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על אודות תוכנית עמיתי קורת — מכון מילקן
תוכנית עמיתי קורת—מכון מילקן מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים, מבוססי 

שוק, לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. התכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים והתאמתם 

למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים, פילנתרופיים ועסקיים, לטובת צמיחה 

ופיתוח לאומי בר-קיימא. 

התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לסטודנטים ישראלים מצטיינים, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, המתמחים 

במוקדי קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות. היקף הפעילות של עמיתי 

התוכנית הוא מקסימלי — התמחות, הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.

במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי קורת—מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות, 

ומסייעים למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. 

בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי, שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות 

אפשריים. מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים, המעצבים 

את המציאות הכלכלית, חברתית והסביבתית בישראל. 

במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית, ממשל ושיטות מחקר. במסגרת מפגשי ההכשרה 

השבועיים, העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים, מצגות וניירות מדיניות, וכן כלי ניהול, שיווק ותקשורת. 

בנוסף, נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בסמסטר 

הראשון, העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים, במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה 

העברית בירושלים. הקורס מקנה 3 נקודות זכות אקדמיות, ומלמד אותו פרופ’ גלן יאגו, מנהל המרכז הישראלי של מכון 

מילקן ומנהל קבוצת המחקר במימון במכון מילקן בקליפורניה. 

את בוגרי התוכנית ניתן למצוא בתפקידים בכירים במגזר הפרטי, כמרצים באקדמיה, במגזר הציבורי וכיועצים לשרים 

ולמשרדי הממשלה. ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה, ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות 

בישראל, ארצות הברית ובריטניה. 

תוכנית עמיתי קורת—מכון מילקן היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית, ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי. התוכנית 

 ממומנת על ידי קרן קורת וקרנות פילנתרופיות מובילות בארצות הברית ובישראל ומנוהלת על ידי מכון מילקן.

 www.kmifellows.org :למידע נוסף על אודות התוכנית

http://www.kmifellows.org/
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מסחר אלקטרוני ועסקים קטנים
לאה ספרר
עמיתת קורת

קטנים  עסקים  אך  העולם,  ברחבי  משמעותית  עלייה  במגמת  נמצא  אלקטרוני  מסחר 

אנו  דופן.  יוצאי  אינם  בישראל  והעסקים הקטנים  באימוצו,  באופן משמעותי  מתמהמהים 

ממליצים כי: 

חוק המכרזים ישונה כך שיאפשר את גידול מספר המכרזים הממשלתיים הנעשים בצורה   #

מקוונת.

בנק ישראל יאשר את הקמתם של בנקים אינטרנטיים בישראל, על מנת להרחיב את   #

אפשרויות התשלום המקוונות.

האלקטרוני  המסחר  בתחום  והכשרה  למידע  הקטנים  העסקים  של  נגישותם  תוגבר   #

באמצעות הסקטור הציבורי והפרטי.

מבוא
האינטרנט,  באמצעות  שירותים  או  מוצרים  של  קנייה  או  מכירה  הוא  מסחר האלקטרוני 

מיליארד   39.6 ובאוסטרליה  דולר,1  מיליארד  כ-97  היה   2005 בשנת  אירופה  במערב  והיקפו 

מגמה   ,Business to Consumer (B2C-ה במגזר  האלקטרוני  המסחר  צפוי  בארה”ב,  דולר.2 

לעלות   2007 בשנת  צרכנים),  עם  מסחר  על  בעיקר  הנסמכים  קטנים  לעסקים  המשמעותית 

על 200 מיליארד דולר.3 בישראל, בהעדר נתונים סטטיסטיים רשמיים, הוערך היקף המסחר 
האלקטרוני בסוף שנת 2005 ב-350 מיליון דולר.4

מסחר אלקטרוני בישראל
תחילה נציג סוגים עיקריים של מסחר אלקטרוני בישראל: צרכני, עסקי וממשלתי.

שימוש צרכני. 3.9 מיליון ישראלים, המהווים 72% מהאוכלוסייה מעל גיל 13, משתמשים 

באינטרנט.5 בשנת 2005, ל-62% ממשקי הבית היה מחשב, ול-49% היה מנוי לאינטרנט. מתוך 

במגמת  נמצא  זה  שיעור  מקוונת.  בצורה  ושירותים  מוצרים  רכשו   55% האינטרנט,  משתמשי 

עלייה מאז שנת 2000, כפי שמדגימים הנתונים בטבלה מספר 1.

