסדר  –האם ישנם סכסוכים מסחריים  4.1.2
 שלא ניתן להגישם לבוררות? –הציבורי או במדיניות הציבורית 

  לא

האם סעיפי או הסכמי בוררות תקפים נאכפים בדרך כלל על ידי  4.1.3
 בתי המשפט?

  כן

 1.5  גישור/פישור 4.2

  כן האם קיימים גישור או פישור התנדבותיים? 4.2.1

האם גישור, פישור או שניהם, נמשלים על ידי חוק מאוחד, או  4.2.2
פרק או סעיף מאוחד, בחוק ההליכים האזרחי הרלוונטי, המקיף 

 באופן משמעותי את כל היבטיהם?
 כן

 

ם על מנת שהצדדים ינסו גישור או האם קיימים תמריצים כספיי 4.2.3
פישור )כלומר, אם הגישור או הפישור מצליחים, החזר של אגרת 

 בית המשפט, זיכויים במס הכנסה וכדומה(?
 כן

 

 
באינדיקטור איכות תהליכים  13-מדינות קיבלו ציון הגבוה מ 14יודגש כי בקרב כלל המדינות, רק 

נות הנמדדות בבנק העולמי עבור אינדיקטור זה, וכי הציון משפטיים, כמוצג בגרף התפלגות ציוני המדי
(, כלומר איכות תהליכים משפטיים בישראל מדורגת 18)מתוך  15.5המירבי באינדיקטור זה עומד על 

 במקום גבוה.
 

 התפלגות ציוני איכות תהליכים משפטיים של כלל המדינות הנמדדות בבנק העולמי
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 2018לדוח "עושים עסקים" השוואה בינלאומית בהתאם 

 דירוג המדד הכללי

 SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-ציון המדד וה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 דירוג לפי אינדיקטורים (2.1)

בחלק זה מבוצעת השוואה של כל פרמטר )זמן נדרש להשלמת התהליך, עלות 
לות ומדינות המדינות המובי 20התהליך, אמינות תהליכים משפטיים( אל מול 

 .SHICה
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 משך הזמן הנדרש להשלמת התהליך

המדינות המובילות  20להלן מוצג גרף המציג את משך הזמן הנדרש להשלמת התהליך בישראל אל מול 

 .SHIC-במדד הכללי ומדינות ה

 
 

 עלות התהליך כאחוז משווי התביעה
המדינות המובילות  20אל מול  להלן מוצג גרף המציג את עלות התהליך כאחוז משווי התביעה בישראל

 .SHIC-במדד הכללי ומדינות ה
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 איכות תהליכים משפטיים

המדינות  20להלן מוצג גרף המציג את ציון האיכות של התהליכים המשפטיים בישראל אל מול 

 .SHIC-המובילות במדד הכללי ומדינות ה

 

 
אל בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים ביחס מיקום ישרו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה
 474 975 זמן להשלמת התהליך

 23 25.3 עלות התהליך כאחוז משווי התביעה
 12 13 איכות תהליכים משפטיים

 
בפרמטר הזמן להשלמת התהליך ביחס למדינות ההשוואה, ציון  ונהאחרניתן לראות כי ישראל מדורגת 

DTF  בלבד(. ה 29.91של- DTF  בלבד )לעומת ממוצע  57.93הכללי של מדד זה נמוך ביותר, ועומד על
למדינות ההשוואה(. יודגש כי אינדיקטור איכות תהליכים משפטיים גבוה בנקודה מממוצע  70של 

  מדינות ההשוואה. 
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 בוצעו בשנים האחרונות בתחום המדדרפורמות ש

במטרה לסייע בזיהוי תהליכים אשר תרמו באופן ישיר לשיפור במדד אכיפת חוזים, נבחנו נתוני 

של המדינה. עבור שנים אלה  DTF-לאורך השנים וזוהו השנים בהם התרחשו שיפורים ב 123המדינות
 נעשתה סקירה של הרפורמות הרלוונטיות שבוצעו.

