פרויקט החונכות העסקית
תכנית החונכות העסקית המופעלת על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
הוקמה במסגרת פעילות המשרד לעידוד ולקידום מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל .מטרת התכנית לסייע
לעסקים הזעירים ,הקטנים והבינוניים בהתרחבות מבוקרת ובשיפור ביצועיהם ורמת רווחיותם באמצעות ייעוץ עסקי
לשיפור ניהולם ,הקניית כלים ניהוליים וליווי ביישומם.
היעוץ והליווי העסקי הינם פרטניים ואישיים.
במסגרתה של התכנית תוענק לעסק השתתפות במימון שעות הייעוץ בגובה של ) 75%יתרת המימון בגובה 25%
תמומן על ידי העסק( מעלות שעות הייעוץ בפועל )שעת יעוץ הינה  + ₪ 192מע"מ(.

.

התוכנית הנדונה מאפשרת יעוץ לעסק מעובד אחד ועד ל 100עובדים.
היעוץ ניתן ליועצים על פי רשימה המצויה במשרד התמת .קיימים במאגר יועצים המתמחים במשק החלב ,בהקמת
מחלבות ,רפתות וכד'.
לדוגמא-עסק המעסיק עד  4עובדים זכאים לד  30שעות יעוץ מסובסדות.
חשוב לציין שעד היום לא נהג משרד התמת לאשר חונכות בתחום החקלאי ,אולם לאחרונה שונתה המדיניות.
חב' אביב מפעילה מטעם משרד התמת את הפרויקט.
לפרטים ניתן לפנות לחב' אביב  03-9167070או במייל ישירות לניצן ארליך nitzan@aviv-ebc.co.il

קרן זרעים פיננסים מיסודה של תנועת המושבים.
תנועת המושבים וקרן קורת הקימו קרן הלוואות "זרעים פיננסים" לחברי מושבים בהיקף של  12.5מיליון שקל .הקרן
תעניק הלוואות בהיקף של עד  300אלף שקל באופן אישי לחברי מושבים במטרה לסייע להם בהקמה או שדרוג של
משקים חקלאיים ,תיירות כפרית ,רפתות ,משקי חלב ,מחלבות וכד' .ההלוואות תינתנה בריבית אטרקטיבית של עד
פריים  1.8% +ועם בטחונות מופחתים.
מזכ"ל תנועת המושבים )בעת הקמת הקרן( ,איתן בן דוד ,מסר שההחלטה על הקמת הקרן התקבלה מאחר והמחסור
במימון מהווה במקרים רבים אבן ריחיים על הפיתוח העסקי במושבים .חברי המושבים אינם יכולים להשתמש בבית או
בנחלה לצורך לקיחת משכנתא כל עוד לא הוסדר רישום הבעלות על ביתם ולכן חלקם אינו יכול לקחת הלוואה בבנק
בדרכים הרגילות.
בן דוד אמר שבעבר הארגונים והגופים המוסדיים העניקו הלוואות לחקלאים ,אולם בעקבות תהליכי ההפרטה ,המשבר
במושבים בשנות השמונים ויציאת חברי המושבים מעיסוק בחקלאות נפסקו ההלוואות .המימון הוא צורך הכרחי
להקמת עסק עצמאי ובכוונתנו לסייע בכך .כל עסק חקלאי ,תיירותי או אחר שמוקם במושבים משמש מנוף להקמת
עסקים נוספים ולצמיחה הכלכלית של המושבים.
מנהל האגף לכלכלה ופיתוח עסקי בתנועת המושבים ,יוגב שריד ,שאחראי על הקרן מטעם התנועה ,אמר שהסכום
שהוקצה לקרן הוא ראשוני ולאחר הקצאת האשראי ולימוד המסקנות הכוונה היא להרחיב אותה .מתן ההלוואה ילווה
בבחינת התוכנית העסקית של החבר על ידי יועצים מקצועיים ,תהליך שיתרום אף הוא לביצוע ההשקעה בדרך נכונה.
קרן קורת ,השותפה בהקמת המיזם ,היא הקרן הפרטית הגדולה בישראל העוסקת במתן אשראי לעסקים קטנים .הקרן
הוקמה בשנת  1994והעניקה עד היום למעלה מ 8,000 -הלוואות לעסקים קטנים ,בהיקף של למעלה מ 900 -מיליון
ש" ח .
כאמור הקרן פונה למגזר החקלאי ומסייעת לרפתות ,מחלבות ומשקים החברים במועצת החלב.
לפרטים ניתן לפנות לחב' אביב יעוץ עסקי יועצת מורשת לקרן טל'08-9168080 :
או ישירות במייל לניצן ארליך nitzan@aviv-ebc.co.il

