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גיוס הון לעסקים קטנים ובינוניים עד  
₪מיליון 10

כלי מימוני חדש בישראל

ניר זיכלינסקי

התעשיינים  כנס התאחדות 



פתיח

קטניםלעסקיםחדשמימוניפתרוןלקדםמטרהמתוךאלובימיםמוקמת"(שיתופימימון":להלן)בהקמהמ"בעשיתופימימון•
.ובינונים

.להתפתחמנתעלנגישוהוןחוזרלהוןהצורךמוללהתמודדללקוחותינולסייעמהצורךבאהרעיון•

.לולסייעהחשיבותומכאןהישראליבמשקמרכזיצמיחהמנועוהבינוניותהקטנותבחברותרואיםאנו•

.ולהתרחבותהשוטפתהפעילותלמימוןאשראילגייסבקושינתקלותרבותחברות•

ח"שמיליון10עדלאשראינגישותובינוניותקטנותלחברותלאפשר,אלובימיםמקימיםשאנוהחדשהגיוסמערךשלמטרתו•
.אישיותערבויותוללא5%-כשלבריביתשנים10עדשללתקופההפרוס,לחברה

בליוויעשוריםמשנילמעלהשלניסיוןבעליעסקייםויועציםהשקעותבנקאי,חשבוןמרואימורכבהרעיוןמאחוריהעומדהצוות•
.פיננסיםבתהליכיםהישראליבמשקמהגדולותחברות



מימון שיתופי 
-שיתופיבמימוןהמייסדיםמהשותפיםאחדגםשהוא,זיכלינסקינירחשבוןרואהישמש,בחברההדירקטוריוןר"כיו

:רקע
SRIבעלים• Global Group(ופילנטרופיההדרכות,ייעוץ,בתעשייההשקעותקבוצת)
,מדיקלשיחלרבותבישראלבמשקמגוונותופרטיותציבוריותבחברותודירקטורדירקטוריוןר"כיווכיהןמכהן•

ובינוישיכון,הפועליםבנק,ווסטדייל
.אריסוןמטעםבחברותוכדירקטורהשקעותואריסוןהחזקותבאריסוןוכספיםעסקיפיתוח,ל"למנככמשנהכיהן•
מחלקתאתהקים.המקצועיתהמחלקהכראשושימשהאפטזיוBDOהחשבוןרואיבמשרדבכירכשותףכיהן•

הפיתוחומנהלההדרכותמחלקתעלאחראי,בישראלהראשונהסביבתי-חברתיודיווחבעסקיםחברתיתאחריות
והבורסהערךלניירותלרשותלרשותהקשוריםבנושאיםחברותבליווי,השארבין,עסקתפקידיובמסגרת.העסקי
ניהול,שוויוהערכותעסקיותתוכניותכתיבת,חתמיםוליוויחברותהנפקתלרבות,ל"ובחובישראלערךלניירות
.ובקרה

בישראלאקדמיותובמכללותבאוניברסיטאותעסקיםומנהללחשבונאותבחוגיםבכירמרצהשנים25-מלמעלה•
חברתיתואחריותקיימות.E.S.G,כספייםדוחותוניתוחשוויהערכות,בקרה,ביקורת,החשבונאותבתחומי

.ב"וכיוצ
חברתיודיווחבעסקיםחברתיתלאחריותהאנציקלופדיהלרבותאנציקלופדיותשתימכותביכחלקושימשערך•

.ועודחשבונאות,בקרה,הקלינטקבתחומימגווניםספריםוכןלביקורתוהאנציקלופדיה
במנהלשניותואר.B.B))למנהלבמכללהומימוןבחשבונאותהתמחותעםעסקיםבמנהלראשוןתוארבעל,ח"רו•

.(בהצטיינות.M.B.A)גוריוןבןבאוניברסיטתבמימוןהתמחותעםעסקים



תוכן העיניינים

בנויההמצגת,כןועלהפיננסיםבתחומיהתמחותבעלאדםאיננוהמצגתשקוראהנחהמתוךנערכהזומצגת
:הבאבאופן

