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קרן לעסקים בינוניים בערבות מדינה.
סוכנות  -קרן מיאמי לפיתוח אור עקיבא .
סוכנות  -קרן לפיתוח קרית מלאכי ואשקלון .
המרכז היהודי ערבי  -קרן סולם .

קרנות מימון ייעודיות לעסקים קטנים בישראל
מבוא  -בשנת  2008פעלו ברחבי הארץ  25קרנות מימון שמטרתן לסייע לעסקים קטנים .
שלוש מהקרנות הללו ממומנות באמצעות משרדים ממשלתיים :
 .1הקרן לסיוע לעסקים בערבות מדינה .2 ,הקרן לעולה העצמאי  .3 ,הקרן ליצואן הבודד .
 22קרנות מופעלות באמצעות גופים פילנטרופיים הממומנים ע"י תורמים ,בעיקרם מחו"ל.
שלוש עשרה מהקרנות פועלות במישור הארצי ונותנות הלוואות בכל רחבי הארץ ,ושתיים עשרה
קרנות מתפקדות במרחבים איזוריים מוגדרים בהתאם להנחיות התורמים .
פיתוח קרנות מימון ככלי סיוע לעסקים קטנים החלה בארץ בתחילת שנות התשעים  .באותה
עת חדרה ההכרה לקברניטי המשק שעסקים קטנים מהווים כח מניע כלכלי משמעותי במשק
המאפשר פתרונות תעסוקה בדרך מהירה ובעלות נמוכה.
דוגמא לסיוע בשיפור מצב התעסוקה באמצעות מתן הלוואות ניתן לראות בפעילות הקרן
לעסקים קטנים בערבות מדינה .בשנת  2006הקרן העמידה  760הלוואות בסכום של  240מיליון
 .₪בבדיקות שנערכו אצל  30%ממקבלי המימון בקרן ,התקבלו ממצאים המצביעים על כך
שהעמדת המימון לעסקים סייעה לתוספת של  1700מקומות עבודה חדשים ,בעלות פחותה מ -
 ₪ 5,000למקום עבודה חדש .
תוספת קרנות מיוחדות בשנת  - 2008בשנת  2008החלו לפעול שתי קרנות שקמו בעקבות מלחמת
לבנון השניה  .1 :קרן הסוכנות היהודית לסיוע לעסקים בצפון  -הסוכנות בשיתוף פעולה עם
קרן קורת  .2 .קרן צפונה לעסקים – תורמים בראשות מר איתן ורטהיימר ,ארגון  ujcוהסוכנות,
מיועדת למפעלים תעשייתיים בצפון לעידוד הייצוא והתעסוקה .
קרן ייחודית שהחלה לפעול השנה היא קרן נתן לעידוד יזמות  -הקרן הוקמה ע"י מר קירש
נייטי ומר יעקב אבן עזרא ,במטרה לעזור לחסרי משאבים להקים עסקים חדשים .האשראי -
עד מאה אלף  ,₪ניתן ליזם ללא בטחונות מצדו וללא קביעת לוח סילוקין מראש.
הערכות למצב המשברי  -המשבר הכלכלי הגלובלי החל לתת אותותיו בישראל בשליש
האחרון של שנת  .2008לאור המצב ניתן היה להבחין בסימנים של הקשחת תנאי העמדת
אשראי בבנקים והקטנת הפעילות העסקית הכוללת במשק .משרדי התמ"ת והאוצר הקצו
תקציבים מיוחדים ומערכת הסיוע הממשלתית נערכה להעמדת מסלולי מימון מיוחדים
להקלת קשיי השגת האשראי ע"י העסקים .הקרנות הרשומות להלן הופעלו בתחילת : 2009
א .לעסקים זעירים  -הלוואות באמצעות הבנקים שעובדים עם העסקים  .מיועד לעסקים עם
מחזור שנתי עד  2,4מ'  , ₪גובה הלוואה מכסימלי עד  135אלף  , ₪לשנתיים ימים  .ערבות
המדינה על  70%מהסכום  ,היתרה על הלווה  .מבוצע ע"י הבנקים שחתמו עם האוצר.
ההלוואה מיועדת לאיזור הדרום (  40הק"מ) ,ולחיילי מילואים ששרתו במלחמה ! -
מסלול הלוואות קטנות עד  50אלף  ₪במסגרת הקרן לסיוע לעסקים בערבות מדינה .מיועד
לעסקים זעירים פעילים עם מחזור שנתי עד  1מיליון  ,₪לצורך הון חוזר .ההלוואה ניתנת
למשך  4שנים .מופעל ע"י בנק אוצר החייל בכל הארץ  .הגוף המתאם  -חב' תבור .
ב .לעסקים קטנים  -הקרן לסיוע לעסקים בערבות מדינה  -סכום הפיקדון הוגדל ולרשות
הקרן כיום סך של מעל  400מיליון  ₪לשנת  .2009הגוף המתאם  -חב' תבור .
 מסלול שדרות עוטף עזה  -פועל במסגרת הקרן לסיוע  ,באמצעות בנק אוצר החייל .ערבות המדינה  85%והבנק רשאי לקחת מהלווה רק  10%בטחונות מגובה ההלוואה .
לבנק התחייבות לבצע את הבדיקות תוך  14ימי עסקים בלבד .הגוף המתאם  -חב' תבור.
ג .לעסקים בינוניים  -מסלול לעסקים בתפוקה שנתית מ  22 -עד  100מ' ש"ח  .ההלוואה היא
לחמש שנים  ,גובה ההלוואה עד  8%ממחזור המכירות השנתי  ,ערבות המדינה  70% -מסכום
2

ההלוואה  .הקרן מופעלת ע"י בנק מרכנתיל דיסקונט  ,אוצר החייל ובנק הפועלים .הגוף
המתאם  -בי .די .אי .קופקס .
 קרן ליצואן הבודד של התמ"ת  -במסלול זה הוסרו המגבלות והקריטריונים המקשיםלהשגת המימון .המסלול הוסב להון חוזר ליצואנים ! מיועד לעסקים שמחזור המכירות שלהם
עד  15מ' דולר  .סכום ההלוואה עד  1מ' דולר .הגוף המתאם  -בי .די .אי .קופקס.
כמו כן ,ראוי לציין לשבח את ההתארגנות המהירה של האגודה להלוואות ללא ריבית וקרן
קורת בעת המלחמה בדרום להגמשת והקלת התנאים לקבלת המימון לעסקים .
בברכה  -אבנר ורד

היקפי פעילות קרנות הסיוע לעסקים קטנים בשנת 2008
הקרן

מס' הלוואות

.1
₪

הקרן לעולה העצמאי

-

.2

הקרן בערבות מדינה

-

.3

האגודה להלוואות ללא ריבית -

.4

-

קרן צפונה לעסקים

 5-10.קרנות קורת
א .קרנות קורת לעסקים
ב .הלוואות זעירות לנשים
ג .למגזר הערבי
ד .הלוואות זעירות
ה .אשראי זעיר לנשים בדואיות
ו .התאחדות התעשיינים
סה"כ קרנות קורת
.11

