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 תוכן עניינים

  4                                                                                                   עניינים וכןת

 3 _________________________________________________ כללי 0

 3 _________________________________________ מנהלים תקציר 4

 0 ________________________________________ הלוואות סטטוס 3

 5 ___________________________________ שהועמדו הלוואות נתוני 0

 5 ______________________ בנקים לפי שהועמדו הלוואות וסכומי מספר ניתוח 0.0

 6 ______________________ שנים לפי שהועמדו לוואותה וסכומי מספר ניתוח  0.4

 6 _________________________________ שהועמד סכום לפי הלוואות ניתוח 0.3

 0 __________________________ הלוואה מסלול לפי שהועמדו הלוואות ניתוח 0.0

 0 ________________________ גאוגרפי אזור לפי שהועמדו הלוואות' מס ניתוח 0.5

 8 _______________________ פעילות סקטור לפי שהועמדו הלוואות' מס ניתוח 0.6

 9 _________________________ (בשנים) ותק לפי שהועמדו הלוואות' מס ניתוח 0.0

 07 ______________ ₪ במיליוני החברה מחזור לפי שהועמדו הלוואות' מס ניתוח 0.8

 00 ______________________________ משפטי מעמד לפי הלוואות' מס וחנית 0.9

 00 __________________________________ ספציפיים מגזרים ניתוח 5

 00 ______________________________________________________ רקע 5.0

 04 ________________________ שנים לפי בקרן שאושרו הלוואות מספר ניתוח. 5.4

 03 ___________________________ גאוגרפי איזור פי על בקשות מספר ניתוח. 5.3
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 כללי 0
סקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה )להלן: המאוחדת לענכנסה לתוקפה הקרן  4704במהלך חודש אפריל 

הקרן החדשה . (הקרן הישנה)להלן:  4773-4704הקרן שפעלה בשנים  אשר מחליפה את, (הקרן החדשה

בנקים: הפועלים, מזרחי  0מופעלת על ידי ו ₪מיליון  077בעלי מחזור שנתי של עד לעסקים  מיועדת

נאי הקרן שונו, ביניהם גובה ההלוואה המקסימלית . חלק מתואוצר החייל דיסקונט מרכנתילטפחות, 

 והעמלות המשולמות בגין העמדת ההלוואה. 

 -ב תחילת הפעילותלאחר ומתייחס אך ורק לבקשות שהוגשו  החדשה,דו"ח זה מסכם את פעילות הקרן 

ה חברת תבור כלכל כל הנתונים בדו"ח מתייחסים אך ורק לבקשות שהוגשו לקרן דרךכמו כן, . 00.0.04

 . בע"מ ופיננסים

 תקציר מנהלים 4
 080, מתוכן 1של עסקים קטנים בקשות מלאות 957 בחברת תבור התקבלו 4700שנת של  הראשוןברבעון 

 8, מתוכן 4בקשות מלאות של עסקים בינוניים 09כמו כן, התקבלו  .3בקשות חוזרות 066 -ו 2בקשות חדשות

 בקשות חדשות.

, ₪מיליון  053.0 -כ בסכום כולל שללעסקים קטנים  הלוואות 033י בוועדות האשרא אושרו החולףברבעון 

ברבעון כמו כן,  .בערבות המדינה מהקרן )החדשה או הישנה( הלוואה בעבר קיבלו טרםלעסקים שמהן  355

הלוואות לעסקים  8, מתוכן ₪מיליון  09.3 -כהלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של  07אושרו זה 

 ואה מן הקרן.קיבלו הלו טרםש

אך  ר בנק, וזאת גם לאחר אישור ההלוואהיש לציין כי במסגרת הקרן החדשה, לעסקים ניתנת הזכות לעבו

הנתונים המוצגים בדו"ח  אושרה הלוואה ביותר מבנק אחדטרם ביצועה בפועל. במקרים אלו, בהם לעסק 

 זה מניחים כי לעסק אושרה הלוואה אחת בלבד.

 

 לחברת תבור הוגשו 4700 מרץחודש לסוף ועד  4704באפריל  תכונתה החדשהמתחילת פעילות הקרן במ

 0,059 -בסכום כולל של כהלוואות  3,390 עד כה מתוכן אושרו של עסקים קטנים בקשות מלאות 0,008

 ₪.א'  377הסכום החציוני להלוואה הינו בממוצע לכל עסק. ₪ א'  300 -סכום של כ –₪ מיליון 

מיליון  098 -כבקשות בסכום כולל של  99 עד כה . אושרושות על ידי עסקים בינונייםבק 057 בנוסף, הוגשו

.₪ 
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 ₪מיליון  47 -עסקים שמחזורם בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הבדיקה היה נמוך מ 
2

