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 קרן הממונפת הפעילות הבהרה לגבי שאלות תשובות ל


 מיזכאילקבלהלוואהבקרןהממונפת? .0

תשובה:

 לרבות עסקים בבעלותם אשר ,ללווים רק זה הסכם לפי הלוואות להעמיד יוכל הבנק

 עסקים

:הבאים התנאים בכל העומדים בסעיףבמטה( כהגדרתםאועסקקיים בהקמה

ה .א משרדעסק בנהלי כהגדרתם חוזר תושב או עולה שהינו לווה בבעלות נמצא

 הקליטה.

 כעוסק נרשם אשר עסק ,להלוואה הבקשה הגשת ליום נכון–"עסק בהקמה" .ב

 במשרדי העסק רישום מיום החל ,שנתיים עד ,כחברה או כשותפות או מורשה

הגשת שנתיים עד או/ו מ"מע  תשלוםל או מ"מע להחזר ראשונה בקשה מיום

תקופת .מביניהם המאוחר לפי מ"מע , פטור כעוסק שנרשם קיים עסק לעניין

הזכאותלענייןהגדרתעסקבהקמהתחלמיוםרישוםהעוסקפטורבמשרדימע"מ

 אובלבד.

 החל ברציפות הפועל עסק ,להלוואה הבקשה הגשת ליום נכון" קיים עסק

 שנתיים עד או/ו מ"מע רדיבמש העסק רישום מיום שניםארבע ועד משנתיים

 המאוחר לפי מ"מע לתשלום או מ"מעלהחזר ראשונה בקשה הגשת מיום

 הגדרת לעניין הזכאותתקופת ,פטור כעוסק שנרשם קיים עסק לעניין .מביניהם

 .בלבד מ"מע במשרדי הפטור העוסק רישום מיום תחל קיים עסק

 .בישראל המס רשויותל הוסדר שלא חוב כל אין עסק שבבעלותו ללווה או ,לעסק .ג

 או/ו מוגבל אינו המניות מבעלי מי של הפרטי חשבונו או/ו העסק של חשבונו .ד

 ,הבנק ידיעת למיטב ,כן כמו .ישנם באם הבנק אצל הקיימים בחשבונותמעוקל

ו אינו העסק  של בכתב הצהרה י"ועפ ,כלשהו אחר בבנק מעוקל או/מוגבל

 .להגבלה ועמדיםמ אינם חשבונותיואף ,העסק מטעם המורשים

 אינו העסק כי ,ד"עו י"ע מאושר ,העסק של החתימה ממורשי בכתב תצהיר קבלת .ה

 ואין נושים הסדר או/ו הליכים הקפאת או/ו פירוק או/ו נכסים כינוס מצויבהליך

 .כלשהם לפועל הוצאההליכי נגדו

 בכל אך ,מהקרן הבקשה הליך את להתחיל רשאי עסק יהיה לעיל 'ד סעיף אף על .ו

 .לעיל הנדרש האישור ללא ,אושרה אם גם ההלוואה את לקבל יוכללא קרהמ

 .הבנק אצל הקיימים הלווה בחשבונות פגום כחוב הוגדר אשר חוב קיים לא לעסק .ז

 י"ועפ ,כלשהו אחר בבנק כאמור חוב קיים לא לעסק ,הבנק ידיעת למיטב,כן כמו

 .אחרים בנקיםב כאמור חוב קיים לא ,העסק מטעם המורשיםשל בכתב הצהרה

 מן מאחת האחרונות בשנתיים הלוואה קיבלו לא שבבעלותו העסק או הלווה  .ח

 .ובינוניים קטנים לעסקים והקרן בינוניים לעסקים קרן :הבאותהקרנות

 בדיקה לצורך בנקאית סודיות על ויתור מכתב לבנק העביר הלוואה המבקש עסק .ט

 אינפורמציה כל ולקבלת יןתק באופן מנוהלים העסק חשבונות כי הגוףהמתאם של

 .הבקשה בחינתלצורך נדרשת





 .3 אישור מהווה הממונפת לקרן בעיד"ן זכאות אישור לקרןהאם העולה הגשת

 הממונפת?



תשובה:

הרכזותכולל ידי משמעבדיקהתבדיקתהזכאותהמתבצעתעל כלליתלקרן זכאותו

הקליטה.במשרדשנותהזכאותשבחוזרהינובמסגרתובאםהעולה/ת

 במע"מ הרישום מסמכי את בודקות אינן הלשכתיות היזמות עלרכזות חלה כן  ועל

ח' 1ב' ו 1שצוינו בסעיף  בקריטריוניםלוודא שהיזם עומד החובה המעלו"ת 

   .לעייל

 

 אישיתאולעסקכולו?היאלוואהההאםה .0



תשובה:אישית



–הלוואהאישיתוהבמידה .4 במידהוהיזםזקוק 031ליותרמ  אל' ניתןהאם₪,

 להגישובמקביללקרןנוספת?