-----

הסוכנות בשיתוף קורת בצפון
39,063 ₪

קרן שמש בשיתוף קורת
.12
₪
והאגודה להלוואת ללא ריבית

404

3

19,682 ₪

346

73,000 ₪

57

341
256
48
38
494
9

54,570
4,463
4,006
1,735
2,100
5,200
-----1,186

₪ 72,074

-

199

-

194

146

13,791

5,620
1,055
3,645
5,797
1,860
-----

סה"כ קרנות סוכנות

105,000 ₪

378

קרנות סוכנות מח' לישראל
17- 13.
32
א .נס לנגב ולערבה
12
ב .פיטסבורג בלב הגליל
20
ג .קט"י ירושלים
71
ד .ניו יורק לעולים
11
ה .דטרויט
-

סכום
(באלפי )₪
22,360

-----₪ 17,977

.18

קרן הגליל

-

.19

קרן בולטימור מט"י אשקלון

-

₪ 3,500

28
9

₪

360

 .20-22קרנות מקומיות מט"י ירושלים -

12

350

₪

.23

קרן בוסטון מט"י חיפה

-

104

₪ 5,880

.24

הקרן ליצואן הבודד  -תמ"ת

-

6

.25

קרן נתן

-

80
===

סה"כ

₪

3,640

₪

4,000

=====

-

3,149

380,677 ₪

תנאי קרנות הסיוע לעסקים קטנים בשנת 2008
עד סכום

הקרן

ביטחונות*
ריבית
(שהקרן מעמידה)

לתקופה

א .קרנות סיוע לעסקים קטנים בסכום שעד . ₪ 100,000
.1

קורת זעיר לבדואיות

10,000 -

שנה

ללא ריבית

.2

קורת זעירות לנשים

20,000 -

עד  3ש'

פ 1,0 +

.3

בולטימור מ .אשקלון 40,000 -

עד  3ש'

 2%לשנה

ערב

.4 -6

מקומיות מט"י ירושלים 45,000 -

 30חדשים

ללא ריבית

ערבים

.7

קורת מיקרואטרפרייז 65,000 -

עד  3ש'

פ 2,25 +

60%

.8

אג .להלואות ללא ריבית 67,500 -

 30חדשים

ללא ריבית

.9

קרן שמש

90,000 -

עד  5ש'

פ0 +

.10

קרן בוסטון חיפה

100,000 -

עד  3ש'

 2%שנתי

.11

לעולה העצמאי  -פיתוח 100,000 -

עד  6ש'

מ 2,0 +

.12

100,000 -

ללא קביעה

ללא ריבית

קרן נתן לעידוד יזמות

ערבות הדדית
100%

ערבים בלבד
 65%ק .קורת
ערבים בלבד
ערבים
ללא בטחונות

ב .קרנות סיוע לעסקים קטנים בסכום שמעל מאה אלף . ₪
.1

קורת למגזר הערבי

150,000 -

עד  5ש'

פ 2,0 +

50%

.2

קרן הגליל

160,000 -

עד  4ש'

ללא ריבית

ערבים בלבד
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.3

ניו יורק לעולים

200,000 -

עד  6ש'

פ 0,6 +

95%

.4

הסוכנות נס בדרום

200,000 -

עד  6ש'

פ 0,6 +

70%

.5

קרן דטרויט

200,000 -

עד  6ש'

פ 0,6 +

70%

.6

קרן קורת לעסקים

300,000 -

עד  5ש'

פ 1,8 +

50%

.7

פיטסבורג לב הגליל

300,000 -

עד  6ש'

פ 0,6 +

50% - 70%

.8

קט"י ירושלים

300,000 -

עד  6ש'

פ 0,6 +

50% - 70%

.9

הסוכנות וקורת לצפון 350,000 -

עד  5ש'

פ 0,5 +

60%

.10

הקרן בערבות מדינה

500,000 -

עד  5ש'

פ 3,5 +

70%

.11

קורת והתעשיינים

600,000 -

עד  5ש'

פ 1,4 +

50%

.12

קרן צפונה לעסקים

2,000,000 -

עד  5ש'

פ 0,5 +

60%

.13

ליצואן הבודד – תמ"ת 4,000,000 -

עד  5ש'

פ 3,5 +

לדיון עם הבנק

הקרן לעולה העצמאי
כתובת

:

רחוב קפלן  2הקריה  ,משרד הקליטה .

טלפון

:

6752779 - 02 .

פקס

:

6752728 - 02 .

אי מייל

:

anata@moia.gov.il

מנהלים

איריס הומינר  -מנהלת אגף יזמות עיסקית.
:
ענת אברג'יל  -מנהלת ענף הדרכה .

הגוף המממן

:

סוג ההלוואה

להקמה  ,ביסוס  ,הרחבה .
:
להון חוזר .

עובד עם בנק
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:

תקציב משרד הקליטה .

הפועלים .

:

עמלות

 1%משווי ההלוואה  -המשרד מעביר לבנק .

לעולים הזכאות היא עד  10שנים ממועד העליה לארץ .
:
קריטריונים
לאתיופים עד  15שנה ממועד העליה .
הכנת תוכנית עיסקית ע"י מעלו"ת (מרכזי עסקים לעולים
ותושבים חוזרים).
חשבון הבנק של המבקש אינו מוגבל .
היקף המימון

:

משך ההלוואה :

לפיתוח ולהון חוזר –  100,000ש"ח
שש שנים  ,כולל שנה גרייס .

גובה ריבית

:

צמוד . 2% +

ביטחונות

:

ערבים  ,או בטחונות מטריאליים .

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  404הלוואות  ,בהיקף  22,359,000ש"ח.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה
חב' תבור בית קורקס
:
כתובת
רח' זרחין  10רעננה . 43662
טלפון

:

7776800 - 09

פקס

:

7606727 - 03

אי מייל

:

shai@tavor.biz

אתר אינטרנט :

www.tavor.biz

מנהלים
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מיכאל תבור
:
שי קורן

הגוף המממן

:

המדינה בשיתוף פעולה עם הבנקים .

סוג ההלוואה

:

לפיתוח  ,להון חוזר ומשולב .

עובד עם בנק

:

הבינלאומי  ,אוצר החייל ומרכנתיל דיסקונט.

עמלות

 ₪ 250למדינה בגין בדיקה .
:
 ₪ 250לבנק בגין בדיקה .
 0,3%מסכום ההלוואה למדינה  -דמי סיכון .

קריטריונים

:

מחזור שנתי :עד  22מיליון .₪
מספר מועסקים :עד .70
במסלול ההשקעות :השקעת הון העצמי של  20%מסך ההלוואה.
העדר חובות לרשויות למס.
חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל
לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו העסק.

היקף המימון

:

עד  500אלף . ₪

משך ההלוואה :

עד חמש שנים .

גובה ריבית

:

פריים 3,5% +

ביטחונות

:

 70%הקרן .