.הפיננסיהרעיוןהצגתלצורךשימושנעשהשבהםהמונחיםלהסברמיועד-'אחלק•

הפיננסיםבמונחיםשימושתוךהחדשהמימונילכליהפיננסיהרעיוןהסברלצורךמיועד-'בחלק•
שלהשנילחלקישרלעבוריכולהפיננסיבתחוםהבנהבעלקורא,כןועלהראשוןבחלקשהוסברו

.המצגת

.החדשהמימוניהכלימפורט–'גבחלק•

.החדשהמימוניבכלישישנםהסיכוניםומובהריםמפורטים-'דבחלק•



מונחים-' חלק א



אגרת חוב
:כגון,ההוןבשוקהמשקיעיםמגופיםישירותהכסףאתללוותיכולהההוןמשוקהלוואהלקבלהמעוניינתחברה•

פנסיהקרנות•
גמלקופות•
נאמנותקרנות•
ביטוחחברות•
.ההוןבשוקבהשקעות,היתרבין,העוסקיםפעיליםאו•

."חובאגרת"נקראההוןבשוקהלוואהחברהמגייסתבאמצעותוהכלי•

.להלוואהוהבטוחותשלהההחזרמועדילרבות,ההלוואהתנאימפורטיםבה,המלווהשמקבלתעודההינהחובאגרת•

מנפיקהההלוואהאתהמגייסתהחברהשבובמועדחובאגרתלרכושיכולמלווה,כןועלבבורסההנסחרערךניירהינההחובאגרת•
.אחרממלווהבבורסההמסחרבמהלךהחובאגרתאתלרכושאוהחובאגרתאת

שלבנאמנותבהחזקהשעיסוקהחברההינהלרישומיםחברה.לרישומיםחברהי"ערוכשיםבעבורמוחזקותהחובאגרות,בפועל•
.לקוחותיהםבעבורהערךניירותאתמחזיקיםהבורסהוחבריהבורסהחבריבעבורערךניירות

.תשקיףלפרסםנדרשתחובאגרותשלהנפקהבאמצעותהלוואהלקבלהמעוניינתחברה•



תשקיף ורישום למסחר של ניירות ערך מכוחו

המידעשלפירוטלרבותההוןבשוקהפעילותאופןאתהמסדירחוקישנומתוקנתמדינהבכל•
לגלותהמנפיקההחברהשנדרשתהמידעאת,וכןערךניירלהנפיקהמעונייןגורםכללגלותשנדרש

.הערךניירותשהונפקולאחרסדירבאופןהערךבניירותלמחזיקים

המנפיקההחברהנדרשת,בבורסהלמסחרערךניירלרשוםיהיהשניתןמנתעל,הראשוןבשלב•
לקבלצריךמכוחושהותקנווהתקנותע"ניחוקהוראותפישעלהמידעכלאתהכוללמסמךלפרסם
.תשקיףנקראזהמסמך.זהערךניירלרכושמעונייןהואהאםלהחליטשיוכלמנתעלסבירמשקיע

אתומעבירההתשקיףשלטיוטאמכינהע"נילהנפיקהמעוניינתהחברה,החוקלהוראותבהתאם•
.ע"לניהרשותשללבדיקההטיוטא



(המשך)תשקיף ורישום למסחר של ניירות ערך מכוחו

בהתאםלמשקיענאותגילויניתןהתשקיףשבמסגרתמשתכנעתע"לנישהרשותלאחררק•
.התשקיףלפרסוםהיתרע"לניהרשותמעניקה,מכוחושהותקנוולתקנותהחוקלהוראות

לסחוריהיהשניתןמנתעלאולם,ע"נילהנפיקלחברהמאפשרע"לניהרשותי"עשניתןההיתר•
שבהלבורסהגםבקשהלהגישחברהאותהנדרשת,כלשהיבבורסההמסחרבמסגרתע"ניבאותו