טבלה 1: שימושים נבחרים בקרב משתמשי אינטרנט בישראל, 2000-2007

2000
)יוני)

2001
)יוני)

2002
)מאי)

2003
)נובמבר)

2004
)מאי)

2004
)נובמבר)

 2005
)ממוצע 

שנתי)

2006
)ינואר- יולי)

2007
)ינואר)

חיפוש מידע 
ונתונים

70.6%92%88%95.6%93.5%93%95%96%N/A

רכישת מוצרים 
ושירותים

20.7%29%37%40.3%40.4%42%41%60%55%

מקור: עיבוד ל:נתוני גל מור, “1.7 מיליון ישראלים גולשים באינטרנט”, Ynet, 17 ביוני 2002; גל מור, “סקר: כ-40 אחוז מהישראלים 
גולשים באינטרנט”, Ynet, 23 ביוני 2004; גל מור, “3.4 מיליון ישראלים גולשים ברשת”, Ynet, 12 ביולי 2005; גל מור, “2.7 מיליון 

ישראלים גולשים מדי יום”, Ynet, 31 ביולי 2006; גל מור, “סקר TIM: הגולשים הישראלים מגוונים יותר”, Ynet, 17 בינואר 2007.
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שיעורי הבעלות על מחשב והחיבור לאינטרנט עולים בהתאמה לעלייה בהכנסה, ממצא 

לאינטרנט.6  יותר  רבה  נגישות  ישנה  רב,  קנייה  כוח  מרוכז  בהם  כך שבעשירונים  על  המרמז 

זו; בתחילת שנת 2006  הפרופיל הדמוגרפי של משתמש האינטרנט בישראל תומך במסקנה 

משתמש האינטרנט היה עדיין צעיר יותר, משכיל יותר, ובעל הכנסה גבוהה יותר מהפרופורציה 
היחסית של קבוצות אלה בכלל האוכלוסייה.7

חשוב לציין כי מרבית המשתמשים השתמשו באינטרנט לחיפוש מידע ונתונים, כלומר גם 

אוכלוסייה שאינה מבצעת רכישות מקוונות נחשפת במידה רבה לעסקים בעלי נוכחות ברשת.

גבוה,  אינו   2005 רכישה מקוונת בשנת  ישראל שביצע  אוכלוסיית  שיעור הפרטים מכלל 

בהשוואה בינלאומית. שיעור זה עומד על כ-21%, שהם כ-1.4 מיליון פרטים,8 והוא נמוך במעט 
מממוצע ה-EU-25, העומד על 9.23.1%

גרף 1:

שיעור הפרטים באוכלוסייה שביצעו רכישה מקוונת: ישראל מול מדינות נבחרות, 2005

 Morag Ottens, Use of the internet  ;2006 בינואר Ynet, 3 ,”מקור: עיבוד לנתוני גל מור, “3.6 מיליון ישראלים גולשים ברשת
,among individuals and enterprises (Eurostat, December 2006), p. 6

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NP-06-012/EN/KS-NP-06-012-EN.PDF     July 5, 2007

בישראל  עסקים  שעושים  לשימוש  בנוגע  ביותר  העדכניים  הנתונים  את  עסקי.  שימוש 

באינטרנט ובמסחר מקוון, מספק סקר של חברת TNS-טלסקר לתחילת שנת 2002, ולפיו בקרב 

העסקים בעלי מחשב, 76% משתמשים באינטרנט, ו-34% קונים, מוכרים או משווקים מוצרים 

פלטפורמות  אתרי  ארבעה  בין  נחלקו  המקוון  מהמסחר  כ-85%   ,2006 בשנת  ושירותים.10 

משתמשים   P1000 באתר  שופס.11  ו-וואלה!  אולסייל   ,P1000 שופס,  נענע  מתחרים:  מסחר 

 793 היו  מחירים  להשוואת  זאפ  באתר  שופס.13  נענע  באתר  דומה  ומספר  עסקים,12  כ-150 

 649 נמצאו  אולפרייס  אתר  של  המקוונות  החנויות  ובאינדקס   200714 שנת  במחצית  חנויות 

חלק  מקיף  אינו  ועדיין  יחסית,  ריכוזי  בישראל   B2C המקוון  המסחר  שוק  כי  נראה,  חנויות.15 

ניכר מהעסקים. כיוון שמרבית המסחר המקוון בישראל מתבצע ככל הנראה דרך פלטפורמות 

המסחר, מספר מצומצם של עסקים נהנים מהיקפי המסחר המתרחבים. בנוסף לפלטפורמות 

אלה קיימים עסקים רבים המפעילים אתרים עצמאיים, מוכרים דרך אתרי מסחר בין צרכנים, 
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ובאתרים ייעודיים, אך הם חולקים ככל הנראה נתח קטן למדי מהמסחר המקוון הצרכני.

