
 כלי סיוע לעסקים
 הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

 ר ניר בן אהרון"ד
 המדיניות והקשרים הבין לאומיים, מנהל יחידת המחקר

 משרד הכלכלה והתעשייה, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים



 זעיר
 קטן

 בינוני

 עובדים 5
 ₪' מ 2

 

 עובדים 20
 ₪' מ 20

 

 עובדים 100
 ₪' מ 100

 

 מי הם העסקים  
 הקטנים  
 ?והבינוניים



 העסקים הקטנים והבינוניים

 מכלל העסקים בישראל 99%•

 מכלל המועסקים 60%•

 מהתוצר העסקי 52%•



 דוגמאות מהשנה האחרונה
 

 מ על בסיס מזומן"מעדיווח 
 הקלות בעיצומים כספיים

 קטניםהתאמת מכרזים לעסקים 
 פרסום מדדי ידידותיות לעסקים קטנים

 והבינונייםלחיזוק העסקים הקטנים ועדה 
 מידע ומחקר

 
 

 סביבה עסקית תומכת



 סיוע תוכניות –תחום המימון 

פיתוח מוצרים 
 עתירי עיצוב

קידום מחשוב 
 וחדשנות בתעשייה

הקרן להלוואות  
 בערבות מדינה

קרנות מימון  
 לצמיחה



2009 - 2015 

קידום  
המחשוב 
 בתעשייה

 )4.56הוראת מנכל (

 ח"מלש 100מחזור עד  קהל יעד

 מסורתית מעורבת, תעשייה מסורתית

היקף 
 הסיוע

 מסך ההוצאות המוכרות 50%

 ח"אלף ש 500עד 

הוצאות 
 מוכרות

 אוטומציה ובקרה, מערכות ממוחשבות בייצור

 שיווק ומכירות, מלאי וספקים, מחשוב מערך ניהול

 הטמעת טכנולוגיות חדשניות

 מרכיבים פיזיים   30%עד 



2009 - 2015 

פיתוח מוצרים  
 עתירי עיצוב

 )4.19הוראת מנכל (

 עובדים 100עסקים המעסיקים עד  קהל יעד

 מסורתית מעורבת, תעשייה מסורתית

היקף 
 מסך ההוצאות המוכרות 50% הסיוע

 ח"אלף ש 500עד 

הוצאות 
 מוכרות

 עלויות פיתוח המוצר

 תכנון הנדסי, מעצב תעשייתי

 ייצור מודלים ואב טיפוס

 )מהתכנית 10%עד (תקינה ופטנטים 



 הקרן  
 בערבות  
 המדינה

 



 היקפי הלוואות
 

 בקשות 700-כבכל חודש מוגשות 
 ₪מיליארד  2-כ: היקף הלוואות שנתי

 
 :היקף הלוואה ממוצע

 לעסקים קטנים₪  326,000
 לעסקים בינוניים₪ מיליון  2.5

 
 



 PEבאמצעות קרנות מימון 

קושי  /עסק משפחתי(שותפים לניהול  -
 )בניהול משותף

 השתתפות ברווחים לנצח -
 תשואות גבוהות במיוחד   -

 

 שירות חוב קיים -
 אובליגו גבוה -
 אשראי על בסיס תזרים מזומנים קיים -
 

 :קהל היעד 
 חברות בינוניות איכותיות עם פוטנציאל צמיחה 

 קרנות הון סיכון אשראי בנקאי



 מרכזי פיתוח עסקים  
 בפריסה ארצית



 מיפוי 
 עסקי

 
  25,000 -כ

 מיפויים בשנה 
 לאיתור צרכי  

 העסקים והיזמים  
 



 של מומחיםייעוץ 
 

 ייעוץ ארגוני  

 עיצוב תעשייתי

 תקינה

 חדשנות

 מידע מערכות

 תפעול

 ועוד

 הקמת עסק

 רישוי עסקים 

 פיננסי-כלכלי

 שיווק ומכירות

 מסחר מקוון

 ייבוא וייצוא

 ניהול לוגיסטי

 



אותך בתהליך הגשת  מלווים 
 בקשת מימון  

 

 פיתוח עסק קיים והון חוזר, עסקלהקמת 
 צרכי האשראימיפוי 

 איתור מקורות מימון  

 הכנת תכנית עסקית  

 בנקים  /ליווי לפגישות עם נציגי קרנות

 ליווי לגיוס מימון  



 קורסים והדרכות

 לשעת הדרכה ₪  20

 הארץשעות הדרכה ברחבי  15,500-כבוצעו  2017בשנת 

69% 

10% 

6% 
4% 

 שיווק דיגיטלי 2% 3% 3% 3%
 סחר בינלאומי

 ניהול כלכלי פיננסי

 נטוורקינג

 צילום ומכירות

 פרזנטציה עסקית

 ניהול משאבי אנוש

 אחר



 מסחר
 מקוון

 
 מענק  ₪  10,000

 להקמת חנות  
 אינטרנטית

 



 סביבה  
 עסקית

 סיוע במימון
 לעסק

 ליווי ייעוץ
 והדרכה

מה אפשר  
?לעשות  

1 2 3 4 

 לנומה היה 



 האתר 
 שלנו



תודה על 
 ההקשבה
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