תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה

עלון מידע חודשי  -עלון מספר  – 06יוני 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:

מירי גפן
דוא"ל miri@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.miri@tavor.biz :
 בתאריך ה 01.1..6100-התקיים כנס לקוחות עסקיים של בנק מרכנתיל בשיתוף עם חברת
תו"ת תקשורת ותוצאות ,בו נכחו בעלי עסקים רבים .מיכאל תבור העביר בכנס הרצאה
בנושא כשלים לוגים בקבלת החלטות פיננסיות וכן מידע על הקרן בערבות מדינה.
 ב 11.16.6100-התכנסה ועדת ההיגוי של הקרן ,בוועדה אושררה ההחלטה באשר למגבלת
מימון באמצעות הלוואת הקרן במקרים של בקשה לרכישת פעילות קיימת ,לעד 0.%
מעלות העסקה.

תזכורת
 החל מ 0-במאי  6100כל חברות הפונות לקרן והמבקשות אשראי הגבוה מ 0-מיליון ₪
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 הקודם (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  440הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים ,בהיקף של כ 068 -מיליון  ,₪מתוכן
אושרו  010הלוואות המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
עד עתה אושרו במסגרת הקרן הלוואות בהיקף של כ 0 -מיליארד .₪
בחודש מאי  6100אושרו  078הלוואות ,בהיקף של כ 71.. -מיליון .₪
נתונים בולטים לחודש מאי :6100
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  .11א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 0.
הלוואות בסכומים של  0מיליון ש"ח ומעלה.
 הריבית הממוצעת לחודש מאי הינה פריים ,0.10%+ובמהלך החודש אושרו  067הלוואות
(כ 70%-מהאישורים) בריבית נמוכה מפריים.0..%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הביטחונות.
 כ 60% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 כ 0.% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור ירושלים ויו"ש ,לעומת
 .%בממוצע לאורך חיי הקרן.
 החודש אושרו  66הלוואות לעסקים מתחום המזון.
 כ 00%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 כ 01% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות ערבים.
 כ 1% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
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סיפורי הצלחה:
סיפור ההצלחה של חברת אינטל טק:
ברצוננו למסור לחברה ברכות לרגל חנוכת משכנה החדש בראשון לציון שנערכה ב85.82-
החברה החלה פעילותה בשנת  5002והיא עוסקת בתחום של שרותי פיתוח וייצור לתעשייה
הביטחונית בארץ ובחו"ל .החברה מספקת שרותי תכנון וייצור של מוצרי אלקטרוניקה ,אלקטרו
מכאניקה וזיווד .החברה מבצעת פרויקטים משלב הרעיון והאפיון .ישנם פרויקטים הדורשים
תכנון וביצוע לפי מפרט מדויק מאוד כגון ייצור רכיבי חומרה ומעגלים אלקטרוניים .בנוסף לכך
החברה מתמחה במעגלי בקרה ,יצור של כרטיסים אלקטרוניים ,מערכות אלקטרו מכאניות
(שליטה במצלמות ושליטה ומרחוק במערכות בקרה שונות) ,ספקי מתח למערכות מחשב ,מעגלי
תקשורת של אינטרנט סלולארי.
היזם אלכס וסילבסקי ,עלה לארץ מברית המועצות בשנת  0990והקים את החברה בשנת .5002
החברה מוכרת את מוצריה לחברות מובילות בישראל ובחו"ל.
להלן התפתחות החברה עם הסיוע מהקרן לסיוע לעסקים בערבות המדינה:
