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  דמההק
  

 העיקריים לעסקים קטניםוהסיוע  מקורות המימון בבחינת עוסקת עבודה זו

  . בישראל

  

  :בין מקורות המימון והסיוע הבולטים אשר פועלים בארץ

  משרד המסחר והתעשייה 

 חממות טכנולוגיות 
 בנקים 
  קרנות פילנטרופיות 

  חברות הון סיכון 

  

: עושים זאת בשתי דרכים עיקריות,  מסייעים לעסקים קטנים בישראלהגופים אשר

מתן הדרכה והכשרה מקצועית או ו, העמדת מימון לרשות העסק

  .אדמיניסטרטיבית

  

נמצא כי גופים שונים בישראל , בבואנו להגדיר אלו עסקים נחשבים כקטנים

ההגדרה , בלרו, עם זאת. משתמשים בהגדרות שונות לגבי קביעת גודלם של עסקים

  .של עסק קטן מסתמכת בעיקר על מספר המועסקים בעסק ועל היקף הכנסותיו

  

עסקים אלה . העסקים הקטנים הנם חיוניים להתפתחותו של המשק הישראלי

תורמים ליצירה מהירה של מקומות עבודה ומספקים תעסוקה למגזרים מובחנים 

העסקים , עם זאת. ניםעולים חדשים ובעלי מקצועות ייחודיים שו,  נשים-כגון 

הנגישות למידע , הניהול, המימוןבתחומי סמים מחסובלים הקטנים בישראל 

מקשים עליהם את ההתמודדות בשוק החופשי ואת  אשר ,בירוקרטיההו

אשר מציעים , בסקירה זו נבחן את הגופים השונים בישראל .התפתחותם התקינה

  .חריםפתרונות לעסקים הקטנים בתחום המימון ובתחומים א
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  המסחר והתעסוקה,  משרד התעשייה-פרק א 
  

  הקדמה

מפעיל שתי תוכניות בולטות ) ת"תמ(המסחר והתעסוקה , משרד התעשייה
  :המיועדות באופן ייחודי לעסקים קטנים

  קטנים ובינוניים, פרויקט חונכות עסקית לעסקים זעירים .1

  הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים .2

  

 קטנים ובינוניים, ת לעסקים זעיריםפרויקט חונכות עסקי .1
 פרטים ליצירת קשר 

 אבי שלוש: שם אחראי הפרויקט •
 6662409-02: טלפון •
  ירושלים, קריית הממשלה, 5רחוב בנק ישראל : כתובת •
 

 מטרת התוכנית 
לסייע לעסק הקטן או הבינוני בהתרחבות מבוקרת ובשיפור מטרת הפרויקט הנה 

  .ידי שיפור רמת הניהול של העסקוזאת על , ביצועיו ורמת ריווחיותו

  

  מי זכאי להשתתף בתוכנית 

חברות ועסקים הפועלים בתחומים שונים ומגוונים    בתוכנית זכאים להשתתף 

, חקלאות ועוד, שירותים, מסחר,  יצור תעשייתי או במסגרת בתי מלאכה-כגון 

  .בהתאם להחלטת הנהלת הפרויקט

  

ם אינן רשאיות "וכן עמותות ומלכריחברות הנמצאות בכינוס נכסים נדגיש כי 

חברות המבקשות לממן בעזרת התוכנית יועץ עסקי אשר , בנוסף. להשתתף בתוכנית

  .אינן רשאיות  לעשות כן, מועסק כבר על ידן ישירות

  

  מסלולי החונכות 

  :פרויקט החונכות העסקית נחלק לשני מסלולים

החונכות הרגילה . בדים עו100 -  ל5 חונכות לעסק המעסיק בין - חונכות רגילה •

  .פועלת בכל אזורי הארץ מלבד באזור תל אביב
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החונכות הזעירה .  עובדים4 - ל1 חונכות לעסקת המעסיק בין - חונכות זעירה  •

  .פועלת בכל אזורי הארץ

  

  תוכן החונכות 

פרויקט החונכות נועד לסייע לעסקים קטנים במגוון תחומים של ניהול העסק 

, ניהול מערכות מידע, ניהול השיווק, ניהול הייצור, כספיםניהול  -כגון , ותפעולו

  . ועודניהול משאבי אנוש

  

אינה עוסקת בהדרכה בנושאים של תוכניות עסקיות לצרכי השגת מימון החונכות 

  .או בהכנת תוכניות לבדיקת כדאיות של השקעה בעסק

  

  מימון התוכנית 

,  שקלים190 של החונך הנו וכן לשעת נסיעה, התעריף לשעת ייעוץ במסגרת החונכות

ואילו בית העסק ,  מעלות החונכות75%ת מממן "משרד התמ. מ"בתוספת מע

  . בלבד מעלות זו25%המשתתף בפרוייקט מממן 

  

  הקרן לסיוע לעסקים קטנים .2

  מטרת הקרן 

: קרן זו הוקמה על ידי מדינת ישראל על מנת לאגד שני ערוצי סיוע לעסקים קטנים

והלוואות לסיוע , סקים קטנים אשר נמצאים בקשיי תזריםהלוואות להון חוזר לע

  .להקמת עסקים קטנים חדשים או להרחבת עסקים קטנים קיימים

  

  מפעילי הקרן 

  :הקרן מופעלת על ידי שלושה גופים

 המשרד שותף בוועדת ההיגוי של הקרן ובועדת האשראי -  ת"משרד התמ •

  .ת"ר הועדה הוא נציג התמ"יו". תבור"באמצעות חברת 

 הבנק הוא הגוף אשר אחראי להעברת - הבנק הבינלאומי ובנק אוצר החייל  •

הבנק שותף לביצוע בדיקות על , כמו כן. הכספים ללווה וקבלת התשלומים ממנו

  .בית העסק הלווה והוא שותף בוועדת האשראי של הקרן

 חברה זו משמשת כגוף המתאם מטעם - מ" כלכלה ופיננסים בע-חברת תבור  •

והיא אחראית על ביצוע בדיקות , י מבקש ההלוואות והבנקיםהממשלה כלפ

וכמו כן נציגיה שותפים בועדת , כלכליות על בתי העסק המבקשים לקבל הלוואה

  . האשראי של הקרן
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  תנאי הקרן 

  .לכל היותר,  אלף שקלים500 - סכום ההלוואה  •

  חזר תשלומי ה55מתוכם חצי שנה גרייס ועוד ,  עד חמש שנים- תקופת ההלוואה  •

  2.9%עד  +פריים ריבית  •

הבנקים עשויים לדרוש מבית .  מהערבות ניתנת על ידי המדינה70% - בטחונות •

נדרשות ערבויות אישיות של , בנוסף.  הנותרים30% -העסק בטחונות עבור ה

 .הבעלים
  

  תהליך קבלת הלוואה והתנאים לקבלתה 

  בדיקת תנאי סף שהוגדרו על ידי המדינה  .א

 .לכל היותר,  מיליון שקלים בשנה22 -ש לעמוד על כמחזור בית העסק נדר •
 . עובדים70 -העסק נדרש להעסיק לא יותר מ •
בית העסק נדרש , במידה וההלוואה היא לטובת הקמה או הרחבת עסק •

 . מסך הון ההשקעה20%להעמיד 
 .העדר חובות לרשויות המס •
 חשבון הבנק של העסק או בעליו אינו מוגבל או מעוקל •

 

 דיקות של הבנקפניה לבנק וב  .ב
על בית עסק העומד בדרישות הסף של המדינה והמעוניין לקבל הלוואה מהקרן 

מבצע מספר , מצידו, הבנק. לפנות לאחד מסניפי הבנק המפעילים את הקרן

בית , במידה והבדיקות משביעות רצון. בדיקות נוספות לפני המעבר לשלב הבא

והוא מקבל , מלה לבנק שקלים ע250לשלם , העסק נדרש למלא טופס מתאים

בו הבנק מאשר כי בית העסק עומד בדרישות " הצהרת הלווה"מהבנק טופס 

  .הבנק מפנה את בית העסק לחברת תבור להמשך ביצוע הבדיקות.  המוקדמות

  

  :בין הבדיקות שמבצע הבנק

 .הבנק בודק שנית שחשבונות של בית העסק או בעליו אינו מוגבל או מעוקל •
 שפטיות כנגד בית העסקאין לבנק תביעות מ •
 בית העסק אינו במצב של כינוס נכסים או פירוק •
 .בדיקת מצב האשראי של הלקוח בבנק הבודק וכן בבנקים אחרים •
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  "תבור"בדיקה כלכלית של חברת   .ג

כך , להוכיח את הכדאיות הכלכלית שבהעמדת ההלוואהמטרת הבדיקה הנה 

שר נדרשות בהלוואות שההלוואה יכולה להינתן ללא חלק ניכר מהבטחונות א

  .ע בהמשך התהליך"מנחה את בה" תבור"נציג חברת . רגילות

  

  :כולל מספר שלבים עיקריים" תבור"התהליך של חברת 

אשר ניתן , כולל נספחים, שאלון מפורט" תבור"בית העסק מגיש לחברת  •

בית העסק נדרש לצרף מספר מסמכים , בנוסף. להורדה מהאתר של חברה זו

  .כמפורט באתר החברה, ור המצב הפיננסי של העסקהנוגעים לתיא

במסגרת הבדיקה , "תבור"פגישה בין בעל בית העסק לבין כלכלן חברת  •

 ".תבור"הכלכלית של 

  .מעבירה את המלצותיה לבנק ולנציג ועדת ההיגוי" תבור"חברת  •

במידת הצורך נקבעת פגישה בין בעל . הבנק מבצע בדיקות נוספות של הלווה •

 .הבנקהעסק לבין 

  .התיק מועבר לוועדת האשראי של הקרן •

  

  דיון בוועדת האשראי של הקרן  .ד

כפי . בדיון מתקבלת החלטה בנוגע לאישור ההלוואה לבית העסק המבקש

נציגי הבנק המטפל , ת"וועדת האשראי מורכבת מנציגי משרד התמ, שנזכר

  ".תבור"בבקשה ונציגי חברת 
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   חממות ליזמות טכנולוגית-פרק ב 
  
  קדמהה

בעלי , יזמים מתחיליםמסייעות ל אשרהן מסגרות , החממות ליזמות טכנולוגית

רעיונות עסקיים לפתח החממות מאפשרות ליזמים . רעיונות טכנולוגיים חדשניים

  . מוצר מסחרי ולהקים עסק חדש לצורך מסחורווטכנולוגיים גולמיים לכדי

  

אוכלוסיית ל  מיוחדסיועלשמן הוקמו החממות היא אשר אחת המטרות 

חלק מהחממות קולטות  כן- כמו .עולים חדשיםאשר הנם הממציאים והיזמים 

רלוונטית במסגרת הצוותים המקצועיים של בעלי השכלה טכנולוגית עולים 

  .החממות עצמן

  

  שירותי החממה

החממות מעמידות לרשות , על מנת להפוך רעיון ראשוני לפרויקט עסקי פועל

   .היזמים שירותים מגוונים

  