פרויקט  באמצעות  המקוונים  הממשלה  שירותי  מנוהלים  בישראל,  ממשלתי.  שימוש 

ביותר,  מגוונים  הם  ולעסקים  לאזרחים  המוצעים  השירותים  האוצר.  במשרד  זמין  ממשל 

שהם  והנוחות  בזמן  החיסכון  בשל  האחרונות,  בשנים  וגדלה  הולכת  מפופולאריות  ונהנים 

ומוערך  מקוונים  פומביים  מכרזים  הממשלה  מבצעת  הממשלתי,  הרכש  בתחום  מאפשרים.16 

המכרזים  מערכת  ש”ח.17  מיליון  כ-300   2005 בשנת  ישראל  למדינת  חסכו  אלה  מכרזים  כי 

תורמת לשקיפות, מעודדת תחרות הוגנת ואמינה, תורמת לזמינות ולנגישות המכרזים, חוסכת 

בעלויות אדמיניסטרטיביות, ומשפרת את היחסים בין הממשלה לספקים.18 השימוש במכרזים 

המקוונים באופן נרחב יותר מתעכב בשל הפרשנות המשפטית המקובלת לחוק חובת המכרזים 

כן, הממשלה  נדרש פטור מוועדת המכרזים.19 כמו  התשנ”ב-1992, לפיה לביצוע מכרז מקוון 

מפרסמת את פרטי המכרזים הפומביים באתרים של משרדי הממשלה, ובאופן מרוכז באתר של 

לשכת הפרסום הממשלתית )לפ”ם), אך למכרזים בודדים בלבד היה ניתן להגיש הצעה בצורה 

מקוונת דרך האתרים. הממשלה היא הקניין הגדול ביותר במשק הישראלי, ולכן נגישותם של 

העסקים הקטנים לרכש הממשלתי היא בעלת חשיבות עסקית רבה; חשוב להבטיח כי הפיכתו 

של הרכש למקוון לא תיצור חסם חדש בדרכם. 

מסחר אלקטרוני ועסקים קטנים
מידע  בטכנולוגיות  קטנים  עסקים  עושים  אותו  מהשימוש  חלק  מהווה  אלקטרוני  מסחר 

ותקשורת. בהדרגה, למדו העסקים הקטנים להכיר בהשפעה החיובית שיש לשימוש בטכנולוגיות 

במחשבים  מצוידים  והזעירים  הקטנים  העסקים  רוב  המפותחות,  ובמדינות  העסק,  על  אלה 

יותר כגון מסחר אלקטרוני  ובגישה לאינטרנט.20 לעומת זאת, השימוש בטכנולוגיות מורכבות 

תלוי בגודל העסק ובדפוסים ענפיים, והפערים בין עסקים גדולים לקטנים ובין עסקים בענפים 

והזעירים  יותר. כיום, מתמהמהים העסקים הקטנים  שונים גדלים ככל שהטכנולוגיה מורכבת 

כן, העסקים  על  יתר  ברכישתם.  והן  ושירותים  מוצרים  במכירת  הן  באימוץ מסחר אלקטרוני, 

באינטרנט  לצרכנים  בעיקר  מוכרים  אלקטרוני,  מסחר  באמצעות  למכור  הבוחרים  הקטנים 

ולא לעסקים אחרים.21 בהתחשב בהיקפי המסחר האלקטרוני בעולם, ובכך שמרבית המסחר 

האלקטרוני הוא )Business to Business B2B), נראה כי העסקים הקטנים אינם לוקחים חלק 

בנתח שוק משמעותי אשר הולך וגדל, ואינם נהנים מהיתרונות המהותיים הבאים הגלומים בו:

יתרון  חדשים.  ללקוחות  ונגישות  והגלובאלית,  הארצית  ברמה  שווקים  הרחבת   #

המשמעותי במיוחד לעסקים קטנים ולעסקים בפריפריה הנוטים להישאר בשוק המקומי.22 

הלקוחות  עבור  העסק  נגישות  הרחבת  ולקוחות.  ספקים  עם  התקשורת  שיפור   #

והספקים, ייעול אספקת השירותים, ואספקת מידע זמין על העסק בכל שעות היממה.