.למסחרע"ניאותואתלרשוםהחברהמעוניינת

כאלוהןע"נילרוכשיהשוטפיםהדיווחיםהכנתועלויותהתשקיףהכנתעלויותכילצייןחשוב•
להצדיקשיכולותחברותרקבפועלכןועלנמוכיםבסכומיםע"ניבהנפקתהכלכליותאתשמעקרות

לכלכאשר.השונותבבורסותלמסחראותןורושמותע"נימנפיקותמשמעותייםבסכומיםגיוס
בורסהבאותהלמסחררישומםלצורךהמינימאליע"נילהיקףמינימאליתדרישהישבורסה



דירוג וחברות דירוג

החברהפונהמהמקריםגדולבחלק,חובאגרותהנפקתכנגדמהציבורהלוואהלגייסמעוניינתחברהכאשר•
.בהלוואההגלומההסיכוןרמתשלבדירוגשעיסוקהאובייקטיביתלחברההמנפיקה

אולמדינותאולחברותהניתנותבהלוואותהגלומיםהסיכוניםבהערכתהעוסקותמובילותחברות3ישנן,בעולם•
.המוסדייםהגופיםעלמקובלותידםעלהניתנותשהערכותציבורייםלגופים

:ישראלבמדינתנציגויותישנןאלומחברות2-ל•
.MOODY’Sל"הבינהדירוגחברתעםפעולהבשיתוףהפועלת"מידרוג"חברת•
.S&Pל"הבינהדירוגחברתעםפעולהבשיתוףהפועלת"מעלות"חברת•

קבלת)החובאגרותהנפקתמתבצעתשבובמועדבמלואהתוחזרלאשההלוואהלסיכוןדירוגנותנותדירוגחברות•
שלחוסנומשתנהשאםכך,ההלוואהתקופתכללאורךהלווהשלהכלכליחוסנואתבוחנות,ובנוסף(ההלוואה

.ללווההדירוגחברתשנותנתהסיכוןדירוגגםמשתנה,הלווה

ישנו(להלוואה)החובאגרותלהנפקתגבוהדירוגישנוכאשרשכן,הלווהי"עמשולםהדירוגלחברתהתשלום•
ההלוואהאתולהעמידשיונפקוהחובאגרותאתלרכושמוכניםיהיומוסדייםשגופיםמשמעותיתגדולסיכוי

.המנפיקהלחברה



הרעיון הפיננסי –' חלק ב
לכלי המימוני החדש



חסום לעסקים קטנים–שוק ההון 
מכדימדיקטניםהשנתיתהרווחיותוהיקףשלהםהפעילותשהיקףרווחייםעסקיםאלפילאאםמאותישראלבמדינתישנם,בפועל•

.בבורסהמהציבורהלוואות/הוןלגייסשיוכלו

מערךערךניירותחוקלהוראותבהתאםנדרשבבורסהחובאגרותאומניותהמנפיקהמחברה,הקודםבפרקמהמפורטשעולהכפי•
.בשנהח"שמליון2-3-לכלהגיעיכולשעלותובבורסההמשקיעיםלציבורדיווחים

אתהמתאר"ספר"שזהוהתאגידעסקיתיאורכולליםאלוכספייםדוחותכאשרבשנהפעמים4כספייםדוחותפירסוםכוללזהמערך•
בחברהמעלותובהרבהיקרההדיווחומערךהכספייםהדוחותהכנתעלותכאשרועודדירקטוריוןדוח,התאגידשלהעסקיתפעילותו
.פרטיתבחברהמהאחריותציבוריתבחברהמשמעותיבאופןגדולההדוחותלנכונותהחשבוןרואהשלהאחריותשכןפרטית