  :ידי החממות-מבין השירותים העיקריים אשר מוצעים על

 פ"סיוע בבדיקת ישימותו הטכנולוגית והשיווקית של הרעיון והכנת תוכנית המו 

 .)מחקר ופיתוח(
על מנת להטמיע טכניקות ניהוליות , הכוונה ובקרה מקצועית וניהולית, הדרכה 

  .אפקטיביות

הנהלת , רכש, תחזוקה, יניהול אדמינסטרטיב, שירותי מזכירותאספקת  

  .חשבונות ויעוץ משפטי

 . בגיוס כספיםסיוע 
 .סיוע בהכנת תוכנית שיווקית 
  .בזמן השהות בחממה, בתנאים מסוימים, קבלת שכר מהמדינה 

  

   לקבלה לחממהקריטריונים 

כל רעיון עסקי אשר מוגש להן במטרה לקבל , כל אחת בנפרד, החממות בוחנות

אשר לאורם נבחנות , ים כלליים עבור החממות כולןקיימים קוו, עם זאת. סיוע

  .ההצעות העסקיות
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המבוססים על רעיון , פרויקטים עסקייםהנהלות החממות שואפות לקבל לחממה 

על היזם לשכנע את הנהלת החממה כי , כן-כמו. טכנולוגי אשר קיימת בו חדשנות

להצליח , גבוההבסבירות , עשוי, הרעיון העסקי העומד בבסיס הפיתוח הטכנולוגי

  . בשוק הישראלי ואף להצליח לפרוץ לשוק הבינלאומי

  

נציין עוד כי צוות . החממות מקבלות יזמים מתחילים בראשית דרכם, נוסף לכך

  .  אנשי פיתוח6 - ל3העבודה של היזם מונה בדרך כלל בין 

  

ללא כל תשתית , שלב בו קיים רעיון בלבדרוב החממות מתחילות את פעילותן ב

במקרים מסוימים חממה תקלוט ותסייע ליזמים אשר כבר החלו , עם זאת. יתעסק

  .בפיתוח עסקי באופן עצמאי

  

  תקופת השהות בחממה

הרעיון ,  בסוף תקופה זו.כשנתיים בחממה היא פרויקט עסקיקופת שהותו של ת

אשר מוכן לייצר את המוצר ולהפיצו , העסקי הראשוני אמור להפוך לעסק פעיל

  .בשוק

  

   של החממותי הפעילותתחומ

, עם זאת. החממות נוטות לקבל פרויקטים טכנולוגיים מכל תחום, בדרך כלל

עשויות להעדיף פרויקטים עסקיים אשר , חממות הפועלות בצמוד למוסדות מחקר

קיימות חממות אשר , כן-כמו. קשורים לתחומי המחקר של המוסד שלצידם

, ביוטכנולוגיה,  תקשורת-  כגון, מעדיפות להתמקד במספר תחומים מצומצם

  .וכדומה, מוליכים למחצה

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :להלן פרטי החממות הטכנולוגיות הפועלות כיום בישראל
 מרכז טכנולוגיות (ע .ט.מ
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  מ"תמד בע) עתידיות
 צור דת  מנהל

 2-158374-51 .פ.ח
 86800, ערבה. נ.ד, פארק תעשיות רותם כתובת

 6558796-08  טלפון
 6556106-08  פקס

 ATCTEMED@NETVISION.NET.IL  דואר אלקטרוני

 אין  אתר אינטרנט

 כל התחומים  תחומי התעניינות
  

 מ"חממת הטכניון ליזמות בע
 זהר גנדלר  מנהל

 3-156992-51 .פ.ח

 31905, חיפה, 15054. ד.ת, 30בנין , מ"מת כתובת
 8546655-04  טלפון

 8546644-04  פקס
 אין  דואר אלקטרוני

 WWW.TEIC.CO.IL  ינטרנטאתר א
,  טלקומוניקציה-ובין היתר , תחומים מגוונים  תחומי התעניינות

 .תעשייתי ועוד, חומרים, רפואי, אלקטרוניקה
  

מ"רס בע'טק ונצ-אופקים היי

 יורם הלוי  מנהל
 5-312449-51 .פ.ח

 80300, אופקים, 7בצלאל  כתובת
 9960641-08  טלפון

 9926581-08  פקס
 OHV@OHV.CO.IL  לקטרונידואר א

  WWW.OHV.CO.IL  אתר אינטרנט

 כל התחומים  תחומי התעניינות

 מ"ורס בע'ן ונצ"מעי
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 צביקה בן פורת  מנהל

 7-242064-51 .פ.ח
 באר שבע, 4יהודה הנחתום  כתובת

 6231212-08  טלפון
 6231243-08  פקס

 INFO@MAAYANVENTURES.COM  דואר אלקטרוני
 WWW.MAAYANVENTURES.COM  אתר אינטרנט

, אלקטרוניקה, תקשורת, IT, מדעי החיים  תחומי התעניינות
HOMELAND SECURITY  

  
 מ"רס בע'טק ונצ- ג היי"מיט
 אלישע ילין  מנהל

 2-329205-51 .פ.ח
 12900, קצרין, 12. ד.ת כתובת

 6962561-04  טלפון
 6962564-04  פקס

  INFO@MEYTAG.ORG  דואר אלקטרוני

  אין  טרנטאתר אינ

 כל התחומים  תחומי התעניינות
  

החממה לניהול יוזמות 
 מ"טכנולוגיות משגב בע

 סטיב רודס  מנהל

 4-222958-51 .פ.ח
 20179, משגב. נ.ד, תרדיון. ת.א כתובת

 9991991-04  טלפון
 9991901-04  פקס

  INFO@MISGAVTC.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.MISGAV.COM  אתר אינטרנט

 ובטחון פנים, מכשור רפואי, ביוטכנולוגיה  עניינותתחומי הת
 מ" וואן חדשנות בע-לאב 
 משה קצנלסון  מנהל
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 0-252551-51 .פ.ח

 רמת החייל, 6הנחושת  כתובת
 6475788-03  טלפון

 6493819-03  פקס
  LAB-ONE@LAB-ONE.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.LAB-ONE.CO.IL  אתר אינטרנט

 IT -שורת ותק  תחומי התעניינות
  

רס שותפות 'קסניה ונצ
 מוגבלת
 נעמי ראם  מנהל

 7-021341-55 .פ.ח

 קרית גת, 1לשם  כתובת
 6811761-08  טלפון

 6811763-08  פקס
 INFO@XENIA.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.XENIAVENTURES.COM  אתר אינטרנט

  מכשור רפואי, IT  תחומי התעניינות

  
 מ"ניות מרכז טכנולוגי בע

 אסיף שטופמן  מנהל
 0-232935-51 .פ.ח

 20692 יוקנעים 620. ד.ת כתובת
 9090000-04  טלפון

 9090001-04  פקס
 HOME@NAIOT.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.NAIOT.COM  אתר אינטרנט

 תוכנה, מדעי החיים, מכשור רפואי  תחומי התעניינות
  

 מרכז יזמות -ב "מיט
 מ"טכנולוגית בע

 ובינשטייןצביקה ר  מנהל
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 1-172295-51 .פ.ח

 11013, קרית שמונה, 408. ד.ת כתובת
 6818800-04  טלפון

 6818806-04  פקס
 MEYTAV@MEYTAVTI.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.MEYTAVTI.CO.IL  אתר אינטרנט

 ביו טכנולוגיה ומכשור רפואי  תחומי התעניינות
  
י אשקלון תעשיות ידע .ת.א

 מ "עניהול ואחזקות חממה ב
 דוד וזאנה  מנהל

 4-212935-51 .פ.ח

 צפוני אשקלון. ת.א כתובת
 6711852-08  טלפון

 6751113-08  פקס
 ATI@ATI.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.ATI.CO.IL  אתר אינטרנט

 כל התחומים  תחומי התעניינות
  

חממת אינסנטיב שותפות 
 מוגבלת
 ליאור שחורי  מנהל

 5-021083-55 .פ.ח

 44387, 10בנין , אריאל, קרית המדע כתובת
 9364754-03  טלפון

 9366873-03  פקס
 INCENT@ZAHAV.NET.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.INCENTIVEINCUBATOR.COM  אתר אינטרנט

, תקשורת, אך בעיקר מכשור רפואי, כל תחום  תחומי התעניינות
 תוכנה וביוטכנולוגיה

 מחקר -ת ביהודה "מופ
 יהודה ופיתוח תעשייתי ב

 

 יוסי רון  מנהל
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 3-165406-51 .פ.ח

 90100, קרית ארבע, 80. ד.ת כתובת
 9963882-02  טלפון

 9961571-02  פקס
 INFO@MOFET.ORG.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.GREENTECH.CO.IL  אתר אינטרנט

לחממה ניסיון רב בנושאי איכות . כל תחום  תחומי התעניינות
 הסביבה

  

   מה מינהלת חמ-יוזמות 

 אברהם אפורי  מנהל
 8-020456-58 .פ.ח

 חפר. נ.ד, מפעלי גרנות כתובת
 6321391-04  טלפון

 6321392-04  פקס
 INFO@YOZMOT.ORG  דואר אלקטרוני

 אין  אתר אינטרנט

 בעיקר מכשור רפואי וביוטכנולוגיה  תחומי התעניינות
  

   מ"פי נכסים בע.וי.יי'ג

 חיים קופנס  מנהל
 1-263101-51 .פ.ח

 1, הגן הטכנולוגי במלחה כתובת
 6409025-02  טלפון

 6482899-02  פקס
 INFO@JVPSTUDIO.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.JVPSTUDIO.COM  אתר אינטרנט

 לרוב מדיה  תחומי התעניינות

 -מרכז ון ליר לטכנולוגיה 
  מ"ירושלים בע

 

 אורן גרשטיין  מנהל
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 8-340403-51 .פ.ח

, כפר ההיי טק, גבעת רם, העבריתהאוניברסיטה  כתובת
 2.3ביתן מספר 

 6533333-02  טלפון

 5661881-02  פקס
 אין  דואר אלקטרוני

 WWW.VANLEERTECH.CO.IL  אתר אינטרנט

 כל התחומים  תחומי התעניינות
  

   מ"חממת רד ביומד בע

 עידן תמיר  מנהל
 9-170377-51 .פ.ח

 52656, רמת גן,  א2אהרון קציר  כתובת
 5312600-03  פוןטל

 5341650-03  פקס
 INFO@RADBIOMED.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.RADBIOMED.COM  אתר אינטרנט

 מדיקל-ביו  תחומי התעניינות
  

 יזמות וישומים -שב -עם
  מ"טכנולוגיים בע

 

 מנשה ברק  מנהל
 9-176138-51 .פ.ח

 84990, מדרשת שדה בוקר כתובת
 6532726-08  טלפון

 6532266-08  פקס
 AMSHAV1@NETVISION.NET.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.AMSHAV.CO.IL  אתר אינטרנט

