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מיליארד שקל תעניק הלוואות  6.6קרן ענקית של 
לטווח ארוך בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

בשורה■ובינונייםקטניםעסקיםלמימוןמוסדייםגופיםייכנסולראשונה
תעניקשקלמיליארד6.6שלבהיקףחדשהענקיתקרן:ובינונייםקטניםלעסקים

.והתייעלותבציודשידרוגשיאפשרמה,ארוךלטווחמדינהבערבותהלוואותלהם
.שקלמיליון600-בלהלוואות90%עדשלערבותזהמסכוםתעמידהמדינה



רקע על הקרנות

ובמסגרתה הקרן  2016הקרן החדשה החלה לפעול במרץ , התקיים מכרז לבנקים2016בשנת 

:שותפויות4עובדת עם 



מבנה ארגוני הגוף המתאם

אור ראובני

מנהל הגוף 
המתאם

מחלקת 
אשראי  
בסיכון

רים'מנג

רועי ששון דניאל גל ניצן רון

כלכלנים

טוקרניר 

מנהל תפעול

אדמיניסטרציה  
ותפעול

במטרה להעניק שירות, מערך הגוף המתאם כולל עשרות כלכלנים בפריסה ארצית רחבה

.מהיר ומקצוע בכל אזורי הארץ





?מי יכול לפנות

.₪מיליון 100מחזור הכנסות שנתי של עד 

.מוגדר כעסק קטן-₪ מיליון 25מחזור שנתי של עד 

.מוגדר כעסק בינוני-₪ מיליון 25-100מחזור שנתי של 

.לעסק אין כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס בישראל

לא יוכלו חברות הבת, במידה וקיימת חברת אם אשר קיבלה הלוואה בקרן על סמך מאזן מאוחד

.לגשת בבקשה לקרן

.חשבונותיו של העסק או מי מבעליו אינו מוגבל או מעוקל בבנקים או במשקיעים המוסדיים בקרן

או פירוק  /אין כנגד העסק הליכים משפטיים מצד בנק כלשהו והוא אינו מצוי בהליך כינוס נכסים ו

.או הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם/או הקפאת הליכים ו/ו

.לעסק לא קיים חוב אשר הוגדר כחוב פגום בחשבונות הקיימים בבנק



תנאי ההלוואה

:  ריבית:                                                                              תקופת ההלוואה
חודשי גרייס                                              בשיקול דעת הבנק6אפשרות לעד , עד חמש שנים

:בטחונות
.נדרשות ערבויות אישיות של הבעלים, בנוסף. 25%עד 



תנאי ההלוואה

:הרחבה בנושא ערבויות הבעלים

.י כל אחד מהבעלים"נדרשת ערבות אישית למלוא סכום ההלוואה עבעסק קטן 

.בת הזוג/תידרש גם ערבות בןבעוסק מורשה 

30%-בעל מניות המחזיק ב-לדוגמא. על שיעור הבעלות2הערבות הינה מכפלה של פי בעסק בינוני 

.מגובה ההלוואה60%ממניות החברה יצטרך לחתום על ערבות אישית בגובה של 



תנאי ההלוואה
:ערבות המדינה

:ערבות המדינה משתנה על פי מסלול ההלוואה ומספר הפעמים שהעסק קיבל הלוואה במסגרת הקרן