 : DTF-דינות, הרפורמות שבוצעו ותרומתן לשיפור הלהלן פירוט המ

 שם הרפורמה השינוי בנקודות DTF שנת השינוי מדינה

 1.85 73.94 2018 124הונגריה
 למשתמשים המאפשרת הקמת מערכת

 באופן המשפט הוצאות את לשלם
 .אלקטרוני

 1.85 75.79 2017 הונגריה
הגשת  מערכת המאפשרת הקמת

 אלקטרונית מסמכים

 1.02 78.99 2017 יהנורבג
הקמת מערכת הגשת מסמכים באופן 

 אלקטרונית למשתמשי בתי המשפט
 

 של ישראל במדד הדירוגלטובת שיפור  לבחוןתהליכים מוצעים שיש 

  יש לבחון מול רשות האכיפה והגבייה וכן מול הנהלת בתי המשפט יישום פעולות אשר יביאו
לבחון מול רשות האכיפה  ישראל במדד. לדוגמא,לקיצור התהליכים והזמנים וישפיע על דירוג 

ייעודי לעסקים ובמסלול זה לעלות את גובה החוב  125והגבייה הוספת מסלול המקוצר
 המקסימלי בו מטפלים. 

 :יש לבחון מספר אפשרויות להוספת תהליכים על מנת לשפר את ציון האיכות במדד 

יים מרכזיים בתיק אזרחי. אכיפת החוקים הקובעים תקני זמן כוללים לאירועים משפט -
חוקים אלו קיימים אך ניתן ציון חלקי עבור חלק זה מכיוון שתקני זמן אלה אינם 

מהמקרים תוסיף  50%מהמקרים. אכיפת החוקים בלפחות  50% -מכובדים ביותר מ
 חצי נקודה לציון האיכות.

פרסום פסקי דין שניתנו במקרים מסחריים בכל הרמות לציבור הרחב באמצעות  -
פרסום בכתבי עת רשמיים, עיתונים או באינטרנט )למשל באתר בית המשפט(. פרסום 

 פסקי הדין יוסיף חצי נקודה לציון האיכות.

בצורה דיגיטלית במקום ידנית.  באופן אקראי לשופטים את תיקים חדשיםקצה -
 הקצאת תיקים בצורה זו תוסיף חצי נקודה לציון האיכות.

בצורה אלקטרונית עבור תביעות שהוגשו בפני  אפשרות לביצוע הליך בית משפט -
 בית משפט מוסמך. הליך זה יוסיף נקודה אחת בציון האיכות.

 

                                              
טאיוואן, סינגפור והונג קונג, עקב  –ולשלוש מדינות ייחוס נוספות  ECDO-בחלק זה בוצעה השוואה לכלל מדינות ה 123

 (OECD -חברות ב SHIC -)יודגש כי כל מדינות ה SHIC -מיעוט רפורמות במדינות ה
 .75.79במקום  71.9 -, הציון ירד ל2017של הונגריה במדד זה לשנת  DTF-הבנק העולמי עדכן את ציון ה 124
שעיקרה גבייה אקטיבית של חובות בתיקים מסוג שטרות, פסקי דין כספיים ותביעות בסכום  2009שהוקמה בשנת  חידהי 125

הם לחייב אין תיק איחוד ,לא הוכרז כחייב מוגבל באמצעים )המקביל בהוצאה לפועל לפושט רגל( ושסך חובותיו קצוב , ב
הסבר מפורט באתר רשות האכיפה והגבייה:  .₪ 100,000בהוצאה לפועל לא עולה על 

https://eca.gov.il/index2.php?id=21 

https://eca.gov.il/index2.php?id=21
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שבוצע. לקראת העברת ההערות לבנק העולמי  הראשוני יצוין כי מדובר בהצעה בלבד על סמך הניתוח
רמים תושלם ותדויק הבחינה המקצועית והמשפטית של כלל הנושאים הנסקרים בתיאום עם הגו

 הרלוונטיים במשרדי הממשלה.
 
 



   

 Resolving Insolvency התמודדות עם חדלות פירעון –מדד 
 

 כללי

ָרעֹון ֲחַדל) חובו את לפרוע יכול אינו חייב בו המצב את המסדירים הדינים הם חדלות פירעון דיני (. פֵּ
 לקבוע המשפט נדרש, מהנושים אחד כל כלפי החוב סכום מלוא את לשרת כדי אין החייב במשאבי כאשר
 הפירעון חדלות דיני. עצמו החייב של גורלו גם כמו, החייב בידי שנותרו הנכסים יעוד בדבר כללים
 לשלם. רוצה שאינו לחייב בניגוד, לשלם יכול שאינו בחייב עוסקים

