תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה

עלון מידע חודשי  -עלון מספר  – 36דצמבר 2013
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 1-באוגוסט  2013כל החברות הפונות לקרן נדרשות להציג דוחות מבוקרים לשנת
.2012
 בתאריך ה 13.03.2013-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  1,823הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים ,בהיקף של כ 724 -מיליון ,₪
מתוכן אושרו  510הלוואות המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
מתחילת פעילות הקרן במתכונת החדשה )אפריל  (2012אושרו הלוואות בהיקף של מעל 1.1
מיליארד  .₪סכום זה מצטרף לכ 2.3-מיליארד  ₪שאושרו לעסקים קטנים בשנים .2003-2012
בחודש נובמבר  2013אושרו  131הלוואות ,בהיקף של כ 47.8 -מיליון .₪

עסקים בינוניים
מתחילת  2013הוגשו  82בקשות של עסקים בינוניים )מחזור מעל  25מיליון  ,(₪מתוכן הועברו
המלצות חיוביות על  69בקשות ) 12 , (84%בקשות נדחו ע"י הגוף המתאם ובקשה אחת בתהליך.
כל הבקשות אשר נידונו עד כה בוועדות האשראי לאחר המלצה חיובית של הגוף המתאם אושרו.

נתונים בולטים לחודש נובמבר :2013
 כ 26% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  500א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 8
הלוואות בסכומים של  1מיליון ש"ח ומעלה.
 כ 9%-מההלוואות שאושרו החודש הינן במסלול של עד  100א' .₪
 הריבית הממוצעת להלוואות שאושרו בחודש נובמבר לעסקים קטנים הינה פריים3%.+
ולעסקים בינוניים הינה פריים ,2.13%+במהלך החודש אושרו  73הלוואות )כ(56%-
בריבית נמוכה מפריים.3.5%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הביטחונות.
 כ 21% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 כ 17% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הדרום.
 כ 11%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור ירושלים או יהודה
ושומרון.
 כ 11% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מהמגזר הערבי.
 כ 14% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
 כ 10%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 החודש אושרו  18הלוואות לעסקים מתחום המזון.
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תחומי פעילות בחודש נובמבר :2013
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סיפורי הצלחה:
מיכל בימקה  -בקבוטיק
העסק הוקם בשנת  2010ועוסק ביבוא ושיווק של פתרונות שתיה אקולוגיים ובריאים מנירוסטה.
היזמת ובן זוגה החליטו לאמץ אורח חיים ירוק ובריא ,והחלו להתעניין בבקבוק אקולוגי רב פעמי,
מחומרים בריאים ושאינו מזהם .הזוג מצא כי הבקבוקים בתחום עולים כ ₪ 170-ואף יותר.
באמצעות אתרים בחו"ל התוודעה היזמת ליכולת לייבא לארץ מוצרים מתחרים מסין והחליטה
לייבא בקבוקים אקולוגיים שיוצרו עבורה ,במחיר מוזל משנמצא בשוק במטרה לעודד אנשים
לשמור על הסביבה .
בשנים האחרונות ,נושא השפעת החומרים המזיקים לבריאות הדולפים מכלי הפלסטיק
והאלומיניום ,כדוגמת ביספנול  ,A -הובא יותר למודעות הציבור ועל כן בחר העסק לשים דגש על
איכות מוצריו .המוצרים שהעסק משווק עשויים מנירוסטה )פלדת אל חלד( ,אשר הינה חומר
איכותי ובריא יותר למשתמש ולסביבה .הבקבוקים בעלי אישור מכון התקנים הישראלי.
לעסק מגוון בקבוקים בגדלים שונים כשישנו בקבוק שתיה קלה ובקבוק תרמי השומר על חם/קור
למשך מספר שעות ,בנוסף מייבא העסק מוצרים משלימים כגון :שרוולים תרמיים השומרים על
טמפרטורת המים בבקבוקים רגילים למשך  3-4שעות.
העסק מבצע הדפסות על בקבוקים לדרישת הלקוחות ,ניתן לבחור התאמה אישית או עיצוב
מובנה  -ההזמנה מתבצעת דרך אתר האינטרנט של העסק.
בנוסף ,ניתן לבצע הזמנות גדולות של בקבוקים מעוצבים עם לוגו חברה ,לדוגמא  -פרויקט גדול
שסופק לחברת דלתא גליל ,קניאל ואינטל ישראל.
בשנה הראשונה לפעילות יובאו כמויות קטנות בעלויות שילוח גבוהות .לאחר מכן ,כשהבינה
היזמת את אופי המוצר שברצונה לספק ,החלה לייבא באופן סדור ממגוון מפעלים מצומצם שנותן
מענה תפעולי לצרכי העסק .לשם כך לקחה הלוואה באמצעות הקרן ששימשה לרכישת מלאי גדול
של מוצרים ,מה שעזר לעסק להוזיל את עלויות הרכישה והשילוח.
כיוון שהמלאי ברשות העסק היה זמין ,התאפשר לעסק להיכנס לפרויקטים והזמנות גדולים יותר.
בנוסף ,כתוצאה מהורדת עלויות המכר ירד גם המחיר לצרכן.
כל זאת הובילו לעלייה משמעותית במחזורי ההכנסות של העסק.
הסיוע במסגרת הקרן:
במרץ  2012אושרה ובוצעה תכנית ההלוואה על סך  ₪ 135,000במסגרת הקרן לסיוע לעסקים
קטנים במסלול הון חוזר ,למטרת הגדלת מלאי.
* נשמח לשמוע ולהתעדכן על סיפורי הצלחה נוספים של עסקים שליוויתם וקיבלו הלוואה
מהקרן.
תבור כלכלה ופיננסים בע"מ רחוב זרחין  10ת.ד 3030 .רעננה 4366238
www.tavor.biz
טל 09-7776800 .פקס03-7606727 .

תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה
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  ₪ 250לחשכ"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  100א'  ,₪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  40%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' 09-7776813 :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 ,09-7776800 :שלוחות 110 - 120
או בטלפונים ישירים:
09-7776810-20
למשלוח מסמכים:
פקס03-7606727 :
דוא"לesek@tavor.biz :
כתובת למשלוח דואר:
רחוב זרחין  ,10רעננה
ת.ד ,3030 .מיקוד 4366238
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