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  378הלוואות  ,בסכום של ₪ 105,000,000

 25%מקבל המימון  +ערבות אישית .

האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית .
כתובת

:

רח' רבקה  29ירושלים .

טלפון

:

5300777 - 02 .

פקס

:

5669504 - 02 .

אי מייל

:

ifla@freeloan.org.il

מנהלים

:

יונה כהן .
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ת .ד 10424 .ירושלים 91104

ג'ו רוזן .
הגוף המממן

:

תורמים פרטיים .

סוג ההלוואה

:

 14קטגוריות של ניזקקים  ,וכן לעסקים קטנים .

עובד עם בנק

:

מנהלים מערכת עצמאית .

עמלות
(בעת מימוש
הלוואה)

:

עד  22,500ש"ח
בין  22,501עד  45,000ש"ח
בין  45,001עד ₪ 67,500

-

. ₪ 150
. ₪ 250
 350ש"ח .

עסק קטן מוגדר שהכנסתו החודשית היא עד  100אלף . ₪
:
קריטריונים
מרווח הגילאים  -מ  24ועד . 65
מבקש שחשבונו בבנק מוגבל או היה מוגבל בעבר יצטרך להמתין
שנה מיום הסרת ההגבלה .
עסק חדש  -פנייה דרך יועץ מיקצועי מוכר שיכין תוכנית עיסקית.
היקף המימון

 עד  67,500ש"ח .לפיתוח
:
 עד . " 45,000להון חוזר

משך ההלוואה :

 30חדשים .

גובה ריבית

:

ללא ריבית .

ביטחונות

 שלושה ערבים .עד  45,000ש"ח
:
 ארבעה ערבים .עד  67,500ש"ח

תפוקות

:

בשנת  2008מומשו  346הלוואות  ,בהיקף . ₪ 19,682,082

קרנות צפונה ודרומה לעסקים
:
כתובת
קרן צפונה – בית רבין ,פארק תעשיות משגב (תרדיון)
קרן דרומה – בניין  ,9גן תעשייה עומר
טלפון

:

04-9990959

פקס

:

04-9990939
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אי מייל

:

( g.lilach@tzafona.org.ilזמנית עבור שתי הקרנות)

אתר אינטרנט

:

( www.tzafona.org.ilזמנית עבור שתי הקרנות)

מנהל

גיורא ברן
:
מנהל
(ע.
גונן
לילך
)

הגוף המממן

:

מר איתן ורטהיימר וארגון ה ( UJCדרך הסוכנות היהודית)

סוג ההלוואה

:

פיתוח והרחבת הייצור ,עידוד הייצוא והתעסוקה

עובד עם בנק

:

מזרחי-טפחות

עמלות

:

חשבון הלוואה פטור מעמלות

מפעלים תעשייתיים בפריפריה (בגליל ובנגב)
:
קריטריונים
מחזור מכירות של  2מיל'  ₪ומעלה
היקף המימון

:

משך ההלוואה :

מ ₪ 350,000 -ועד ₪ 2,000,000
עד  5שנים ,עד  6חודשי גרייס

גובה ריבית

:

פריים 0.5% +

ביטחונות

:

 60%הקרן 40% .העסק  +ערבות אישית ( 50%בלבד מההלוואה)

:
תפוקות
בשנת  2008אושרו  57הלוואות בצפון ,בסכום כולל של  73מיליון ; ₪
תחילת פעילות דרומה לעסקים – ינואר 2009

קרנות קורת ישראל  -עמותה לפיתוח כלכלי
כתובת

:

בן צבי  10באר שבע . 84893

פקס

:

08-6230171
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אי מייל

:

koret-il@zahav.net.il

אחריות תפעולית:
הגוף המממן

פאינה קלרין .
תורמים בארץ ,אירופה וארה"ב .

:

בשיתוף עם בנק אוצר החייל
סכום ההלוואות:

ערבות הקרן

מ 80,000 -ועד 300,000

השלמה 300-600,000

ש"ח

₪

50%

0%

ממוצעת:
תקופת החזר:

עד  5שנים

עד  5שנים

תקופת גרייס:

עד  3חודשים

עד  3חודשים

ריבית שנתית:

פריים פלוס 1.8%

פריים פלוס 1.95%

בטחונות:

ערבות אישית של היזמים,

ערבות אישית של

ערבות אישית של בני/בנות

היזמים ,ערבות אישית

זוגם 25% ,בטחונות

של בני/בנות זוגם60% ,

מטריאליים של העסק,

בטחונות מטריאליים של

ערבות הקרן

העסק  +ערב חיצוני
(ניתן לוותר בכפוף
לשיקול דעת מתועד של
הבנק)

הכנת תוכנית

ע"י יועצים מורשים של הקרן ( ,תשלום עבור הכנת

עסקית:

התוכנית העסקית לוועדת האשראי יתבצע אך ורק
במידה והתוכנית אושרה ע"י וועדת האשראי של הקרן

עמלות של הבנק:

עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה

בשיתוף עם בנק אוצר החייל
סכום ההלוואות:

מ ₪ 80,000 -ועד ₪ 200,000

ערבות הקרן ממוצעת:

40%

תקופת החזר:

עד  5שנים

תקופת גרייס:

עד  3חודשים (עד  6חודשים לייצור)

ריבית שנתית:

פריים פלוס 0.5%
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טל' 1-700-50-90-10

ערבות אישית של היזמים ,ערבות אישית של

בטחונות:

בני/בנות זוגם ,ערבים חיצוניים ו/או בטחונות
מטריאליים בהתאם לסכום ההלוואה ,ערבות הקרן
הכנת תוכנית עסקית:

טל' 1-700-50-90-10

ע"י יועצים מורשים של הקרן ( ,תשלום עבור הכנת
התוכנית העסקית לוועדת האשראי יתבצע אך ורק
במידה והתוכנית אושרה ע"י וועדת האשראי של
הקרן
עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה

עמלות של הבנק:

בשיתוף עם בנק דיסקונט
סכום ההלוואות:

מ 80,000 -ועד ₪ 250,000

ערבות הקרן ממוצעת:

35%

תקופת החזר:

עד  5שנים

תקופת גרייס:

עד  3חודשים (עד  6חודשים לייצור)

ריבית שנתית:

פריים פלוס 0.5%

בטחונות:

ערבות אישית של היזמים ,ערבות אישית של
בני/בנות זוגם ,ערבים חיצוניים ו/או בטחונות

טל' 1-700-70-99-89

מטריאליים בהתאם לסכום ההלוואה ,ערבות הקרן
הכנת תוכנית עסקית:

ע"י יועצים מורשים של הקרן ( ,תשלום עבור הכנת
התוכנית העסקית לוועדת האשראי יתבצע אך ורק
במידה והתוכנית אושרה ע"י וועדת האשראי של
הקרן
עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה –

עמלות של הבנק:

 50%מהתעריפון

מטרת הקרן

:

קריטריונים

 לא תאושר הלוואה להחלפת הלוואה בנקאית רגילה . השתתפות מינימלית של הלווה בהשקעה תהייה לעסק חדש ,25%לעסק קיים .10%
 עסק קיים ניתן לקבל הלוואה להון חוזר . -אי קיום מגבלות בנקאיות ומשפטיות.
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לעודד המשק ויצירת מקומות עבודה בסקטור הפרטי .