 רכיבים אלקטרוניים, אלקטרוניקה, IT  תחומי התעניינות

   חממה טכנולוגית כנרות 

 מאיר טייכנר  מנהל
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 5-021853-58 .פ.ח

 15132, עמק הירדן, צמח כתובת
 6709018-04  טלפון

 6709014-04  פקס
 KINAROT@KINAROT.COM  קטרונידואר אל

 WWW.KINAROT.COM  אתר אינטרנט

 כל התחומים  תחומי התעניינות
  

יוזמות העמק חממה 
  מ"טכנולוגית בע

 

 אברי מעוז  מנהל
 3-183764-51 .פ.ח

 23100,  מגדל העמק73. ד.ת כתובת
 6544800-04  טלפון

 6543082-04  פקס
 MAOZ_DIR@OFEK.ORG.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.OFEK.ORG.IL  אתר אינטרנט

 מכשור רפואי וחומרים  תחומי התעניינות
  

   מ"טרגטק בע

 עזריאל קדים  מנהל
 0-336570-51 .פ.ח

 42101, נתניה,  א4הגביש  כתובת
 8851116-09  טלפון

 8851090-09  פקס
 INFO@TARGETECH.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.TARGETECH.CO.IL  אתר אינטרנט

 כל התחומים  התעניינותתחומי 

   מ"יזמות טכנולוגית בע. נ.ל

 קלרה אורן  מנהל
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 4-192739-51 .פ.ח

  חיפה99ההסתדרות  כתובת
 8422299-04  טלפון

 8422550-04  פקס
 L-N-TECH@ZAHAV.NET.IL  דואר אלקטרוני

 אין  אתר אינטרנט
 ובעיקר מדעי החיים וביוטכנולוגיה, כל התחומים  תחומי התעניינות

  

טי טכנולוגיות הדור .י'ג.אן
  מ"החדש בע

 

 שרון דביר  מנהל
 2-321983-51 .פ.ח

 16000, 2252. ד.ת, המחצבות, נצרת. ת.א כתובת
 6564118-04  טלפון

 6564129-04  פקס
 NGT@NGTNAZARETH.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.NGT.COM  אתר אינטרנט

  כל התחומים  תחומי התעניינות

  

   מ"בעביוליין אר אקס 

 כינרת סביטצקי  מנהל
 0-339875-51 .פ.ח

 ירושלים, הר חוצבים, 19הרטום  כתובת
 5489100-02  טלפון

 5489101-02  פקס
 INFO@BIOLINERX.COM  דואר אלקטרוני

  WWW.BIOLINERX.COM  אתר אינטרנט

  תרופות  תחומי התעניינות
[  

   בנקים-פרק ג 
  

  הקדמה
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רנות המופעלות ייחודית לטובת עסקים קטנים תפקידם של הבנקים בק, בדרך כלל

וכן בבדיקות , בתפעול הפיננסי של ההלוואות המוענקות על ידי הקרןהנו מתמקד 

  .בעוד שניהול הקרן מתבצע על ידי גוף חיצוני, המקדימות לקבלת ההלוואה

  

פעילויות בולטות של בנקים מובילים בתחום תפעול קרנות בפרק זה נסקור 

ולא לגוף , קרנות השייכות לבנק עצמווכמו כן נתייחס ל, ים קטניםייחודיות לעסק

  .חיצוני

  

נציין כי לא כל הבנקים בארץ מפעילים קרנות או תוכניות המיועדות באופן ייחודי 

  .לעסקים קטנים

  

  :הבנקים שיסקרו בפרק זה הם

  בנק דיסקונט .1

  הבנק הבינלאומי .2

  בנק אוצר החייל .3

  בנק מרכנתיל דיסקונט .4

  

  נטבנק דיסקו .1

, "קרן דיסקונט לעסקים קטנים"קרן בשם , 2005החל מסוף שנת , בנק זה מפעיל

הפניה לקבלת הלוואה במסגרת הקרן יכולה .  מיליון שקלים100 - בסכום כולל של כ

  .להתבצע בכל אחד מסניפי בנק דיסקונט

  

  :פירוט נתוני הקרן לעסקים קטנים של הבנק

  מי רשאי לקבל הלוואה 

 דולר  מיליון5 לקרן עסקים אשר מחזורם הכספי הנו עד רשאים לפנות בבקשה

  . עובדים70והם מעסיקים עד , בשנה

  

  

 תנאי ההלוואה 

 . אלף שקלים500 אלף שקלים ועד 100 - החל מ-  סכום ההלוואה •

) 2005נכון לתחילת אוקטובר , 6.25%( ריבית שקלית צמודה למדד -  שיעורי ריבית •

 )2.0% +פריים (או ריבית שקלית לא צמודה 
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 . חודשים6כולל תקופת גרייס של עד ,  חודשים60 עד - תקופת ההחזר •
  

  תנאים לקבלת הלוואה 

התוכנית נבדקת על ידי חברת .  הגשת תוכנית עסקית מפורטת- תוכנית עסקית •

 . שקלים500עלות הבדיקה הנה ". תבור"

,  מסך ההשקעה20% נדרשת השקעה בהון עצמי בשיעור של -  השקעה בהון עצמי •

 .כפי שמפורטת בתוכנית העסקית

.  מסך ההלוואה המאושרת50% הבטחונות הנדרשים הנם בערך כספי של -  בטחונות •

וכן ערבות אישית של בעל העסק ושל , נדרש שיעבוד שוטף בדרגה האפשרית, כמו כן

  .בתנאי שאלה אינם חברי התאגיד, ת העסק/תו של בעל/בת זוגו/בן

  

  הבנק הבינלאומי .2

. ת"הקרן לעסקים קטנים של משרד התמבנק זה פועל במסגרת , כפי שהזכרנו

תפעול מתן ממידע שאספנו עולה כי תפקידו של הבנק במסגרת הקרן כולל בין היתר 

  . דהיינו העברת הכסף וקבלת התקבולים, ההלוואה עצמה

  

בדיקות מקדימות של בתי " תבור"בנוסף לחברת , הבנק מקיים מטעמו, כמו כן

והוא שותף בטיפול במסמכים הנדרשים לצורך קבלת , ואההעסק מבקשי ההלו

  .הדנה ומחליטה לגבי כל בקשת הלוואה, ההלוואה ובוועדת האשראי של הקרן

  

  בנק אוצר החייל .3

בנק זה הנו בין הבנקים הפעילים ביותר בתחום תפעול קרנות מימון לעסקים 

 מתן ההלוואה הוא עוסק בין היתר בתפעול, בכל הקרנות בהן מעורב הבנק. קטנים

הוא שותף בבדיקות מקדימות והוא שותף בטיפול במסמכים הרלוונטים של , עצמה

  .בית העסק

  

מלבד בתפעול הקבוע והשוטף של , ממידע שאספנו עולה כי בנק אוצר החייל עוסק

ללא , תוכנית ייעודיות לעסקים קטנים של הבנק עצמוגם בתפעול , מספר קרנות

פי רוב זמניות והן פונות לסקטורים ספציפיים - על,  הנןתוכניות אלה. גורם חיצוני

  .מקרב בעלי העסקים במשק

  

  :הקרנות בהן מעורב בנק אוצר החייל באופן קבוע ושוטף
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  1ת"של משרד התמ, הקרן לעסקים קטנים ובינוניים •

  2קרנות קורת •

  3קרן לפיתוח השיווק בשוק העולמי •

  4קרנות המופעלות על ידי הסוכנות •

  

  דיסקונטבנק מרכנתיל  .4

המיועדים לסקטורים , בנק זה שותף בהפעלת מספר קרנות לעסקים קטנים

 מבדיקתנו עולה כי הבנק אחראי על כל היבטי התפעול של .מקצועיים שונים במשק

ואילו הפעילות השיווקית של הקרנות מתבצעת על ידי הארגונים המקצועיים , הקרן

  .הסקטוריאלים הרלוונטים

  

  :בנקהקרנות אותן מתפעל ה

  קרן לחברי איגוד לשכות המסחר  .א

  קרן צמיחה לעסקים בקיבוצים  .ב

  קרן התאחדות התעשיינים  .ג

  קרן לקידום היצרן הקטן  .ד

  

  :פירוט והרחבה

  

  

  

  קרן לחברי איגוד לשכות המסחר  .א

  קריטריונים לקבלת הלוואה

רשאי לפנות בבקשה להלוואה , כל עסק אשר הנו חבר באיגוד לשכות המסחר

טרים קבועים לגבי מספר המועסקים בעסק או מחזורו אין לקרן פרמ. מהקרן

מבחינת מספר , אשר על פיהם היא מגבילה את הפונים אליה, הכספי של העסק

העסקים אשר , לרובגורמים בבנק מרכנתיל מציינים כי , זאת- עם. המועסקים

  .מקבלים הלוואה מהקרן הנם עסקים אשר פועלים בהיקף מצומצם למדי

  

                                            
  . על קרן זו ראה בפירוט בפרק הקודם 1
  "קרנות פילנטרופיות" על קרן זו ראה בפרק  2
  "קרנות פילנטרופיות"על קרן זו ראה בפרק   3
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  מטרות הקרן

פיתוח חברי איגוד לשכות המסחר מעניקה הלוואות אשר תכליתן הנה הקרן ל

. ההלוואות ניתנות גם לסיוע בנושא הון חוזר, כן- כמו. והרחבה של עסקים קיימים

  .הקרן לא תעניק הלוואה לצורך פתיחת עסק חדש

  

  מסלולי ריבית ותקופת הלוואה

  :ידי הקרן פועלות בשלושה מסלולים- ההלוואות הניתנות על

 . שנים4לתקופה של , 1.75% עד 1%עם ריבית של פריים פלוס , לול שקלימס 
 . שנים5לתקופה של , 2.5% עד 1.5%עם ריבית של ליבור פלוס , ח"מסלול מט 
 5לתקופה של , 0.25%בניכוי הנחה של , עם ריבית תעריפית, מסלול צמוד מדד 

 .שנים
 .של עד חצי שנהתנתן תקופת גרייס , בהתאם להחלטת בנק מרכנתיל, כן- כמו

  

  בטחונות

  .הבטחונות יקבעו בהתאם לבקשה ולבדיקה כלכלית של בית העסק

  

  קרן צמיחה לעסקים בקיבוצים  .ב

  כללי

והיא מופעלת בשיתוף עם , קרן זו מיועדת לעסקים קטנים אשר פועלים בקיבוצים

  .איגוד התעשייה הקיבוצית

  

  

  

                                                                                                                             
  "קרנות פילנטרופיות" על קרנות אלה ראה בפרק  4
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  קריטריונים לקבלת הלוואה

. ה עסקים קטנים ובינויים אשר פועלים בקיבוציםרשאים לפנות לקבלת הלווא

 מסכום 50%עסקים המבקשים לקבל הלוואה נדרשים לקבל ערבות בגובה , בנוסף

  .5"קרן קמע"ההלוואה מ

  