תלוייםבלתידירקטוריםשכוללדירקטוריון,וכןהמנפיקההחברהאצלמהותיאירועכלבגיןמידייםדוחותהגשתנדרשת,בנוסף•
.המנפיקההחברהעלמועמסטרחתםשכרשאףחיצונייםודירקטורים

אלוכדוגמתהעלויותשכןהלוואות/הוןמלגייסבפועלמנועותבשנהבודדיםשקליםמליוניהמרוויחותחברות,האלוהעלויותכלבשל•
.כדאיללאהגיוסאתהופכותלעילהמפורטות

י"עפמדווחתחברהבתפעולהכרוכותהקבועותהעלויותמימוןאתהמצדיקכזהבהיקףהוןלגייסהיכולותחברותגם,ועודזאת•
הגילויאתלתתמצידןרצוןחוסרבשלמהציבורהוןמגיוסרבותפעמיםנמנעות,מכוחושהותקנווהתקנותערךניירותחוקהוראות
כפוףלהיותומהצורךהמשקיעיםציבורמולמהקשרהכרוכהמהחשיפההחששבשלובנוסףהעסקיתלפעילותןביחסהנדרש

.(ערךניירותחוק)נוספתחוקיםלמערכת



פיזור מפחית את רמת הסיכון

מצבלעומתגבוהיותריהיהתמידבהלוואההסיכון–ח"שמיליון1שלאחדללקוחהלוואהנותןבנקאם•

.שוניםלקוחות1,000-לאחתכלח"ש1,000שלהלוואות1,000נותןהבנקשבו

מדוברוכאשרצפוייםבלתיאירועיםלהתרחשיכוליםעדייןמצויןלקוחהואהבודדהלקוחאםגם,שכן•

שיתרחשושהסיכויבעודההלוואהסכוםכלשלהפסדלגרוריכולצפויבלתישאירועהריבודדבלקוח

.בהרבהקטןשוניםלקוחות1,000אצלצפוייםבלתיאירועיםמועדבאותו

שלוהסיכוןדולרמליון10-באחתחברהשלחובאגרותרוכשמשקיעאם,חובבאגרותגםהדברכך•

אחתבכלהסיכוןרמתאםגם.אחתכלדולר10,000-בחובאגרות1,000רוכשהיהאםמאשריותרגבוה

.הבודדתהחובאגרתשלהסיכוןמרמתיותרגבוההספציפיבאופןאלוחובמאגרות

מנפיקיםידיעלשהונפקוחובאגרותמאההואלדוגמא1,000₪שלבסךלהלוואההביטחוןאםכךבשל•

ההלוואה,מסויםבדירוגמדורגתחובאגרתוכל10₪שלבסךהיאחובאגרתבכלשהאחזקהשונים

יותרנמוךזובהלוואהשהסיכוןכךבשליותרגבוהבדירוגתדורגפירעונהאתמבטיחותהחובשאגרות

.בבטוחותמהפיזורכתוצאה



הגילוי הנדרש במסגרת תשקיף

מפרטשבופרקליחדהמנפיקנדרשתשקיףבמסגרת,מכוחושהותקנוולתקנותערךניירותחוקלהוראותבהתאם•
.הערךניירותהנפקתמתמורתשתתקבלבתמורהלהשתמשבכוונתוכיצדהתשקיף

הכסףמסכום5%עלהעולהסכוםכלשללהלוואהאולהשקעהביחסגילוילתתהמנפיקעלהחוקלהוראותבהתאם•
.שיגויס

,אחרתבחברההלוואהמתןלצורךאוהשקעהביצועלצורךמשמששיגוייסהכסףמסכום5%-מיותרשבובמקרה•
.תשקיףבאמצעותבעצמההגיוסאתביצעהחברהאותהכאילו,חברהלאותהביחסמלאגילוילתתהמנפיקנדרש

כןאםאלאבבורסהלמסחרחובאגרותלרשוםניתןלאאביב-בתלערךלניירותהבורסהכלליפיעל,ועודזאת•
16לפחותשלעצמיהוןבעלתהמנפיקהשהחברהאוח"שמליון24לפחותשלעצמיהוןבעלתהמנפיקההחברה