:

תפוקות

בשנת  2008אושרו  341הלוואות בסכום של . ₪ 54,570,000

קרנות קורת ישראל
מסלול מיקרופייננס  -הלוואות זעירות לנשים
גופים מפעילים:
רפי פרנק
אזור הצפון -
 :קיבוץ כפר הנשיא12305 ,
כתובת
טלפון
054-2440263:
:
מייל
אי
raffifrank@gmail.com
סביבה תומכת
אזור המרכז -
 :ת.ד, 8469 .ת"א יפו61083 ,
כתובת
טלפון
03-5106600 :
:
פקס
03-5106601
:
מייל
אי
Info@svivatomehet.org.il
שילובים
אזור הדרום -
 :ת.ד ,188 .עומר
כתובת
טלפון
08-6900108 :
:
פקס
08-6233874
:
מייל
אי
shiluvim@nana10.co.il
אחריות תפעולית:

חגית רובינשטיין

הגוף המממן

:

תורמים באירופה וארה"ב

סוג ההלוואה

:

לפיתוח עסקים ,בעיקר מיועד לנשים

עובד עם בנק

:

בנק הפועלים

קריטריונים

:

אי קיום מגבלות בנקאיות ומשפטיות

סכום ההלוואות:
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עד ₪ 20,000

ערבות הקרן:

75% - 100%

תקופת החזר:

 3שנים

תקופת גרייס:

עד  3חודשים

ריבית:

פריים פלוס 1%

בטחונות:

ערבות אישית של היזמים ,ערבות הקרן

הכנת תוכנית עסקית:

יועצות/ים לפי המלצת הקרן

עלויות:

דמי טיפול ותוכנית עסקית –  600עד  700ש"ח

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  256הלוואות בסכום של ₪ 4,463,000

קרנות קורת ישראל והמרכז היהודי ערבי לפיתוח כלכלי
כתובת

המרכז היהודי ערבי  -רח' גלגלי הפלדה ,ת .ד 12017 .הרצליה . 46733
:
 בן צבי  10באר שבע . 84893 ,קרן קורת

טלפון

:

המרכז היהודי ערבי  ,09 - 9541378 -נייד .054 - 7737375 -

פקס

:

9540136 - 09 .

אי מייל

:

 helmi@cjaed.org.ilאו faisal@cjaed.org.il

מנהלים

 פייסל מחאג'נההמרכז היהודי ערבי
:
 פאינה קלריןקרן קורת

הגוף המממן

:

קרן קורת ,המרכז לפיתוח כלכלי וקרן אבן הזית

סוג ההלוואה

:

להקמת והרחבת עסקים .

עובד עם בנק

:

מרכנתיל דיסקונט .
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סכום ההלוואות:

עד . ₪ 150,000

ערבות הקרן:

עד  50%מקרן ההלוואה .

תקופת החזר:

עד  5שנים .

תקופת גרייס:

עד  3חודשים.

ריבית:

פריים .2% +

בטחונות:

ערבות אישית של היזמים ,ערבים חיצוניים
או בטחונות אחרים .

הכנת תוכנית עסקית:

ע"י יועצים מורשים של הקרן ( ,תשלום
עבור הכנת התוכנית העסקית לוועדת
האשראי יתבצע אך ורק במידה והתוכנית
אושרה ע"י וועדת האשראי של הקרן)
עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת

עמלות של הבנק:

ההלוואה  50% -הנחה מתעריפון הבנק

קריטריונים

תפוקות

אי קיום מגבלות בנקאיות ומשפטיות .
:
שימוש בכספי ההלוואה למטרות שנקבעו .
הון עצמי לפחות  20%מתוכנית ההשקעה .
הכנת תוכנית עסקית רק ע"י יועצים מורשים של המרכז לפיתוח כלכלי.
:

בשנת  2008אושרו  48הלוואות בסכום של . ₪ 4,006,000

קרנות קורת ישראל  -מסלול מיקרואנטרפרייז -
הלוואות זעירות בשיתוף הרשות לעסקים קטנים
כתובת

:

בן צבי  10באר שבע . 84893

פקס

:

08-6230171

אי מייל

:

koret-il@zahav.net.il

אחריות תפעולית:
הגוף המממן

:

פאינה קלרין .
תורמים בארץ ,אירופה וארה"ב .

בשיתוף עם בנק אוצר החייל
סכום ההלוואות:

מ 20,000 -ועד ₪ 65,000

ערבות הקרן ממוצעת:

60%

תקופת החזר:

עד  3שנים

תקופת גרייס:

עד  3חודשים

ריבית שנתית:

פריים פלוס 2.25%
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ערבות אישית של היזמים ,ערבות אישית של

בטחונות:

טל' 1-700-50-90-10

בני/בנות זוגם ,ערב חיצוני (לפי החלטת הבנק
והקרן) ,ערבות הקרן
הכנת תוכנית עסקית:

יועצים לפי המלצת הקרן

עמלות של הבנק:

עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה

בשיתוף עם בנק דיסקונט
סכום ההלוואות:

מ 20,000 -ועד ₪ 60,000

ערבות הקרן ממוצעת:

50%

תקופת החזר:

עד  3שנים

תקופת גרייס:

עד  3חודשים

ריבית שנתית:

פריים פלוס 1.75%

בטחונות:

ערבות אישית של היזמים ,ערבות אישית של

טל' 1-700-70-99-89

בני/בנות זוגם ,ערב חיצוני (לפי החלטת הבנק
והקרן) ,ערבות הקרן
הכנת תוכנית עסקית:

יועצים לפי המלצת הקרן

עמלות של הבנק:

עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה –
 75%מתעריפון

מטרות הקרן

 מתן הלוואות בתנאים מועדפים לפיתוח  ,הרחבת עסקים קיימים:
והקמת עסקים חדשים תוך בקרה ואיבחון עיסקיים ,
 -מתן הלוואות להשקעות והון חוזר לעסקים עם פוטנציאל ויכולת.

קריטריונים

:

אי קיום מגבלות בנקאיות ומשפטיות .

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  38הלוואות בסכום של ₪ 1,735,000

קרנות קורת ישראל
 – SAWAתוכנית אשראי זעיר לנשים בדואיות בנגב
תוכנית הלוואות זעירות אשר ניתנות לבדואיות בדרום  ,כשהן מאוגדות
בקבוצות של  6עד  8נשים שערבות אחת לשניה במסגרת הקבוצה .
הלוואה ממוצעת במסגרת זו היא של כ  ₪ 4,000 -להלוואה .

