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 תוכן עניינים

 2                                                                                                 עניינים תוכן

 3 _________________________________________________ כללי 0

 3 _________________________________________ מנהלים תקציר 2

 2 ___________________________________ שהועמדו הלוואות נתוני 3

 2 ______________________ בנקים לפי שהועמדו הלוואות וסכומי מספר ניתוח 3.0

 5 ______________________ שנים לפי שהועמדו הלוואות וסכומי מספר ניתוח  3.2

 5 _________________________________ שהועמד סכום לפי הלוואות ניתוח 3.3

 6 __________________________ הלוואה מסלול לפי שהועמדו הלוואות ניתוח 3.2

 7 ________________________ אוגרפיג אזור לפי שהועמדו הלוואות' מס ניתוח 3.5

 8 _______________________ פעילות סקטור לפי שהועמדו הלוואות' מס ניתוח 3.6

 9 _________________________ (בשנים) ותק לפי שהועמדו הלוואות' מס ניתוח 3.7

 01 ______________ ₪ במיליוני החברה מחזור לפי שהועמדו הלוואות' מס ניתוח 3.8

 01 ______________________________ משפטי מעמד לפי הלוואות' מס ניתוח 3.9

 00 __________________________________ ספציפיים מגזרים ניתוח 2

 00 ______________________________________________________ רקע 2.0

 02 ________________________ שנים לפי בקרן שאושרו הלוואות מספר ניתוח. 2.2

 02 ___________________________ גאוגרפי איזור פי על בקשות מספר ניתוח. 2.3
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 כללי 0
המאוחדת לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה )להלן: נכנסה לתוקפה הקרן  2102במהלך חודש אפריל 

הקרן החדשה . (הקרן הישנה)להלן:  2113-2102ם הקרן שפעלה בשני אשר מחליפה את, (הקרן החדשה

בנקים: הפועלים, מזרחי  2מופעלת על ידי ו ₪מיליון  011בעלי מחזור שנתי של עד לעסקים  מיועדת

. חלק מתנאי הקרן שונו, ביניהם גובה ההלוואה המקסימלית ואוצר החייל דיסקונט מרכנתילטפחות, 

 והעמלות המשולמות בגין העמדת ההלוואה. 

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

חברת תבור כלכלה  כל הנתונים בדו"ח מתייחסים אך ורק לבקשות שהוגשו לקרן דרךכמו כן, . 00.2.02

 . בע"מ ופיננסים

 תקציר מנהלים 2
 720, מתוכן 1של עסקים קטנים ת מלאותבקשו 876 בחברת תבור התקבלו 2103שנת של  הרביעיברבעון 

, מתוכן 4בקשות מלאות של עסקים בינוניים 20כמו כן, התקבלו  .3בקשות חוזרות 055 -ו 2בקשות חדשות

 בקשות חדשות. 07

, ₪מיליון  028.7 -כ בסכום כולל שללעסקים קטנים  הלוואות 239בוועדות האשראי  אושרו החולףברבעון 

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

הלוואות לעסקים  01, מתוכן ₪מיליון  22.5 -כהלוואות לעסקים בינוניים בסכום כולל של  03אושרו זה 

 קיבלו הלוואה מן הקרן. טרםש

אך  לאחר אישור ההלוואה ר בנק, וזאת גםיש 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 2103 דצמברחודש לסוף ועד  2102באפריל  מתחילת פעילות הקרן במתכונתה החדשה

 0,116 -בסכום כולל של כהלוואות  2,922 עד כה מתוכן אושרו עסקים קטניםשל  אותבקשות מל 6,098

 ₪.א'  311הסכום החציוני להלוואה הינו עסק. בממוצע לכל ₪ א'  322 -סכום של כ –₪ מיליון 

מיליון  082 -כבקשות בסכום כולל של  91 עד כה . אושרובקשות על ידי עסקים בינוניים 030 בנוסף, הוגשו

.₪ 
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 ₪מיליון  37 -חזורם בשנה הקלנדרית הקודמת למועד הבדיקה היה נמוך מעסקים שמ 
2

