
 
 

 

   "שותפות"וקואליציית  "רוח נשית"עמותת 
  נשים נפגעות אלימותשל זעירה  יזמותעידוד נשים גדולות בעסקים קטנים: 

 עו"ד דפנה רובינשטיין ורונית פיסו
 4102נובמבר 

 

פגעות אלימות. למרות העלייה במודעות הציבורית ושיפור נהן אלף נשים בישראל  022-קרוב ל
 ולא עוסקים כמעטהיום  בישראלש, הרי דרכי הטיפול המוצעים לנשים נפגעות אלימות

על חייהן של הנשים וכפועל יוצא  ההרסניות הכלכליותבהשלכות והתעסוקתיות בהשלכות 
  כמעט ולא מוקצים לכך משאבים מטעם המדינה.

מטרת נייר זה היא להאיר היבט שטרם דובר: ההיבט הכלכלי והחשיבות המכרעת של תעסוקה 
היזמות עידוד כולל  השינוי הדרושוכושר השתכרות מכבד לנשים היוצאות ממעגל האלימות. 

מענקים, הזדמנות שווה , הרחבת מתן אשראיבאמצעות הכשרות מתאימות,  הכלכלית
  עיריות ורשויות מקומיות.  בהתמודדות על מכרזי ממשלה

 

  חסמים חברתיים – נשים נפגעות אלימות

שמטרתה  ,(Gender based violenceהאלימות נגד נשים במשפחה היא אלימות מגדרית )
ת זכויות יתר ושליטה של הגבר במשאבים ובכספים של  האישה. תיתכן אלימות כלכלית השג

שאינה כוללת אלימות פיזית אך מביאה לידי "הרעבת" האישה. בכך מונע הגבר מהאישה 
 משאבים שיכולים להקנות לה ביטחון ועצמאות כלכלית. 

המפגינים עתיים; גברים כאשר נשים נפרדות מבני זוג אלימים התלות הכלכלית בהם קשה שב
אחרי  הר מגברים אחרים לדבוק בדפוסים אלדפוסים כוחניים ואלימים בקשר הזוגי נוטים יות

יכולת ממשיכה לפגוע בזוג הבן  . אלימותמשותפיםהלילדים הגירושין ולהתנער מאחריות כלכלית 
ות כלכלית אלימ, לעיתיםשנים גם לאחר שהקשר האלים נגמר.  3-6ההשתכרות של האישה בין 

, ןגירושיהלאחר לילדים דמי מזונות ממשיכה גם לאחר סיום הקשר באמצעות הימנעות מתשלום 
 ,לפי נתוני רשות האכיפה והגבייה, 4103נכון לשנת  על האם בלבד. ןוכך עלויות גידול הילדים הינ

  .₪תשעה מיליארדחוב דמי מזונות בישראל הוא בגובה 
לילדים  תמיכה  מתןעם והילדים פרנסת תמודדות לבד עם עול אימהות רבות מוצאות את עצמן מ

רבים מהעניים  - יותרבהקשר חברתי רחב . על מנת לחזקם לאחר סיום מערכת היחסים האלימה
 בעוד שההוצאה הכספית הממוצעת לחודש למשק בית היא מהות לילדים:ינשים וא םבישראל ה

(. כך, בחברה בה יחסי 4102)למ"ס,  ₪ 5,511, השכר החציוני של נשים בישראל עומד על ₪ 0,611
זקוקות הקשר הכלכלי, נשים נפגעות אלימות גם ב ,נשים וגברים מוטים לטובת גברים הכוחות בין

ולקבל  על מנת לצאת ממעגל האלימותלהגדלת מקורות הפרנסה ועידוד יזמות נשים. זאת 
 . הזדמנות שווה בשוק התעסוקה

 וני: הקשר בין אלימות לתלות כלכלית הינו מעגליהמלכודת הדואלית של אלימות וע

נשים רבות נשארות לכודות ביחסים האלימים בהיעדר משאבים לעזיבה ובשל חשש מעוני 
שיתקלו בו. אלימות משפיעה על יכולת האישה להשקיע את האנרגיה הנדרשת כדי להתמקם 

זוג ומחזק את דפוס ולהתקדם בשוק העבודה. מצב זה מגביר את התלות הכלכלית שלה בבן ה
מצבי תלות נמצאות בסיכון גבוה בנשים בעוני ובמקביל, "הדלת המסתובבת" של מעגל האלימות. 

