תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה

עלון מידע חודשי  -עלון מספר  – 03נובמבר 6100
מטרת העלון הינה ליידע בנוגע לשינויים בקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים
בערבות מדינה ,נתונים סטטיסטיים ,סיפורי הצלחה ועוד.
איש הקשר שלך בקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים :
לקבלת מידע כללי ,מעקב אחר בקשות ושאלות ניתן לפנות אל:

מיכאל חסיד
דוא"ל mika@tavor.biz -

* בנוסף ,ניתן לפנות לרשימת הכלכלנים המופיעה באתר האינטרנט של חברת
'תבור'.

Breaking News
 נציגי 'תבור' משתתפים במספר רב של כנסים ואירועים אחרים בהם הועברה הרצאה על
פעילות הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה .גוף המעוניין בהרצאה של
נציג 'תבור' בנוגע לפעילות הקרן מוזמן לפנות בדוא"ל.mika@tavor.biz :
 חלק מהצלחת הבקשה היא האמינות המקצועית לכן הסכום המבוקש צריך להיות
הסכום שהעסק צריך ולא הסכום המקסימאלי האפשרי .בקשות אשר הסכום המבוקש
גבוה באופן משמעותי מצרכי העסק פוגעות בסיכויי הצלחת הבקשה .התנהלות פיננסית
ראויה תהיה בקשה שמותאמת באופן סביר לצרכי העסק.

תזכורת
 על פי הודעת בנק אוצר החייל  ,בעקבות ניצול מלוא תקציב ערבות המדינה בקרן ,הבנק
נאלץ להפסיק באופן זמני פעילות בקרן.
 החל מ 0-באוגוסט  6100כל החברות הפונות לקרן נדרשות להציג דוחות מבוקרים לשנת
.6106
 בתאריך ה  00.10.6100-התכנסה ועדת ההיגוי של הקרן ,בה התקבלו החלטות באשר למתן
אשראי למי שקיבל בעבר ובנושא עמותות .פרטים נוספים בניוזלטר קודם (לקישור לחץ
כאן).
 תרשים זרימה לגבי גובה ההלוואות שעסק/חברה אשר קיבל הלוואה בעבר יכול לבקש
ניתן למצוא בקישור הבא.
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נתוני פעילות עיקריים של הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים (בקשות דרך חברת 'תבור'
בלבד):
מתחילת השנה אושרו  0,626הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים ,בהיקף של כ 666.6 -מיליון ,₪
מתוכן אושרו  840הלוואות המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
עד עתה אושרו במסגרת הקרן הלוואות בהיקף של כ 0.0 -מיליארד .₪
בחודש ספטמבר  6100אושרו  014הלוואות ,בהיקף של כ 86.2 -מיליון .₪
בחודש אוקטובר  6100אושרו  042הלוואות ,בהיקף של כ 66.6 -מיליון .₪

עסקים בינוניים
מתחילת  6100הוגשו  60בקשות של עסקים בינוניים (מחזור מעל  63מיליון  ,)₪מתוכם הועברו
המלצות חיוביות על  60בקשות ( ,)46%כאשר מתוכן  01בקשות נדחו ע"י הגוף המתאם.
כל הבקשות אשר נידונו עד כה בוועדות האשראי לאחר המלצה חיובית של הגוף המתאם אושרו.

נתונים בולטים לחודש ספטמבר :6100
 כ 06% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  311א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 00
הלוואות בסכומים של  0מיליון ש"ח ומעלה.
 כ 4%-מההלוואות שאושרו החודש הינן במסלול של עד  011א' .₪
 הריבית הממוצעת להלוואות שאושרו בחודש ספטמבר לעסקים קטנים הינה פריים0%+
ולעסקים בינוניים הינה פריים ,0.2%+במהלך החודש אושרו  62הלוואות (כ )68%-בריבית
נמוכה מפריים.0.3%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הביטחונות.
 כ 66% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 כ 06% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הדרום.
 כ 03% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות ערבים.
 כ 06% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
 כ 01%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 החודש אושרו  66הלוואות לעסקים מתחום המזון.
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נתונים בולטים לחודש אוקטובר :6100
 כ 60% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  311א' ש"ח ומעלה.
 כ 6%-מההלוואות שאושרו החודש הינן במסלול של עד  011א' .₪
 הריבית הממוצעת להלוואות שאושרו בחודש אוקטובר לעסקים קטנים הינה
פריים 0.06%+ולעסקים בינוניים הינה פריים ,6.06%+במהלך החודש אושרו  26הלוואות
(כ 30%-מהאישורים) בריבית נמוכה מפריים.0.3%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הביטחונות.
 כ 68% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 כ 61% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הדרום.
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור ירושלים ויו"ש.
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות ערבים.
 כ 06% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
 כ 6%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 החודש אושרו  00הלוואות לעסקים מתחום המזון.
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השוואה בין תחומי פעילות בחודשים ספטמבר-אוקטובר:

