תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה

עלון מידע חודשי  -עלון מספר  – 08ספטמבר 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  0,0,1הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים ,בהיקף של כ 161 -מיליון ,₪
מתוכן אושרו  801הלוואות המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
עד עתה אושרו במסגרת הקרן הלוואות בהיקף של כ 0.6 -מיליארד .₪
בחודש אוגוסט  6100אושרו  041הלוואות ,בהיקף של כ 90., -מיליון .₪
נתונים בולטים לחודש אוגוסט :6100
 כ 69% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  111א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 00
הלוואות בסכומים של  0מיליון ש"ח ומעלה.
 כ 01%-מההלוואות שאושרו החודש הינן במסלול של עד  011א' .₪
 הריבית הממוצעת להלוואות שאושרו בחודש יוני הינה פריים ,6.,4%+במהלך החודש
אושרו  066הלוואות (כ 66%-מהאישורים) בריבית נמוכה מפריים.0.1%+
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 בבעלות ערבים.
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
 כ 01% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הדרום.
 כ 06%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 החודש אושרו  01הלוואות לעסקים מתחום המזון.
 החודש אושרו  09הלוואות לעסקים מתחום ההלבשה וההנעלה.
 החודש אושרו  6הלוואות לעסקים מתחום בתי ספר ושירותי חינוך.