ומחשש שלא תוכלנה לפרנס את  מחשש מחיי עוני תוצאהכיותר לחשיפה לאלימות במשפחה. 
ורם מדווחות לגבישראל הנפגעות  רבע מהנשים רק. האליםהזוג עצמן ואת ילדיהן עם עזיבת בן 

נשים המתגרשות מגברים אלימים נמצאות "בעין הסערה"  .מכל סוג שהוא כדי לקבל סיועברשמי 
פערי הכוחות בנוסף, עקב  ולכן קשה להן למצוא עבודה או להחזיק במשרה באופן רציף.



 
 

 

פית , הן מתמודדות גם עם מצוקה כסהכלכליים בין נשים לגברים ביכולת ההשתכרות הממוצעת
 בעצם ניהול המאבק המשפטי. 

 מעידים על חומרת התופעה והיקפה: מספר נתונים ה

 כספיותשקעות במשקי בית משותפים "המילה האחרונה" ביחס לה ,לפי נתוני בנק ישראל 
 . בידי גברים במשפחההיא לרוב 

  ניאלימות או פיקוח כלכלי ע"י בעל כשליש מהנשים דיווחו  ,4100לפי סקר נעמת משנת 
 .  ןזוג

 21%  מהנשים שנמלטו למקלט לנשים מוכות להגנה על חייהן, שבות לבית הפוגע לאחר
 זאת עקב הפחד לצאת לבדן לקהילה ולשרוד את הבעיות הכלכליות בגפן. ,כחצי שנה

 
 יזמות זעירה עשויה למנוע עוני בקרב נשים נפגעות אלימות

לעיתים מטיות הבאות לידי ביטוי טראו-פוסטמתופעות נשים שיצאו ממעגל האלימות סובלות 
במקרים רבים בהם . עומס רגשיוב ןממונה עליהבקשיים בריכוז, בקושי בקבלת סמכות מגבר 

 ות אלה עובד ישנם ילדים שנחשפו אף הם לאלימות, הנשים עצמן מהוות עוגן רגשי לילדיהן.
ב מרכזי בתהליך מרכי. תחת גבר ממונהובפרט  על הנשים לעבוד כשכירות באופן רציף ותמקש

העבודה. נשים רבות פונות  לשוקחזרה ו כלכלית עצמאות פיתוחחייב לכלול היציאה מאלימות 
יוצאות לעצמאות לאחר מספר הן ליזמות ומעוניינות לפתוח עסקים, בין מבחירה ובין מאילוץ. 

שנים בהן לא עבדו, לא התקדמו בתחומן ושוק התעסוקה מציע להן עבודות דחק כשכירות. נשים 
 . 1קטןאו  זעיראת עצמן כיזמיות וכבעלות עסק  לפתח שואפות ואחרות אלה

קל מכיוון שלרוב עול גידול הילדים מוטל על כתפיהן בלבד ו האלמתאים לנשים או קטן עסק זעיר 
כך ניתן לשלב  .בו הילדים נמצאים מקום, ביתכאשר מקום העבודה קרוב ל להן יותר להתפרנס

 לבין פרנסה.הוריות -חדבקלות רבה יותר בין ההורות התובענית של אימהות 
 

 בכלל ונפגעות אלימות בפרט יזמות זעירה של נשיםהמקשים על חסמים 
 מעטותנשים רק רון טוב לנשים היוצאות ממעגל האלימות, יזמות זעירה עשויה להוות פתעל אף ש

, מכישרונההמעוניינת לפתח את כשרונה ולהרוויח את לחמה  שה יזמית,יא עושות את הצעד. 
 . אישהמהיותה והן זעיר מהיותה בעלת עסק הן חסם כפול הנובע מתמודדת עם 

 לעומת הגבר היזם:  "תחרות לא הוגנת"ביזמית נמצאת  אישה, אחד מההיבטים הבאיםבכל 

 

 וקטנים זעירים האשראי הוא אמצעי המימון העיקרי לעסקים: אשראימימון מחסור ב 
פונים לקבלת אשראי מהבנקים או מהמדינה, אלה, העסקים  .ו"החמצן" שלהם

. 2הקטן משמעותית מצורכיהם לפיתוח ולהתבססותבאמצעות ערבויות, מקבלים אשראי 
רק חלק קטן מסך האשראי העסקי וזעירים קאית מייחדת לעסקים קטנים המערכת הבנ

אלף  411 -אלף מועסקים בכ 051 -כ –משמעותי מגזר עסקי למרות שזהו  (05%- -)כ
: , בהשוואה לגבריםמהמדינה ערבויות מאוד מעטנשים בעלות עסקים מקבלות  עסקים.

