תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה

עלון מידע חודשי  -עלון מספר  – 00אוגוסט 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.
 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

תזכורת
 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  0,601הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים ,בהיקף של כ 890 -מיליון ,₪
מתוכן אושרו  068הלוואות המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
עד עתה אושרו במסגרת הקרן הלוואות בהיקף של כ 0 -מיליארד .₪
בחודש יוני  6100אושרו  018הלוואות ,בהיקף של כ 10.0 -מיליון .₪
בחודש יולי  6100אושרו  661הלוואות ,בהיקף של כ ...8 -מיליון .₪
עסקים במגזר התעשייה
בשנה האחרונה נבחנו  66בקשות של מפעלי תעשייה בינוניים (מחזור מעל  61מיליון  ,)₪מתוכם
הועברו המלצות חיוביות על  09בקשות ( ,)46%כאשר שתי בקשות נדחו על רקע ניתוח עסקי
ובקשה אחת נדחתה על רקע אי עמידה בתנאי הקרן ,לאחר שקיבלה בעבר הלוואה מהקרן אך
חילקה דיבידנדים .כל הבקשות שנידונו בוועדות האשראי אושרו.
מבין העסקים התעשייתיים עם מחזור שנתי של מעל  01מיליון  ₪אושרו בשנה החולפת 060
בקשות בשיעור אישורים של כ.61%-
נתונים בולטים לחודש יוני :6100
 כ 09% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  111א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 06
הלוואות בסכומים של  0מיליון ש"ח ומעלה.
 הריבית הממוצעת להלוואות שאושרו בחודש יוני הינה פריים ,6.44%+במהלך החודש
אושרו  69הלוואות (כ 66%-מהאישורים) בריבית נמוכה מפריים.0.1%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הביטחונות.
 כ 61% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 כ 06% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות ערבים.
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור ירושלים ויו"ש.
 כ 4%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 החודש אושרו  06הלוואות לעסקים מתחום המזון.
 החודש אושרו  6הלוואות לעסקים מתחום ההסעות ההובלות והשכרת הרכב.
נתונים בולטים לחודש יולי :6100
 כ 68% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  111א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 06
הלוואות בסכומים של  0מיליון ש"ח ומעלה.
 הריבית הממוצעת להלוואות שאושרו בחודש יוני הינה פריים ,0.16%+במהלך החודש
אושרו  060הלוואות (כ 18%-מהאישורים) בריבית נמוכה מפריים.0.1%+
 כ 60% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 כ 0.% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הדרום.
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 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות ערבים.
 כ 06% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
 כ 9%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 החודש אושרו  04הלוואות לעסקים מתחום המזון.
 החודש אושרו  00הלוואות לעסקים מתחום ההלבשה וההנעלה.
 החודש אושרו  6הלוואות לעסקים מתחום הקוסמטיקה.
ברבעון האחרון אושרו  018הלוואות במסלול הלוואות בהסכמה בסכום כולל של כ .8.0 -מיליון ₪
 ממוצע של כ 846 -א'  ₪לכל עסק ,מתוכן –  008הלוואות ראשונות בסכום כולל של כ16.0 -מיליון  - ₪ממוצע של כ 819 -א'  ₪לכל עסק .בנוסף אושרו לעסקים בינוניים  01הלוואות במסלול
זה ,בסכום כולל של כ –  60.6מיליון .₪
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סיפורי הצלחה:
סיפר ההצלחה של חברת העוגות של חמדה
חמדה היא רשת מאפיות ובתי קפה המבוססים על עבודת יד תוך שימוש בחומרי גלם טריים
ואיכותיים וללא תוספת של משפרי טעם/צבע/ריח ושאר כימיקלים.
העסק הוקם בשנת  8991ע"י חמדה בידרמן .חמדה עבדה כמנהלת חשבונות ותמיד הייתה בעלת
כישרון לאפיית עוגות .לאחר שספק עו גות השמרים של בית הקפה בו עבדה בתה יצא לחופשה,
הציעה חמדה את שירותיה .חמדה החלה באפיית עוגות שמרים ממטבחה הביתי ,ולאחר מספר
חודשים בית הקפה החליט לעבוד עמה על בסיס קבוע .עם הזמן ,ללא פעילות שיווקית אלא רק
בהתבסס על איכות המוצרים ודרישה מלקוחות בשטח ,בתי קפה נוספים באזור תל אביב החלו
לרכוש את עוגות השמרים של חמדה .עד שנת  5002עבדה חמדה מתוך מטבח ביתה הפרטי ,ולאור
המגבלה ביכולת הייצור החליטה על התמקדות בייצור עוגות שמרים בלבד – שוקולד ,פרג וחלבה.
בשנת  ,5002עם הצטרפותן של שלוש בנותיה לעסק ,הפך העסק לחברה בע"מ ,ועבר למיקומו
הנוכחי ברחוב קרליבך בתל אביב בו פועלת המאפייה וחנות הדגל המציעה מגוון רחב של עוגות
ומאפים מלוחים .במהלך השנים נפתחו שני בתי קפה נוספים ,בשנת  5080נפתח בית קפה נוסף
ברחוב אבן גבירול בתל אביב ובשנת  5088נפתח בית קפה ברמת השרון .במקביל לפנייה לקהל
הפרטי ממשיכה החברה במכירת עוגות מסוגים שונים לבתי קפה רבים ברחבי הארץ ,ביניהם רשת
בתי הקפה 'לנדוור' ,מספקת מענה ופתרון לאירוח במשרדים ,ישיבות וכנסים למיניהם ,ומעניקה
פתרונות אירוח חלבי לאירועים פרטיים ,עד לסדר גודל של  500אורחים .כיום ,מספרת שרון
בידרמן (בתה של חמדה) ,החברה משקיעה בפיתוח קו מוצרים של לחמים.
לדברי שרון ,נקודת המפנה של החברה היה במעבר הפעילות מביתה של אמה למיקומה הנוכחי של
המאפייה ברחוב קרליבך .המעבר המוצלח הביא להרחבת פעילות החברה מול בתי הקפה עמם
היא עובדת .נקודת מפנה נוספת היא פתיחת הסניף ברחוב אבן גבירול אשר באמצעות מיקומו
המרכזי הצליח לחדור לתודעת הלקוחות .סוד הצלחתה של החברה טמון ,לדבריה ,ב'חזון ,רצון
והתמדה' ,ובאיכות המוצרים שהחברה מייצרת הנעשים כולם בעבודת יד תוך שימוש בחומרי גלם
איכותיים.
הטיפ של שרון למי שחושב להיכנס לתחום הוא לבדל את עצמו מהמתחרים ,לתת מענה ייחודי
למשהו שחסר בשוק ולהשקיע במיתוג.
במהלך שנות פעילותה נהנתה החברה מסיוע של הקרן בערבות המדינה:
בנובמבר  5002אושרה ובוצעה בקשת החברה להלוואה בגובה  590א'  ,₪במטרה לקנות מכונות,
ציוד ומלאי עבור פתיחת הסניף הראשון של המאפייה.
בספטמבר  5088אושרה בקשת החברה להלוואה בגובה  520א'  ,₪במטרה לפתוח סניף נוסף
ברמת השרון.
באפריל  5082אושרה בקשת החברה להלוואה בגובה  520א'  ,₪במטרה להשקעה בפרסום ופיתוח
מוצרים חדשים וגישור על פערי אשראי.
* 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 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  ₪ 611לחשכ"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 אומרי מחברת 'תבור' בטל' 19-...6400 :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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