תבור כלכלה ופיננסים
עלון מידע חודשי  -קרנות בערבות מדינה
עלון מידע חודשי  -עלון מספר  – 03ינואר 6108
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:
תומר אוסטיקר

דוא"ל tomero@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.tomero@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  0.14.6100-כל החברות הפונות לקרן נדרשות להציג דוחות מבוקרים לשנת .6106
 בתאריך ה 62.06.6100-התכנסה ועדת ההיגוי של הקרן ,בה התקבלה ההחלטה הבאה:
כיום קיימת מניעה מ חברות שביצעו הסדר חוב בקרן לפנות שוב בטרם נפרעה ההלוואה,
הועדה החליטה לערוך הבחנה בין המקרים השונים:
א .התאמת בטחונות ל  62%-מיתרת קרן ההלוואה או תשלום סכום ע"ח החוב ללא
פריסה מחדש של תקופת ההחזר – לא יחשב הסדר לצורך בחינת העמדת אשראי
נוסף מהקרן.
ב .מימוש בטחונות או תשלום ע"ח החוב ופריסה מחדש לתקופה ארוכה יותר –
יחשב כהסדר ,וחברות שביצעו מהלך מעין זה לא יוכלו לפנות שוב לקרן עד
פירעון מלא של יתרת החוב.
 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  0,260הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים ,בהיקף של כ  343 -מיליון ,₪
מתוכן אושרו  203הלוואות המשך לעסקים שכבר קיבלו בעבר הלוואה מהקרן.
מתחילת פעילות הקרן במתכונת החדשה (אפריל  )6106אושרו הלוואות בהיקף של מעל 0.6
מיליארד  .₪סכום זה מצטרף לכ 6.0-מיליארד  ₪שאושרו לעסקים קטנים בשנים .6110-6106
בחודש דצמבר  6100אושרו  081הלוואות ,בהיקף של כ 60 -מיליון .₪

עסקים בינוניים
מתחילת  6100הוגשו  26בקשות של עסקים בינוניים (מחזור מעל  62מיליון  ,)₪מתוכן הועברו
המלצות חיוביות על  34בקשות ( 00 , )42%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 דצמבר :6100
 כ 02% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בסכומים של  211א' ש"ח ומעלה ,מתוכן 00
הלוואות בסכומים של  0מיליון ש"ח ומעלה.
 כ 2%-מההלוואות שאושרו החודש הינן במסלול של עד  011א' .₪
 הריבית הממוצעת להלוואות שאושרו בחודש נובמבר לעסקים קטנים הינה פריים6.26%+
ולעסקים בינוניים הינה פריים ,6.8%+במהלך החודש אושרו  40הלוואות (כ )22%-בריבית
נמוכה מפריים.0.2%+
להזכירכם ,ניתן לדון עם הבנק על גובה הריבית וכן על סוג ואחוז הביטחונות.
 כ 02% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הצפון.
 כ 02% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור הדרום.
 כ 03%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מאזור ירושלים או יהודה
ושומרון.
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים מהמגזר הערבי.
 כ 00% -מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בבעלות נשים.
 כ 4.2%-מההלוואות שאושרו החודש הינן בעבור עסקים בהקמה.
 החודש אושרו  68הלוואות לעסקים מתחום המזון.
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תחומי פעילות בחודש דצמבר :6100
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סיפורי הצלחה:
צ'יטה שליחויות בע"מ
חברת שליחויות בתפוצה ארצית.
חברת צ'יטה הוקמה בשנת  .7991החברה הוקמה ע"י שני יזמים חברי ילדות ,אשר החלו את
פעילותם במשלוחים בעזרת שני קטנועים אותם רכשו בכוחות עצמם ,וסיפקו שירות משלוחים
למסעדה בירושלים .
עם הזמן היזמים הוסיפו לקוחות נוספים ,התפתחו להיות חברת השליחויות המובילה בי -ם
והחזיקו פעילות של  06%מסך המשלוחים העירוניים .בשנת  6660החליטו להתרחב מגבולות י -ם.
הליך התרחבות הוביל לפתיחתם של חמישה סניפים נוספים בערים הבאות :ב"ש ,קיבוץ יסעור,
פ"ת ,ירושלים ואילת ,הנותנים שירות ללקוחות בכל רחבי הארץ .סוד הצלחתה של צ'יטה מקורו
ברמת שירות גבוהה אותה מספקת החברה ,ומהבנה עסקית וחשבונאית של שני היזמים.
כיום ,החברה ריכזה את עיקר פעילותה העסקית בתחום המוביל בענף  -הובלת אובר נייט ,כלומר
משלוחים מהיום למחר בארץ .החברה שהתחילה משני קטנועים כאמור ,מונה כיום כ 756-
שליחים אשר מספקים שירות למעל  7666לקוחות עסקיים ברמה הארצית.
פעילות החברה מבוססת על תשתית טכנולוגית מתקדמת .ההזמנות מגיעות מאתר החברה
 www.chitadelivery.co.ilומועברות בעזרת מסופון חכם לנהגים ,כך שמתבצעת בקרה רציפה
מעת קבלת ההזמנה ועד להגעת המשלוח נאמנה.
הטיפ של שלומי ,להכיר את השטח ולהתפתח עקב בצד אגודל.
הסיוע במסגרת הקרן:
החברה ביצעה הלוואה בדצמבר  6660במסגרת הקרן ,לצורך מימון הון חוזר.
החברה ביצעה הלוואה באוקטובר  ,6676לצורך הקמת סניף ב"ש.
ובשנת  6676בוצעה הלוואה נוספת ,לצורך מימון 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  ₪ 621לחשכ"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' 12-3336400 :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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