.Baa3(Moody’s)אוBBB-(S&P)שלבדירוגמדורגותידהעלהמונפקותהחובואגרותח"שמליון

A-(S&P)לפחותשלבדירוגמדורגותהחובואגרותבמידהעצמיהוןללאחובאגרותלהנפיקחברהיכולה,לחליפין•
הגיוסוהיקףבמידהעצמיהוןללאחובאגרותלהנפיקיכולהשחברההיאנוספתחלופה,A3(Moody’s)או

.ח"שמליון200עלעולה



הרעיון הפיננסי
עדשלבסךהלוואה(המנפיקה)החדשהמהחברהתקבלמהןאחתשכל,חברות21לפחותעםמותנהבהסכםלהתקשרמעוניינתשיתופימימון•

הקרןחשבוןעל(₪מיליון10שלבהלוואה)₪אלפי818כמהחברותאחתכלתחזירשנהבכלכאשר,שנים10שללתקופהח"שמליון10

.₪מיליון6שלהחוביתרתאתתפרעהשנים10ובתוםוריבית

.ח"שמליון210-כשלבסךלגיוסחובאגרותשיתופימימוןתנפיק,מהחברותאחתלכלההלוואהאתלהעמידתוכלשיתופישמימוןמנתעל•

כללגביבתשקיףתיאורידרששלאכךשיתופימימוןשלהגיוסמהיקף5%-מהנמוךבסכוםתהיההחברותמןאחתלכלההלוואה,זובדרך•

.פרטיותןעלתשמורנהאלווחברותהחברות21-מכאחת

.יציבהרווחיותומציגותשנים5לפחותשפועלותחברותעםלהתקשרשיתופימימוןמעוניינת,בנוסף•

A3(Moody’s)אוA-(S&P)לפחותשלדירוגלקבלתוכלהפיזורשבשלסבורהשיתופימימון•

.לשנה2.5%-כעלעומדתכזוולתקופהזהבדירוגחובאגרותעלהמשולמתהריביתרמת•

החובאגרותלמחזיקיכריביתישולמו2.5%שמתוכם,לשנה5%שלקבועהבריביתמהחברותאחתלכלכאמורהסכוםאתתלווהשיתופימימון•

שנהמדי0.5%-וההלוואהבפרעוןתעמודנהלאמהחברותשחלקלמקרהכרזרבהיישמר1%,ניהולכדמיישולם1%,שיתופימימוןשתנפיק

.שיתופימימוןשלהעצמיההוןלהגדלת



הרחבת סדרת אגרות חוב

ניתן,חובאגרותשלסדרהוהונפקהתשקיףשפורסםלאחר,ולתקנותהחוקלהוראותבהתאם•
.חדשתשקיףלפרסםמבלינוסףסכוםולגייסהסדרהאתלהגדיל

נוספותלחברותהלוואותלתתשיתופימימוןתוכלהחובאגרותשיונפקושלאחרהיאהמשמעות•
מהגדלתהחדשותההלוואותאתולממןיגדלשהפיזורכךבשלהסיכוןאתלצמצםזוובדרך
.חדשתשקיףבפרסוםצורךללאשהונפקוהחובאגרותסדרת

יהיההחובאגרותאתתנפיקשיתופישמימוןככל,אולםפטנטלרשוםניתןלאפיננסיתבפעילות•
הסיכון,ויגדלילךהפיזורשכןאיתהלהתחרותשתרצהאחרתחברהכלעליתרוןשיתופילמימון

מרווחאתולהגדילהגיוסעלויותאתלהפחיתתוכלשיתופימימוןמכךוכתוצאהויקטןילך
.הביטחון



שלבי ביצוע והתהליך

הצגת הרעיון הפיננסי לחברת מידרוג וקבלת דירוג לאגרת החוב שתונפק על ידי •
.החברה החדשה ובהמשך קבלת דירוג גם מחברת מעלות