  היקף ההלוואה

  . מיליון שקלים1ידי הקרן הנן בסדר גודל של עד -ההלוואות אשר מוענקות על

  

  מטרות הקרן

כן - וכמו, הרחבה ולפיתוח של עסקים קיימיםהמימון אשר הקרן מספקת מיועד ל

גורמים בבנק מרכנתיל . לסיוע לעסקים בקשיים בעקבות בעיות של הון חוזר

  .מציינים שההלוואות אינן מיועדות לפתיחת עסקים חדשים

  

  מסלולי ריבית

  :ידי הקרן פועלות בשלושה מסלולים- ההלוואות הניתנות על

 .1.75% עם ריבית של פריים פלוס, מסלול שקלי 
 .2.5%עם ריבית של ליבור פלוס , ח"מסלול צמוד מט 
ידי ועדת האשראי של בנק - עם ריבית שתקבע באופן פרטני על, מסלול צמוד מדד 

 .מרכנתיל דיסקונט
  

  תקופת ההלוואה

בהתאם להחלטת ,  שנים4 - ל2ידי הקרן הנן לתקופה של בין - ההלוואות הניתנות על

בהתאם להחלטת הקרן תנתן תקופת , כן- מוכ. הנהלת הקרן בכל מקרה ומקרה

  .גרייס של עד חצי שנה

  

  קרן התאחדות התעשיינים  .ג

  כללי

והיא , קרן זו מיועדת לעסקים קטנים אשר הנם חברים בהתאחדות התעשיינים

  .מופעלת בשיתוף עם המועצה למפעלים קטנים ובינוניים של ההתאחדות

  

  מטרות הקרן

                                            
  .עבור עסקים בקיבוצים, מ  והקיבוץ הארצי" להענקת ערבויות של התק קרן זו הנה הקרן 5
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ים מעמידים את ההלוואות במטרה לסייע בנק מרכנתיל וקרן התאחדות התעשיינ

מגורמים בבנק מרכנתיל נמסר . בהרחבה של עסקים ותיקים ובמיזמי פיתוח עסקי

, נוסף לכך. כי לא ניתן להשתמש בהלוואות למימון הקמה של עסקים חדשים

  . ההלוואות עשויות להינתן כסיוע לעסקים אשר נקלעו לקשיים על רקע של הון חוזר

  

  קבלת הלוואהקריטריונים ל

פי קריטריונים של מספר - הקרן איננה מגבילה את העסקים הפונים אליה על

כל עסק אשר הנו חבר בהתאחדות התעשיינים . המועסקים בעסק או מחזורו הכספי

גורמים בבנק מרכנתיל מציינים , עם זאת. רשאי לפנות לקרן לצורך קבלת הלוואה

  .ים בעלי היקף פעילות מצומצםכי ברוב המקרים הקרן עובדת עם גופים עסקי

  

  היקף ההלוואה

  . מיליון שקלים2הקרן מעניקה הלוואות בסדר גודל של עד 

  

  מסלולי ריבית

  :ידי הקרן פועלות בשלושה מסלולים- ההלוואות הניתנות על

 .1.75%עם ריבית של פריים פלוס , מסלול שקלי 
 .2.5%עם ריבית של ליבור פלוס , ח"מסלול צמוד מט 
 .0.25% פחות 6עם ריבית תעריפית, וד מדדמסלול צמ 

  

  תקופת ההלוואה

, כן-כמו. בהתאם להחלטת הנהלת הקרן,  שנים5 עד 4ההלוואה תוענק לתקופה של 

  .תנתן תקופת גרייס של עד חצי שנה, בהתאם להחלטת הקרן

  

  בטחונות

  .הבטחונות יקבעו בהתאם לבקשה ולבדיקה כלכלית של בית העסק

  

  

  

  ן הקטןקרן לקידום היצר  .ד

  כללי

                                            
פי חישוב המתבסס על מספר התשלומים -ריבית תעריפית הנה ריבית אשר שיעורה נקבע על  6

  .בשנה שבה משולמת הריבית
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, "התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל"קרן זו מופעלת על ידי הבנק בשיתוף עם 

המסחר , אשר מאגדת תחתיה בעלי עסקים קטנים ובינוניים במגזר התעשייה

  . עובדים30עד העסקים המאוגדים בהתאחדות מונים . והשירותים

  
  מטרות הקרן

וכן , ובמיזמי פיתוח עסקימטרת הקרן היא לסייע בהרחבה של עסקים ותיקים 

הקרן אינה מיועדת למימון . לסיוע לעסקים אשר נקלעו לקשיים בגין הון חוזר

  .הקמת עסקים חדשים

  
  קריטריונים לקבלת הלוואה

כל עסק אשר הנו חבר בהתאחדות התעשיינים רשאי לפנות לקרן לצורך קבלת 

  . הלוואה

  
  היקף ההלוואה

  . מיליון שקלים2 עד הקרן מעניקה הלוואות בסדר גודל של

  
  מסלולי ריבית

  :ידי הקרן פועלות בשלושה מסלולים- ההלוואות הניתנות על

 .1.75%עם ריבית של פריים פלוס , מסלול שקלי 
 .2.5%עם ריבית של ליבור פלוס , ח"מסלול צמוד מט 
 .0.25% פחות 7עם ריבית תעריפית, מסלול צמוד מדד 

  
  תקופת ההלוואה

, כן-כמו. בהתאם להחלטת הנהלת הקרן,  שנים5 עד 4של ההלוואה תוענק לתקופה 

  .תנתן תקופת גרייס של עד חצי שנה, בהתאם להחלטת הקרן

  

  בטחונות

  .הבטחונות יקבעו בהתאם לבקשה ולבדיקה כלכלית של בית העסק

                                            
פי חישוב המתבסס על מספר התשלומים -ריבית תעריפית הנה ריבית אשר שיעורה נקבע על  7

  .למת הריביתבשנה שבה משו
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   קרנות פילנתרופיות-פרק ד 
  

  הקדמה

קרנות שתסקרנה ה. בפרק זה נסקור קרנות פילנטרופיות בולטות הפועלות בישראל

  :בפרק הן

  עמותה לפיתוח כלכלי-קרנות קורת ישראל  •

 קרנות הסוכנות היהודית •

 האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית •

 פ.י.קרן ק •

 קרן הגליל •

 קרן בוסטון •

 קרן שטייפמן •

 קרן אוריון •
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   עמותה לפיתוח כלכלי-קרנות קורת ישראל 

  פרטי זיהוי

  1-023321-58: .פ.ח •
  84894, באר שבע, ב8יטה סולד הנרי: כתובת •
  10-90-50-700-1: טלפון •
  6230171-08: פקס •
  KORET-IL@ZAHAV.NET.IL: דואר אלקטרוני •
  קרל קפלן: מנהל •
  

  כללי

במטרה לחזק את סקטור העצמאיים , קרן זו מעניקה תמיכה לעסקים קטנים

פעילות הקרן . הקרן מסייעת בהעמדת הלוואות לטובת בעלי העסקים. בישראל

ההלוואות מוענקות על בסיס תוכנית עסקית . צעת בשיתוף עם בנק אוצר החיילמתב

  .המבוצעת על ידי יועץ מורשה מטעם הקרן

  

  מטרת הקרן

או , בהרחבת עסקים קיימים, במימון להקמת עסקים חדשיםהקרן מסייעת 

  .להשלמת הון עצמי הנדרש עבור קבלת הלוואה מקרן אחרת

  

  קהל היעד של הקרן

הקרן מסייעת לעולים .  עובדים70עד ת לחברות ועסקים המעסיקים הקרן מיועד

, עסקים באזורי פריפריה, חברות מתחום השירותים, מפעלים קטנים, חדשים

  .חברות הזנק טכנולוגיות ומיזמי חקלאות מתקדמת בכל אזורי הארץ

  

  דרישות מבעל העסק

  :עסק המבקש לקבל הלוואה מהקרן נדרש לעמוד בדרישות הבאות

   קיום מגבלות בנקאיותאי •

 מתוכנית ההשקעה בעסקים קיימים ובשיעור 10%הון עצמי בשיעור של לפחות  •

  . בעסקים חדשים25%של 

  .הכנסת התוכנית העסקית על ידי  יועצים מורשים של הקרן בלבד •

  

  

  סכום ההלוואה
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לא כולל ,  אלף שקלים150 -  אלף שקלים ל75בין ההלוואות שמעניקה הקרן נעות 

  .המדינה או משרד הקליטה,  בנק- כגון ,  ממקורות אחריםתוספות

  

  מסלולי ריבית

  :בין מסלולי הריבית של הקרן

  0.5%פריים פלוס  •

  צמוד דולר פלוס ליבור •

  

  תקופת ההלוואה

של " גרייס"כאשר בעל העסק יוכל לקבל תקופת ,  שנים5עד תקופת ההלוואה הנה 

  . חודשים עד שנה3

  

  בטחונות

.  מגובה ההלוואה35% -ת הלווה בטחונות בגובה ממוצע של כהקרן מעמידה לרשו

  .ייתרת הבטחונות מסופקים על ידי בעל העסק

  

  מסלולים נוספים

, מפעילה שני מסלולים המיועדים לאוכלוסיות ייחודיות" קרנות קורת"עמותת 

  :מסלולים אלה הם. בנוסף למסלול המרכזי שנסקר

  ערבי-קרן הלוואות למגזר הישראלי •

  עסקים זעיריםקרן ל •

  

  :פירוט והרחבה

  

  קרן הלוואות למגזר הישראלי ערבי •

בבעלות ערבית או קרן זו מעניקה הלוואות להקמה או הרחבה של עסקים קטנים 

אין לקרן הגדרה רשמית של גודל העסק שרשאי לבקש . ערבית יהודית משותפת

  .ים בלבדאך משיחה עם הנהלת הקרן עולה כי הקרן פועלת עם עסקים קטנ, הלוואה

  

בריבית אשר נקבעת ,  אלף שקלים135סכום ההלוואה המקסימלי של הקרן הוא 

מתוכן עד ,  שנים5תקופת החזר ההלוואה הנה עד ). מרכנתיל(על ידי הבנק המבצע 

  .לכל היותר,  לקבלת הלוואה נדרשים שני ערבים. חודשים תקופת גרייס3
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: בטלפון, ערבי- רכז היהודיעל מנת לקבל הלוואה דרך קרן זו ניתן לפנות למ

  .העוסקת גם בהלוואות, ליחידה העסקית, 9719900-09

  

  קרן לעסקים זעירים •

המבקשות להקים עסקים , נשים משכבות מצוקההקרן מפעילה מסלול המיועד ל

, בדרך כלל, והיא מתמקדת, הקרן מופעלת בשיתוף בנק הפועלים. ביתיים קטנים

  .בנשים חד הוריות

  

. 1%+ בריבית של פריים ,  אלף שקלים20במסלול זה הנו עד סכום ההלוואה 

 3עם תקופת גרייס אופציונלית של ,  שנים3תקופת החזר ההלוואה היא עד 

 לקבלת הלוואה במסלול זה ניתן לפנות לקרן לפי הפרטים המצויינים .חודשים

  .בראש הסעיף
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  קרנות הסוכנות היהודית

