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מי ה� 
העסקי�  
הקטני�  
?והבינוניי�

זעיר

קט�

בינוני

עובדי� 5

₪' מ 2

עובדי� 20

₪' מ 20

עובדי� 100

₪' מ 100



העסקי� הקטני� והבינוניי�

מכלל העסקי� בישראל 99%•

מתוספת המשרות במשק 70%•

מכלל המועסקי� 60%•

מהתוצר העסקי 52%•



לקידו� עסקי� ויזמי� בישראל –מעו� 



יתרונות ויכולות " מעו�ה

 לאנשי חיבור

מנוסי� מקצוע

  מעמיקה הבנה

בעסקי�

  ע� הדוק קשר

  ממשלה משרדי

רלוונטיי�

  ע� הדוק קשר

  מימו� מקורות

 מגווני�

ת  התאמ

  השירותי� 

השטח  לצרכי



אישי "עסקי  ייעו% 
מ לשעה "מע+ ) 80שעות ייעו% בעלות סמלית של  450עד  

ומכירות שיווק●

  פיננסי ניהול●

כללי ניהול●

 ארגוני ייעו�●

ותפעול לוגיסטיקה●

מידע טכנולוגיות●

ייבוא/ייצוא●

הסביבה איכות●

ציבורי רכש●

תקינה●

ליווי להגשה למכרזי�●

תעשייתי עיצוב●

אנרגטית התייעלות●

עסקי� לרישוי לווי●

הקצאות קרקע, רשות החדשנות �לווי להגשות ולמיצוי זכויות ●



סיוע בגיוס מימו�  

פיתוח עסק קיי� והו� חוזר, מלווי� אות+ בתהלי+ הגשת בקשת מימו� להקמת עסק

מיפוי צרכי האשראי�

איתור מקורות מימו�  �

הכנת תכנית עסקית �

  בנקי�/ליווי לפגישות ע� נציגי קרנות�

מסלול ארו+, הקר� בערבות מדינה לחקלאי��



מאגר נתוני האשראי

בשלוש , נתוניואת ומרכז את תמונת האשראי המורחבת לאד� שכולל מאגר חדש �

.הפיננסי�ממרבית הגופי� , השני� האחרונות

מהבנק וחברות כרטיסי  שהתקבלו מסגרות האשראי , הלוואות "המידע במאגר �

וכ� הא� יש , )התשלומי�שמעיד על מוסר מה (היסטוריית התשלומי� , האשראי

)ע וכדומה"תיק ני, רכב, בית(מול ההלוואות ששועבדו אל נכסי� 

לקוח שמעוניי� לקבל הלוואה מגו� פיננסי יאשר לגו� המסוי� לקבל לגביו מידע  �

מהמאגר

דוח ריכוז נתוני� אחד בחינ�שנה כל לקוח זכאי לקבל בכל  –קבלת  דוח שנתי בחינ� �



הגדלת הפריו�
הבנייה והתיירות , המסחר, השירותי�, עבור ענפי התעשייה הקלאסית

עובדי�   100"11לעסקי� המעסיקי� 

הרכש , הלוגיסטיקה, בתהליכי שרשרת האספקה, התייעלות בניהול המשאבי� בעסק�

וניהול המלאי

. י מעצב תעשייתי "הגדלת האטרקטיביות של המוצרי� ע�

אבטחת  , תו ירוק, תו תק�(י ליווי לתקינה "הרחבת מאגר הלקוחות והגשה למכרזי� ע�

...)  'איכות הסביבה וכד, איכות

י מומחי� לחדשנות וסדנאות ליצירתיות  "פיתוח מוצרי� חדשי� ע�

הטמעת מערכת מידע לייעול תהליכי עבודה�



הפעלת מסלולי מאי% טכנולוגי

מסלולי מאי� במתחמי� בפריפריה בשיתו!   20הפעלת  

. הרשויות המקומיות

מעטפת כוללת לפיתוח  המטרה היא לתת ליזמי�

).STARTUP(המיז� לכדי חברת הזנק פעילה 

:הפעילות כוללת

סיוע ליזמי� להבשלת הרעיו, לכדי מיז� עסקי  •

סיוע בגיוס מימו, והשקעות למיזמי�•

Networkingסיוע ביצירת •



פורומי� לקידו� עסקי� ברשות מקומית

: מטרות

פיתוח הכלכלה המקומית וקידו� העסקי� הקטני� והבינוניי� ברשות מקומית�

להוות פלטפורמה לרשות ולבעלי העסקי� ליצרה ולפיתוח תכניות אסטרטגיות להצמחת �

העסקי� בשיתו! פעולה מלא ע� הרשות 

:אופ� ההפעלה

בעלי העסקי� ונציגי מעו! , הקמת פורו� בעלי עסקי� הכולל את נציגי הרשות�

מינוי מנחה מקצועי לפורו� וגיבוש תוכנית עבודה בשיתו! המשתתפי��

התייעצות ולימוד משות!, לצור9 חשיבה) בשנה 10�8(ז מפגשי� קבועי� "מיסוד לו�

הפקת תוצרי� ברמת תוכניות והצעות לרשות ולמעו! לצור9 קידו� העסקי� במרחב�

  



קידו� הזדמנויות לעסקי� באמצעות הרכש הציבורי 

רכש המתבצע על ידי משרדי ממשלה ויחידות סמ9 ממשלתיות והמחויב   "רכש ציבורי �

בחוק המכרזי�

או הוצאת  ) הלי9 ארו9 ומורכב(הוצאת מכרז  –הרכש הציבורי מתנהל בשני ערוצי� �

בקשה להצעות מחיר למספר ספקי� בתחו�

משמעותיות ויכול לשמש קרש מקפצה עבור  רכש ציבורי טומ� בחובו הזדמנויות עסקיות �

עסקי�

קטני� ובינוניי� ברכש ציבורי בישראל  היק� ההשתתפות של עסקי� למרות האמור �

�נמו9 ביחס למדינות הOECD



ליווי ומימו� הקמת חנויות סחר ברשת "מסחר מקוו� 

:  כלי הסיוע במסלול

הדרכה בתחו� הסחר באינטרנט  –סדנת מסחר מקוו� �

+  @  40(שעות בתערי! מסובסד  20עד   �ייעו% וליווי מקצועי �

ע� יוע� מומחה להכוונה וסיוע בהקמה ושיווק החנות  ) מ"מע

מהעלות ועד   50%בגובה של  –מענק להקמת חנות אינטרנטית �

@  5,000לתקרה של 

  50%בגובה של  –מענק לשיווק וקידו� החנות האינטרנטית �

@  5,000מהעלות ועד לתקרה של 



?שאלות



!!תודה רבה 