 םמפוזרי הם, זאת במקום. מאוחדת מודרנית בחקיקה מוסדרים אינם הפירעון חדלות דיני, כיום בישראל
אישרה הכנסת בקריאה שלישית את חוק חדלות פרעון ושיקום  5.3.2018ביום  .חקיקה דברי מספר בין

. החוק החדש מביא עמו סדר יום 2019שיכנס לתוקפו ברבעון האחרון של שנת  2018-כלכלי התשע"ח
, חדש בתחומי חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים, הוא מעדכן ומחדש את הדינים הקיימים בהם

 יצירת של החוק הוא העיקריות ומטרותי ומחולל רפורמה מקיפה וייחודית בהליכי חדלות הפירעון.
 חדלות היבטי כל את ותסדיר, פירעון בחדלות תאגידים על וגם יחידים על שתחול אחת חקיקתית מסגרת

 הפירעון. 

ות פירעון. מערכת שמירה על עסקים פועלים וקיימים היא בין היעדים החשובים ביותר בהליכי חדל
חדלות פירעון טובה מעכבת פירוק מוקדם של עסק בר קיימא. מערכת כזו אמורה להרתיע מלווים מלתת 
הלוואות בסיכון גבוה וממנהלים ובעלי מניות מלקחת הלוואות לא זהירות ומהחלטות פיננסיות פזיזות 

 אחרות. 

ת או ממיתון כלכלי זמני, כל בעלי כאשר מצליחים לאושש חברה הסובלת מבחירות ניהוליות גרועו
העניין מרוויחים. נושים מצליחים להחזיר חלק גדול מהחוב המגיע להם, עובדים שומרים על העבודות 

 לקוחות נשמרת.  -שלהם ורשת הספקים
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 מתודולוגיה

 אינדיקטורים: 2באמצעות  Resolving Insolvencyהבנק העולמי בוחן את 

 שיעור היפרעות חוב (1)

 הפתרון בחדלות פירעוןאיכות  (2)

 
מאפיינים: העסק, מקרה הבוחן ושני  3 -בכדי לייצר אחידות במדידה, הונחו מספר הנחות ביחס ל

 הצדדים:

 העסק
 הנחה מס'
 החברה הינה חברה בע"מ 1
 החברה פועלת בעיר העסקים הגדולה ביותר במשק, דהיינו תל אביב 2
מאמצעי השליטה, לא  51% -טה אוחז בהחברה הינה בבעלות מקומית בלבד ובעל השלי 3

מהון המניות המונפק  5%קיים גורם נוסך האוחז במניות בשיעור השווה או עולה על 
 והנפרע של החברה

 בבעלות החברה נכס נדל"ן מסוג מלון הנמצא בדרום העיר 4
 לחברה יש מנכ"ל מקצועי 5
בלו תשלום בגין החשבונית ספקים, אותם גורמים לא קי 50 -עובדים ו 201לחברה ישנם  6

 האחרונה או השכר האחרון
לחברה יש הלוואה מבנק מסחרי כנגד משכנתה על המלון, החברה עומדת בתנאי ההלוואה  7

 ופרעה את התשלומים כסדרם עד היום
 126דולר ארה"ב 3,740,000 -לחברה יש שווי שוק כעסק חיי של כ 8

 
 מקרה הבוחן
 הנחה מס'
 תלחברה קשיי נזילו 1
 הביא לגירעון בהון החוזר 2016הפסד החברה בשנת  2
לחברה אין מזומנים הנדרשים לשלם ביום העוקב את תשלום הריבית והקרן  1.1.17-ב 3

 במלואה לבנק
אך מאמינה כי תזרים המזומנים  2017 -ו 2016החברה צופה את התמשכות ההפסד לשנים  4

תפעול השוטפות אך אינו מספיק כדי לשרת התפעולי הינו מספיק כדי לכסות את הוצאות ה
 את החוב

משווי החוב הכולל הינו בדמות ההלוואה מהבנק, שווי השוק על המלון שווה לשווי  74% 5
הינו לנושים בלתי מבוטחים כגון ספקים וזכאים בגין  26%החוב. יתרת החוב בשיעור של 

 משכורת
נו מאפשר לחברה להגיע להסדר חוב לחברה ישנם כמות גבוהה של נושים בהיקף אשר אי 6