תחומי פעילות בחודש אוגוסט

מסחר
תעשייה
חקלאות
בינוי
תיירות
אחר
שירותים
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סיפורי הצלחה:
סיפר ההצלחה של עושים בישול
המרכז הקולינארי למקצועות הבישול והאפייה ,הוקם בשנת  3002ע"י בני הזוג אורן ונילי גירון,
וחוגג השנה עשור להיווסדו .אורן הינו השף האחראי לצד המקצועי ואילו נילי אחראית על הפן
הארגוני והפיננסי של העסק ,יחסי הציבור ,השיווק והמכירות .המרכז נותן מענה למגוון של
אתגרים קולינאריים ,ומציע לימודי בישול ,אפייה וקונדיטוריה ברמה גבוהה ,השתלמויות
מקצועיות ויעוץ קולינארי לבעלי עסקים בתחום או כאלו המעוניינים להשתלב בענף ,סדנאות חד
פעמיות בנושאים מגוונים לקהל החובב וימי גיבוש לארגונים.
"מדובר בעסק שנדחפנו אליו ,אורן הוא שף ואני עסקתי בניהול .הגענו מעולם של קייטרינג
לאירועים קטנים ,עשינו קייטרינג לעשירונים העליונים בסכומים של  050-080דולר למנה ,זה היה
משהו מש וגע" מספרת נילי" .עניין המתכונים באינטרנט היה אז בחיתוליו ,ואורן התחיל לכתוב
בלוג באינטרנט .יום אחד ,אחד הקוראים ביקש המלצה על סכין טובה ,ואורן הפנה בבלוג למישהו
שמוכר לשפים בסיטונאות .אז התחילו לפנות אליו כל מיני יזמים שביקשו שיפרסם אותם בבלוג
ופנו אליו ב טענות כשהמליץ על אחר" .מתוך הויכוח הזה נוצר שיתוף פעולה והתחילה פעילות של
הדרכות .בשלב מסוים נכנס שותף שלישי שרצה דברים אחרים ממה שהתאים לזוג" .אנחנו עסקנו
בקייטרינג לאירועים קטנים במקביל להדרכות והוא יותר רצה ביצועים .הרגשנו שאנו נשמטים
קצת החוצה מהשותפות" .השותף הנוסף היה בעל השפעה רבה בשותפות כיוון שהגיע עם הון
משלו "ובעל המאה הוא בעל הדעה" .נילי שקראה את המפה ,לדבריה ,ובהרבה תושייה הבינה
שאין מנוס מהיחלצות מהשותפות ופתיחת מקום משלהם" .הסברתי לאורן שזאת תהיה
ההתעסקות שלנו כל החיים ,שהוא לא יעזוב את המקצוע ואנחנו חייבים לפרוץ לבד קדימה".
לאט-לאט השם של אורן התחיל להיות מוכר בזכות האינטרנט .הזוג פתח מקום בשטח של 000
מ"ר בהרצלייה (בו הוא פועל עד היום) והתחיל בהדרכות בסיסיות כגון שמרים ,אפייה ,חגים,
שימוש בכלים חדישים ,וכדומה .הדברים התחילו להתגלגל נפתחו קורסים עם מספר משתתפים
וסדנאות שהן כמו חוג פעם בשבוע ,ובהדרגה הרחיבו את הכיתות ,כך שהיום העסק פועל על שטח
של כ 350-מ"ר" .בזמנו ,אורן לא רצה לשמוע על כשרות ,כיום יש לנו משגיח כשרות במשרה
מלאה .היא אומרת שכאשת עסקים היא עשתה את הבחירות הנכונות ,הבינה ששווה להיכנס
איפה שפתוח ולא ללכת ראש בקיר" .להרבה אנשי עסקים אין את היכולת הזאת -למצוא נישה,
הזדמנות ,לראות את התמונה הכוללת'".
לבני הזוג שלושה ילדים בגילאי  6 ,8ו .2-השילוב בין משפחה לקריירה אינו אידיאלי ,לדבריה.
"להיות אשת משפחה ואשת קריירה זה לעבוד מהבית והרבה פעמים בלילות" .מה שמאפשר את
השילוב הזה הוא יחסי האנוש הטובים שלה ,היא אומרת" .אני יכולה להיות עם הילדים בגינה
ואז לקבל טלפון שאם אין מחר על הבוקר את הכסף לספק ,הוא לא מגיע ולא נותן לי את הבשר/
שקיות/סוכר וכו'" .לכל הספקים יש את הטלפון האישי והם יודעים שהם יכולים להתקשר מתי
שהם רוצים .זה משהו שהשכלתי להבין שהוא נכון .הרי אף ספק לא יתקשר בשעה שמונה בערב.
אני נותנת להם את האפשרות הזאת כדי לתת להם בטחון" .בסיטואציות מעין זו ,היזמת יכולה
לסדר את העניינים מתוך הגינה של הבית יחד עם שלושת הילדים .כל זאת תודות ליכולת שלה
לדבר ,להרגיע ,להשרות בטחון על אותם ספקים .שיחות כאלה הם עניין שבשגרה ,לדבריה ,זה
יכול להיות בסופר באמצע קניות או בזמן הסעות של הילדים לחוגים" .בעידן של היום ,הנייד שלי
מאפשר לי לדבר בטלפון ,תוך כדי לסמס למישהו אחר ולשלוח מייל שנייה אחרי .היום אתה עושה
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הכול תוך כדי .הילדים יודעים שאם יש טלפון מהעבודה -יש סימן ויש דממה בבית .אני לא אגיע
עם שלושת הילדים לבנק אבל אני עובדת מהבית וזה בסדר .בלילות אני מול החשבונות".
מדובר בעסק עם הרבה בעיות והרבה וויכוחים .נילי טוענת שסיטואציות רבות היו לדעתה
מביאות גבר טיפוסי לומר "יאללה לא צריך!" ולברוח לאגו שלו" .אני כאישה מתעלמת משריר
האגו .הוא לא קיים מבחינתי .בכל שיחה אני מנסה להדגיש למי שעומד מולי מה אני יכולה
להציע .אני מנצלת את היכולת שלי להיכנס לדמות של מי שמולי .זה משהו שגברים לא בטוח היו
מצליחים בו .לזכרים יש פחות את האינטליגנציה הרגשית לעשות את הויתורים האלה" .כשהיא
נשאלת מול מי קל לה יותר לעבוד גברים או נשים ,היא מהססת .לא משנה לה המין מולו היא
עומדת .זה תלוי בהתנהלות שלו ,לא במגדר.
"כשיש כסף יש יותר חמצן במוח" ,היא אומרת" ,גם כאשר קיבלנו בסה"כ  000א'  ,₪זה נותן
אויר" .נילי ממליצה על הקרן לעיתים תכופות ,מציינת אותה מדברת עליה הרבה בקורסים של
ניהול והקמת העסק של הבוגרים שהיא מעבירה .על תהליך קבלת ההלוואה בקרן היא מוסיפה כי
"גם בקרן ניכרה חלוקת התפקידים בינינו  ,אורן לא מדבר ,מבין שיש את תחום אחריות שלו ויש
את החלק שלי".
במהלך שנות פעילותה נהנתה החברה מסיוע של הקרן בערבות המדינה:
במאי  3002אושרה בקשת החברה להלוואה בגובה  000א'  ,₪למטרות שיווק ופרסום ופתיחת
קורסים חדשים.
באוקטובר  3000אושרה ובוצעה בקשת החברה להלוואה בגובה  050א'  ,₪למטרת קידום
מכירות.
באפריל  3002אושרה בקשת החברה להלוואה בגובה  350א'  ,₪שמטרתה צורכי הון חוזר.
* 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' 1,-9996400 :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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