תבור כלכלה ופיננסים
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עלון מידע חודשי -עלון מספר 2
מטרת העלון הינו ליידע בנוגע לשינויים בקרן 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

ערן פרץ
טלפון097776813 -
דוא"לeran@tavor.biz -

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

עידן מאירי:
טלפון09-7776817 -
דוא"לidanm@tavor.biz :

יצואנים קטנים:
החשב הכללי במשרד האוצר ,שוקי אורן ,הודיע על הפעלת כלי חדש לעידוד יצואנים קטנים .במסגרת
הכלי החדש ,יינתן סיוע ליצואנים קטנים בביטוח סיכוני אשראי בעסקאות יצוא ,באמצעות הקלה
משמעותית בעמלות המינימום השנתיות הנגבות מהם על ידי המבטחים ובנוסף ,הם ייהנו מהטבה
בשיעור של  25%על הפרמיות הנגבות במסגרת תוכנית ה Top Up-לביטוח סיכוני סחר חוץ ,בשם
הפעיל החשב הכללי כחלק מהצעדים לטיפול במשבר הכלכלי.
הכלי החדש מופעל בשיתוף פעולה של החשב הכללי ביחד עם חברות ביטוח האשראי הפרטיות,
בסס"ח וכלל ביטוח אשראי .לפרטים ניתן לפנות לחברת בסס"ח.
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ענף המסעדנות:
לאור פניות רבות מצד יועצים בנוגע להתאמת ענף זה לקרן לסיוע לעסקים קטנים ,חשוב
לציין כי עסקים בענף המסעדנות יכולים ומקבלים הלוואה בקרן.
 עסקים חדשים נמדדים על פי ההתרשמות מהפוטנציאל העסקי הנובע מהמיקום,
מקצועיות הבעלים וניסיונו ,ההון העצמי המושקע ,תוכנית ההשקעות ,ופרמטרים
מוכרים נוספים.


עסקים קיימים יוכלו לבקש הלוואה אם היא למטרת שדרוג בעסק ,או עסקים אשר
להם צורך ממשי בהון חוזר ,למשל בשל אפקט עונתיות דרסטי ,עבודה מול לקוחות
מוסדיים

וכו'.

Breaking News
 בעקבות הגידול בפעילותו של בנק מרכנתיל במסגרת הקרנות ,הוזרם תקציב של כ 32 -מיליון
ש"ח נוספים להלוואות חדשות בקרן לעסקים קטנים וכ 9 -מיליון ש"ח בקרן ליצואנים.

כנסים וימי עיון:
 .1בתאריך  6ליולי  ,2010בשעה  ,16.30תתקיים הרצאה באיגוד לשכות המסחר בתל אביב על ידי
מנכ"ל חברת תבור כלכלה ופיננסים ,מיכאל תבור ורכזת הפעילות בקרן ,לימור לוינשטיין ,אודות
פעילות הקרנות.
לאחר ההרצאה נשמח לענות על שאלות בפורום רחב ושאלות פרטניות.
כתובת :איגוד לשכות המסחר  ,רחוב החשמונאים  ,84תל אביב.
 .2בתאריך  6ליולי  ,2010יתקיים יום העסקים הקטנים בכנסת ,בהשתתפות שר התמ"ת ,מר בנימין
בן אליעזר ,ויו"ר השדולה לעסקים קטנים ,חברת הכנסת הגב' רוחמה אברהם .נציגי חברת תבור
יציגו ביום זה את פתרונות המימון והסיוע שהמדינה מציעה לעסקים קטנים.

שיתופי פעולה:
 .1בחודש יולי תתקיים פגישה בין נציגי תבור לבין נציגי קרן המנוף הראשונה למגזר הערבי ,לשם
העמקת שיתוף הפעולה והעמקת פתרונות המימון למגזר הערבי.
 .2נחתם הסכם שיתוף פעולה בין חברת תבור לבין קרן הגליל ,באישור משרד החשב הכללי,
להפנייה הדדית של עסקים ומיצוי פוטנציאל המימון לעסקים הרלוונטיים.
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נתוני פעילות עיקריים של הקרן לעסקים קטנים לחודש יוני :
בחודש יוני  2010התקבלו  219בקשות אשר כללו מסמכים נדרשים והועברו לבדיקה.
בחודש זה אושרו  107הלוואות ,בהיקף של כ 28 -מיליון ש"ח.
מתחילת שנת  2010הוגשו כ 1,170 -בקשות מלאות אשר אפשרו העברתן לבדיקה.
מתחילת השנה אושרו כ 577 -הלוואות ,בהיקף של כ 169 -מיליון ש"ח.
 4,680עסקים.
עד עתה אושרו למעלה מ 1.4-מיליארד  ₪במסגרת הקרן למעלה מ680-
להזכירכם:
 .1חלו הטבות משמעותיות בקרן ליצואנים ,כפי שניתן לראות באתר החברה ובעלון המידע
הקודם.
 .2כידוע ,החל מה 15 -ביוני  2010נדרשים דו"חות מבוקרים לשנת .2009
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לפרטים נוספים בנוגע לקרנות ופעילות חברת
תבור ניתן לפנות ל:
www.tavor.biz
טלפון  09–7776800שלוחות  110ו119-
או בטלפונים ישירים:
09-7776819 / 09-7776810
פקס למשלוח טפסים 03-7606727
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  10רעננה ת.ד 3030 .מיקוד 43662
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