
 , השקעות וגיוס הוןיעוץ כלכלי ועסקי - ושות' אורי דהן
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 9371605, ירושלים מיקוד 9/8ציון דינור  -כתובת למשלוח דואר: בן
 95483, ירושלים 12בית הדפוס רח' , 3כתובת המשרד: בית השנהב, קומה 

 

 

 
 
 

 
 
 

"XXX" 
 

 הלוואה קבלת בקשה ל
 

 קרן נתןהבקשה מוגשת ל
 
 
 
 

 
 
 

 
 )משיקולי חיסיון ושיקולים נוספים,

 במרבית הדוגמאות באתר, מוצגת רק תמצית המנהלים של העבודה,
 תוך הסתרת מידע מזהה על מזמין העבודה(
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   פרטי: שם
   משפחה: שם
  ז:.ת מס'

 לידה:  תאריך
  משפחתי: מצב

 :כתובת
 טלפון: 
  אימייל: כתובת

 : ן-ח ומס' סניף הבנק שם
 נוכחי:  עיסוק

 : השכלה

 כאלה(: ישנן אם ,ממעסיקים המלצות )בצרוף בעבודה ניסיון
 
 
 
 
 
 
 
 

 :המבוקשת ההלוואה מטרת
 
 

, וזאת "XXXלהתחיל את פעילות העסק " XXX-להלוואה המבוקשת לאפשר מטרת ה
 כפי שיפורט להלן. לפתיחת העסק, ותהדרוש ותשקעהה מימון צעותבאמ

 
תמומן מהון ₪,  XXXיתרת תוכנית ההשקעה, בגובה . ₪ XXXסכום ההלוואה המבוקש הינו 

  עצמי של היזם.
 

 הסבר על מהות העסק:
 

 )"באגטים"( בירושלים, להכנה וממכר של כריכים XXX -מטרת המיזם להקים סנדוויץ' בר ב
במחירים סבירים תוך  ,ומרקים כדוגמת שקשוקה ותבשריים איכותיים, סלטים ומנות חמ

  שימוש בחומרי גלם טריים מהשוק.
 

 מידע על המיקום:
 
XXX תוח התוסס והצבעוני בישראל. השוק ממוקם במעלה רחוב נחשב לשוק הקניות הפXXX 

עבר בעשור האחרון פיתוח תשתיות מואץ שהפך אותו למקום מודרני  . השוקבמרכז העיר
ומסעדות,  בתי קפהביותר בירושלים. בין דוכני השוק הוותיקים פועלים כיום  יופופולאר

 .טבעוניחנויות אופנה ואוכל 
 

תי ב, מסעדותפניו, כאשר החלה כניסה של את  XXXבמהלך חמש השנים האחרונות שינה 
, חנויות אופנה וחנויות אוכל מוקפדות החלו לצוץ בין הבאסטות המוכרות והוותיקות קפה

של השוק. כניסה מבורכת זו הביאה לעלייה במספר המבקרים בשוק, והציבה אותו כיעד 
 .תיירותי לכל דבר בירושלים

 

http://www.gojerusalem.co.il/item_22/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.gojerusalem.co.il/item_22/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.gojerusalem.co.il/subcat_39/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.gojerusalem.co.il/subcat_56/%D7%9E%D7%A1%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.gojerusalem.co.il/item_22/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%9E%D7%97%D7%A0%D7%94-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94
http://www.gojerusalem.co.il/category_23
http://www.gojerusalem.co.il/subcat_39/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.gojerusalem.co.il/subcat_39/%D7%91%D7%AA%D7%99-%D7%A7%D7%A4%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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ת מגמה זו הלכה והתחזקה בד בבד עם פתיחת מרכזי קניות גדולים וחנויות של רשתו
גדולות )שופרסל, קואופ, רמי לוי, חצי חינם וכד'( שהחלישו את כוחם היחסי של השווקים 

 לעומת חנויות גדולות המשתייכות לרשתות. 
 

באופן טבעי השווקים מצאו אלטרנטיבה בהפיכתם למעין קניונים ואזורי בילוי 
 תנטיות שבירושלים.ייחודי במובן זה כיוון שהוא מבטא את הייחודיות והאו XXXאטרקטיביים. 