הלוואה מקסימלית שלישית  הלוואה מקסימלית שניההלוואה מקסימלית ראשונה

ואילך

-בטחונות נדרשיםעסק בהקמה בעבור סכום של  10%

בעבור היתרה  25%-ח ו"ש' א300עד 

.₪ 'א300-בהלוואות גבוהות מ

-ערבות מדינה בעבור סכום של עד  85%

בעבור היתרה  70%-ח ו"ש' א300

.₪ 'א300-בהלוואות גבוהות מ

25%-בטחונות נדרשים עסק קטן

70%-ערבות מדינה 

25%-בטחונות נדרשים 

70%-ערבות מדינה 

25%-בטחונות נדרשים 

60%-ערבות מדינה 

25%-בטחונות נדרשים עסק בינוני

70%-ערבות מדינה 

25%-בטחונות נדרשים 

60%-ערבות מדינה 

25%-בטחונות נדרשים 

60%-ערבות מדינה 



עלויות

תשלום עבור החשב הכללי₪ 250: עלות בדיקה כלכלית

.מסך ההשקעה20%נדרשת השקעת הון עצמי של : עסקים בהקמה/משולב/במסלול השקעה

(:בעת ביצוע ההלוואה)עמלת ערבות מדינה 

ולעסקים חדשים שטרם  ₪ מיליון 25-מסכום ההלוואה לעסקים שהמחזור השנתי שלהם נמוך מ1%

.החלו פעילות

.₪מיליון 50-ל25מסכום ההלוואה לעסקים שהמחזור השנתי שלהם הוא בין 1.5%

.₪מיליון 100-ל50מסכום ההלוואה לעסקים שהמחזור השנתי שלהם הוא בין 2.0%





מסלולים

:הקרן מציעה את המסלולים הבאים

:עסקים קיימים

לעסקים קיימים שזקוקים לאשראי בשל קושי תזרימי-מסלול הון חוזר1.

לעסקים קיימים שמבקשים להרחיב את העסק-מסלול השקעה2.

הון חוזר+ השקעה-מסלול משולב3.

:מסלולים ייעודיים

מסלול עסקים בהקמה1.

מסלול השקעה בתעשייה2.

מסלול לעסק היצואן3.

מסלול חקלאות4.



מסלולים ייעודיים

מסלול עסקים בהקמה

עסקים שטרם החלו לפעולא-

עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס  -ב

.מ"של עוסק מורשה או חברה בע

.עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל-ג

בעל עסק אשר עד כה הפעיל שירותים ממקום מגורים ומחליט להעביר את העסק  -ד

.מיום הקמתו₪ 500,000למיקום ייעודי ובלבד שמחזורו המצטבר אינו עולה על 



מסלולים ייעודיים

מסלול השקעות בתעשייה  

הוספת פעילות חדשה לפעילות  , השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, מיועד לרכישת נכסים יצרניים. א

.והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מאלה, הקיימת

הלוואות  2-לא יותר מ. שנות פעילות לפחות3העסקים בעלי ותק פעילות של לכללהזכאות הינה . ב

.  לעסק

.  חודשים6שנים וגרייס של 12תקופת ההלוואה המקסימלית הינה  עד . ג

,  ממחזור ההכנסות של העסק15%מסכום ההשקעה או 90%סכום ההלוואה המקסימלית הינו . ד

.נמוך מבניהם

.הלוואה שנייה55%, הלוואה ראשונה60%: ערבות מדינה. ה

למעט במידה והלוואה ניתנת עבור נכס או אז ירשם שעבוד ספציפי על הנכס ללא  , 30%עד : בטוחות.ו

.  כל בטוחות נוספות



מסלולים ייעודיים

מסלול לעסק היצואן

.  דולר בשנה הקודמת לשנת הבקשה' א250הגדרה של יצואן הינה ייצוא בהיקף של 1.

.ממחזור המכירות12%סכום ההלוואה המקסימלי הינו עד , במסלול זה2.