ע לפרסום  "הכנת תשקיף וקבלת היתר של הרשות לני, במידה והדירוג מתאים•
.התשקיף ושל הבורסה לניירות ערך לרישום אגרות חוב למסחר

.חברות21-ביצוע ההנפקה והעמדת הלוואה לפחות ל•



פירוט  –' חלק ג

כלי מימוני חדש



פירוט התהליך של הכלי המימוני החדש
.חברות21לפחותעםמותנהבהסכםלהתקשרשיתופימימוןנדרשתהראשוןהשלבהכנתלצורך•

.מידרוגלחברתשתוגשלדירוגלבקשההנלוותהמצגתאתלהכיןשיתופימימוןתוכל,חברות21לפחותעםהמותניתההתקשרותתושלםכאשררק•

.החברות21-מאחתכלשלהכספייםהנתוניםנדרשיםמידרוגלחברתהמצגתאתלהכיןמנתעל•

לכלעסקיתתכניתלהכיןשיתופימימוןנדרשתשבפועלהרי,עסקיתתכניתכמונראהאיננומידרוגלחברתבקשהשלשהפורמטלמרות,ועודזאת•
.המצגתבמסגרתשתכללהחברות21-מאחת

.חברהלכל(מ"מעכולללא)ח"שאלפי20-כעלעומדת,חברהלכלעסקיתתכניתהכנתשלהעלות•

.שיתופימימוןעםמותנהבהסכםלהתקשרשמעוניינתחברהכללשאתמתבקשתשבהבעלותהמדובר•

.משמעותיתפוחתתתושלםלאח"האגשהנפקתהסיכוןשרמתהרימידרוגמחברתאינדיקטיבידירוג,שיתקבלככל,שיתקבללאחר•

:התשקיףהכנתלצורךהנדרשיםנוספיםתשלומיםישנםזהבשלב•

התשקיףהכנתלצורךד"לעותשלום•

וביקורתםכספייםדוחותהכנתלצורךח"לרותשלום•

סופידירוגדוחהכנתלצורךמידרוגלחברתתשלום•

סופידירוגדוחהכנתלצורךמעלותלחברתתשלום•

ע"לניולרשותע"לנילבורסהאגרותתשלום•

.החברות21-מאחתלכלנוספים(מ"מעכולללא)ח"שאלפי40שהםח"שאלפי800-כשלכוללבסכוםמוערכותאלועלויות•



הסיכונים–' חלק ד



הסיכונים בהתקשרות עם מימון שיתופי לכניסה לכלי המימוני החדש

ניתןלא(מעלותבדירוג)-Aמדירוגנמוךיהיההדירוגחברתי"עשינתןוהדירוגבמידה•
י"עשהועבר(מ"מעכולללא)₪אלפי20שלבסךוהסכוםההנפקהאתלבצעיהיה

.יאבד-החברות21-מאחתכל

לאכלשהימסיבהאולם,מכךוגבוה(מעלותבדירוג)-Aתהיההדירוגורמתבמידה•
וההנפקההחובאגרותברכישתההוןבשוקמשקיעיםאוגופיםבקרבהתעניינותתהיה
כ"ובסה₪אלפי40השלההשקעהסכוםאתתאבדהחברות21-מאחתכל–תכשל
.(מ"מעכולללא)₪אלפי60שלסךזהבשלב



הצהרה

.  המידע במצגת זו הינו מידע כללי ואין בו כדי להוות מסמך רשמי כלשהו•

תנאי הסף לקבלת הלוואה והתהליך הנדרש לקבלת הלוואה יבחן באופן אישי לגבי כל •
אחת ואחד מהפונים באופן אינדבידואלי ומבוסס על תנאי הסף שיאפשרו לשמר דירוג 

A-(בדירוג מעלות.)