 על הנושים שמחוץ לכותלי בית המשפט
 

 
 
 

                                              
 2016דולר ארה"ב לשנת  37,400על ההכנסה לנפש,  100חושב לפי מכפיל  126
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 שני הצדדים
 הנחה מס'
 הבנק מעוניין להשיב סכום גבוה ככל הניתן מהחוב בצורה המהירה והזולה ביותר 1
הנושים שאינם מבוטחים יעשו כל שביכולתם על פי החוקים על מנת למנוע מכירה של  2

 מהשווי 100%-לא בהנכס בחלקים נפרדים ו
 בעלי המניות מעוניינים לשמור על החברה במצב פעילות וללא שינוי במבנה האחזקות 3
 ההנהלה מעוניינת לשמור על פעילות החברה ועל כל עובדיה 4
 כל הצדדים הינם אזרחים מקומיים או ישויות מקומיות 5

 
 מרכיבי האינדיקטורים

 127שיעור היפרעות חוב בחדלות פירעון (1)

יעור היפרעות החוב הינו אחוז מסך החוב הנגבה. שיעור ההיפרעות מחושב על בסיס התוצאה, ש
 העלות והזמן, של הליכי חדלות פירעון בכל משק. 

 תוצאה (1.1)

או יימכר בחלקים נפרדים.  128היפרעות החוב תלויה באם נקבע שהמלון יימכר כעסק חי
ערכו, במידה והנכסים מ 100%כאשר המלון ממשיך לפעול )עסק חי( ניתן להחזיר 

 משווי המלון. 70%נמכרים בחלקים נפרדים, הסכום המירבי שניתן להחזיר הינו 

 עלות (1.2)

עלות ההליכים נרשמת כאחוז מערך הנכס של החייב. העלות מחושבת על בסיס תשובות 
לשאלון וכוללת אגרות בית משפט והיטלים ממשלתיים, שכר כונס הנכסים, מכירות 

 ורכי דין וכל עלות נוספת באם קיימת.פומביות, שמאים, ע

 זמן (1.3)

תקופת הזמן נמדדת בשנים קלנדריות. התקופה נמדדת מרגע הכניסה להליך של חדלות 
פירעון ועד לתשלום חלקי או מלא של הכסף שחייבים לבנק. טקטיקות עיכוב 

 פוטנציאליות של שני הצדדים, כגון ערעורים ובקשות להארכה, נלקחות בחשבון.
 -פרעות החוב נמדד כסנט לכל דולר שנושה מבוטח קיבל באמצעות הליכים משפטייםשיעור הי

האם העסק נמכר כעסק חי או  -עיקול או כינוס נכסים. החישוב מביא בחשבון את התוצאה
סנט עבור כל אחוז  1שהנכסים נמכרים בחלקים נפרדים. לאחר מכן, עלויות ההליכים מנוכות )

. לבסוף נלקח בחשבון הערך שנאבד כתוצאה מהזמן בו הכסף שמנוכה מערך הנכס של החייב(
היה "כלוא" בתהליכי חדלות פירעון, כולל אובדן ערך עקב "פחת" לריהוט המלון )שיעור פחת 

 (. ההנחה היא שהריהוט מהווה רבע מערך הנכס.20%שנתי של 
 

 הליכי חדלות פירעוןאיכות  (2)

 : מדדי משנה( 4) ארבעהזה מורכב מ אינדיקטור

 חילת ההליכיםת -

 ניהול נכסי החייב -

                                              
(, 10%אחוז מסך החוב הנגבה. השיעור המחושב נקבע על בסיס סך החוב אשר ממנו מופחתות עלויות שכ"ט עו"ד )עד  127

 (.1%( ואגרות נוספות )1%(, עלות שכ"ט רואה חשבון )15%עלות הכונס )עד 
משנה.  יותר של לטווח עסקית חברה של קיומה בהמשך ספק שיש היא, חי עסק הערת משמעות 128

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%A1

D7%A7_%D7%97%D7%99% 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%A1%D7%A7_%D7%97%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%AA_%D7%A2%D7%A1%D7%A7_%D7%97%D7%99
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 הליכי ארגון מחדש -

 השתתפות הנושים -

(. ככל 16) לשישה עשר( 0המוזכרים לעיל והוא נע בין אפס ) מדדי המשנההציון מורכב מסכום 
 טובה יותר. איכות הליכי חדלות פירעוןשהערך גבוה יותר, 

