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  נייר עמדה 

 אתגרים של עצמאיות בעלות עסקים בעיר

 ארי, ראשת מינהל נשים בעיריית הרצליה  -: גנית לבמאת

 

 משבר הקורונה העמיד בפנינו כחברה אתגרים רבים. 

, אנחנו מתחילים לחזות בהשפעתו החמורה על הכלכלה והתרבות הגלובלית שלנו. אחת אבוננולד
שהמצב שונה עבור פלחים שונים הנקודות החשובות שאנשים בעולם נוטים להתעלם ממנה היא 

 עבור נשים עצמאיות/בעלות העסקים והיזמיות בעיר .בובפרט שונה  –באוכלוסייה 

של וירוס הקורונה מצביעות בבירור על כך שחייהן הכלכליים  עדויות מתפתחות על ההשפעה
והפרודוקטיביים של נשים יושפעו באופן לא פרופורציונלי ושונה מגברים. דוגמה מרכזית ורלוונטית 

חזרו ממקומות העבודה חלק ניכר וכן  לגנים חזרו ילדיםהעובדה כי בתחילת מאי ה במיוחד היא שגם
בבית או אינן חוזרות לעבודה באופן מלא, מכיוון שאחד מבני הזוג צריך עדיין נשארו לשגרה, נשים 

דים ולרוב החלטה המשפחתית המתקבלת קשורה לגובה השכר בבית בחצי השבוע הנותר עם היל להישאר
 .של נשים ועל כן החלטה היא שהאישה תישאר בבית ותישא במירב הנטל  

מחזקת עמדה זו  2020בחינת של נתונים של מגישי תביעות לדמי אבטלה בחודשים מרץ אפריל מקביל ב
 ו יותר ממשבר הקורונה.נפגעבסקטורים השונים וניתן לראות כי נשים 

 

 גברים נשים  

מסחר סיטוני 
 וקמעוני 

37.6% 27.8% 

 תעשייה

 

32.7% 19.5% 

שירותי בריאות 
 רווחה וסיעוד 

22.7% 14.7% 

שירותים 
מקצועיים מדעים 

  וטכניים

25.4% 15.6% 



  

  

 

 

יחס לאתגר של נשים עצמאיות /בעלות עסקים ועל דרכים אפשריות שלנו כעיר בנייר עמדה זה אתי
אמנם משבר מסוג זה מצריך פתרונות ממשלתיים אבל ראינו כי המדינה לא  .שוויונית לסייע להן

 מצליחה לייצר פתרונות וכאן נכנסת הרשות המקומית אשר מייצרת פתרונות הלכה למעשה.  

  .כבר נעשים על ידנוחלקם  ,פתרונות האפשרייםהו ,אתגריםהמספר להלן 

 

 הנחות יסוד 

 נשים.  3000אחוז נשים כ  35עצמאיות והעצמאים מתוכם  8000בהרצליה יש כ  הלמ"ס נתוניעל פי  .1
 ולא רשומות בשום מאגר. ה עצמאית חלקן של הנשים מתפרנסות מעבוד .2
מדו"ח של מרכז אדווה עולה כי מרבית הנשים העצמאיות בישראל אינן מעסיקות עובדים, והן  .3

 בחודש ועל פי רוב פועלות בענפי השירותים החברתיים.₪  5000מרוויחות עד 
בהתאמה לנסיבות מחקרים מלמדים שנשים פותחות עסקים בשל מיעוט הזדמנויות התעסוקה  .4

 .גידול ילדים ועוד , הדרה בשל גיל,עות עבודהש: חייהן
 .2020הפגיעה של הקורונה תהייה אתנו עד  .5
 לראות את הקבוצות המוחלשות קרי: נשיםבעתות משבר נבחנת חוסנה של קהילה ויכולת  .6

 .עצמאיות בעלות עסקים
  .גם ביכולת שלהן בעצמאות כלכלית ת נמדדמול מקרי אלימות  תבכללן והתמודדוחוסנן של נשים  .7

 

 האתגרים 

 .על נשיםבמשפחות רבות נטל גידול הילדים עדיין  .1
בילדים הן עסקים  מטפלות, מדריכות ,מרצותת, וקוסמטיקאיות, ספריכגון  עסקים של נשים .2

קרי: עבודה מהבית, מחשב נייד, רכב  נשים קיימים עבורשכבר ינים בשימוש משאבים ימתאפ
הן נאלצות  אתהועל כן הטבה של אי תשלום ארנונה אינה מקלה על מציאות המשפחתי. 
 להתמודד.  

סיטואציה מורכבת הן עבור נשים  בהריון משרד הבריאות החליט שאינן חלק מקבוצת סיכון.  .3
הן הסיטואציה מורכבת שבעתיים כי נשים עצמאיות עצמאיות והן עבור שכירות עם זאת, עבור 

 להוציא חופשת מחלה.  ותיכולאינם 
 קושי בהתנהלות מול הרשויות הבנת הזכויות והחובות החדשות. .4

 

 

 



  

  

 

 

 

 פתרונות אפשריים

נשים בפייס בוק /אתר עירוני הרצלייניים קונים  לייצר פלטפורמות פרסום לנשים קרי דף מינהל .1
  .בהרצליה

 
חוק לעסקים של נשים בקניית שירותים /במכרזים עירונים ובחברות בת בהתאם לסעיף  עדוףית .2

  .שוויון הזדמנויות בעבודה

 
  .מותאמות לנשיםולתת מענקים לעסקים של נשים שיהיו שווי ערך להנחות בארנונה  .3

 
נשים המתפרנסות מעבודה עצמאית אך אינם רשומות בשם מאגר בזמן משבר הרשות תדאג  .4

  .מזון יתלוש תדוגמאולצרכים בסיסים 

 
לפתח את ו לנשים להמשיךמעוף שיאפשרו והנגשת השירותים של חברת פעולה  פישיתויצירת  .5

 .שנוצרה יכולות שלהן למול המציאות החדשההעסק שלהן או לשנות את העסק שלהן ולהתאימו ל
 

 .נמצא כעת בעבודה של פורום קשרי ממשלשותף לכתיבתו ונשים לעצמאיות שמינהל  ןוזכות .6
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