  הקדמה

קרנות . ספר קרנות פילנטרופיות באזורים שונים בארץהסוכנות היהודית מפעילה מ

  :הסוכנות שנסקור בעבודה זו הן

  קרן פיטסבורג 

  קרן ניו יורק לעולים 

  י"קרן קט 

  קרן נס 

  קרן רמת נגב 

  

  

  קרן פיטסבורג 

  מטרת הקרן

וסיוע , הרחבת עסק קיים, הקרן מיועדת לסיוע לעסקים בנוגע להקמה של עסק חדש

  .לת במסגרת מחוז הצפון של הסוכנות היהודיתקרן זו מופע. בהון חוזר

  

  קריטריונים לקבלת הלוואה

ההלוואות , בנוסף. באזור כרמיאל ומשגבהעסק נדרש לפעול , על מנת לקבל הלוואה

על אף שלקרן אין הגדרה ברורה של גודל העסק , עסקים קטנים בלבדמוענקות ל

  .אשר רשאי להגיש בקשה להלוואה

  

  סכום ההלוואה

  . אלף דולר75לוואה המקסימלי עבור בית עסק עומד על היקף הה

  

  תנאי ההחזר

. מתוכן תיתכן תקופת גרייס של עד שנה,  שנים5תקופת החזר ההלוואה היא 

  .3%ריבית של ב, ההלוואה היא צמודת מדד

  

  ערבויות

הנדרשים על  מגובה הבטחונות 70%עד הסוכנות היהודית מעמידה לרשות הלווה 

  .ידי הבנק

   קשריצירת
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או עם מחוז צפון של , י באזור הצפון"לקבלת הלוואה ניתן ליצור קשר עם סניפי מט

  .9088201-04 -בטלפון , הסוכנות

  

  קרן ניו יורק לעולים 

  מטרת הקרן

לסייע ליזמים קטנים עולים בתחילת דרכם להקים או הקרן מופעלת במטרה 

ועלת במסגרת מחוז הקרן פ. וכן לסייע בנושא של הון חוזר, להרחיב עסק קיים

  .מרכז של הסוכנות

  

  קריטריונים לקבלת הלוואה

בעיקר ,  שנים5עולים חדשים הנמצאים בארץ תקופה של עד ההלוואות מיועדות ל

מ לשעבר או "רפובליקות מוסלמיות של ברה, עולים שהגיעו מדרום אמריקה

  .נשים יזמותהלוואות ניתנות גם ל, כמו כן. אתיופיה

  

על אף שלקרן אין הגדרה ברורה , עסקים קטנים בלבד מוענקות לההלוואות, בנוסף

  .של גודל העסק אשר רשאי להגיש בקשה להלוואה

  

  סכום ההלוואה

  . אלף דולר35 גובה ההלוואה המקסימלי הנו

  

  תנאי החזר ההלוואה

תקופת גרייס של בין חצי ניתנת , מתוכם.  חודשים60תקופת החזר ההלוואה היא 

  .3.2%ה ניתנת בריבית של בסביבות ההלווא. שנה לשנה

  

  ערבויות

 הנדרשות על ידי  מהערבויות70% -כהסוכנות היהודית מעמידה לרשות הלווה 

  .הבנק

  

  פניה לקבלת הלוואה

  .י האזוריים"ניתן לפנות לקבלת הלוואה רק באמצעות סניפי מט

  

  י"קרן קט 

  מטרת הקרן
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סקים חדשים או הרחבת ההלוואות הניתנות על ידי הקרן מיועדות להקמה של ע

  .עסקים קיימים

  

  קריטריונים לקבלת הלוואה

, בנוסף.  עובדים100 - מתחת לרשאים לקבל הלוואה חברות ועסקים המעסיקים 

חברות ועסקים הפועלים בירושלים ובאזור מטה הקרן מעניקה הלוואות רק ל

  ".ירוקהקו ה"הקרן אינה מעניקה הלוואות לעסקים הפועלים מחוץ לתחומי . יהודה

  

  סכום ההלוואה

  . אלף דולר75סכום ההלוואה המקסימלי המוענק על ידי הקרן הנו 

  

  ריבית

  .3.3%+ צמודות מדד הקרן מעניקה הלוואות 

  

  תקופת ההלוואה

קיימת תקופת גרייס , בנוסף.  שנים6 - ל2תקופה של בין החזר ההלוואה נפרס על 

  . חודשים6 עד 3 - של  כ

  

  בטחונות

 מהבטחונות 50% עד 30% הלוואה מהקרן נדרש להעמיד בעל עסק המקבל

  .ייתרת הבטחונות מסופקות על ידי הסוכנות היהודית. הנדרשים

  

  פניה לקבלת הלוואה

, או ישירות למחוז מרכז של הסוכנות, י בירושלים"ניתן לפנות לקרן דרך סניף מט

  .7453532-03: בטלפון

  

  קרן נס 

  מטרת הקרן

הקרן מופעלת . וכן סיוע בנושא של הון חוזר, סקיםסיוע להקמה ולהרחבה של ע

  .במחוז דרום של הסוכנות

  קריטריונים לקבלת הלוואה

למעט כאלה הפועלים , באזור הדרוםרשאים לקבל הלוואה עסקים הפועלים 

אין לקרן קריטריונים ברורים באשר . באילת ובבאר שבע, במרחבים, באופקים
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ת נמסר כי ההלוואות מוענקות בעיקר אך מגורמים בסוכנו, לגודלו של העסק

  .לעסקים קטנים

  

  סכום ההלוואה

גורמים בהנהלת הסוכנות .  אלף דולר50עד הקרן מעניקה הלוואות בסכום של 

  . אלף דולר75כי במקרים חריגים תיתכן הלוואה בגובה עד , עם זאת, מציינים

  

  ריבית

כי הריבית על מגורמים בסוכנות נמסר , כמו כן. ההלוואה הנה צמודת מדד

עומדת נכון לזמן כתיבת עבודה זו , עם זאת. ההלוואה משתנה בתדירות גבוהה

  .3.3% -הריבית בקרן על כ

  

  תנאי החזר

כאשר מתוכן תינתן תקופת גרייס של עד ,  שנים6תקופת החזר ההלוואה היא עד 

  .שנה

  

  ערבויות

הנדרשות על מהיקף הערבויות  70%עד הסוכנות היהודית מעמידה לרשות הלווה 

  ידי הבנק לקבלת ההלוואה

  

  פניה לקרן

י באזור הדרום או דרך מחוז הדרום של "הפניה לקרן היא באמצעות סניפי מט

  .6295511-08: בטלפון, הסוכנות

  

  קרן רמת נגב 

  מטרת הקרן

הקרן מופעלת . וכן סיוע בנושא של הון חוזר, סיוע להקמה ולהרחבה של עסקים

  .במחוז דרום של הסוכנות

  

  קריטריונים לקבלת הלוואה

אין לקרן קריטריונים ברורים . העסק נדרש לפעול באזור המועצה האזורית רמת נגב

אך מגורמים בסוכנות נמסר כי ההלוואות מוענקות בעיקר , באשר לגודלו של העסק
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תינתן עדיפות מסוימת לנשים ולעולים , פי מידע שאספנו-על, בנוסף. לעסקים קטנים

  .חדשים

  

  ההלוואהסכום 

  . אלף דולר75סכום ההלוואה המקסימלי של הקרן עומד על 

  

  תקופת החזר

  . תקופת גרייס1מתוכן עד שנה ,  שנים6ההלוואה נפרסת על פני 

  

  ערבויות

מהיקף הערבויות הנדרשות על  70%עד הסוכנות היהודית מעמידה לרשות הלווה 

  ידי הבנק לקבלת ההלוואה

  

  פניה לקרן

י באזור הדרום או דרך מחוז הדרום של "מצעות סניפי מטהפניה לקרן היא בא

  .6295511-08: בטלפון, הסוכנות
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  האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית

  פרטי זיהוי

  יונה כהן: שם מנהלת •
  .91041, ירושלים, 4579. ד.ת, 64רחוב עזה : כתובת •
  .5630248-02: טלפון •
  

  מטרת ההלוואה

, טנים למטרה של הקמת עסקים חדשיםהאגודה מעניקה הלוואות לעסקים ק

  .הון חוזראו לסיוע בנושא של , פיתוח עסק קיים

  

  קריטריונים לקבלת ההלוואה

 100 -במידה ומחזורו החודשי קטן מהוא רשאי לקבל הלוואה , במידה והעסק קיים

בעל העסק נדרש , במידה וההלוואה היא עבור פיתוח או הרחבת העסק. אלף שקלים

  .עסקית המתארת את הפיתוח או ההרחבה הנדוניםלהציג תוכנית 

  

  סכום ההלוואה

למטרת פיתוח  אלף שקלים 67.5 -האגודה מעניקה הלוואות בסכום של עד כ

  .לטובת סיוע בהון חוזר אלף שקלים 45ובסכום מקסימלי של , והרחבת העסק

  

  תנאי החזר

לומים  תש30 - בההחזר מתבצע . ללא ריבית וללא הצמדהתשלומי ההחזר הנם 

  .ללא תקופת גרייס, חודשיים

  

  ערבים

מחצית להלוואה בגובה .  ערבים4מלא הסכום המקסימלי דרושים להלוואה של 

 שקלים 3,000הערבים נדרשים להרוויח משכורת של .  ערבים3מהסכום לדרושים 

  .בחודש לכל הפחות ולהיות בעלי וותק של שנה לפחות במקום עבודתם

  

  פניה לקבלת הלוואה

עסקים חדשים יפנו לקרן דרך גורמים . קיים רשאי לפנות ישירות לאגודהעסק 

 .י"כלכלן או משרדי מט, ח" רו-כגון , מקצועיים שונים
  

  פ.י.קרן ק
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  פרטי זיהוי

  משה ביבי: מנהל הקרן •

  ירושלים, 8שמאי : כתובת •

  6254491-02: טלפון •
  

  מטרות ההלוואה

תפעול שוטף של עסקים לסיוע בהקמה ובפ מיועדות .י.ההלוואות של קרן ק

 .ההלוואות אינן מיועדות עבור עזרה בנושא של הון חוזר. חדשים
  

  סכום ההלוואה

  . אלף דולר25הקרן מעניקה הלוואות בסכום של עד 

  

  מי זכאי לקבל הלוואה

ההלוואה ניתנת , בנוסף.  עסקים הפועלים לא יותר משנתייםרשאים לקבל הלוואה 

לקרן אין הגדרות בדבר גודל . או עולים חדשים, ארק לבעלי עסקים אשר שרתו בצב

אך משיחה עם גורמים בקרן עולה כי הם נוהגים לעבוד עם עסקים קטנים , העסק

  .בלבד

  