תחומי פעילות בחודש ספ מבר

תחומי פעילות בחודש וק ובר
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סיפורי הצלחה:
אגס ירוק מסחר ושירותים בע"מ
אגס ירוק מסחר ושירותים בע"מ מייצרת ומשווקת את המותג "טחינת אל ארז".
החברה הוקמה בשנת  0220ע"י בעלה המנוח של היזמת מר אסעד זהר ,ועסקה ביצור ושיווק
מוצרי טחינה כשרים ,המיוצרים ללא חומרים משמרים ובתהליך ייצור מסורתי ידני.
בשנת  6110נפטר במפתיע מר אסעד ואשתו ג'וליה לקחה על עצמה את ניהול המפעל ,לשם כך
התפטרה מעבודתה כאשת חינוך .ג'וליה הגיעה למפעל ללא כל ניסיון או ידע בתחום ובמשך שנה
למדה בעצמה את כל תהליכי הייצור ואת ניהול התהליכים הפיננסים .בשנה זו החברה הציגה
הפסדים אך כבר בשנה לאחר מכן החברה חזרה להרוויח ,ומדי שנה מציגה צמיחה נאה.
לקיחת ניהול המפעל על כתפיה שינה את אורח חייה של היזמת כאם לילדים ,ובמקום לגדל את
ילדיה בבית הם גדלו במפעל ששימש כמעין בית שני .חיי המשפחה התרכזו סביב המפעל וכך גם
כיום.
בשנת  6113לאחר שצברה ידע ,ג'וליה החליטה על שינוי תהליך הייצור ומעבר מעבודה ידנית
למכונות ממחושבות ,כך הייצור הפך יעיל יותר .היזמת התעקשה לשמור על שיטת הייצור
המסורתית ולא להפוך לייצור תעשייתי בכדי לשמור על איכות המוצר .איכות הטחינה נקבעת לפי
סוג ה שומשום ולפי שיטת הייצור ,בשני מישורים אלו היזמת בוחרת במוצרים הטובים ביותר על
מנת לייצר מותג פרימיום איכותי.
נקודת הראייה של היזמת כאישה ואם ,תרמה לשינויים ושיפורים במוצר :נוחות האריזה ואיכות
הטחינה .היזמת הובילה מהלכים חדשניים במפעל :ב 6114נפתחה מחלקה חדשה לייצור חלווה.
בנוסף ,היזמת החלה לייצא את מוצריה בעיקר לארה"ב ול 01מדינות נוספות כמו אוסטרליה,
ספרד וצרפת.
היזמת מאמינה במוצריה ולכן כהחלטה אידיאולוגית לא מפרסמת באמצעי התקשורת את המותג,
אלא עושה פעילות של קידום מכירות .לדוגמא ,חלוקת טעימות לצרכנים בסופרים מתוך אמונה
כי לאחר שהצרכן יטעם את טיב המוצר הוא יבצע קנייה.
כיום החברה בתהליך הקמת מפעל חדש ,בו תהליך הייצור יישאר זהה אך היקף הייצור יגדל.
הטחינה זכתה לשבחים בתחקיר כלבוטק השנה ,לאחר שנמצאו בה הכי הרבה מרכיבים
בריאותיים כגון סידן וברזל.
הטיפ של ג'וליה ,לא לתת לפחד להשתלט ,להתמקד ביעד ולהשקיע בתכנון וניהול טוב על מנת
להשיגו.
במהלך שנות פעילותה נהנתה החברה מסיוע של הקרן בערבות המדינה:
בנובמבר  6116אושרה ובוצעה בקשת החברה להלוואה בגובה  311א'  ,₪לצרכי הון חוזר במטרה
להגדיל מלאי.
בינואר  6100אושרה ובוצעה בקשת החברה להלוואה בגובה  0,061א'  ,₪במטרה להגדיל את היקף
הייצוא.
* נשמח לשמוע ולהתעדכן על סיפורי הצלחה נוספים של עסקים שליוויתם וקיבלו הלוואה
מהקרן.
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להזכירכם:
 .1ניתן לברר סטטוס עדכני לבקשות בקרנות באמצעות אתר האינטרנט של 'תבור' .יש
ללחוץ על 'העלאת מסמכים ו בדיקת סטטוס' ,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.
 .2התשלום ע"ס  ₪ 631לחשכ"ל הינו חובה לכל בקשה מהקרן לסיוע לעסקים קטנים
ובינוניים .לכן ,יש לשלוח ל'תבור' את אישור התשלום כבר עם המסמכים הראשונים
שנשלחים ,בקשה ללא אישור תשלום לחשכ"ל לא תבדק!
 .3במסלול המקוצר של עד  011א'  ,₪ניתן להימנע מהדרישה של בטחון נזיל ע"י
החתמת ערב נוסף עבור ההלוואה .זאת ,בכפוף לשיקולי הבנק .אותו כנ"ל גם במסלול
עסקים בהקמה  -עם החתמת ערב על  81%בלבד מסכום ההלוואה.
 .4במידה והלווה הוא עוסק מורשה ,תהיה רשאית ועדת האשראי לדרוש את ערבות
בן/בת הזוג של בעלי העסק על פי שיקול דעתה.
 .5עסקים שקיב לו 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 אומרי מחברת 'תבור' בטל' 12-6666400 :או באי מייל:
.omri.singer@tavor.biz
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לפרטים נוספים בנוגע לקרן ופעילות חברת
'תבור' ניתן לפנות ל:
www.tavor.biz
טלפון ,90-8886799 :שלוחות 009 - 029
או בטלפונים ישירים:
90-8886709-20
למשלוח מסמכים:
פקס90-8696828 :
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  ,01רעננה
ת.ד ,0101 .מיקוד 8066604
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