 עסקים אשר טרם ביצעו הלוואה במסגרת הקרן -בקשות חדשות 
3

 בעבר הלוואה במסגרת הקרן שביצעבקשה של עסק  -בקשה חוזרת  
4

 ₪מיליון  37-011עסקים שמחזורם השנתי האחרון היה בטווח של  
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 .₪מיליון  2.9בסכום כולל של  הלוואות ₪30 א'  011עד הלוואות במסלול ברבעון האחרון אושרו 

 ₪.מיליון  9.8הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של  36ברבעון האחרון אושרו 

 

 נתוני הלוואות שהועמדו 3
 במסגרת הקרן החדשה הלוואות לעסקים להם אושרה הלוואה 222הועמדו  21035של שנת  יברבעון הרביע

הלוואות לעסקים קטנים שזוהי הלוואתם הראשונה  320, מתוכן לעומת רבעון קודם( %31)גידול של 

)גידול  הלוואות לעסקים בינוניים 05הלוואות המשך לעסקים קטנים. בנוסף, הועמדו  83 -במסגרת הקרן ו

וואות המשך. יש לשים לב כי חלק מן הל 2 –הלוואות חדשות ו  00, מתוכן לעומת רבעון קודם( 051%של 

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

 ברבעון זה וטרם בוצעו.

אש"ח, והלוואה  325 -מתחילת פעילותה של הקרן עומדת הלוואה ממוצעת לעסקים קטנים על סכום של כ

 ₪.מיליוני  2.0 -על סכום כממוצעת לעסקים בינוניים 

לעומת  29%לעסקים קטנים )גידול של ₪ מ'  089ברבעון האחרון בוצע סכום של מבחינת סכום הביצועים 

לעומת  05%לעסקים בינוניים )גידול של ₪ מ'  39היקף הביצועים במהלך רבעון קודם( וסכום של 

  הביצועים במהלך רבעון קודם(.

 בנקים לפיאות שהועמדו הלוו מספר וסכומי ניתוח 3.0
   

 מספר הלוואות שהועמדו 
 

 סה"כ טפחות-מזרחי הפועלים מרכנתיל אוצר החייל 

 916,2 518 878 153 868 עסקים קטנים

 77 32 48 33 42 עסקים בינוניים

 91626 522 898 164 894 סה"כ
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את כל  לכלוללא  עשויים על דיווח הבנקים. הבנקים מעדכנים את הביצועים בפיגור מסוים, כך שהנתונים הנתונים בדו"ח מסתמכים 

 , בפרט הלוואות שהועמדו במהלך החודש האחרון.ההלוואות שהועמדו
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      סכומי הלוואות שהועמדו
 

 סה"כ טפחות-מזרחי הפועלים מרכנתיל אוצר החייל 

 209 366 133 349 499 עסקים קטנים

 92, 48 69 48 24 עסקים בינוניים

 1061, 392 188 329 123 סה"כ

  ניתוח מספר וסכומי הלוואות שהועמדו לפי שנים  3.2
 
 

 עסקים בינוניים עסקים קטנים 

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

2102 885 482 41 58 

2103 33712 643 52 389 

 359 77 985 43639 סה"כ

 
 

 ניתוח הלוואות לפי סכום שהועמד 3.3
 

 עסקים קטנים 

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

 35% 192 011עד 

010-211 638 42% 

210-311 582 41% 

310-211 141 34% 

210-511 124 31% 

510-751 371 6% 

750-0,111 334 2% 

0,111-2,111 71 1% 

 00%, 916,2 סה"כ

 

 

 

 

 



 3עמוד   -                                            3102 רביעירבעון                            -הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים  

 22333רעננה  2121ת.ד.  01רחוב זרחין     תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

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

 עסקים בינוניים 

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

 58% 25 2עד 

2-2 42 13% 

2-6 8 33% 

6-8 8 - 

 388% 77 סה"כ

 

 

 