תשובה:

להגישולקרנות להגישולשאינםקרנותהממשלהניתן קרןהיצואנים,קרן)לאניתן

(לעסקיםקטנים,קרןלעסקיםבינוניים

 

 עצמיהנדרש?ההוןהמהגובה .1



מטה.6ראהתוספתבסעיףמסכוםהלוואה31%תשובה:

 

היהדרישהלהוןעצמיהאםתו?האםקיימתאפשרותלבקשהלוואהרקלהוןחוזר .6

 במקרההזה?



: תשובה

.ניתןלבקשהלוואהרקלהוןחוזר

.הוןעצמי31%במקרהשהלוואהמיועדתלמטרותהקמהו/אוהרחבהשלעסקנדרש

 

 ערב?מההדרישותןמהבמידהוהעולהיחליטלהעמידערב, .7



לשיקולהבנקתשובה:

 

וה .8 בהמשך?במידה יתרה לקבל אפשרות קיימת האם חלקי, באופן אושרה הלוואה

 מתי?







תשובה:

שלחודשיםובכפוףלאישורמחודש6מינימוםניתןלהגישבקשהנוספתלאחרכן,

הגוףהמתאםוועדתהאשראי.

 

 ?דיסקונטתבוצעההלוואהילנתכסניףשלבנקמרבאיזהמיבוחר .9



תשובה:בנקמרכנתיל

 

 תהליךאישורההלוואה: .03

 שיועברלבנקלבדיקהראשונית??NOGO-GOופסשלטהאםיהיה -

תשובה:לא



 איךיהיההתהליךמהגשתבקשתההלוואה? -

+הליךאישורהלוואהנספחא'מצ"בתרשים–תשובה

 

 נימי??אםכן,בפ?חלטתהוועדההאםתהיהאפשרותלעררעלה -

נספחא'תרשיםמצ"בתשובה:כן,

 

 בנק?הוועדהאוה–מייחליטעלתקופתגרייס .00



תשובה:וועדתהאשראי

 

 .03 ההלוואה תקופת האם 6)  שנים( כוללת את בתוכה סגרייהתקופת לא? ם)אאו

 (שנים?1.1–החזרהתתקופאזי–חודשים6גרייסיהיההמחליטיםש



תשובה:

שנים.6הינההלוואהבכלמקרהכוללהגרייסתקופת

 

אחרשניתןלעסקשלמימוןבנקאיבקשהלוואהזאתלצורךהחלפתהאםאפשרל .00

 ?העולה



לאתשובה:

 

האםניתןלבקשבגינםאתההלוואה??-לגביהשקעותשכברבוצעובעסק .04

 ההלוואה??באיזהטווחזמןאחורהההשקעהתוכרלצרכיבקשת



במידהוקיימתהצדקה,נתוןלשיקולדעתהבודק..כןתשובה:

 

 האם קיימת הגבלת גיל?  .51





תשובה:

.ביוםהגשתהבקשה30-63יזמיםבגילאיבקרןהממונפתזכאיםלהלוואה-עולים

-תושביםחוזרים ביוםהגשת34-63זכאיםלהלוואהבקרןהממונפתיזמיםבגילאי

הבקשה.



לענייןסיועאחרביזמות:

 -עולים בגילאי עולים הלוואה(, )למעט בזכאות לסיוע הגשת07-63זכאים ביום

הבקשה.

-תושביםחוזרים תושביםחוזריםבגילאי ביוםהגשת34-63זכאיםלסיועביזמות,

הבקשה.

 

 ?והשניאינועולהעולה  דאחשותף: איך זה עובד במקרה של שותפות .51



:תשובה

.הלוואההינהאישיתלעולה



 מזומניםבלבד???מהם הביטחונות המקובלים ע"י הבנק .07



תשובה:

בהתאםלנהליםהמקובליםבבנקלרבותערבונותמכלסוגשהוא

 

 

031האםתושבחוזרזכאילקבלהלוואהשניה) .08 שניםמיום0נוספים(לאחר₪א'

 קבלתההלוואההראשונה?



תשובה:

תושבחוזרזכאילסיועביזמותרקלמשךשנתייםמיוםחזרתו.לא.

