הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה
בחרה את הזוכים במכרז להפעלת מוקדי השטח
יישום הרפורמה של הפעלת מוקדי השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
במשרד הכלכלה ,מתקדם לקראת השלבים האחרונים .אנו שמחים להודיע כי
השלב השני והאחרון במכרז לאיתור המפעילים שיקימו ויפעילו את מערך מוקדי
השטח של הסוכנות ,הגיע אל סיומו.
בסיומו של תהליך זה ,נבחרו ארבעה מפעילים המהווים תמהיל שיתופי פעולה בין
חברות פרטיות לבין עמותות המפעילות את המוקדים הפעילים כיום ,לפי החלוקה
הארצית כדלקמן:
אשכול גליל מזרחי וגולן  -חברת אשכול גלילי -חברה יהודית ערבית לפיתוח הגליל
בע"מ
אשכול גליל מערבי ומישור החוף  -סיסטמטי בע"מ
אשכול אזור תל אביב  -זיו האפט ייעוץ וניהול בע"מ
אשכולות אזור ירושלים ואזור הדרום " -אביב-מט"ע-תיגבור"
המפעילים הנ"ל יקימו ויפעילו מעל  30מרכזים ברחבי הארץ ויתנו מענה ליזמים
ולעסקים ממגוון אוכלוסיות בפריפריה ,בני מיעוטים ,מגזר חרדי ,עולים חדשים
ועוד.
מוקדי השטח החדשים ,יפעלו על פי מודל הפעלה גמיש  ,שאף יאפשר הוספת
נקודות שירות במקומות בהם יעלה צורך בכך לעסקים.

בשלב זה ,לאחר זכיית המפעילים הנ"ל ,נערכים המפעילים להקמת המערך החדש,
הליך אשר צפוי להסתיים במהלך חמישה החודשים הקרובים ולהערכת גורמים
בסוכנות הפעלת המערך החדש תחל לקראת אמצע .2014

רן קויתי ,מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים" :אנו מרוצים מתוצאות
המכרז ,שכן המפעילים החדשים מהווים שילוב של המגזר העסקי ומגזר העמותות
הפעיות בתחום כבר כיום ,כך שמתקבל שילוב אידיאלי של ידע מן המגזר הפרטי עם
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ההיכרות והניסיון המקצועי של העמותות בתחומי הפעילות השונים של מגזר
העסקים הקטנים והבינוניים".

רקע:
במסגרת הרפורמה מתמקדת הסוכנות בייעול השירות לעסקים ,תוך יצירת כלים
חדשים ושיפור הקיימים .כך למשל ,תופעלנה תכניות שונות לליווי יזמים בתהליכים
ביורוקרטיים ,הנגשת הרכש הממשלתי לעסקים ,יצירת חיבורים בין עסקים
לעסקים ובין עסקים לאקדמיה ('מאגדים') ,הקמת חממות עסקים חדשות ,יצירת
הפניות אפקטיביות למקורות האשראי במשק (בנקים ,קרנות) ועוד.
כמו כן ,בכוונת הסוכנות לתת דגש מיוחד לחיבור אפקטיבי יותר בין הרשויות
המקומיות לבין מוקדי השטח על מנת לספק שירות ייעודי מקומי ליזמים תוך
שמוקדי השטח יובילו יוזמות ותהליכים לפיתוח כלכלי אזורי.
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