  
, בשרים על האש בשוק ישנן מסעדות המוכרות פסטה, אוכל צמחוני, פלאפל ושווארמה

 .אך לא קיימים במקום מזנוני סנדוויצ'ים בשריים ואף פיש אנד צ'יפס ,ובתי קפה
 

 מידע על העסק:
 

 הערבמשעות הבוקר עד שעות  'ו – 'ולפעול בימים א XXXשל מתחם  העסק מיועד לקום בלבו
 24האפשרות לפתוח את הסנדוויץ' בר  ק. במהלך השנה תיבדאו עד סגירת השוק ביום ו'

 .שעות ביממה
 

היזם, עם העוזר, יכינו את המוצרים לשימוש היומי: העסק ינוהל על ידי היזם ועוזר נוסף. 
ניקוי, סילוק, חיתוך, הכנת רטבים וחלק מהסלטים וכו'. הכנת הכריכים והמנות החמות 

 .צע על ידי היזם, כאשר חלק קטן יוכן מראש ומרביתם במעמד ההזמנה בפועלתבו
 
"XXXמחנה  שוק" יציע סנדוויצ'ים בהרכבה עצמית עם מגוון רחב של מרכיבים טריים שיקנו ב

 יהודה על בסיס יומיומי ובמחירים נוחים לכל כיס. 
 

 קרים ותייריםמקום הומה מב -"XXX"הוא מיקומו האסטרטגי בלב " XXXשל "היתרון 
הרכבה העצמית של ונוכחותו בעסק וכן ה XXXיחסו האישי של  בנוסף בכל ימות השנה.

, יתרמו לתחושת הייחודיות של הכריכים המוגשים במקום בנוסף לסלטים ומנות חמות
 . המקום

 
 

 :מה ולצורך לעסק הנדרשות ההשקעות את פרט נא
 

 להלן(:  1לוח ת העסק )ראה להלן הצגה של תכנית ההשקעות הנדרשת לצורך הקמ
 

"XXX" 

 :  תוכנית השקעות1לוח 

 מחירים שוטפים, לפני מע"מ₪, אלפי 

 אחוז    

 מהסך עלות תיאור סעיף  

     

 %XXX XX  שיפוץ 1

 %XXX XX מטבח, הגשה, מקררים, מחשוב ציוד 2

 %XXX XX שולחנות, דלפק, תאורה ריהוט 3

 %XXX XX  תכנון מטבחים ותפריט 4

 %XXX XX  פרסום ושיווק 5

     

 %XXX XXX   סך השקעה  
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 ₪. XXXXXXX -סך תוכנית ההשקעות מסתכמת בכ

 
 %XX מתכנית ההשקעות, כ-  XXX  ₪.מיועדים להשקעה בשיפוץ המקום 

  

 XX% מתוכנית ההשקעות, כ- XXX  ,₪ ,מיועדים להשקעות בריהוט וציוד: שולחנות, דלפק
 , ציוד מטבח והגשה, ציוד מחשוב.תאורה, מקררים

 

 XX% מתוכנית ההשקעות, כ- XXX  ,₪ מיועדים להשקעות בפרסום ותכנון מטבחים
 ותפריט.

 
 

 :העסק הקמת מיום חודשים 12 במשך הצפויה החודשית ההכנסה את פרט נא
 

  .להלן( 2לוח )ראה  חודשי הפעילות הקרובים 12 -" לXXXלהלן מוצגת תחזית המכירות של "
 

"XXX" 

 חודשים 12-:  תחזית הכנסות ל2לוח 

 מחירים שוטפים לפני מע"מ₪, אלפי 

 ממוצע סה"כ                             

 חודשי לתקופה 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 פר' סעיף

 %XX% XX% XX% XX% XX% XX% XX% XX% XX% XX% XX%  XX    שיעור צמיחה חודשי

                  

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX   ועדים ליוםס

                XXX הוצאה ממוצעת לסועד

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX  XXX   )₪(פדיון יומי 

                  