  תנאי ההלוואה

תקופת ההחזר ותקופת גרייס . והיא ניתנת ללא ריבית, צמודת דולרההלוואה היא 

 בהתאם להחלטת הנהלת ,והם נקבעים באופן פרטני עבור כל הלוואה, אינם קבועים

  .הקרן

  

  הפניה לקרן

הקרן עובדת עם . י בלבד"דרך סניפי מטהפניה לקבלת הלוואה מהקרן מתבצעת 

  .ירושלים ראשון לציון ועוד, כדוגמת תל אביב, י למעט מספר סניפים"רוב סניפי מט
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  קרן הגליל

  פרטי זיהוי

  מנחם זילברקלנג: מנהל הקרן •
  2364423-052: טלפון •
  ין משרדים קבועיםלקרן א •
  

  מטרת הקרן

ומטרתה לסייע בהגדלת מספר , הקרן מיועדת לסיוע לעסקים הפועלים באזור הגליל

  .הקרן אינה מעניקה הלוואות לסיוע בנוגע להון חוזר. מקומות העבודה באזור זה

  

  קריטריונים לקבלת הלוואה

ן הגדרות אין לקר. באזור הגליל בלבדהקרן מעניקה הלוואות לעסקים הפועלים 

אך בהנהלת הקרן מציינים כי ההלוואות , פורמליות בנוגע לגודלו של העסק

  .מוענקות רק לעסקים קטנים

  

  סכום ההלוואה

  . אלף דולר40הלוואת הקרן הנה בסכום של עד 

  

  תנאי החזר

, בהנהלת הקרן מציינים. ללא תקופת גרייס,  שנים4עד תקופת החזר ההלוואה הנה 

ההלוואה היא . ניתן יהיה לקבל מספר תשלומים קטניםכי במקרים מסוימים 

  .צמודת דולר וללא ריבית

  

  ערבים

תלוי בסכום ההלוואה ובאיתנות הפיננסית ,  ערבים4 עד 2לקבלת הלוואה דרושים 

  .של הערבים

  

  פניה לקבלת הלוואה

י "לפי הטלפון המצורף או דרך משרדי מט, ניתן לפנות ישירות למנהל הקרן

  .ן הארץהפועלים בצפו

  

  

  קרן בוסטון
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  מטרת ההלוואה

וכן סיוע בנושא של הון , הקמת עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימיםסיוע ב

  .חוזר

  

  סכום ההלוואה

  . אלף דולר15היקף ההלוואה המקסימלי הנו 

  

  תנאי החזר ההלוואה

, בנוסף.  חודשים של גרייס3מתוכן יתכנו ,  שנים3תקופת החזר ההלוואה הנה עד 

  .1%צמודת דולר בריבית שנתית של ואה היא ההלו

  

  קריטריונים לקבלת הלוואה

אין לקרן הגדרות . עסקים הפועלים בחיפה וסביבתההלוואות הקרן מיועדות ל

אך מבירור שביצענו עולה כי ההלוואות , פורמליות המתייחסות לגודל העסק

  .מוענקות בדרך כלל לעסקים הפועלים בהיקף מצומצם בלבד

  

  ערבים

  .שני ערביםצורך קבל ההלוואה נדרשים ל

  

  יצירת קשר

  .8531439-04בטלפון , י חיפה"מטניתן ליצור קשר בנוגע להלוואה עם משרדי 
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  קרן שטייפמן

  כללי

הקרן . קרן זו הנה אחת הקרנות הקטנות הפועלות בתחום העסקים הקטנים

נציין כי , נוסףב. ולא רק לחברות ועסקים, מעניקה הלוואות גם לאזרחים פרטיים

י "והיא מופעלת על ידי משפחת התורמים וצוות מט, הקרן אינה ישות משפטית

  .ירושלים

  

  סכום ההלוואה

  . דולר5,000עד הקרן מעניקה הלוואות בסכום של 

  

  ריבית

  .0.5%+ פריים הריבית על הלוואות הקרן הנה 

  

  תקופת החזר

ופת גרייס נדונות כל אחת בקשות לתק.  שנים3תקופה של ההלוואה נפרסת על פני 

  .לגופה מול הנהלת הקרן

  

  ערבות

  .לקבלת הלוואה על ידי הקרן נדרשים שני ערבים

  

  יצירת קשר

  .23-20-23-800-1: בטלפון, י ירושלים"לקבלת הלוואה מהקרן ניתן לפנות למט
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  קרן אוריון

  כללי

התורמים והיא מופעלת על ידי , קרן זו הנה קטנה ביותר, בדומה לקרן שטייפמן

  .י ירושלים"וצוות מט

  

  סכום ההלוואה

  . דולר5,000עד הקרן מעניקה הלוואות בסכום של 

  

  קריטריונים לקבלת הלוואה

  .אזור ירושליםרשאי לקבל הלוואה כל בעל עסק הפועל ב

  

  ריבית

  .ריבית השוקהריבית על הלוואות הקרן הנה 

  

  תקופת החזר

 3עם תקופת גרייס אפשרית של עד , תקופה של שנתייםההלוואה נפרסת על פני 

  .חודשים

  

  ערבות

בהתאם לגובה , ערב אחד או שני ערביםלקבלת הלוואה על ידי הקרן נדרשים 

  .ההלוואה ואיכות הערבים

  

  יצירת קשר

  .23-20-23-800-1: בטלפון, י ירושלים"לקבלת הלוואה מהקרן ניתן לפנות למט
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   הקרן לעולה העצמאי-פרק ה 
  

  כללי

מטרת הקרן הנה . קרן ממשלתית המנוהלת על ידי משרד הקליטהזו הנה קרן 

הענקת הלוואות לצורך הקמת עסקים חדשים או הרחבת עסקים קיימים עבור 

  .עולים חדשים

  

  יצירת קשר

  :קיימות שתי דרכים ליצירת קשר עם הקרן

  .6214523-02בטלפון , באמצעות משרד הקליטה .1

 י האזוריים"באמצעות סניפי מט .2
  

  כום ההלוואהס

  .שקלים אלף 35הקרן מעניקה הלוואות בסכום מקסימלי של 

  

  ריבית

קיים , כמו כן. 2%+ צמוד מדד ההלוואות המוענקות על ידי הקרן הנן במסלול 

  .4%מסלול צמוד לדולר בריבית של 

  

  תקופת ההלוואה

מתוכן שנה אחת בה התשלום הנו הריבית ,  שנים6תקופת החזר ההלוואה הנה 

  .בלבד

  

  קריטריונים לקבלת הלוואה

  :בין הקריטריונים העיקריים לקבלת הלוואה

  ) שנים15 - לגבי עולים מאתיופיה ( שנים 10 - עולים הנמצאים בארץ לא יותר מ •

  תושבים חוזרים הנמצאים בארץ לא יותר משנתיים •

  60 - ל21גיל בעל העסק הנו בין  •

  14בעלי עסקים אשר עלו ארצה כשהיו מעל גיל  •

  

   לבני זוגהלוואה
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 מסכום ההלוואה 150%הלוואה בגובה באפשרותם של בני זוג לקבל מהקרן 

 2/3, במקרה כגון זה. במידה ושני בני הזוג מנהלים עסקים נפרדים, המקסימלי

  . מהסכום יוענק לעסק של בן הזוג השני1/3אילו , מהסכום יוענק לאחד העסקים

  

  ערבים

.  ערבים3נדרשים ,  אלף שקלים35 -  ל18במידה וההלוואה היא בגובה של בין 

  . ערבים2נדרשים ,  אלף שקלים18במידה וההלוואה היא בגובה של עד 

  

  מענק

. שקלים בחזרה כמענק3,000בעל העסק מקבל ,  שנים לאחר מימוש ההלוואה3
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   קרנות הון סיכון-פרק ו 
  

ון קרנות ההון סיכ. בארץ פועלים מספר רב של בתי השקעה וקרנות הון סיכון

אשר הנן בעלות פוטנציאל , בעיקר בתחום הטכנולוגי, נוהגות לאתר יוזמות עסקיות

והן בהתייחס ליכולתן להגיע , הן ברמה השיווקית, הן ברמה התפעולית, עסקי

הקרנות מבצעות השקעה ראשונית ביוזמות העסקיות . לשווקים במדינות אחרות

ת העסק הצעיר עד אשר הוא וברוב המקרים ממשיכות ומלוות א, הנבחרות על ידן

  .מגיע למצב של רווחיות

  

גופי ההשקעה השונים נוהגים במקרים רבים להשקיע גם , לצד ההשקעה הכספית

, השקעה זו יכולה לבוא לידי ביטוי במספר צורות. בהון האנושי של העסק הצעיר

השתתפות בקבלת ההחלטות של ,  הטמעה של טכניקות ניהול אפקטיביות-כגון 

  .'וכיוב,  העסקהנהלת

  

בין הקריטריונים העיקריים אשר משמשים את גופי ההשקעה בבחירת המיזמים 

יתרון ה, מידת המקצועיות של הצוות הניהולי של החברה :בהם הם משקיעים

  . אשר החברה מציגה וקיומה של תוכנית עסקית מפורטתטכנולוגיה

  

בהתאם , פני מספר שניםהיקף ההשקעה של גופי ההון סיכון בארץ יכול להיפרס על 

הגופים השונים נמדדים , עם זאת. ידי קרן ההשקעה- לסוג הליווי אשר מוענק על

בסקירה זו .  אשר מוענקת על ידםההשקעה הראשוניתבעיקר על סמך היקף 

אלא אם כן צוין , נתייחס להשקעות הראשוניות של חברות ההשקעה וההון סיכון

  .אחרת
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  :ולטות הפועלות בישראלקרנות הון סיכון ב

TEUZA - A FAIRCHILD 
TECHNOLOGY VENTURE LTD 

 

 7-003675-52 .פ.ח
 32960, חיפה, 49ההסתדרות  כתובת

 8720173-04  טלפון
 8729393-04  פקס

 TEUZA@TEUZAFUND.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.TEUZAFUND.COM  אתר אינטרנט

יתר מכשור רפואי ובין ה, כל תחומי ההייטק  תחומי התעניינות
  ומוליכים למחצה

 SEEDבדרך כלל   שלב השקעה
 אין היקף קבוע  היקף השקעה

 אבי קרבס  מנהלים

 

THE CHALLENGE FUND - 
ETGAR II L.P 

 

 6-020330-53 .פ.ח
 67134, תל אביב, בית רובינשטיין, 20לינקולן  כתובת

 5628555-03  טלפון
 5621999-03  פקס

 ETGAR@CHALLENGE.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.CHALLENGE.CO.IL  אתר אינטרנט

 טק-כל תחומי ההיי  תחומי התעניינות
 עסק קיים ופעיל עם מוצר מוכר  שלב השקעה

  מיליון דולר4 עד 3  היקף השקעה
דורון , יוסי דניצקי, עומרי רוטמן, ארז לורבר  מנהלים

 חנובר'יוסף צ, יוסי פסטל, חנובר'תמר צ, פת
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VERTEX MANAGEMENT (III) LTD   