 

ל כל אחד משני האינדיקטורים, ש DTF -הציון הסופי במדד נקבע באמצעות חישוב של ממוצע פשוט ל
 , כמוצג בתרשים להלן: 50%כאשר כל אינדיקטור מקבל משקל שווה של 
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 דרוג ישראל במדד 

 העולמי. הבנק לנתוני בהתאם, במדד ישראל דרוג של וניתוח פירוט מוצג להלן

 דירוג ישראל (1)

 129המדד של ישראל דירוג (1.1)

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 מדד / שנה 
 47 35 24 29 31 29 ציון המדד ישראל

DTF  72.74 72.75 72.47 75.21 -130 -3 

DTF  של המדינה המובילה את
 המדד

93.44 
     

 12.5 -ל 13.5נובעת מירידה בציון אינדיקטור האיכות מציון  2016הירידה בציון המדד בשנת )*(           

 

 שיעור היפרעות חוב בחדלות פירעון (1.1.1)

 )₪(עלות  התשוב אינדיקטור מס'

 התהליך 1
כינוס 
 נכסים

 הביטחונות את לקבל בקשה ידי על התהליך את יתחיל בנק
משרתת  זו שיטה. נכסים כונס ומינוי אכיפה פעולת באמצעות

 מבוטח נושה שבה המהירה ביותר הדרך זו כי, הבנק אינטרס את
 רשמיים. פירוק בהליכי להתחיל במקום, את חלקו לקבל יכול

 (1חי ) עסק תוצאה 2
 סביר, ערכו של העסק את תמקסם חי כעסק שהמכירה מכיוון

 .בחלקים יימכרו לא הנכסים כי להניח יותר

3 
עלות )% 
 מהנכסים(

23 

(, 10% עד) דין עורכי טרחת שכר כוללות העיקריות ההוצאות
( 1%) חשבון רואה ט"שכ עלות ,(15% עד) הנכסים כונס שכר

 .(1%) נוספות ואגרות

 2 ים(זמן )שנ 4

 בהליכי יחל הבנק, ההלוואה את מחזיר אינו שהמלון לאחר
 כונס וימנה הבקשה את יבחן המשפט בית. המשפט בבית אכיפה
 להשמיע הזדמנות לצדדים שייתן לאחר. הנכסים לניהול נכסים
 של בקשתו לגבי החלטה יקבל המשפט בית, טענותיהם את

 את לארגן מנת על לפועל ההוצאה אל יפנה הבנק. הבנק

 .חי כעסק המלון בית יימכר שבה, הפומבית המכירה

 )סנט לדולר( 62.6% סה"כ שיעור היפרעות החוב
 
 
 

 

 

                                              
 ( והם נכונים ליום פרסום הדוח באותה שנה.DFP -נים נלקחו מדוחות הבנק העולמי )אשר פורסמו בהנתו 129
-. לפני כן הייתה נהוגה שיטת מדידה שונה אשר אינה ניתנת להשוואה מול מדד ה2015התחיל רק בשנת  DTF-מדד ה 130

DTF. 
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 איכות הליכי חדלות פירעון (1.1.2)

 ציון תשובה מדד / שאלה מס"ד
 12.5 (0-16חוזק הליכי חדלות פירעון ) 

 3  (0-3)תחילת ההליכים  1

1.1 
 החייב לרשות עומדים הליכים אילו
 ?פירעון חדלות בהליכי יליםמתח כאשר

 הן בקשה להגיש רשאי החייב( א)
 מחדש לארגון והן לפירוק

1 

 

1.2 
 מאפשרת הפירעון חדלות מסגרת האם

 של פירעון לחדלות בקשה להגיש לנושה
 ?החייב

 הן בקשה להגיש רשאי הנושה, כן( א)
 מחדש לארגון והן לפירוק

1 

1.3 
 פירעון חדלות הליכי להתחלת בסיס איזה
 ?הפירעון חדלות במסגרת מותר

 מסוגל אינו כלל בדרך החייב( א)
 החלות במועד חובותיו את לשלם
 שלהם

1 

 5.5  (0-6ניהול נכסי החייב ) 2

2.1 
האם מסגרת חדלות הפירעון מאפשרת 
את המשך החוזים המספקים מוצרים 

 ושירותים חיוניים לחייב?

