תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה
 01בינואר 2012
עלון מס' 20

עלון מידע חודשי  -עלון מספר 20
מטרת העלון הינו ליידע בנוגע לשינויים בקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות מדינה
ובקרן לסיוע ליצואנים בערבות מדינה ,נתונים סטטיסטיים ,סיפורי הצלחה ועוד.
איש הקשר שלך בקרן לסיוע לעסקים קטנים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

עוז גולדשטיין
טלפון 09-7776842 -
דוא"ל oz@tavor.biz -

איש הקשר שלך בקרן לסיוע ליצואנים:
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

ארז אלבו
טלפון 09-7776810 -
דוא"ל erez@tavor.biz -
* בנוסף לאנשי קשר אלו ,ניתן לפנות לרשימת הכלכלנים המופיעה באתר האינטרנט של
חברת 'תבור'.
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Breaking News
 הרינו להודיעכם כי בהתאם לעדכון שהתקבל ממשרד האוצר  -אגף החשב הכללי בעניין
הגשת בקשות מהקרן ,להלן תנאי ההגשה העדכניים בקרן:
בעבור עסק אשר קיבל בעבר הלוואה מהקרן:
במידה וההלוואה נפרעה במועדה ובמלואה ,ניתן להגיש בקשה לסכום נוסף מקסימלי.
במידה ונלקחה הלוואה מתחת לסכום המקסימלי ,ניתן לבקש בקשת השלמה לסכום
המקסימלי )גם אם ההלוואה עדיין לא נפרעה( החל מחצי שנה מתאריך ביצוע ההלוואה
הקודמת ,בכפוף להתניות עמידה בתנאי ההלוואה הראשונה.
בכל מקרה ,עסק אשר פרע יותר מחצי מסכום ההלוואה ,יכול להגיש בקשה לסכום
המקסימלי בניכוי היתרה לפירעון מההלוואה הקודמת.
סך ההלוואות הכולל שעסק רשאי לקבל מהקרן לא יעלה על פעמיים מהסכום המקסימלי של
הלוואה בודדת.
בעבור עסק אשר בקשתו נדחתה בעבר:
רשאי להגיש בקשה חדשה החל מחצי שנה מתאריך הדחייה ,לאחר התייעצות עם כלכלני
'תבור'.