 5-238096-51 .פ.ח
 56518, סביון, 1השיקמה  כתובת

 7378888-03  טלפון
 7378889-03  פקס

 CONTACT@VERTEXVC.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.VERTEXVC.COM  אתר אינטרנט

  INFORMATION NETWORKING, טלקומוניקציה  תחומי התעניינות

  EARLY STAGE  שלב השקעה

   מיליון דולר5 -  ל3בין    השקעההיקף

 רוב גיניסה, משה שחף, יורם אורון  מנהלים
  

  

  מ"אוריון יועצי הון סיכון בע. ג .י.א

 1-276962-51 .פ.ח
 96951, ירושלים, 98בניין , גן טכנולוגי כתובת

 6490746-02  טלפון
 6490741-02  פקס

 ORION@ORION.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.ORION.CO.IL  אתר אינטרנט

  אינטרנט, IT  תחומי התעניינות

 משתנה  שלב השקעה
  מיליון דולר5 -  ל2בין   היקף השקעה

 איילת אורון, אייל לוי, גרי ליבלר  מנהלים
  

  מבוססים על פרסומי החברה" ג אוריון.י.א"פרטי : הערה
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   מ"אוורגרין ניהול בע

 0-283576-51 .פ.ח
 65224, יבתל אב, 96רוטשילד  כתובת

 7108282-03  טלפון
 7108210-03  פקס

 INFO@EVERGREEN.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.EVERGREEN.CO.IL  אתר אינטרנט

  תוכנה ומדעי החיים, תקשורת  תחומי התעניינות

 EARLY STAGE  שלב השקעה
  מיליון דולר10 -  ל1בין   היקף השקעה

 בועז דינטי, ארז שחר  מנהלים
  

   מ"טק בע- ייאחים עופר ה

 4-246087-51 .פ.ח
 תל אביב, 40איינשטיין  כתובת

 7456000-03  טלפון
 7604355-03  פקס

 MEITALB@OFERHITECH.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.OFERHITECH.COM  אתר אינטרנט

, טלקומוניקציה, מכשור רפואי, ביוטכנולוגיה  תחומי התעניינות
  תכנה, אלקטרוניקה-מיקרו

  עד ציבוריתSEED  שלב השקעה

 משתנה  היקף השקעה
 שמוליק ארן, ליהו אביטוב, יואב דופלט  מנהלים
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) ישראל(ורס 'אייפקס פרטנרס ונצ
  מ"בע

 

 8-271254-51 .פ.ח
 46120, הרצליה, 2משכית  כתובת

 9586330-09  טלפון
 9588366-09  פקס

 INFO@APAX.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.APAX.COM  אתר אינטרנט

  HOMELAND SECURITY, טלקום, IT, רפואה  תחומי התעניינות

 LATE VENTURE, GROUTH ,BUY OUT  שלב השקעה

 אין סכום מינימום.  מיליון יורו10לפחות   היקף השקעה
 פנחס בוכריס, גל חיות, עמוס גורן, שחי גרליץ  מנהלים

  

ור קפיטל 'אינפיניטי ישראל וונצ
  מ"מנט בע'מנג

 

 9-253023-51 .פ.ח

 61581, תל אביב, 42קומה , מרכז עזריאלי כתובת
 6075456-03  טלפון

 6075455-03  פקס
 INFO@INFINITY-VC.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.INFINITY-VC.COM  אתר אינטרנט

טכנולוגיות , מדעי החיים, תקשורת, IT  תחומי התעניינות
  אינטרנט, תעשייתיות

  LATE STAGE עד SEED  שלב השקעה

   מיליון דולר5עד   היקף השקעה

. מרשל ד, אבישי זילברשץ, אור- אמיר גל  מנהלים
  קנט רינד , ר דניאל ברנע"ד, בטלר
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   מ"ארבע חברה למימון בע

 9-077379-51 .פ.ח
 64927, תל אביב, 35שאול המלך  כתובת

 6964420-03  טלפון
 6950029-03  פקס

 ARBAFIN@ARBAFIN.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.ARBAFIN.COM  אתר אינטרנט

  אינטרנט, IT, תקשורת  תחומי התעניינות

 EARLY STAGE - וSEED  שלב השקעה

   מיליון דולר1 - ל0.5בין   היקף השקעה

 ניר אלפרין, דניאל פורמן  מנהלים
  

   מ"מ קפיטל יועצים בע.ר.ב

 5-299160-51 .פ.ח
 46725, הרצליה, 11המנופים  כתובת

 9549555-09  טלפון
 9549557-09  פקס

 INFO@BRM.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.BRM.COM  אתר אינטרנט

  רכיבים, תקשורת, תוכנה  תחומי התעניינות

 EARLY STAGE -  וSEED  שלב השקעה

  -  היקף השקעה

 רלי פדרמן'צ, מנשה עזרא, אלי ברקת  מנהלים
  

  מבוססים על פרסומי החברה" מ קפיטל.ר.ב"פרטי : הערה
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   מ"מרק ישראל הון סיכון בע'בנצ

 5-304393-51 .פ.ח
 46725, הרצליה, 9המנופים  כתובת

 9617600-09  טלפון
 9617601-09  פקס

 INFORMATIONIL@BENCHMARK.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.BENCHMARK.COM  אתר אינטרנט

, תקשורת, ENTERPRISE SOFTWARE  תחומי התעניינות
SECURITY ,מיחשוב נייד,  למחצהמוליכים ,

וכן , אינטרנט, שירותים פיננסיים
CONSUMER SERVICES.  

 EARLY STAGE  שלב השקעה
   מיליון דולר5 - ל0.5בין   היקף השקעה

מייקל , נחמן שלף, ארד נווה, מרק קרמר  מנהלים
 אייזנברג

  

   .מ. שIIIר פאנד 'גיזה וונצ

 9-020307-55 .פ.ח
 69102, ביבתל א, 40איינשטיין  כתובת

 6402318-03  טלפון
 6402319-03  פקס

 ESOREF@GIZAVC.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.GIZAVC.COM  אתר אינטרנט

, IT ,ENTERPRISE SOFTWARE, תקשורת  תחומי התעניינות
  מדעי החיים

 EARLY STAGE  שלב השקעה

כולל ,  מיליון דולר7 -  אלף דולר ל300בין   היקף השקעה
  השקעה הראשוניתהשקעות שמעבר ל

אבי , עזר צורף, צבי שכטר, זאב הולצמן  מנהלים
אורי , אורי ישראלי, שוקי ארליך, מולכו

 קירשנר
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   מ"פי נכסים בע.וי.יי'ג

 1-263101-51 .פ.ח
 90804, ירושלים, 1בניין , הגן הטכנולוגי כתובת

 6409000-02  טלפון
 6409001-02  פקס

 אין  דואר אלקטרוני

 WWW.JVPVC.COM  טרנטאתר אינ

מוליכים , ENTERPRISE SOFTWARE  תחומי התעניינות
, תקשורת ניידת, תקשורת, למחצה

  חומרים, טכנולוגיות מדיה
 EARLY STAGE  שלב השקעה
  משתנה  היקף השקעה

אלון , לורל בוודן, גלן שוובר, אראל מרגלית  מנהלים
, הירושי איקגאיה, טל לב, אדם פישר, בלוך

 לינונג לי, רפי קסטן, אלכס אוט, סחיים קופנ
  

   מ" בעIVמיני קרנות ישראליות 'ג

 4-356486-54 .פ.ח

 46725, הרצליה, 9המנופים  כתובת
 9719111-09  טלפון

 9584842-09  פקס
 INFO@GEMINI.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.GEMINI.CO.IL  אתר אינטרנט

 ENTERPRISE, מוליכים למחצה, IT  תחומי התעניינות
SOFTWARE ,STORAGE ,תקשורת  

 EARLY STAGE עד SEED  שלב השקעה

  לא פחות מחצי מיליון דולר  היקף השקעה

עדי , ליאור ברגר, יוסי סלע, אד מלבסקי  מנהלים
, דוד כהן, אבי חסון, טלי אבן, מינץ- פונדק

 כרמל סופר
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   מ.ש) ישראל (IIנסיס פרטנרס 'ג

 0-020899-53 .פ.ח
 46725, הרצליה, 11ופים המנ כתובת

 9729000-09  טלפון
 9729001-09  פקס

 OFFICE@GENESISVP.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.GENESISVP.COM  אתר אינטרנט

  IT  תחומי התעניינות

 EARLY STAGE  שלב השקעה

   מיליון דולר10 - ל1.5בין   היקף השקעה

, ירון פולק, יאיר שוהם, איל קישון, אדי שליו  מנהלים
 מרק זירינג, גרי גנות, רון יכיני

  

   מ"רס בע'רוזלם גלובל וונצ'ג

 1-267496-51 .פ.ח
 96951, ירושלים, 98בניין , הגן הטכנולוגי כתובת

 6490750-02  טלפון
 6490740-02  פקס

 INFO@JGV.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.JGV.COM  אתר אינטרנט

  מדעי החיים, IT, תקשורת  תחומי התעניינות

 SEEDבדרך כלל   לב השקעהש

   מיליון דולר4 -  ל1בין   היקף השקעה

רוברט , ר יוסף לינד"ד, ר שלמה קאליש"ד  מנהלים
רענן , יונתן אדרת, ר דליה מגידו"ד, סיטרון
 גרובמן
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   אל אל סי, ורס 'דינלי ונת

 7-001766-56 .פ.ח
 46785, הרצליה, 22בן גוריות  כתובת

 9511990-09  טלפון
 9511992-09  פקס

 INFO@DENALIVC.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.DENALIVC.COM  אתר אינטרנט

  רפואה  תחומי התעניינות

  EARLY STAGE עד SEED  שלב השקעה

   מיליון דולר1 - ל0.5בין   היקף השקעה

 נועם קארסטד  מנהלים
    

   מ"ורס בע'דלתא ונצ

 2-269584-51 .פ.ח
  46766, צליההר, 85מדינת היהודים  כתובת

 9517755-09  טלפון
 9517799-09  פקס

 INFO@DELTA-VENTURES.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.DLTA-VENTURES.COM  אתר אינטרנט

  מכשור רפואי, חומרה, תוכנה, IT  תחומי התעניינות

  SEED  שלב השקעה

   מיליון דולר3 -  ל1בין   היקף השקעה

 עופר טימור, בן הראל, ייס'מרק צ  מנהלים
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    קרן הון סיכון- וולדן 

 7-754111-55 .פ.ח
  46766, הרצליה, 85מדינת היהודים  כתובת

 9618000-09  טלפון
  9513461-09  פקס

 OFFICE@WALDEN.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.WALDEN.CO.IL  אתר אינטרנט

, ENTERPRISE SOFTWARE ,E-COMMERCE  תחומי התעניינות
  טרנטיתתשתית אינ, תקשורת

  EARLY STAGEעד  PRE SEED  שלב השקעה

   מיליון דולר5 -  ל1בין   היקף השקעה

נוגה קאפ, מוטי בן אריה, אייל קפלן, רוני חפץ  מנהלים

  