  . 3נשיםמהבקשות לקבלת ערבויות לעסקים קטנים הן של  %04.0ק ר

                                                 
בשנה. עסק קטן:  ₪: עסק זעיר: עד חמישה עובדים או מחזור המגיע עד מיליון 4110לפי החלטת ממשלה,  הגדרות 1

 מיליון בשנה.  01מועסקים או מחזור מכירות עד  41עד 
 הכלכלה דמשר, ובינוניים קטנים לעסקים הסוכנות, בישראל ובינוניים קטנים לעסקים בנוגע תקופתי מצב"ח דו 2

 4102וספטמבר  4103 יולי מחודש
, בדיון 4102דוח ועדת מבורך לבחינה מגדרית של תקציב המדינה בישראל, שהגישה את מסקנות הביניים ביוני  3

  . בוועדה לקידום מעמד האשה בכנסת



 
 

 

  ומתן להעדפת עסקים זעירים של נשים במכרזים לרכש ממשלתי עידוד אקטיבי היעדר
כיום יותר ויותר משרדי ממשלה מפריטים את שירותיהם לספקים מהשוק  :מענקים
כסף ציבורי, האמור לשקף את המגוון החברתי, כולל נשים,  ושזה מרות העובדהלהפרטי. 

הינם  ים, מזרחים וקבוצות מוחלשות נוספות, מרבית הזוכים במכרזיםערבים, חרד
 ולל העדפה מסוימת לעסקיםכחוק המכרזים ב ל4סעיף . בבעלות גברים עסקים גדולים
בבעלות נשים זוכים במכרזי ממשלה אך לא קיים רישום כמה עסקים  ,בבעלות נשים

 . ורשויות מקומיות

מיליון ש״ח לטובת  001חום התיירות, מתוך בתבניתוח מגדרי שנערך השנה נמצא, ש
ניתן  אחדמענק ם הניתנים ליזמים ובעלי פרויקטים בתחום המלונאות, רק נקימע

 (. 4102)ועדת מבורך,  בבעלות נשית יקטילפרו

  מרכז לטיפוח השל  אמות המידה :הכשרה מקצועיתסבסוד מצומצמות לאמות מידה
השתתפות בהכשרות תעסוקתיות אינו סוד סבל ,ביחד עם משרד הכלכלה ,יזמות זעירה

, עולות חוזרות, יוצאות 25מעל גיל  אימהות חד הוריותאלא רק  ,כולל נפגעות אלימות
 .4וערביות , חרדיותאתיופיה

 
 דינההמ תפקיד 

גבר במערכת ה תבהפללע"י המדינה ממוקדים בעיקר כיום המשאבים המוקצים מ %05 -כ
תפקיד  .זעירים למשל ע"י הקמת עסקים ,של נשים כלכלי ושיקוםהמשפט ולא בעידוד עצמאות 

עידוד תעסוקה הוא לתת "קרש קפיצה כלכלי" לנשים נפגעות אלימות באמצעות והחברה  המדינה
קצבת חשבון יחסכו למדינה כספים על . מרבית השינויים הדרושים של נשים ועידוד היזמות

 יתרמו לכלכלה. הבטחת הכנסה ו
ביום הבינלאומי למאבק באלימות נגד אלימות, וכחית לגבי נשים נפגעות לאור תמונת המצב הנ

 : לנקוט בדחיפות במספר צעדים אנו קוראות למדינה ,נשים
 

  של נשים, כגון התאמת מכרזי וקטנים  זעיריםמעסקים ת רכש ממשלתי רכישהעדפת
דרית הכנסת ראייה מגאלה. לעסקים  מכרזי עיריות ומכרזי רשויות מקומיות ,ממשלה

 - חוק לתיקון פקודת העיריותהצעת הקידום ו( 4104) חוק לעידוד עסקים קטניםהצעת ל
 פילוח מגדרי של זוכי המרכזים בכל משרדי יערךי . בנוסף,(4102) עידוד נשים בעסקים,

  . הממשלה

 נגיש עבור נשים בעלות עסקים למנגנון  מהמדינהוהמענקים ערבויות הפיכת מנגנון ה
הקצאת אשראי על לטובת פושי ,ובפרט עבור נשים היוצאות מאלימות זעירים וקטנים

 .וצמצום האפליה בתחום זה לעומת עסקים של גבריםנשים לומענקים 

  כספים להכשרות מקצועיות המותאמות לצרכים הייחודיים של נשים נפגעות הקצאת
 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וסוכנויות –במסגרת משרד הכלכלה  אלימות

 .המעוף/מט"י
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