 ה במסגרת הקרןעסקים אשר טרם ביצעו הלווא -בקשות חדשות 
3

 בעבר הלוואה במסגרת הקרן שביצעבקשה של עסק  -בקשה חוזרת  
4

 ₪מיליון  47-011עסקים שמחזורם השנתי האחרון היה בטווח של  
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 .₪מיליון  4.8בסכום כולל של  הלוואות ₪34 א'  077עד הלוואות במסלול ברבעון האחרון אושרו 

 ₪.מיליון  07.8הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של  00ברבעון האחרון אושרו 

 תהלוואוסטטוס  3

 
על  היקף הלוואות שהועמדו

 הבנק ידי שהועמדו על יתרת הלוואות  הבנק ידי

 404 461 הפועלים

 232 247 טפחות מזרחי

 141 179 מרכנתיל

 278 344 אוצר החייל

 1,082 1,211 סה"כ

  :30.73.00הנתונים מעודכנים לתאריך.  

 הערות:

 לפי גופים מתאמים נק מרכנתילבקיים קושי לפלח את הנתונים המתקבלים מ: טבלההערות ל,  

 .נתונים מוערכים הינם נתוני יתרת ההלוואות שהועמדו על ידי הבנקולכן 

 בסיווג הלוואות הבנק לפי גופים מתאמים. אי דיוקיםהנתונים כוללים  בבנק מזרחי 

 

 דיווח מרכנתיל לשני הגופים המתאמים:

 

 
היקף הלוואות שהועמדו על 

 הועמדו על ידי הבנקש יתרת הלוואות ידי הבנק

 095 714 מרכנתיל

 

 מת הפרדה בין הגופים המתאמים. היתרות המצטברות כוללות בבנק מרכנתיל כאמור לא מתקיי

 את נתוני שני הגופים המתאמים.
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 נתוני הלוואות שהועמדו 0
 רן החדשהבמסגרת הקהלוואות לעסקים להם אושרה הלוואה  399הועמדו  47005של שנת  הראשוןברבעון 

הלוואות לעסקים קטנים שזוהי הלוואתם הראשונה  300, מתוכן (לעומת רבעון קודם %5)גידול של 

 קיטון) הלוואות לעסקים בינוניים 07הלוואות המשך לעסקים קטנים. בנוסף, הועמדו  08 -במסגרת הקרן ו

ש לשים לב כי חלק מן הלוואות המשך. י 4 –הלוואות חדשות ו  8, מתוכן לעומת רבעון קודם( 33%של 

ההלוואות שבוצעו ברבעון האחרון הן הלוואות שאושרו ברבעון קודם וכמו כן קיימות הלוואות שאושרו 

 ברבעון זה וטרם בוצעו.

אש"ח, והלוואה  309 -מתחילת פעילותה של הקרן עומדת הלוואה ממוצעת לעסקים קטנים על סכום של כ

 ₪.מיליוני  4.0 -על סכום כממוצעת לעסקים בינוניים 

לעומת  43%של  קיטוןלעסקים קטנים )₪ מ'  005ברבעון האחרון בוצע סכום של מבחינת סכום הביצועים 

לעומת  09%של  קיטוןלעסקים בינוניים )₪ מ'  47היקף הביצועים במהלך רבעון קודם( וסכום של 

  הביצועים במהלך רבעון קודם(.

 בנקים פילהלוואות שהועמדו  מספר וסכומי ניתוח 0.0
   

 מספר הלוואות שהועמדו 
 

 סה"כ טפחות-מזרחי הפועלים מרכנתיל אוצר החייל 

 3,,80 881 15501 411 178 עסקים קטנים

 38 10 18 14 44 עסקים בינוניים

 3,,80 811 15519 441 955 סה"כ

 
 

      ₪()במיליוני  סכומי הלוואות שהועמדו
 

 סה"כ טפחות-מזרחי הפועלים מרכנתיל אוצר החייל 

 20,31 410 171 107 154 עסקים קטנים

 ,28 14 11 44 44 עסקים בינוניים

 20182 447 481 179 144 סה"כ
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את כל  לכלוללא  עשויים הנתונים בדו"ח מסתמכים על דיווח הבנקים. הבנקים מעדכנים את הביצועים בפיגור מסוים, כך שהנתונים 

 , בפרט הלוואות שהועמדו במהלך החודש האחרון.ועמדוההלוואות שה
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  ניתוח מספר וסכומי הלוואות שהועמדו לפי שנים  0.4
 
 

 עסקים בינוניים עסקים קטנים 

 ₪()מ'  סכום הלוואות מספר הלוואות ₪()מ'  סכום הלוואות מספר הלוואות 

4704 110 414 41 05 

4703 15714 841 04 159 

314700 119 147 15 45 

 179 17 15504 15551 סה"כ

 
 