הפעלת תוכנית בדרום  -נוזהה אלהוזייל וצוות של חמש נשים נוספות
15

משרד

:

ת.ד ,453 .רהט 85357

טלפון

:

08-9910674

פקס

:

08-9910674

אי מייל

:

Sawa@bezeqint.net

מנהלת

:

חגית רובינשטיין

הגוף המממן

:

קרנות קורת ישראל ,תורמים באירופה וארה"ב

סוג ההלוואה

:

לפיתוח פעילות עסקית

עובד עם בנק

:

בנק הדואר

תפוקות

סכום ההלוואות:

עד ₪ 10,000

תקופת החזר:

שנה

בטחונות:

ערבות הדדית של נשים בקבוצה

:

בשנת  2008בוצעו  494הלוואות  ,בהיקף של . ₪ 2,100,000

קרנות קורת ישראל  -מסלול בשיתוף עם הקרן ההדדית של
התאחדות התעשיינים ובנק אוצר החייל
כתובת

:

בן צבי  10באר שבע . 84893

פקס

:

08-6230171
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אי מייל

:

אחריות תפעולית:
הגוף המממן

:

koret-il@zahav.net.il
פאינה קלרין .
תורמים בארץ ,אירופה וארה"ב .

*המסלול משלים את סל המוצרים של קרן קורת ואינו בא במקום מסלולים אחרים של הקרן.
הלוואות עם ערבות חלקית .הקרן מאפשרת סיוע בתנאים הבאים:
סכום ההלוואות:

עד  600,000ש"ח

ערבות הקרן ממוצעת:

50%

תקופת החזר כולל תקופת גרייס:

עד  60חודש

תקופת גרייס:

עד  6חודשים

ריבית:

פריים פלוס 1.4%

בטחונות:

ערבות אישית של בעלים על כל הסכום ,ערבות אישית של בני/בנות זוגם של בעלים
לפי החלטת ועדת האשראי 25% ,בטחונות מטריאליים של העסק ,ערבות הקרן
ע"י יועצים מורשים של הקרן ( ,תשלום עבור הכנת התוכנית העסקית לוועדת

הכנת תוכנית עסקית:

האשראי יתבצע אך ורק במידה והתוכנית אושרה ע"י וועדת האשראי של הקרן
עמלת עריכת מסמכים בגין הקמת ההלוואה –  1,000ש"ח

עמלות של הבנק:

 מתן הלוואות בתנאים מועדפים לפיתוח  ,הרחבת עסקים קיימיםמטרות הקרן :
והקמת עסקים חדשים תוך בקרה ואיבחון עיסקיים ,
מתן הלוואות להשקעות והון חוזר לעסקים עם פוטנציאל ויכולת.
רק לחברי קרן הדדית
קריטריונים

:

אי קיום מגבלות בנקאיות ומשפטיות .

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  9הלוואות בסכום של ₪ 5,200,000

קרן הסוכנות היהודית לסיוע לעסקים בצפון בשיתוף קורת
כתובת

:

הסוכנות היהודית ,קינג ג'ורג'  ,48ירושלים

טלפון

:

 1-800-200-183שלוחה 2
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פקס

:

02-6202750

אי מייל

:

www.northbiz.org

אמיר כבירי
:
מנהלים
הפעלה באמצעות קרן קורת ומט"י
הגוף המממן

:

הסוכנות היהודית

סוג ההלוואה

:

להקמה והרחבת עסקים ,לביסוס עסקים ,להון חוזר

עובד עם בנק

:

אוצר החייל ,ערבי ישראלי

עמלות :

 ₪ 300במועד הגשת הבקשה ₪ 500 .במועד אישור ההלוואה –

השתתפות הלקוח בעלות בדיקת כדאיות והכנת תכנית עסקית,
וכן בגין המשך מעקב ובקרה.
עמלות מוזלות לבנק
עסקים ב 230 -ישובים בצפון הארץ ,הכלולים בתכנית.
:
קריטריונים
הקרן פועלת במסגרת תכנית מקיפה הכוללת גם ייעוץ וליווי עסקי
היקף המימון

:

משך ההלוואה :

עד  350,000ש"ח
עד  5שנים

גובה ריבית

בהלוואה עד  - ₪ 200,000פריים
:
בהלוואה מעל  - ₪ 200,000פריים 0.5 +

ביטחונות

בהלוואה עד  70% - ₪ 200,000ערבות סוכנות 30% .בטחונות העסק
:
בהלוואה מעל  60% - ₪ 200,000ערבות סוכנות 40% ,בטחונות העסק

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  203הלוואות בהיקף כולל של  40.3מ' ₪

קרן שמש לעידוד יזמים צעירים
כתובת
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:

בית רוז ,יוסף קארו  18קומה  2תל אביב 67014

03-5613343

טלפון

:

1800-250055

פקס

:

03-5613310

אי מייל

:

info@keren-shemesh.org.il

מנהלים

:

ראל גודמן

הגוף המממן

:

קרן אדמונד ג' ספרא וקרן רש"י

סוג ההלוואה

:

להקמת עסק חדש או לביסוס עסק הקיים פחות משנה

עובד עם בנק

:

אוצר החייל

עמלות

:

השתתפות היזם בסך  ₪ 2200ללווי עסקי בהיקף  28שעות בנוסף

לבדיקת כדאיות והכנת תכנית עסקית .עמלת הלוואה לבנק . ₪ 500-900
קריטריונים

היקף המימון

גיל  ,20-35הקמת עסק חדש או עסק הקיים עד שנה ,ועדת חריגים
:
לעסקים קיימים
עדיפות לפריפריה ,עדיפות ליזמים חסרי גב כלכלי
:

משך ההלוואה :

הלוואה עד  , ₪ 90,000כולל יעוץ ולווי עסקי לפני ואחרי הקמת העסק

עד  5שנים ,אפשרות לגרייס של עד  6חודשים.

גובה ריבית

:

מסלול ראשי פריים

ביטחונות

:

 2ערבים בעלי וותק מעל שנה ובעלי שכר ₪ 5000

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  194הלוואות בסכום של . ₪ 13,791,000

קרנות הסוכנות  -קרן נס
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כתובת

:

הסוכנות היהודית (אורטל שמיר)  ,הנרייטה סאלד  ,1באר שבע

טלפון

:

08-6295688

אי מייל

:

OrtalSh@jafi.org

מנהלים

:

הסוכנות היהודית

יו"ר הקרן

:

מיכל לב והנהלה ציבורית

הגוף המממן

:

קרן נס – הקהילה היהודית של מרכז ניו ג'רסי ,הקהילה היהודית של
מיאמי והסוכנות היהודית

סוג ההלוואה

:

בריבית פריים להקמה והרחבה של עסקים

עובד עם בנק

:

אוצר החייל

עמלות

:

 50%הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק

קריטריונים

:

לעסקים באזור הנגב  ,להקמה והרחבה של עסקים

היקף המימון

:

עד ₪ 300,000

משך ההלוואה :

עד  6שנים ,כולל עד שנה גרייס

גובה ריבית

:

פריים 0.6% +

ביטחונות

:

עד  %70בערבות הקרן ,היתרה  -עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  32הלוואות  ,בסכום של  5,620,000ש"ח
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קרן פיטסבורג בלב הגליל
כתובת

:

הסוכנות היהודית (שי דבוש) שד' נשיאי ישראל  , 3כרמיאל 20100

טלפון

:

04-9088208

פקס

:

4-9088267 0

אי מייל

:

shaid@jafi.org

מנהלים

:

הסוכנות היהודית

יו"ר הקרן

:

צביקה פאר והנהלה ציבורית

הגוף המממן

:

קהילת פיטסבורג והסוכנות היהודית

סוג ההלוואה

:

לכל שימוש עסקי

עובד עם בנק

:

אוצר החייל

עמלות

:

 50%הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק

קריטריונים

:

לעסקים באזור כרמיאל ומ.א .משגב.