   ר פרטנרס'וריטס ונצ

 0-019296-54 .פ.ח
  46766, הרצליה, 91מדינת היהודים  כתובת

 9561621-09  טלפון
  9561619-09  פקס

 INFO@VERITASVC.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.VERITASVC.COM  אתר אינטרנט

  מכשור רפואי, תקשורת, תוכנה ארגונית  תחומי התעניינות

  PRE SEED - וSEED  שלב השקעה

   מיליון דולר1עד   היקף השקעה

לורס , גיל צפריר, רן מרום, ידין קאופמן  מנהלים
 אוליבייה
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   מ"יוזמה הון סיכון בע

 7-247636-51 .פ.ח
 69102, תל אביב, רמת אביב, 40איינשטיין  כתובת

 6437766-03  טלפון
 6437888-03  פקס

 MAIL@YOZMA.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.YOZMA.COM  אתר אינטרנט

מוליכים , תוכנה, תקשורת, מכשור רפואי  תחומי התעניינות
 למחצה

 SEED  שלב השקעה

  . מיליון דולר5 - ל0.5בין   היקף השקעה

 בועז גולדשמיט, יגאל ארליך, יואב סבה  מנהלים
  

   .מ.ש) ישראלים (2000יורופאנד 

 1-001874-55 .פ.ח
 63432, תל אביב, 87הירקון  כתובת

 5202447-03  טלפון
 5270041-03  פקס

 INFO@EUROFUND.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.EUROFUND.CO.IL  אתר אינטרנט

, IT, אלקטרוניקה-מיקרו, יהטלקומוניקצ  תחומי התעניינות
  אינטרנט

 EARLY STAGE  שלב השקעה

   מיליון דולר2 -  ל1בין   היקף השקעה

, רון חירם, הלחמי- אהרון בית, מיכאל פדרמן  מנהלים
 משה פרייס צביקה קרנר
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   מ"כור תעשיות בע

 3-001414-52 .פ.ח
 48091, ראש העין, 14המלאכה , פרק אפק כתובת

 9008410-03  טלפון
 9008334-03  פקס

 INFO@KOOR.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.KOOR.CO.IL  אתר אינטרנט

  מדעי החיים, תקשורת  תחומי התעניינות

. החברה לא משקיעה בחברות חדשות  שלב השקעה
השקעות החברה הן רק בפורטפוליו הנוכחי 

 .שלה
  -  היקף השקעה

 קי גורן'ג, פיונה דרמון  מנהלים
  

   מ"בע. סי.ויכרמל 

 4-285917-51 .פ.ח

 46725, הרצליה, 16אבא אבן  כתובת
 9720400-09  טלפון

  9720401-09  פקס

 CONTACTS@CARMELVENTURES.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.CARMELVENTURES.COM  אתר אינטרנט

  COMMUNICATION,  SOFTWARE  תחומי התעניינות

 LATE STAGE לפעמים, EARLY STAGEבעיקר   שלב השקעה

  משתנה  היקף השקעה

רינה , און-הראל בית, אבי זאבי, שלמה דברת  מנהלים
 אורי בנדורי, שיינסקי
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מופת קרן הטכנולוגיה לישראל 
  מ"בע

 

 1-003838-52 .פ.ח
 46722, הרצליה, 11גלגלי הפלדה  כתובת

 9561290-09  טלפון
 9561293-09  פקס

 ILANAME@MOFET.CO.IL  דואר אלקטרוני

 WWW.MOFET.CO.IL  אתר אינטרנט

  אבטחה באינטרנט, תוכנה, תקשורת  תחומי התעניינות

 לשלבים מאוחרים PRE SEEDבין   שלב השקעה

   מיליון דולר3 -בין כמה מאות אלפי דולרים ל  היקף השקעה

 מיקי ברנדט, דויד גולדשמיט  מנהלים
  

וואן קרן הון סיכון ' סטייג
  .מ.ש) אמ.סי.די(

 

 1-020797-55 .פ.ח
 , תל אביב, רמת החייל, 6הנחושת  כתובת

 6494000-03  טלפון
 6495000-03  פקס

 ST1@STAGEONEVC.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.STAGEONEVC.COM  אתר אינטרנט

  COMMUNICATION  תחומי התעניינות

 SEED  שלב השקעה

   מיליון דולר3 -  ל1בין   היקף השקעה

 יובל כהן, עשאדורם ג  מנהלים
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   מנט אסושיאטס'סיד מנג

 5-204223-51 .פ.ח
 93386, ירושלים, 2ביתר  כתובת

 5655111-02  טלפון
 5655122-02  פקס

 INFO@ISRAELSEED.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.ISRAELSEED.COM  אתר אינטרנט

, תשתית אינטרנט, תקשורת, מדעי החיים  תחומי התעניינות
ENTERPRISE SOFTWARE 

 החברה לא משקיעה כרגע בחברות חדשות  שלב השקעה
 החברה לא משקיעה כרגע בחברות חדשות  היקף השקעה

 ניל כהן, ונתן מדווד'ג  מנהלים
  

   מ"יעוץ כלכלי בע) ישראל(סידר 

 6-244469-51 .פ.ח

 46663, הרצליה, 9קרן היסוד  כתובת
 9577227-09  טלפון

 9577228-09  פקס
 INFO@CEDAR.CO.IL  רונידואר אלקט

 WWW.CEDAR.CO.IL  אתר אינטרנט

למעט התחום הרפואי , טק-כל תחומי ההי  תחומי התעניינות
  והביוטכנולוגי

 SEEDאו  PRE SEED  שלב השקעה

   מיליון דולר3 - אלף ל300בין   היקף השקעה

 גל ישראלי  מנהלים
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   מ"רס בע'פועלים ונצ

 6-082004-51 .פ.ח
 66883, תל אביב, 46רוטשילד  כתובת

 5675333-03  טלפון
 5675760-03  פקס

 INFO@POALIMCM.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.PCM.CO.IL  אתר אינטרנט

, אבטחה, תקשורת, מוליכים למחצה, IT  תחומי התעניינות

STORAGE  

 MATURE עד EARLY STAGE  שלב השקעה

   מיליון דולר5 -  ל2בין   היקף השקעה

 שירלי שפר, ערן גרשט  מנהלים
  

   מ.ש) ישראל(רס 'פורמולה ונצ

 0-001780-55 .פ.ח
 46722, הרצליה, 11גלגלי הפלדה  כתובת

 9601800-09  טלפון
 9601818-09  פקס

 STARTUP@FORMULAVENTURES.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.FORMULAVENTURES.COM  אתר אינטרנט

תשתית , ת נתוניםתקשור, טלקומוניקציה  תחומי התעניינות
, ENTERPRISE SOFTWARE, אינטרנט

STORAGE ,מוליכים למחצה.  
 ושלבים מתקדמים יותר EARLY STAGE  שלב השקעה

  לא קבוע  היקף השקעה

 בני מיידן, בסקי'ניר לינצ, שי בייליס  מנהלים
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מנט 'ר קפיטל מנג'פיטנגו ונצ
  מ"בע) ישראל(

 

 0-286773-51 .פ.ח
 46725, הרצליה, Bבניין , 11ם המנופי כתובת

 9718100-09  טלפון
 9718102-09  פקס

 PITANGO@PITANGO.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.PITANGO.COM  אתר אינטרנט

  ובפרט מכשור רפואי, טק-כל תחומי ההיי  תחומי התעניינות

 EXPANSIONעד  SEED  שלב השקעה

  משתנה  היקף השקעה

צחי , הרן מנקובסקיא, רמי קאליש, חמי פרס  מנהלים
 ברוס קרוקר, זאב בינמן, רמי ברכה, הילל

  

קומסור אינבסטמנט פונד אל די 
  סי

 

 7-001667-56 .פ.ח
 69710, תל אביב,  29הברזל  כתובת

 7655910-03  טלפון
 7655911-03  פקס

 אין  דואר אלקטרוני

 אין  אתר אינטרנט

  SW ,GAMES, מוליכים למחצה, תקשורת  תחומי התעניינות

 PUBLIC עד SEED  שלב השקעה

  -  היקף השקעה

נירית , רוויטל ראוכוורגר, זאב גילקיס  מנהלים
 טננבאום
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מנט 'ר מנג'ונצ.) ט.ק(קונקורד 
  מ"בע

 

 7-250412-51 .פ.ח
 46766, הרצליה, 85מדינת היהודים  כתובת

 9602020-09  טלפון
 9602022-09  פקס

 INFO@CONCORDVENTURES.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.CONCORDVNTURES.COM  אתר אינטרנט

ציוד , תשתית אינטרנט, תוכנה, תקשורת  תחומי התעניינות
  מוליכים למחצה, רפואי

אך רק ( LATE STAGE עד EARLY STAGE  שלב השקעה
 )פרטיות

   מיליון דולר5 - ל0.5בין   היקף השקעה

 שי ,יאיר ספראי, אבי דומושביצקי, מתי קרפ  מנהלים
 ירון רוזנבוים, שילר

  

   .מ.קטליסט השקעות ש

 4-001863-55 .פ.ח
 64731, תל אביב, 3דניאל פריש  כתובת

 6950666-03  טלפון
 6950222-03  פקס

 INFO@CATALYST-FUND.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.CATALYST-FUND.COM  אתר אינטרנט

ים מוליכ, ציוד רפואי, תקשורת, תוכנה  תחומי התעניינות
  למחצה

 עסקים בוגרים בלבד  שלב השקעה

   מיליון דולר3 -  ל1בין   היקף השקעה

 יאיר שמיר, אדי קוקרמן  מנהלים
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BDI מ"ביזנס דאטה ישראל בע  
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   מ" בעIIתמיר פישמן הון סיכון 

 0-210146-51 .פ.ח

 64739, תל אביב, 21הארבעה  כתובת
 6849421-03  טלפון

 6852460-03  פקס
 DANAP@TFVENTURES.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.TAMIRFISHMAN.COM  אתר אינטרנט

  מדעי החיים, IT, תקשורת  תחומי התעניינות

 SEED ,EARLY STAGE ,LATE STAGE  שלב השקעה

   מיליון דולר10 -  ל3בין   היקף השקעה

דני , אלדד תמיר, שי שאול, מייק אליאס  מנהלים
 משה לוין, בני זאבי, פישמן

  

   מ"תמר הון סיכון בע

 4-266278-51 .פ.ח
 46851, הרצליה, 50רמת ים  כתובת

 9543555-09  טלפון
 3543423-09  פקס

 INFO@TAMARVENTURES.COM  דואר אלקטרוני

 WWW.TAMARVENTURES.COM  אתר אינטרנט

  מוליכים למחצה, IT, תוכנה, תקשורת  תחומי התעניינות

 MATUREעד  SEED  שלב השקעה

החברה לא , ודהנכון לזמן כתיבת העב  היקף השקעה
  משקיעה בחברות חדשות

 תומס אונטרברג, זוהר גילון  מנהלים
  

  

  

  