 ניתוח הלוואות לפי סכום שהועמד 0.3
 

 עסקים קטנים 

 התפלגות סה"כ בקשות סה"כ בקשות ₪טווח סכום שהועמד באלפי 

 10% 411 077עד 

070-477 758 41% 

470-377 884 44% 

370-077 177 11% 

070-577 417 14% 

570-057 191 8% 

050-0,777 145 4% 

0,777-4,777 95 1% 

 %,,2 3,,80 סה"כ

 
 עסקים בינוניים 

 התפלגות סה"כ בקשות סה"כ בקשות ₪ במיליוניטווח סכום שהועמד 

 85% 04 4עד 

4-0 47 11% 

0-6 1 9% 

6-8 5 - 

 155% 17 סה"כ
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 6לפי מסלול הלוואהניתוח הלוואות שהועמדו  0.0
 

 
מסלול עד 

 ₪א'  077
 סה"כ משולב הקמה השקעה הון חוזר

מס' בקשות מלאות 

 קטנים
410 15711 411 411 041 80,,3 

מס' בקשות מלאות 

 קטנים באחוזים
1% 07% 15% 7% 11% 2,,% 

מס' בקשות מלאות 

 בינוניים
- 81 0 - 14 38 

מס' בקשות מלאות 

 בינוניים באחוזים
- 71% 8% - 18% 2,,% 

 

 ניתוח מס' הלוואות שהועמדו לפי אזור גאוגרפי 0.5
 

 עסקים בינוניים עסקים קטנים 

 באחוזים סה"כ בקשות  באחוזים סה"כ בקשות 

 10% 11 11% 011 דרום

 15% 9 11% 114 השרון

 4% 1 1% 11 יו"ש

 1% 7 1% 407 ירושלים

 44% 41 49% 195 מרכז

 14% 41 41% 891 צפון

 7% 8 8% 170 פלהש

 155% 17 155% 3,008 סה"כ
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 נספרים פעם אחת בלבד ואינם נספרים במסלול הלוואה נוסף. ₪ א'  011עסקים שקיבלו הלוואה במסגרת מסלול עד  
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 :גרפיופילוח הלוואות שהועמדו לפי אזור גא -קטניםעסקים 
 

 
 

 פילוח הלוואות שהועמדו לפי אזור גאוגרפי: -בינונייםעסקים 

 
 

 טור פעילותניתוח מס' הלוואות שהועמדו לפי סק 0.6

 עסקים בינוניים עסקים קטנים 

 באחוזים סה"כ בקשות  באחוזים סה"כ בקשות  

 7% 8 8% 194 בינוי

 7% 8 0% 148 חקלאות

 19% 14 11% 15557 מסחר

 11% 18 19% 15180 שירותים

 4% 4 1% 11 תיירות

 47% 41 18% 487 תעשיה

 155% 17 155% 15551 סה"כ
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 ור פעילותלפי סקט תרשים חלוקה

 
 

 
 7ניתוח מס' הלוואות שהועמדו לפי ותק )בשנים( 0.0

 
 עסקים קטנים

 

 באחוזים מס' הלוואות 

 1% 411 עד שנה

0-4 147 11% 

4-3 478 9% 

3-0 440 1% 

0-5 450 7% 

5-8 447 10% 

8-07 481 9% 

07-47 800 44% 

 11% 104 שנה 47מעל 

 155% 15551 סה"כ
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 ותק מחושב מיום הקמת העסק ועד ליום דוח זה. 



 01עמוד   -                                            4102 ראשוןרבעון                            -הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים  

 20334רעננה  0101ת.ד.  01רחוב זרחין     תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

     10-8883717www.tavor.bizפקס.     10 - 8883711טל. 

 

 
 עסקים בינוניים

 

 באחוזים מס' הלוואות 

 7% 8 שנים 5עד 

6-07 44 41% 

00-05 18 11% 

06-47 17 45% 

 47% 44 47מעל 

 155% 17 סה"כ

 
 

 ₪ ניתוח מס' הלוואות שהועמדו לפי מחזור החברה במיליוני  0.8
 

 עסקים קטנים

 

 באחוזים סה"כ 

 41% 871 7.5עד 

7.5-0 114 15% 

0-3 114 41% 

3-5 174 14% 

5-07 440 14% 

07-45 117 11% 

 155% 15551 סה"כ

 
  עסקים בינוניים

 באחוזים סה"כ 

45-35 41 47% 

35-57 40 49% 

57-077 41 44% 

 155% 17 סה"כ
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 לפי מעמד משפטישהועמדו ניתוח מס' הלוואות  0.9
 

 עסקים בינוניים עסקים קטנים 

 באחוזים "כ סה באחוזים סה"כ  

 - 5 - 5 אגודה

 90% 11 84% 15944 בע"מ חברה

 1% 1 1% 0 עמותה

 1% 4 14% 915 עצמאי עסק

 1% 1 1% 151 שותפות

 155% 17 155% 15551 סה"כ

 