במאי  5002אושרה ובוצעה בקשת החברה להלוואה בגובה  020א'  ,₪באותה עת לחברה היו שני
עובדי ייצור בלבד ומחזור המכירות השנתי שלה הסתכם במאות אלפי  .₪מאז קיבלה החברה
שלוש הלוואות נוספות בערבות מדינה בסכומים המקסימאליים ,והכנסותיה גדלו באלפי אחוזים.
כיום ,החברה התפתחה מאוד ומחזיקה קומת משרדים שלמה בראשון לציון .החברה מעסיקה
מעל  50עובדים והיא צופה גיוס של עובדים נוספים בעתיד הקרוב .כחלק ממדיניות הדאגה
לעובדים ,מעמידה החברה לרשותם מטבח על קומת הגג ושפית אישית .בנוסף ,היזם מתכנן
הקמה של חדר כושר.
במהלך השנה צפויה החברה לייצא מעל למיליון .₪
סיפור ההצלחה של חברות סרגוס וסרגוס אקספרס:
חברת סרגוס הוקמה ע"י ארבעה יזמים צעירים בשנות ה 00-לחייהם ,אשר מכירים שנים רבות
מהצבא ומעבודה משותפת בכמה מהמסעדות המובילות בת"א .המסעדה החלה את פעילותה
בשנת  5002כמסעדה ביסטרו יוקרתית בסגנון צרפתי קלאסי המתובל בהשפעות איטלקיות ,ים
תיכוניות ואסיאתיות .לאחר שהמסעדה צברה לה קהל לקוחות נאמן ,פיתחו בעליה את הקונספט
הייחודי המשלב מזון גורמה ומזון מהיר מתוך שאיפה להפוך את האיכות והדיוק של סרגוס
לנגישים ויומיומיים באמצעות חברת סרגוס אקספרס הידועה גם בשם וולפנייטס .פתיחת הסניף
הראשון של רשת מסעדות ההמבורגרים וולפנייטס בשנת  5002סמלה ,לדברי שי פורת אחד מבעלי
הרשת ,את נקודת המפנה בהתפתחות החברה .המסעדה הותאמה מראש לקונספט של מסעדת
רשת ,וכיוון שהניסיון עלה יפה ,לדבריו ,הוא הוביל להתקדמות מהירה ולפתיחת סניפים נוספים.
כיום מונה הרשת  0סניפים הנמצאים כולם במרכז ת"א ,ובכוונת הבעלים לפתוח  0-2סניפים
נוספים במהלך שלוש השנים הקרובות ,וישנן אף מחשבות על התפתחות לחו"ל.
מסעדת וולפנייטס מציעה ללקוחותיה איכות ללא פשרות של טריות ,דיוק וחומרי גלם מובחרים
לצד פשטות ,מיקוד ומהירות .סוד ההצלחה של החברה טמון ,לדברי שי ,בשילוב הנכון בין
מקצוענות קולינרית למקצוענות עסקית ,ובכך שהחברה הייתה הראשונה לפתח את הקונספט
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המשלב איכות קולינארית ונראות של מסעדה לבין קונספט תפעולי של שירות מהיר ,קונספט
אשר הועתק במהרה ע"י מסעדות מתחרות.
הטיפ של שי פורת למי שחושב להיכנס לתחום המסעדנות :אל תכנסו לתחום מבלי שיצרתם
יתרון יחסי מובהק.
להלן פעילות החברה לפי הקרן לסיוע לעסקים בערבות המדינה:
ביולי  5002אושרה בקשת חברת סרגוס להלוואה בגובה מקסימאלי של  200א'  ,₪במטרה להקים
את המסעדה ,כספי ההלוואה שימשו להשקעה בחלל המסעדה לקראת פתיחתה בהמשך אותה
שנה.
 2שנים אחר כך קיבלה חברת סרגוס אקספרס הלוואה מקסימאלית מהקרן ששימשה להקמת
הסניף השלישי של רשת וולפנייטס.
* נשמח לשמוע ולהתעדכן על סיפורי הצלחה נוספים של עסקים שליוויתם וקיבלו הלוואה
מהקרן.
להזכירכם:
 .1ניתן לברר סטטוס עדכני לבקשות בקרנות באמצעות אתר האינטרנט של 'תבור' .יש
ללחוץ על 'העלאת מסמכים ובדיקת 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  ₪ 6.1לחשכ"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 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 טל מחברת 'תבור' בטל' 11-7776400 :או באי מייל:
.tal@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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