היקף המימון

:

עד ₪ 300,000

משך ההלוואה :

עד  6שנים ,כולל עד שנה גרייס

גובה ריבית

:

פריים 0.6% +

ביטחונות

:

עד  %70בערבות הקרן ,היתרה  -עפ"י סיכום פרטני עם הבנק
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תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  12הלוואות  ,בסכום של ₪ 1,060,000

קט"י ירושלים  -קרן טיפוח יזמות
הסוכנות היהודית (אמיר שניידרמן) רח' המלך ג'ורג'  48ת.ד92 .
ירושלים 91000

כתובת

:

טלפון

:

02-6202763

פקס

:

02-6202763

אי מייל

:

amirsz@jafi.org

מנהלים

:

הסוכנות היהודית

יו"ר הקרן

:

נחום ויסמן והנהלה ציבורית

הגוף המממן

:

קהילת יהודי ניו יורק והסוכנות היהודית

סוג ההלוואה

:

להקמה והרחבה של עסקים

עובד עם בנק

:

אוצר החייל

עמלות

:

 50%הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק

הקרן מיועדת לתושבי ירושלים וסביבתה ומטה יהודה המבקשים להקים
:
קריטריונים
עסק חדש או להרחיב עסק קיים.
היקף המימון
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:

עד ₪ 350,000

משך ההלוואה :

עד שש שנים וגרייס עד שנה

גובה ריבית

:

פריים 0.6% +

ביטחונות

:

עד  %70בערבות הקרן ,היתרה  -עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  20הלוואות  ,בסכום של ₪ 3,650,000

קרן קהילת ניו  -יורק

לישראל

כתובת

:

טלפון

:

02-6202763

פקס

:

02-6202763

אי מייל

:

amirsz@jafi.org

מנהלים

:

הסוכנות היהודית .

יו"ר הקרן

:

מיכל לב והנהלה ציבורית

הגוף המממן

:

קהילת יהודי ניו יורק והסוכנות היהודית

סוג ההלוואה

:

להקמה והרחבה של עסקים

עובד עם בנק

:

אוצר החייל .

עמלות

:

 50%הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק

23

הסוכנות היהודית (אמיר שניידרמן) רח' המלך ג'ורג'  48ת.ד92 .
ירושלים 91000

קריטריונים

:

היקף המימון

:

עולים חדשים עד  10שנים מיום העלייה ,לכלל העולים מארצות
הקווקאז (ללא מגבלת תקופה) לעולים מאתיופיה ולנשים.
להקמה והרחבה של עסקים.

משך ההלוואה :

עד . ₪ 200,000
עד  6שנים עם אפשרות לגרייס של עד שנה .

גובה ריבית

:

פ 0,6 +

ביטחונות

:

עד  95%ע"י הקרן היתרה  -עפ"י סיכום פרטני עם הבנק.

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  71הלוואות  ,בסכום של  5,800,000ש"ח

כתובת

:

הסוכנות היהודית (שי דבוש) שד' נשיאי ישראל  , 3כרמיאל 20100

טלפון

:

04-9088208

פקס

:

4-9088267 0

אי מייל

:

shaid@jafi.org

מנהלים

:

הסוכנות היהודית

יו"ר הקרן

:

אהוד נצר והנהלה ציבורית

הגוף המממן

:

קהילת דטרויט והסוכנות היהודית

סוג ההלוואה

:

להקמה והרחבה של עסקים

עובד עם בנק

:

אוצר החייל

קרן דטרויט לפיתוח בעמקים
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עמלות

:

 50%הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק

קריטריונים

:

לעסקים באזור נצרת עילית ,מגדל העמק ומועצה אזורית עמק יזרעאל
עדיפות לעסקים המקדמים כלכלה ירוקה.

היקף המימון

:

עד ₪ 200,00

משך ההלוואה :

עד  6שנים ,כולל עד שנה גרייס

גובה ריבית

:

פריים 0.6% +

ביטחונות

:

עד  %70בערבות הקרן ,היתרה  -עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  11הלוואות  ,בסכום של  1,860,000ש"ח

כתובת

:

קרן הגליל ,ת.ד 5103 .כרמיאל21661 ,

טלפון

:

2364423 - 052

פקס

:

9889538 - 04

אי מייל

:

mzilber@012.net.il

מנהלים

:

מנחם זילברקלנג ומעליו הנהלה ציבורית

הגוף המממן

:

תורם פרטי

סוג ההלוואה

:

לשימוש עסקי בתחומים :תעשיה ,חקלאות ותיירות

קרן הגליל
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עובד עם בנק

:

ללא בנקים ,באמצעות האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית.

עמלות

:

 1.5% – 2%לשנה ,מסכום ההלוואה ומתוך ההלוואה

קריטריונים
בגליל בלבד

:

פעילות בתחומים שהוגדרו ותוספת מקומות עבודה לעסקים

היקף המימון

:

עד  160,000ש"ח

משך ההלוואה :

עד  48חודש

גובה ריבית

:

ללא ריבית

ביטחונות

:

ערבים בלבד

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  25הלוואות בסכום של ₪ 3,500,000

קרן

בולטימור

כתובת

:

טלפון

6722333 - 08.:

פקס

:

אי מייל

:

mati555@netvision.net.il /

מנהלים

:

מוטי הראל .
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מט"י אשקלון  ,בית פרנק  ,הרצל  3אשקלון .

6725775 - 08.

קהילת בולטימור  ,באמצעות שותפות .2000

הגוף המממן

:

סוג ההלוואה

 :להון חוזר בלבד .

עובד עם בנק

:

ללא מעורבות בנק .

עמלות

:

ללא עמלות .

קריטריונים

:

עסק הפועל בתחומי העיר אשקלון .

היקף המימון

:

עד . ₪ 40,000

משך ההלוואה :

 3שנים .

גובה ריבית

:

 1% - 2%בשנה .

ביטחונות

:

ערבות אישית של בעלי העסק  +ערב . 1

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  9הלוואות בסכום של ₪ 360,000

ברכה בעסקים לחרדים
כתובת

:

מט"י ירושלים

טלפון

:

02-6794242
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.

פקס

:

02-6793838

אי מייל

:

info@mati.org.il

מנהלים

:

מט"י ירושלים והג'וינט

הגוף המממן

:

תורמים מארה"ב

סוג ההלוואה

:

בשקלים ללא ריבית וללא הצמדה .