 6ניתוח הלוואות שהועמדו לפי מסלול הלוואה 3.2
 

 
סלול עד מ

 ₪א'  011
 סה"כ משולב הקמה השקעה הון חוזר

מס' בקשות מלאות 

 קטנים
448 33281 456 388 288 916,2 

מס' בקשות מלאות 

 קטנים באחוזים
8% 57% 38% 7% 38% ,00% 

מס' בקשות מלאות 

 בינוניים
- 68 2 - 31 77 

מס' בקשות מלאות 

 בינוניים באחוזים
- 78% 5% - 37% ,00% 
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 נספרים פעם אחת בלבד ואינם נספרים במסלול הלוואה נוסף. ₪ א'  011עסקים שקיבלו הלוואה במסגרת מסלול עד  
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 ניתוח מס' הלוואות שהועמדו לפי אזור גאוגרפי 3.5
 

 עסקים בינוניים עסקים קטנים 

 באחוזים סה"כ בקשות  באחוזים סה"כ בקשות 

 36% 34 39% 289 דרום

 9% 7 34% 145 השרון

 2% 1 1% 76 יו"ש

 9% 7 8% 443 ירושלים

 41% 38 49% 767 מרכז

 13% 42 41% 593 צפון

 8% 6 6% 358 שפלה

 388% 77 388% 43639 סה"כ

 
 

 :גרפיופילוח הלוואות שהועמדו לפי אזור גא -קטניםעסקים 

 
 

 פילוח הלוואות שהועמדו לפי אזור גאוגרפי: -בינונייםעסקים 
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 ניתוח מס' הלוואות שהועמדו לפי סקטור פעילות 3.6
 

 עסקים בינוניים עסקים קטנים 

 באחוזים סה"כ בקשות  באחוזים סה"כ בקשות  

 5% 2 6% 361 בינוי

 6% 5 5% 313 חקלאות

 19% 18 11% 876 מסחר

 48% 35 19% 33833 שירותים

 1% 4 3% 47 תיירות

 47% 43 36% 233 תעשיה

 388% 77 388% 43639 סה"כ

 
 לפי סקטור פעילות תרשים חלוקה
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 ניתוח מס' הלוואות שהועמדו לפי ותק )בשנים( 3.7
 

 עסקים קטנים

 

 באחוזים מס' הלוואות 

 7% 372 עד שנה

0-2 498 33% 

2-3 421 9% 

3-2 438 8% 

2-5 387 7% 

5-8 195 35% 

8-01 448 9% 

01-21 574 44% 

 34% 182 שנה 21מעל 

 388% 43639 סה"כ

 
 עסקים בינוניים

 

 באחוזים מס' הלוואות 

 8% 6 שנים 5עד 

6-01 48 46% 

00-05 36 43% 

06-21 36 43% 

 42% 39 21מעל 

 388% 77 סה"כ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 01עמוד   -                                            3102 רביעירבעון                            -הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים  

 22333רעננה  2121ת.ד.  01רחוב זרחין     תבור כלכלה ופיננסים בע"מ

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

 ₪ ניתוח מס' הלוואות שהועמדו לפי מחזור החברה במיליוני  3.8
 

 עסקים קטנים

 

 באחוזים סה"כ 

 44% 578 1.5עד 

1.5-0 475 33% 

0-3 749 48% 

3-5 141 34% 

5-01 174 32% 

01-25 124 31% 

 388% 43639 סה"כ

 
  נונייםעסקים בי

 באחוזים סה"כ 

25-35 19 53% 

35-51 43 47% 

51-011 37 44% 

 388% 77 סה"כ

 
 

 ניתוח מס' הלוואות לפי מעמד משפטי 3.9
 

 עסקים בינוניים עסקים קטנים 

 באחוזים סה"כ  באחוזים סה"כ  

 - 8 - 8 אגודה

 96% 72 62% 33689 בע"מ חברה

 3% 3 3% 2 עמותה

 1% 4 14% 828 עצמאי עסק

 - 8 1% 86 שותפות

 388% 77 388% 43639 סה"כ
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 ניתוח מגזרים ספציפיים 2