שימו לב!
אנחנו מקבלים לא מעט פניות כנגד יועצים פרטיים וחברות ייעוץ המציגים עצמם
כנציגים מטעם הקרן ,מבטיחים את קבלת ההלוואה לעסקים וכן מציגים מידע שגוי
ותנאי בסיס )שיעור בטחונות ושיעור ריבית מקסימאליים( אשר אינם תואמים לתנאי
הקרן כפי שנקבעו ע"י החשב הכללי.
יועץ או חברת ייעוץ אשר יתקבלו עליו תלונות בעניין זה ,יפורסם שמו באתר חברת
'תבור' על מנת להזהיר לקוחות מלקבל ממנו שירות ו/או ייפסק שיתוף פעולה טכני עמו
)אי מתן גישה למידע וכו'(.
לידיעתכם.
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נתוני פעילות עיקריים של הקרן לסיוע לעסקים קטנים לחודש דצמבר )בקשות דרך חברת 'תבור'
בלבד(:
בחודש דצמבר  2011התקבלו  285בקשות אשר כללו מסמכים נדרשים והועברו לבדיקה.
בחודש זה אושרו  108הלוואות ,בהיקף של כ 34 -מיליון .₪
 כ 9% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאיזורי ירושלים ויהודה ושומרון.
 כ 12% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות עולים חדשים.
 כ 5% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מהמגזר החרדי.
 כ 24% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מתחום המזון )תעשייה ,מסחר,
שירותים( ,מתוך זה  13הלוואות בעבור מסעדות ובתי קפה המהוות כ 12% -מסך ההלוואות
שאושרו החודש.
 כ 25% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  500א' ש"ח למעלה.
הקרן ליצואנים:
החודש אושרו  5הלוואות בהיקף של כ 6.9 -מיליון .₪
נתוני שנת  2011של הקרן לסיוע לעסקים קטנים )בקשות דרך חברת 'תבור' בלבד(:
במהלך שנת  2011אושרו  1,576הלוואות ,בהיקף של מעל  431מיליון  ,₪מתוכן אושרו  185הלוואות
המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
מאז תחילת פעילות הקרן אושרו במסגרתה הלוואות בהיקף של מעל  2מיליארד .₪
 כ 17% -מההלוואות שאושרו השנה הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
 כ 9% -מההלוואות שאושרו השנה הינן בעבור הקמת עסקים חדשים.
 כ 32% -מההלוואות שאושרו השנה הינן בעבור השקעה.
 השנה אושרו  4הלוואות בסכומים של  1מיליון ש"ח ומעלה.
 השנה אושרו  19הלוואות באמצעות בנק פאג"י )פועלי אגודת ישראל( ,פעילות בנק זה בקרן
החלה בסוף חודש יוני .2011
 השנה אושרו  31הלוואות בעבור עסקים מתחומי החינוך )שירותים(.
 השנה אושרו  32הלוואות בעבור עסקים מתחומי ההוצאה לאור והדפוס )תעשייה(.
 השנה אושרו  95הלוואות בעבור עסקים מתחומי ההלבשה וההנעלה )מסחר(.
 השנה אושרו  28הלוואות בעבור עסקים מתחומי התשתיות )בינוי(.
הקרן ליצואנים:
במהלך שנת  2011אושרו  48הלוואות ,בהיקף של כ 58 -מיליון .₪
מאז תחילת פעילות הקרן אושרו במסגרתה הלוואות בהיקף של מעל  142מיליון .₪
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להזכירכם:
 .1ניתן לברר סטטוס עדכני לבקשות בקרנות באמצעות אתר האינטרנט של 'תבור' .יש ללחוץ
על 'כניסה למשתמשים חיצוניים' ,למלא שם משתמש )ח.פ/.ע.מ .של העסק הנבדק( וסיסמא
שניתנת ע"י תבור ,לכל עסק נבדק יש סיסמא משלו .בכך ניתן לעקוב בכל רגע נתון אחר
סטטוס התיק באמצעות האינטרנט .בנוסף ,ניתן להעלות קבצים למערכת של 'תבור'
באמצעות קישור זה ,במקום לשלוח בפקס או בדואר האלקטרוני.
 .2עבור הגשת בקשות נוספות או בקשות חוזרות לאחר שהבקשה הראשונה נדחתה  -ניתן
לפנות לכלכלני 'תבור' לקבלת פרטים בנוגע לזכאות להגשה ולמסמכים הנדרשים .ניתן
למצוא פרטים נוספים באתר האינטרנט של חברת 'תבור' תחת הכותרת 'שאלות נפוצות'.
 .3לאור מקרים רבים של בקשות להלוואות בהן התארכה קבלת אישור התשלום לחשב הכללי,
ברצוננו לחדד את העניין :התשלום ע"ס  ₪ 250לחשכ"ל הינו חובה לכל בקשה מהקרן לסיוע
לעסקים קטנים .לכן ,יש לשלוח ל'תבור' את אישור התשלום כבר עם המסמכים הראשונים
שנשלחים ,בקשה ללא אישור תשלום לחשכ"ל לא תבדק!
 .4שימו לב :עסקים בהקמה מעוטף עזה או עסקים בהקמה המגישים בקשה של עד  100א' - ₪
נא למלא את השאלון למסלול עסקים בהקמה.
 .5ניתן לדון עם סניף הבנק ,דרכו מתקבלת ההלוואה ,על גובה הריבית להלוואה .זו נקבעת,
בסופו של דבר ,בהתאם לשיקולי הבנק.
כמו כן ,ניתן גם לדון עם סניף הבנק על אחוז הבטחונות המופקדים כנגד ההלוואה ,סוגיהם
ורמת נזילותם )מקסימום בטחונות להלוואות הקרן  -עד .(24.9%
 .6במסלול המקוצר של עד  100א'  ,₪ניתן להמנע מהדרישה של בטחון נזיל ע"י החתמת ערב
נוסף עבור ההלוואה .זאת ,בכפוף לשיקולי הבנק.
 .7ניתן להתאים את רמת הבטחונות שניתנה בעת מתן ההלוואה בקרנות לאחר שנה מיום סיום
תקופת הגרייס .התאמות נוספות ניתן לבצע כל חצי שנה .לצורך ביצוע התאמה ,יש לפנות
לסניף הבנק בו מתקיימת ההלוואה .ההתאמה תבוצע לאחר בחינה של הבנק ושל חברת
'תבור'.
 .8עסקים שקיבלו הלוואה מהקרנות ומעוניינים בפריסה מחודשת של ההלוואה או בסיוע אחר
לאור קשיים בהחזר ההלוואה ,רשאים להעביר לחברת 'תבור' בקשה באמצעות סניף הבנק
דרכו ניתנה ההלוואה.
ניתן להתייעץ בנושא עם ברי מחברת 'תבור' בטל' 09-7776841 -או באי מייל-
. barry@tavor.biz
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לפרטים נוספים בנוגע לקרנות ופעילות חברת
'תבור' ניתן לפנות ל:
www.tavor.biz
טלפון ,09-7776800 :שלוחות 110 - 119
או בטלפונים ישירים:
09-7776810-19
למשלוח מסמכים:
פקס03-7606727 :
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  10רעננה ת.ד 3030 .מיקוד 43662
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