עובד עם בנק

:

ללא בנק  ,באמצעות האגודה להלוואות ללא ריבית .

עמלות

:

עד  27אלף  , ₪ 100 -מ –  27ועד  45אלף . ₪ 220 -

קריטריונים

הקרן מיועדת להקמה והרחבת עסקים קטנים באוכלוסיה חרדית.
:
עסק שהמחזור החדשי שלו אינו עולה על . ₪ 100,000
חשבון בנק שאינו מוגבל ולא היה מוגבל בעבר .
תיק במע"מ .

היקף המימון

:

משך ההלוואה :

עד . ₪ 45,000
 30חדשים ממועד קבלת ההלוואה .

גובה ריבית

:

ביטחונות

הלוואה עד  2 - ₪ 30,000ערבים .
:
הלוואה עד  3 - ₪ 45,000ערבים .

תפוקות

:

ללא ריבית

בשנת  2008אושרו  5הלוואות בסכום של ₪ 175,000

קרן שטייפמן ז"ל
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כתובת

:

מט"י ירושלים

טלפון

:

02-6794242

פקס

:

02-6793838

אי מייל

:

info@mati.org.il

מנהלים

:

מייקל שטייפמן

הגוף המממן

:

מייקל שטייפמן

סוג ההלוואה

:

צמודת פריים להקמה והרחבה של עסקים

עובד עם בנק

:

דיסקונט ,סניף תלפיות

עמלות

:

עמלת טיפול באשראי כנהוג בבנקים

הקרן מיועדת ליזמים ולבעלי עסקים המבקשים להקים עסק
:
קריטריונים
חדש או להרחיב עסק קיים .נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן
העמדת ערבים.
היקף המימון

:

משך ההלוואה :

בממוצע 5,000$
עד שנתיים

גובה ריבית

:

פריים 0.5% +

ביטחונות

:

ערבות התורם בשיעור של  40%וכן ערב אחד או שניים.

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  3הלוואות בסכום של ₪ 75,000
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קרן אוריון  -ירושלים.
כתובת

:

מט"י ירושלים

טלפון

:

02-6794242

פקס

:

02-6793838

אי מייל

:

info@mati.org.il

מנהלים

:

ג'רמי דונקל

הגוף המממן

:

קרן אוריון

סוג ההלוואה

:

צמודת פריים להקמה והרחבה של עסקים

עובד עם בנק

:

דיסקונט ,סניף תלפיות

עמלות

:

עמלת טיפול באשראי כנהוג בבנקים

הקרן מיועדת ליזמים ולבעלי עסקים המבקשים להקים עסק
:
קריטריונים
חדש או להרחיב עסק קיים .נדרשת השקעת הון עצמי מצד היזם וכן
העמדת ערבים.
היקף המימון

:

משך ההלוואה :

בממוצע 5,000$
עד שנתיים

גובה ריבית

:

פריים 0.5% +

ביטחונות

:

ערבות התורם בשיעור של  40%וכן ערב אחד או שניים.
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תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  4הלוואות בסכום של .₪ 100,000

קרן בוסטון  -חיפה .
כתובת

:

שד' המגינים  ,35חיפה

טלפון

:

8531439-04

פקס

:

8532877-04

אי מייל

:

marina@mati.co.il

מנהלים

:

מ.ט.י .חיפה

הגוף המממן

:

קהילת בוסטון

סוג ההלוואה

:

רגילה

עובד עם בנק

:

ללא בנק  .הפעלה של המט"י .

עמלות

:

אין

קריטריונים

:

תושב חיפה והסביבה או בעל עסק הנמצא בחיפה והסביבה

היקף המימון

:

עד ₪ 100,000

משך ההלוואה :

עד  3שנים

גובה ריבית

:

 2%ריבית שנתית ללא הצמדה וללא פריים

ביטחונות

:

 2ערבים
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תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  104בסכום של

.₪ 5,880,000

קרן היצואן הבודד בערבות מדינה
:
כתובת
BdiCoface
בן גוריון  11בני ברק 51260
טלפון

:

03-5770333

פקס

:

03-6160333

אי מייל

:

infokeren@bdi.co.il

מנהלים

:

דני סינגרמן

הגוף המממן

:

משרד התמ"ת באמצעות הבנקים .

סוג ההלוואה

:

הון חוזר ,השקעה בציוד ,שיווק חו"ל .

עובד עם בנק

:

אוצר החייל ובנק מרכנתיל

עמלות

:

 ₪ 1,600עלות הבדיקה  ₪ 250 +מסמכים בבנק  0.8% +בגין ערבות

קריטריונים

עד  15מיליון דולר מחזר
:
 5%יצוא לפחות

היקף המימון
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:

מחזרו עד  500אלף דולר עד  100,000אלף דולר

מעל  500אלף דולר עד  20%או  1מיליון דולר הנמוך ביניהם.
משך ההלוואה :
גובה ריבית

:

 5שנים (גרייס עד  11חודשים)
מו"מ עם הבנק

ערבות מדינה  70%בעל העסק  30%לבנק .
:
ביטחונות
ערבות אישית מבעלי החברה המחזיקים לפחות .5%

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  6הלוואות בסכום של .₪ 3,460,000

קרן נתן לעידוד יזמות
כתובת

:

בניין לז-רום ,רח' תובל  ,11רמת-גן ,קומה .52522 ,2

טלפון

:

.03-5750149

פקס

:

.03-7511773

אי-מייל

:

office@nksf.org.il.

יו"ר

:

אבן עזרא יעקב.

מנכ"לית

:

להב דורית.

הגוף המממן

:

קירש נייטי.

סוג ההלוואה

:

להקמת עסקים חדשים בלבד שעדיין לא החלו פעילות עסקית.

עובד עם בנק

:

פועלים.

עמלות

:

ללא.
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קריטריונים

:

עסקים חדשים בלבד.

היקף המימון

:

עד .₪ 100,000

משך ההלוואה :

ללא הגבלה.

גובה ריבית

:

ללא.

ביטחונות

:

ללא.

תפוקות

:

בשנת  2008אושרו  80הלוואות בסך של .₪ 4,000,000

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה
מסלול הלוואות עד 50,000
חב' תבור בית קורקס
:
כתובת
רח' זרחין  10רעננה . 43662
טלפון

:

7776800 - 09

פקס

:

7443490 - 09

אי מייל

:

shai@tavor.biz

אתר אינטרנט :

www.tavor.biz

מנהלים
הגוף המממן
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מיכאל תבור
:
שי קורן
:

המדינה בשיתוף פעולה עם הבנקים .

סוג ההלוואה

:

להון חוזר .

עובד עם בנק

:

אוצר החייל .

עמלות

 ₪ 250למדינה בגין בדיקה .
:
 ₪ 250לבנק בגין בדיקה .
 0,3%מסכום ההלוואה למדינה  -דמי סיכון .

קריטריונים

:

מחזור שנתי :עד  1מיליון .₪
העדר חובות לרשויות למס.
חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל
לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו העסק.