תתי מסלולים

.  אוכלוסיות מסוימות ויוצרת תתי מסלול/הקרן לעיתים מתמקדת במגזרים

:כיום קיים תת מסלול יחיד

:מסלול חקלאים

85%ערבות מדינה , 10%הטבת בטחונות א-

שנים10לתקופה של ₪ ' א750סכום הלוואה עד -ב

חובה לבטח את התנובה בביטוח פגעי טבע  -ג

בשנה  ₪ מיליון 5מדובר במסלול לחקלאים העוסק בגידול צמחי בלבד עד מחזור של -ד

.שקדמה לבקשה





תהליך קבלת ההלוואה

ביקור במקום העסק-א
כתיבת חוות דעת  -ב

י  "כלכלית ובחינתה ע
רפרנט בכיר

שאלון ותצהירים
-2017חות מבוקרים "דו

2018
2018-19מאזן בוחן 

2018-19מ "מע
לשנה האחרונה
ש  "ריכוז יתרות ודפי עו

בכל חשבונות העסק 
רשם החברות

העסק יכול לפנות 
,  באמצעות הפניה מהבנק

או  , ף"מעו/הגשה של יועץ
ישירות אלינו

מתקיימת בדיקה כלכלית  
י הגוף המתאם"ע

העסק מגיש את כלל  
המסמכים הנדרשים   פנייה העסק לגוף המתאם



תהליך קבלת ההלוואה

ההמלצות החיוביות של הגוף  
גם אם )המתאם נידונות בוועדה 
חייב , המלצת הבנק שלילית

בוועדה נציג  (. להיות דיון בוועדה
ר  "יו, נציג הבנק, הגוף המתאם

הוועדה שהינו נציג משרד 
.הכלכלה

תוצאות הוועדה מועברות לעסק  
במידה . י הגוף המתאם בכתב"ע

סניף  , וההחלטה הינה חיובית
הבנק ייצור קשר עם העסק  

לשים לב )להמשך התהליך 
(להתניות

נשלחת המלצה לבנק שבחר 
ביחד עם כל המסמכים , העסק

הבנק מבצע בדיקה . ששלח
,  כולל פגישה עם העסק, כלכלית

.ומגיע להמלצה עצמאית

באפשרות  . נשלח מכתב לעסק
העסק לפנות לוועדת הערר עד 

חודשיים ממועד המכתב או לפנות  
בבקשה חוזרת לגוף המתאם  

לאחר לפחות חצי שנה

המלצה חיובית

המלצה שלילית



מידע נוסף אודות תהליך ההלוואה

:העסק יכול לפנות בבקשה שנייה במקרים הבאים1.

יכול לפנות  -(בין אם לא ביקש או כי לא אושר)במידה ולא קיבל את מלוא הסכום 

.לאחר חצי שנה להשלמה

,  יכול לגשת בבקשה מקסימאלית נוספת-לאחר שפרע לפחות מחצית מההלוואה

.הסכום שיאושר יכלול פירעון של ההלוואה הקיימת

.יכול לגשת בבקשה מקסימאלית נוספת-לאחר שפרע את ההלוואה

.יכול לפנות בשנית לאחר חצי שנה לפחות-במידה ובקשתו נדחתה

לאחר  חצי שנה לפחות  , העסק יכול להתאים את יתרת הביטחונות ליתרת ההלוואה2.

.ולאחר בדיקה של הגוף המתאם והבנקהגרייסמתום תקופת 



מעבר בין בנקים
:באפשרות העסק לעבור בין בנקים במספר שלבים תוך כדי הטיפול בבקשה

אין לנו צורך בקבלת שם הבנק בתחילת הטיפול אלא  : י הגוף המתאם"בזמן הטיפול ע1.

.רק בסופו

העסק לא יוכל להעביר את הבקשה לבנק נוסף : י הגוף המתאם"לאחר סיום ההמלצה ע2.

.  אלא רק לאחר הוועדה

,  יום מיום הוועדה45עד , לעסק יש האפשרות לפנות לבנק אחר: לאחר ועדת האשראי3.

.בין אם ההלוואה אושרה ובין אם נדחתה

בה הוא מאשר כי הוא מודע  , על העסק לשלוח לגוף המתאם פניה בכתב-אישור1.

לכך שאושרה לו הלוואה בבנק מסוים אך הוא מעוניין להעביר את פנייתו לבנק  

על הגוף המתאם ליידע את הבנק הראשון המאשר להקפיא את הוראת  . אחר

.  ביצוע

אלא אם המלצת הגוף המתאם השתנתה  . העסק יפנה במייל לגוף המתאם-דחיה2.

.העסק יוכל לעבור לבנק אחר, בעקבות המידע שעלה בוועדה



תודה רבה
http://keren.bdsk.co.il/

03-7255555

http://keren.bdsk.co.il/