 רקע  2.0
 

 20.1בסכום כולל של  7קים שנמצאים בבעלות בני מיעוטיםהלוואות לעס 56ברבעון זה אושרו 

₪ מ'  22.1של  םברבעון זה הועמדו הלוואות בסכו הלוואות. 66ברבעון הקודם אושרו  ₪.מיליון 

  ברבעון הקודם.₪ מ'  21.3ום של לעומת סכ

 2.0בסכום כולל של  8קים שנמצאים בבעלות עולים חדשיםהלוואות לעס 5ברבעון האחרון אושרו 

₪ מ'  0.8ברבעון זה הועמדו הלוואות בסכום של  הלוואות. 3ברבעון הקודם אושרו  ₪.מיליון 

 עון הקודם.ברב ₪א'  21סכום של  לעומת

 05.6בסכום כולל של   9הלוואות לעסקים שנמצאים בבעלות נשים 56ברבעון האחרון אושרו 

₪ מ'  06.2ברבעון זה הועמדו הלוואות בסכום של  הלוואות. 62ברבעון הקודם אושרו  ₪.מיליון 

 ברבעון הקודם.₪ מ'  01.9לעומת סכום של 

 

 עסקים אשר נמצאים בבעלות בניבקשות על ידי  032הוגשו  2103ברבעון הרביעי של שנת 

  .2103של שנת  השלישיבקשות ברבעון  033זאת לעומת  ם.מיעוטי

  בקשות על ידי בני מיעוטים. 890הוגשו  2103נכון לסוף הרבעון הרביעי של שנת 

 

 .בקשות על ידי עסקים אשר מצאים בבעלות עולים חדשים 3הוגשו  2103ברבעון הרביעי של שנת 

 .2103בקשות ברבעון השלישי של שנת  01זאת לעומת 

 בקשות על ידי עולים חדשים. 27הוגשו  2103נכון לסוף הרבעון הרביעי של שנת 

 

זאת  בקשות על ידי עסקים אשר נמצאים בבעלות נשים. 008הוגשו  2103ברבעון הרביעי של שנת 

 .2103בקשות ברבעון השלישי של שנת  022לעומת 

 ל ידי נשים.בקשות ע 892הוגשו  2103נכון לסוף הרבעון הרביעי של שנת 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7

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

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

 הבקשות.
8

השנים  01-השנים האחרונות או ממדינה אחרת ב 07-עלה מאתיופיה ב אשררות משרד הקליטה, אדם על פי הגד –עולה חדש  

 האחרונות.
9

 מהבעלות או למעלה מזה. 71% -מחזיקות ב 
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 ניתוח מספר הלוואות שאושרו בקרן לפי שנים. 2.2
 

 *הסכומים במיליוני ש"ח

 
 מגזר הנשים מגזר העולים מגזר המיעוטים 

 שנה

מס' 

בקשות 

 שאושרו

סכומים 

 שאושרו

סכומים 

 שהועמדו 

מס' 

בקשות 

 שאושרו

סכומים 

 שאושרו

סכומים 

 שהועמדו

מס' 

בקשות 

 שאושרו

סכומים 

 שאושרו

ומים סכ

 שהועמדו 

2102 99 21.9 28.8 2 3.3 3.3 325 25.4 4661 

2103 448 92.4 94.6 32 2.9 2.2 453 69.2 6462 

 0064, 332.6 196 5.5 6.8 38 314.6 318.3 147 סה"כ

 

 על פי איזור גאוגרפי בקשותניתוח מספר . 2.3

 מגזר הנשים מגזר העולים מגזר המיעוטים 

 באחוזים סה"כ בקשות 
"כ סה

 בקשות
 באחוזים

סה"כ 

 בקשות
 באחוזים

 37% 66 37% 1 9% 48 דרום

 37% 66 48% 5 5% 38 השרון

 1% 34 - 8 - 8 יו"ש

 38% 19 33% 4 5% 36 ירושלים

 18% 337 11% 6 31% 22 מרכז

 48% 83 - 8 67% 448 צפון

 1% 35 33% 4 3% 3 שפלה

 388% 196 388% 38 388% 147 סה"כ
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