ולמוצריו, שיפור  ופרסום. חשיפת קהל לקוחות רחב לעסק  שיפור הנגישות לשיווק   #

אמינותו ותדמיתו המקצועית של העסק, ואיסוף מידע על קהל הלקוחות בצורה פשוטה 

יותר וזולה.

העסק  בעלויות  משמעותי  לחיסכון  מביא  מקוון  באופן  קניות  ביצוע  בעלויות.  חיסכון   #

שקיפות  שיפור  המלאים,  וניהול  האדמיניסטרטיבי  הניהול  עלויות  מהורדת  כתוצאה 
המחירים, ועוד.23

שיפור אפשרי בסיכויי ההישרדות של עסקים. מסחר אלקטרוני, בהיותו כלי שיווקי,   #

עשוי לסייע לשרידותם של העסקים הקטנים בישראל, הסובלים משיעור שרידות נמוך 
בחמש השנים הראשונות לפעילותם. 24

יש לציין כי הרחבת היקף השימוש העסקי במסחר אלקטרוני תשפיעה גם על כלל המשק; 

שיפור יעילות ותחרותיות השווקים יסייע לתהליך הברירה בו יצרנים יעילים יותר מחליפים את 
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והתחרות  המורחבים  מהשווקים  ונהנים  יותר,  מקיף  מידע  מקבלים  הקונים  יעילים.25  הפחות 
הגוברת, המובילים לרוב למחירים נמוכים יותר, ומגוון רב יותר.26

עם זאת, בפני עסקים קטנים בישראל עומדים כיום שישה חסמים עיקריים לאימוץ מסחר 

אלקטרוני, המפורטים להלן:

1. העדר מומחיות וידע ניהולי וטכנולוגי. עסקים קטנים נבדלים מעסקים גדולים ובינוניים 

בשיעור העסקתם של עובדי טכנולוגיה, ובקיום הכשרות מקצועיות לעובדיהם בתחום. לעסקים 

קטנים חסרה פעמים רבות הבנה אסטרטגית, ניהולית, טכנית ותפעולית, והיעזרות בכוח אדם 
חיצוני להטמעת הטכנולוגיה עלולה להיות יקרה מדי עבורם.27

יותר  מודאגים  פיננסיים,  למשאבים  פחות  הנגישים  קטנים,  עסקים  כלכלית.  עלות   .2

מההשקעה הכרוכה ברכישת הטכנולוגיה ובתחזוקה.28 מרביתם מממנים את ההשקעות הללו 

מאשר  יותר  תפיסתית  היא  שהבעיה  כך  על  להצביע  עשוי  זה  ממצא  עצמי.29  הון  באמצעות 

מימונית גרידא, במיוחד בהינתן העלות הנמוכה של פתרונות מסחר אלקטרוני הקיימים כיום 

בשוק.

כיוון  קטנים  לעסקים  במיוחד  חשוב  הוא  צרכני  אמון  צרכני.  ואמון  אבטחה  בעיות   .3

שצרכנים מקוונים עשויים לחשוש מרכישה מעסקים לא מוכרים, ונוטים לתפוס מותגים מוכרים 

כאינדיקציה לאמינות.

מסחר  לאימוץ  מהותי  מחסום  היא  חוקית  ודאות  אי  ורגולטורית.  חוקית  ודאות  אי   .4

אלקטרוני על ידי עסקים קטנים ובינוניים.30 ראשית, חוק חובת המכרזים התשנ”ב-1992 מצריך 

קבלת פטור מוועדת המכרזים לכל מכרז שנערך.31 שנית, קיימת אי ודאות בנוגע לחדלות פירעון 

של ספקים המוכרים דרך פלטפורמת מסחר, בשאלת אחריותם כלפי הצרכן,32 העשויה להרתיע 

את פלטפורמות המסחר מעבודה עם עסקים קטנים.

אמצעי  מהווה  אשראי  כרטיס  באמצעות  התשלום  המקוונים.  התשלום  אמצעי   .5

תשלום כמעט בלעדי לרכישות צרכניות דרך האינטרנט. אך מספר כשלים בשוק האשראי 

בישראל מובילים לכך שעסקים, ובמיוחד עסקים קטנים, שבויים בידי גורמים בעלי כוח שוק 

המסחר  בתחום  לתשלומים  עיקריות  אלטרנטיבות  שתי  קיימות  כיום,  הסליקה.33  בתחום 

האלקטרוני:

חברות תשלומים מקוונות, המספקות שירותי העברת כספים בצורה מאובטחת תמורת   .1

עמלות. החברה השלטת בתחום כיום היא PayPal, אך המוכרים הישראליים אינם נגישים 

בקלות לשירותיה בשל הצורך הבעייתי בחשבון בנק מקומי בארה”ב.34 קיימים פתרונות 

מקומיים בתחום, כגון וואלה! Pay, אך הם אינם פותרים את בעיית נגישותם של עסקים 

לצרכנים העושים שימוש בשירותי תשלומים מקוונים זרים.