היקף המימון

:

עד . ₪ 50,000

משך ההלוואה :

עד ארבע שנים .

גובה ריבית

:

פריים 3,5% +

ביטחונות

:

 70%הקרן .

 25%ערב המקובל על הבנק  +ערבות אישית .

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה
מסלול שדרות עוטף עזה
חב' תבור בית קורקס
:
כתובת
רח' זרחין  10רעננה . 43662
טלפון

:

7418560 - 09

פקס

:

7443490 - 09

אי מייל

:

shai@tavor.biz

אתר אינטרנט :

www.tavor.biz

מנהלים
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:

מיכאל תבור

שי קורן
הגוף המממן

:

המדינה בשיתוף פעולה עם הבנקים .

סוג ההלוואה

:

לפיתוח  ,להון חוזר ומשולב .

עובד עם בנק

:

אוצר החייל .

עמלות

 ₪ 250למדינה בגין בדיקה .
:
 ₪ 250לבנק בגין בדיקה .
 0,3%מסכום ההלוואה למדינה  -דמי סיכון .

קריטריונים

:

מחזור שנתי :עד  22מיליון .₪
מספר מועסקים :עד .70
במסלול ההשקעות :השקעת הון העצמי של  20%מסך ההלוואה.
העדר חובות לרשויות למס.
חשבונו של העסק או של מי מבעליו אינו מוגבל/מעוקל
לא תינתן יותר מהלוואה אחת לאותו העסק.

היקף המימון

:

עד  500אלף . ₪

משך ההלוואה :

עד חמש שנים .

גובה ריבית

:

פריים . 3,5% +

ביטחונות

:

 85%הקרן .

 10%מקבל המימון  +ערבות אישית .

הקרן לעסקים בינוניים בערבות מדינה
:
כתובת
BdiCoface
בן גוריון  11בני ברק 51260
טלפון

:

03-5770333

פקס

:

03-6160333

אי מייל

:

infokeren@bdi.co.il

מנהלים

:

דני סינגרמן
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הגוף המממן

:

המדינה בשיתוף פעולה עם הבנקים .

סוג ההלוואה

:

הון חוזר ופיתוח .

עובד עם בנק

:

אוצר החייל ,בנק מרכנתיל ,בנק הפועלים.

עמלות

:

 500ש"ח עלות הבדיקה  0,3% +בגין ערבות מדינה.

קריטריונים

הכנסות העסק מ –  22מ' שנתי ועד  100מ' שנתי .
:
אין לעסק כל חוב שלא הוסדר לרשויות המס .
חשבונותיו של העסק ובעליו אינם מעוקלים/מוגבלים בבנקים .
בעל העסק הצהיר שאין לבנק כלשהו תביעה משפטית כנגד העסק
ובעליו ,ואינו מצוי בכינוס נכסים או פירוק או הוצאה לפועל .
לא הופרשו חובות מסופקים בחשבונות העסק הלווה ובעליו .
הלווה לא קיבל הלוואה בערבות מדינה מהקרן ליצואן הבודד .

היקף המימון

עד שיעור של  8%ממחזור המכירות השנתי של המבקש בשנה
:
שקדמה להגשת הבקשה .

משך ההלוואה :

 5שנים  ,כולל אפשרות לגרייס עד שנה .

גובה ריבית

:

כמקובל במערכת הבנקאית להלוואות מסוג זה.

ביטחונות
מבעלי החברה .

:

 70%ערבות מדינה  30% ,ערבות העסק  +ערבות אישית

קרן מיאמי לפיתוח אור עקיבא

כתובת

:

הסוכנות היהודית (שי דבוש) שד' נשיאי ישראל  , 3כרמיאל 20100

טלפון

:

04-9088208

פקס

:

4-9088267 0
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אי מייל

:

shaid@jafi.org

מנהלים

:

הסוכנות היהודית

יו"ר הקרן

:

עופר רשף והנהלה ציבורית

הגוף המממן

:

קהילת יהודי מיאמי והסוכנות היהודית

סוג ההלוואה

:

להקמה והרחבה של עסקים

עובד עם בנק

:

אוצר החייל

עמלות

:

 50%הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק

קריטריונים

:

להקמה והרחבה של עסקים באור עקיבא.

היקף המימון

:

עד ₪ 200,000

משך ההלוואה :

עד  6שנים ,כולל עד שנה גרייס

גובה ריבית

:

פריים 0.6% +

ביטחונות

:

עד  %70בערבות הקרן ,היתרה  -עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

קרנות הסוכנות  -קרן  TIPSלהלוואות לעסקים מקריית מלאכי
ומ.א .חוף אשקלון

כתובת
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:

הסוכנות היהודית (אורטל שמיר)  ,הנרייטה סאלד  ,1באר שבע

טלפון

:

08-6295688

אי מייל

:

OrtalSh@jafi.org

מנהלים

:

הסוכנות היהודית

יו"ר הקרן

:

דן שכטר והנהלה ציבורית

הגוף המממן

:

הקהילה היהודית טוסון אריזונה והסוכנות היהודית

סוג ההלוואה

:

בריבית פריים להקמה והרחבה של עסקים

עובד עם בנק

:

אוצר החייל

עמלות

:

 50%הנחה מעמלות עריכת מסמכי האשראי המקובלות בבנק

קריטריונים

:

לעסקים מקריית מלאכי ומ.א .חוף אשקלון

היקף המימון

:

עד ₪ 150,000

משך ההלוואה :

עד  6שנים ,כולל עד שנה גרייס

גובה ריבית

:

פריים 0.6% +

ביטחונות

:

עד  %70בערבות הקרן ,היתרה  -עפ"י סיכום פרטני עם הבנק

קרן סולם
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כתובת

 :רח' גלגלי הפלדה  16ת.ד  12017א.ת הרצלייה פיתוח 46733

טלפון

 09-9719907 :או 09-9719900

פקס

09-9540136 :

אי מייל

faisal@cjaed.org.il :

מנהלים

 :מחאג'נה פייסל – המרכז היהודי ערבי לפתוח כלכלי

הגוף המממן

 :המגבית היהודית המאוחדת -הפדרציה ,ניו-יורק
ואחרים
וקרן אבן הזית

סוג ההלוואה

 :להקמת עסק חדש או לקידום עסק קיים .

עובד עם בנק

 :מרכנתיל דיסקונט בע"מ

עמלות

 :הנחה של  5,0%בדמי עריכת מסמכים בבנק

או office@cjaed.org.il

 :עסק חדש או קיים בבעלות משותפת יהודית ערבית ,או בעלות
קריטריונים
ערבית  ,בתנאי שיש לעסק ערך מוסף בישוב

היקף המימון

 :עד . ₪ 135,000

משך ההלוואה  :עד  5שנים ,אפשרות לגריס של עד  3חודשים.

גובה ריבית
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 :פ2+

ביטחונות
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 2 :ערבים בעלי וותק מעל שנה ובעלי שכר של ₪ 5000