 ניתוח מגזרים ספציפיים 5

 רקע  5.0
 

  47 - בסכום כולל של 8קים שנמצאים בבעלות בני מיעוטיםהלוואות לעס 05ברבעון זה אושרו 

₪ מ'  00.8של  םברבעון זה הועמדו הלוואות בסכו הלוואות. 56ברבעון הקודם אושרו  ₪.מיליון 

  ברבעון הקודם.₪ מ'  44.7לעומת סכום של 

 7.4בסכום כולל של  9עולים חדשיםבבעלות  ק שנמצאלעס הלוואה אחת הברבעון האחרון אושר

₪ מ'  7.4ועמדו הלוואות בסכום של ברבעון זה ה הלוואות. 5ברבעון הקודם אושרו  ₪.מיליון 

 עון הקודם.ברב ' ₪מ 0.8סכום של  לעומת

 00 -כ כולל שלבסכום  10הלוואות לעסקים שנמצאים בבעלות נשים 50ברבעון האחרון אושרו 

₪ מ'  03.3ברבעון זה הועמדו הלוואות בסכום של  הלוואות. 56ברבעון הקודם אושרו  ₪.מיליון 

 ברבעון הקודם. ₪מ'  06.0לעומת סכום של 

 

                                                 
8

יש עסקים שייתכן וקשה לקבוע את ההשתייכות המגזרית מאחר כנגד זיהוי אפשרי של מיקום העסק ושם הבעלים, ככל שניתן לקבוע.   

ואין דרישה לזיהוי אתני במסמכי הקרן. המיון דלעיל נעשה על פי בקשת וועדת ההיגוי מבלי שהכלים הפורמליים קיימים במסמכי 

 הבקשות.
9

השנים  01-ממדינה אחרת ב השנים האחרונות או 07-עלה מאתיופיה ב אשרעל פי הגדרות משרד הקליטה, אדם  –עולה חדש  

 האחרונות.
10

 מהבעלות או למעלה מזה. 71% -מחזיקות ב 
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עסקים אשר נמצאים בבעלות בני בקשות על ידי  004הוגשו  4700של שנת  הראשוןברבעון 

  .4703של שנת  הרביעיבקשות ברבעון  030זאת לעומת  ם.מיעוטי

  בקשות על ידי בני מיעוטים. 0,733הוגשו  4700של שנת  הראשוןנכון לסוף הרבעון 

 

מצאים בבעלות עולים נבקשות על ידי עסקים אשר  6ו הוגש 4700של שנת  הראשוןברבעון 

 .4703של שנת  הרביעיבקשות ברבעון  3זאת לעומת  .חדשים

 בקשות על ידי עולים חדשים. 53הוגשו  4700של שנת  הראשוןנכון לסוף הרבעון 

 

זאת  בקשות על ידי עסקים אשר נמצאים בבעלות נשים. 009הוגשו  4700של שנת  הראשוןברבעון 

 .4703של שנת  הרביעיבקשות ברבעון  008ומת לע

 בקשות על ידי נשים. 0,703הוגשו  4703נכון לסוף הרבעון הרביעי של שנת 

 

 ניתוח מספר הלוואות שאושרו בקרן לפי שנים. 5.4
 

 *הסכומים במיליוני ש"ח

 
 מגזר הנשים מגזר העולים מגזר המיעוטים 

 שנה

מס' 

בקשות 

 שאושרו

סכומים 

 שאושרו

ים סכומ

 שהועמדו 

מס' 

בקשות 

 שאושרו

סכומים 

 שאושרו

סכומים 

 שהועמדו

מס' 

בקשות 

 שאושרו

סכומים 

 שאושרו

סכומים 

 שהועמדו 

4704 99 41.9 45.5 4 1.1 1.1 140 40.4 8.63 

4703 441 94.4 94.8 14 4.9 4.4 401 89.4 .86, 

0-314700 40 19.9 17.1 1 5.4 5.4 04 14.5 2868 

 8861 141.8 405 0.7 8.4 19 105.4 101 174 סה"כ
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 על פי איזור גאוגרפי שאושרו . ניתוח מספר בקשות5.3

 מגזר הנשים מגזר העולים מגזר המיעוטים 

 באחוזים סה"כ בקשות 
סה"כ 

 בקשות
 באחוזים

סה"כ 

 בקשות
 באחוזים

 18% 74 18% 1 9% 11 דרום

 11% 15 48% 0 0% 19 השרון

 1% 11 - 5 - 5 יו"ש

 15% 44 11% 4 4% 11 ירושלים

 15% 118 11% 8 14% 01 מרכז

 45% 11 - 5 87% 441 צפון

 1% 10 18% 1 1% 1 שפלה

 155% 405 155% 19 155% 174 סה"כ

 

 