 .(B2B העברות בנקאיות אלקטרוניות )תחום הרלוונטי בעיקר למסחר אלקטרוני מסוג  .2

תנאי העברות אלה קשים מדי עבור עסקים קטנים. 

6. אי התאמה של מסחר אלקטרוני לעסק. עסקים קטנים רבים סבורים כי מסחר אלקטרוני 
אינו מתאים למוצר או לשירות שהם מציעים, לדרך בה העסק פועל, או ללקוחותיו.35

המלצות
יישום ההמלצות הבאות הוא חיוני להתפתחותם של עסקים קטנים בישראל. עידוד קידמה 

טכנולוגית בענפים מסורתיים ובעסקים קטנים יסייע ליצירת פיתוח כלכלי בר קיימא, ולצמצום 

הדואליות בכלכלה הישראלית, בה חלה צמיחה משמעותית בענף ההיי-טק, וצמיחה פחותה 

באופן משמעותי במגזרים מסורתיים. יתר על כן, כיוון שהשימוש הצרכני, העסקי והממשלתי 

במסחר אלקטרוני נמצא במגמת עלייה, עסקים קטנים שלא יצטרפו לזירת המסחר האלקטרוני 

עלולים להיות מודרים באופן הדרגתי משווקים ומלקוחות, עד כדי העמדת שרידותם בסכנה. 
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על כן מומלץ על:

העלאת  על  יתבסס  אשר  קטנים  לעסקים  סיוע  התווית  מודעות.  והעלאת  הכשרה   #

הנגישות למידע ורכישת הכישורים הרלוונטיים לאימוץ והטמעה של מסחר אלקטרוני. 

מומלץ כי תינתן לעסקים קטנים אפשרות בחירה האם להשתמש בסיוע הקיים של הרשות 

לעסקים קטנים ובינוניים, או בסיוע מקביל הקיים במגזר הפרטי )על מנת לעשות זאת 

ניתן להשתמש בשיטת הואוצ’רים). בנוסף, יש ליצור תוכניות מקוונות בנושא המסחר 

האלקטרוני, בדגש על הצעדים להקמת עסק ועל הערכת מוכנותו של העסק לשינויים 

טכנולוגיים.

עריכת סקרים סדירים בתחום טכנולוגיות מידע ותקשורת. עריכת סקרים בתחום   #

זה באמצעות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הוא חיוני לזיהוי מגמות, בניית תוכניות 

סיוע, והערכת מצבה של ישראל בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.

יצירת אמון צרכני. אמון צרכני ועסקי הוא חיוני להתרחבות מעגל המשתתפים במסחר   #

אמינים  לעסקים  יאפשר  אינטרנט,  לאתרי  ייחודי  מקובל,  תקן  תו  יצירת  האלקטרוני. 

לבדל עצמם ויספק לצרכנים ביטחון רב יותר בשימוש במסחר אלקטרוני. יש להשתמש 

בפתרונות מהשוק הפרטי, דוגמת תו התקן של אמון הציבור.

הממשלתיים  למכרזים  בנוגע  הקיימות  הבעיות  את  לפתור  יש  ורגולציה.  חקיקה   #

ולאחריות הספקים.

המגזר הציבורי כמודל חיקוי. הרחבת השימוש הממשלתי במסחר אלקטרוני תשפר   #

את השקיפות, האמינות והתחרותיות ברכש הממשלתי, ותדרבן את העסקים הקטנים 

לאמץ מסחר אלקטרוני כדרך עבודה עם המגזר הציבורי.

אמצעי תשלום מקוונים. מומלץ לבנק ישראל לאפשר את הקמתו של בנק או בנקים   #

אינטרנטיים בישראל, המסוגלים להציע שירותים בנקאיים זולים משמעותית מהבנקים 

המסורתיים. קיומו של בנק מסוג זה יסייע בהפחתת הריכוזיות במגזר הבנקאי בישראל, 

ובהרחבת אפשרויות התשלום הנחוצות לקיומו של מסחר אלקטרוני נגיש ויעיל.
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