 1 כן

2.2 

האם מסגרת חדלות הפירעון מאפשרת 
מכבידים מדי על ידי החייה של חוזים ד

 החייב?

 1 כן

2.3 
האם מסגרת חדלות הפירעון מאפשרת 

 מניעת עסקאות מועדפות?
 1 כן

2.4 
האם מסגרת חדלות הפירעון מאפשרת 

 מניעת עסקאות הנמוכות מערכן?
 1 כן

2.5 

האם מסגרת חדלות הפירעון מעניקה 
לחייב אפשרות קבלת אשראי לאחר 

 דלות הפירעון?תחילת הליכי ח

 1 כן

2.6 

האם מסגרת חדלות הפירעון מעניקה 
עדיפות לאשראי לאחר תחילת 

 ההליכים?

)א( כן, על פני כל הנושים טרם תחילת 
טחים או שאינם בוההליכים, מ

 טחיםבומ

0.5 

 2  (0-3) הליכי ארגון מחדש 3

3.1 
אילו נושים מצביעים על תכנית הארגון 

 מחדש המוצעת?

שזכויותיהם נפגעות  )ב( רק נושים
 מהתכנית המוצעת

1.0 

3.2 

האם מסגרת חדלות הפירעון דורשת כי 
הנושים המתנגדים לארגון מחדש יקבלו 
 לפחות כמה שהם היו מקבלים בפירוק?

 1.0 כן

3.3 

האם הנושים מחולקים לקבוצות לצורכי 
ההצבעה על תכנית הארגון מחדש, האם 
כל קבוצה מצביעה בנפרד והאם נושים 

אותה הקבוצה מקבלים אותה ב
 התייחסות?

 

 0.0 לא

 2  (0-4) השתתפות הנושים 4

4.1 

האם מסגרת חדלות הפירעון מחייבת את 
אישור הנושים לבחירה או למינוי של 

 נציג חדלות הפירעון?

 0 לא
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 ציון תשובה מדד / שאלה מס"ד

4.2 

האם מסגרת חדלות הפירעון מחייבת את 
אישור הנושים למכירה של נכסים 

 מהותיים של החייב?

 0 לא

4.3 

האם מסגרת חדלות הפירעון קובעת כי 
זכות לבקש מידע מנציג  קיימתלנושה 

 חדלות הפירעון?

 1 כן

4.4 

האם מסגרת חדלות הפירעון קובעת כי 
זכות להתנגד להחלטות  קיימתלנושה 

 המקבלות או דוחות את טענות הנושים?

 1 כן
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 2018השוואה בינלאומית בהתאם לדוח "עושים עסקים" 

 ג המדד הכללידירו

 SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20עבור  DTF-המדד וה ציון
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 דירוג לפי אינדיקטורים

בחלק זה מבוצעת השוואה של כל פרמטר )שיעור היפרעות חוב, איכות הליכי חדלות פירעון( אל מול 

 .SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20
 

 שיעור היפרעות חוב
המדינות המובילות במדד הכללי  20ציג את שיעור היפרעות חוב בישראל אל מול להלן מוצג גרף המ

 .SHIC-ומדינות ה

 

 איכות הליכי חדלות פירעון

המדינות המובילות במדד  20להלן מוצג גרף המציג את איכות הליכי חדלות פירעון בישראל אל מול 

 .SHIC-הכללי ומדינות ה
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מיקום ישראל בכל אחד מהפרמטרים הנמדדים ביחס ו דירוג לפי האינדיקטורים -טבלה מסכמתלהלן 

 :SHIC-המדינות המובילות ומדינות ה 20לממוצע של 

 
 ישראל

המדינות המובילות  20ממוצע 

 SHIC-ומדינות ה
 74.2 62.6 שיעור היפרעות חוב

 12 12.5 איכות הליכי חדלות פירעון
 

. שיעור היפרעות מהחוב נמוך 72.74של  DTFם ציון ע 29מיקומה של ישראל בדוח במדד זה הינו 
. לעומת זאת, ציון ישראל במדד איכות הליכי חדלות הפירעון 74.2לעומת  62.5מהממוצע ועומד על 

 .12לעומת  12.5גבוה במעט מהממוצע של מדינות ההשוואה ועומד על 
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