 

 

 מגובהההלוואהאומגובהההשקעה?31%האםנדרש .09



תשובה:

מגובהההלוואה.31%

 

 כיצד ניתן לקבל הלוואה במקרה של שותפות, כאשר רק אחד השותפים הנו עולה? .33

 

תשובה: 

 ש בקשת הלוואה. ההלוואה הנה אישית והשותף שהנו עולה זכאי להגי

 



 מהם הביטחונות המקובלים ע"י הבנק? פיקדון בלבד? .30



תשובה: 

 .הבנקרשאילקבלמהבנקביטחוןבהתאםלנהליםהמקובליםבבנק

 

יזם שקיבל בעבר הלוואה מהקרן התקציבית יכול להגיש כעת בקשה נוספת האם  .33

 לקרן הממונפת?



תשובה: 

בקרן ₪ א'  521 -כול לבקש השלמה לעולה שקיבל הלוואה מהקרן התקציבית י

הממונפת, ובתנאי שעומד בתנאי הזכאות בקרן הממונפת. אחד התנאים המרכזיים הנו 

 שנים כולל, מיום רישום העסק במשרדי מע"מ.  4 -שלא עברו יותר מ
 

 האם הכסף מתקבל בחשבון, או שמא מועבר ישירות לספקים?  .30



: תשובה

ק מרכנתיל.הכסף מתקבל בחשבון ההלוואה בבנ

 

 האם יזם שטרם רשם את העסק במשרדי מע"מ יוכל להגיש בקשה לקרן? .34



תשובה:

כן. לאחר אישור ועדת האשראי, ובטרם יממש את ההלוואה יידרש להציג תעודת 

עוסק מורשה.

 

 האם יש פורמט שונה לתוכנית עסקית לעסק בהקמה ולתוכנית של עסק קיים? .31

 

תשובה: 

 השיב על השאלות בפורמט בהתאם לרלוונטיות.  לא. הפורמט אחיד. יש ל

 

 

 האם שני עולים ששותפים בעסק יכולים לקבל הלוואה לכל אחד? .21

 

 תשובה: 

אם הם אינם קרובי משפחה ממדרגה ראשונה, כן. אם יש קרבה ראשונה, אחד יהיה 

% . 15 -% והשני ל51 -זכאי ל

 

ישה עם הבנק? בוועדת האם היועץ מלווה את היזם בפגישה עם הגוף המתאם? בפג .25

 אשראי?
 

תשובה: 



היועץ רשאי להשתתף בפגישה עם הגוף המתאם ועם הבנק.  היועץ אינו משתתף 

 בוועדת האשראי. 
 
 

 מהן הדרישות להוכחת הון עצמי בתוכנית להקמה או להשקעה בעסק? .22

 

תשובה: 

השקעה תעשה בדרך  הצגת חשבוניות או כנגד אישור רו"ח על העמדת הלוואת של

 בעלים נדחית לכל אורך חיי המבוקשת וזאת טרם העמדת ההלוואה. 



כאשראחדהשותפיםעולהחדשוהשנילא.האםהשותףשאינועולהחייבלהשקיע .22

 אותוסכוםששותפוהעולהמבקשבתורהלוואה?


תשובה: 

 לא.שותףשאינועולהאינומחוייבלהשקיעאותוסכוםשלהעולה.




וקרנות  IFLAותבקשותאשראישלעוליםלקרנותאחרות,כגוןהאםניתןלהפנ .05

 עותמימוןהתוכניתע"ימשרדהקליטה?הסוכנות,באמצ
 

תשובה: 

זכאות על שמוותר לכך מודע כי היזם של הצהרה לתוכנית לצרף נדרש אך כן,

 לתוכניתלמשךשנה.


רן ממשלתית אחרת מקרן ממונפת היזם יוכל לפנות לק מאשור הלוואה תוך כמה זמן .05

 כמו קרן לסיוע לעסקים קטנים?


תשובה: 

בתום פירעון ההלוואה בקרן הממונפת יוכל היזם לפנות לקרן ממשלתית נוספת.

 


 

 האםניתןלהכיןתוכניתעסקיתלפיתוחבסבסודהתוכניתע"ימשרדהקליטה? .02


תשובה: 

נתהתוכנית.נדרשלהגישבשקהמראשלגוףהמתאםולקבלאתאישורובטרםהכ


 : קיימתבאםהערה סתירה כלשהי מס' פומבי האמורבמכרז קרנות37/3303בין להקמתותפעול "מכרז

ליזמותעוליםותושביםחוזרים" האמורבמסמךיגברעל37/3303האמורבמכרזלביןהאמורבמסמךזה,

זה.