                 XX ימים לחודש

 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX   ₪(הכנסה חודשית )אלפי 

 ההנחה היא שהמקום יהיה סגור בשבתות ובחגים

 
הפרסום מפה , יחד עם שתבנה לעסקפרסום וה מיקום העסק בשילוב תוכנית השיווק

 XXXההוצאה הממוצעת לסועד הינה  ,סועדים XXX -כלעמוד על חודשים  12עוד " בXXXל" יגרום ,לאוזן
, והכנסה כוללת התחזיתשל  12 -הלחודש ₪  XXX -נתון זה משקף הכנסה חודשית של כ .₪

אך מטעמי ₪  XXX -היזם צופה הוצאה ממוצעת לסועד של כ .חודשי התחזית 12 -ב₪  XXX -של כ
  בלבד.₪  XXXשמרנות הצגנו הוצאה ממוצעת לסועד של 

 

 :העסק כתובת
XXX ירושלים. 

 
 .לא :קלעס נוספים שותפים יש האם
 :לגביהם גם לעיל, המבוקשים הפרטים אותם את המצא נא, כן אם

 
 :להעסיק מתכוון הינך אנשים כמה

 
"XXX עוזר מנהל" תעסיק XX  ובנוסףXX .כאשר העובדים יעבדו בשתי משמרות  עובדים

סה"כ העסק . או העוזר שלו יהיו בעסק תמיד XXX. בנוסף משמרתעובדים בכל  XX ביום
 דים.עוב XXיעסיק 
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 הוצאות שכר:
 

 להלן(. 3לוח להלן מבנה הוצאות השכר עם הקמת הסנדוויץ' בר ותחילת פעילותו )ראה 
 

"XXX" 

 :  עלויות כוח אדם שנה ראשונה 3לוח 

 מחירים שוטפים, לפני מע"מ₪, אלפי 

 סה"כ  סה"כ  עלות  שכר מספר סוגי  

 עלות שנתית  עלות חודשית  מעביד  עובדים  תפקיד   

      

 XX XXX XXX XXX עוזר מנהל 1

 XX XXX XXX XXX עובדים 2

      

 XX   XXX XXX סך עלויות שכר  

 
 
XX  עובדים למשמרת וסה"כXX  עובדים לשתי משמרות. בנוסףXXX  או העוזר שלו יהיו בעסק

 עובדים יהיו בעסק בכל נקודת זמן. XXתמיד. כלומר לפחות 
 

₪  XXX -בחודש, כ₪  XXX -עילות הראשונה צפויות לעמוד על כסך הוצאות השכר בשנת הפ
 עובדים.  XX -בשנה. ההנחה היא שבשנה הראשונה יועסקו כ

 
 הוצאות תפעול:

 

לוח ראה להלן תחשיב הוצאות תפעול המשקפות את הפעילות בשנת התחזית הראשונה )
 להלן(. 4

 
 

" XXX" 

 :  הוצאות תפעול שנה ראשונה4לוח 

 חירים שוטפים, לפני מע"ממ₪, אלפי 

     

 שנתי חודשי   הוצאות תפעול  

     

 XXX XXX  שכר ונלוות 1

 XXX XXX  שכירות וארנונה 2

 XXX XXX  חשמל, מים, גז 3

 XXX XXX  הוצאות הנה"כ 4

 XXX XXX  פחת 5

     

 XXX XXX סך הוצאות תפעול   

 XXX -בשנת הפעילות הראשונה של העסק, ועל כ₪  XXX -סך הוצאות התפעול צפויות לעמוד על כ
 בשנה הראשונה, כמפורט לעיל. ₪  XXX -בחודש. ההוצאה העיקרית היא שכר ונלוות  כ₪ 

 

הוצאות התפעול כוללות גם את הסעיפים הבאים: שכירות וארנונה, חשמל מים וגז, 
 הוצאות הנה"כ ופחת.

 
 

 :לקרן הגעת כיצד
 ., השקעות וגיוס הוןכלכלי ועסקיייעוץ ת', אורי דהן ושובאמצעות משרד 


