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עוגן

הצמיחה של עוגן במתן הלוואות
300

מיליון ש"ח

חברים יקרים,
לפני חמש שנים ,קיבלנו את ברכתו של פרופ' אליעזר יפה ,המייסד המנוח שלנו ,לעשות
חשיבה מחדש על מהות הארגון במתכונתו הקודמת "האגודה הישראלית ללא ריבית".

300

200

בהשראת היסודות שהונחו מראשית דרכנו ,מיקדנו את המטרה שלנו מחדש  -להפוך מארגון
צדקה אהוד ויעיל למוסד חברתי-פיננסי מודרני בקנה מידה והשפעה לאומית.

150

בימים אלה ,עת כתיבת הדוח השנתי ,ישראל כמו רוב העולם נעה לעבר האטה כלכלית שאת
היקפה טרם ניתן לחזות .אולם ,גם בתוך אי הוודאות ,דבר אחד ברור  -האינפלציה ואיום
המיתון יגבו מחיר יקר מהאנשים אותם עוגן מבקשת לשרת :משקי בית בעלי הכנסה נמוכה,
בעלי עסקים קטנים וזעירים ,עצמאיים ,רוכשי דירה ראשונה והמגזר השלישי.
בעזרתכם ,מלוא משאבי הארגון ינותבו לסיוע לאנשים הזקוקים לנו בתקופה מורכבת זו.
אנו נשמח לשוחח על כל מרכיב בדו"ח זה ובהזדמנות זו ,ברצוננו להודות לכם מקרב לב על
התמיכה הרחבה בעשייה שלנו.

159

250

עד החלטה זו ,פעלה האגודה למעלה מחצי יובל לשינוי חייהם של רבים באמצעות עשרות אלפי
הלוואות לאנשים שהבנקים המסחריים היססו או סירבו להעניק להם הלוואות בתנאים סבירים.

עוגן היא התוצר של תהליך זה ואנו מתגאים להציג בפניכם את עשייתנו בדו"ח זה .מטרת
הדוח הוא לשים זרקור על הצמיחה וההתפתחות של העשייה החברתית בתקופה זו ,ובשנה
האחרונה בפרט .אנו תקווה כי הדוח יאפשר מבט אל החזון שאנו מקווים לממש בעשור הקרוב.

201

מיליון ש"ח
מיליון ש"ח

68

מיליון ש"ח

100

שגיא בלשה
מנכ"ל
אופיר עוזרי
יו"ר

0
)יעד( 2022

2021

2020

 745מיליון שקלים
הלוואות ליחידים

 37מיליון שקלים
בריאות

 88מיליון שקלים
עמותות
02

2019

2018

התפלגות הלוואות משנת  1990ועד היום,
במליוני ש"ח .סה"כ  1.7מיליארד שקלים

 94מיליון שקלים
דיור

קבוצת עוגן דו"ח שנתי 2021-2022

מיליון ש"ח

50

 685מיליון שקלים
עסקים קטנים

בהערכה רבה,

58
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 49מיליון שקלים
סטודנטים
03

קבוצת עוגן :הלוואות ,ליווי ומנטורינג פיננסי

משקי בית הזקוקים
לשיקום כלכלי

עסקים קטנים

רוכשי דירה
ראשונה

עמותות

אשראי
ליווי פיננסי

עוגן במספרים
מעל  500מיליון שקלים המשמשים להלוואות

 200מ' שקלים קרן הלוואות ללא ריבית

 1.7מיליארד שקלים היקף הלוואות שניתנו מאז 1990

 300מ' שקלים קרן הלוואות בריבית חברתית

3,200

הלוואות הניתנות מדי שנה (לעומת  2,000בשנת )2019

 201מ' שקלים היקף ההלוואות שניתנו בשנת 2021
(לעומת  68מ' שקלים בשנת )2019
מעל  70,000הלוואות שניתנו מאז 1990
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קבוצת עוגן דו"ח שנתי 2021-2022

 1,200מנטורים מתנדבים בליווי עסקים קטנים ומלכ"רים
 1,000משפחות בליווי פיננסי מדי שנה
 11,000הלוואות פעילות
למעלה מ 1,000-עסקים ו 100-עמותות מלוּות מדי חודש

קבוצת עוגן דו"ח שנתי 2021-2022
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הלוואות ל:

הלוואות למטרת
שיקום כלכלי
הלוואות המיועדות לסייע לאנשים השרויים
במצוקה כלכלית ומטרתן למנוע השלכות
מהצטברות חובות ולאפשר תכנון עתיד כלכלי
טוב יותר.

משקי בית הזקוקים
לשיקום כלכלי

הלוואה למטרה כללית
הלוואות המיועדות לישראלים בעלי הכנסה
נמוכה המתמודדים עם משבר כלכלי ,הוצאות
רפואיות ,מצב חירום משפחתי ועוד.

 12,000ש"ח
משכורת חודשית
ממוצעת בישראל

 8,000ש"ח

משכורת חודשית
ממוצעת של לו ֹו ֵי עוגן

 2,300הלוואות בשנת 2021

הלוואות לדיור
הלוואות המיועדות לסייע לישראלים העובדים
לפרנסתם אך באים מרקע פיננסי צנוע ,להפוך
לבעלי דירה ראשונה ולחסוך לאורך חייהם

הלוואות ללימודים אקדמיים
והכשרה תעסוקתית
הלוואות המיועדות לסייע לישראלים בעלי
הכנסה נמוכה לממן לימודי השכלה גבוהה
או הכשרה תעסוקתית ,כהכנה לכניסה לשוק
העבודה ולקידום יציבותם הכלכלית.

ההלוואות של עוגן
במונחים אסטרטגיים גלובליים
בשנת  2015הכריז האו"ם על "יעדים לפיתוח בר־קיימא" ,ומנה  17יעדים גלובליים
משולבים שנועדו להשיג "עתיד בר-קיימא טוב יותר עבור כולנו" .ההלוואות של עוגן
עולות בקנה אחד עם היעדים הבאים:
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 6,000בקשות להלוואות בטיפול בשנת  2021בלבד
 0.7%החוב האבוד במעל  70,000הלוואות שניתנו מאז 1990
 70מ' שקלים סך ההלוואות הניתנות מדי שנה

1

צמצום אי
השוויון

2

3

עבודה הוגנת חינוך איכותי
וצמיחה
כלכלית

קבוצת עוגן דו"ח שנתי 2021-2022

4

בריאות
טובה ורווחה
אנושית

5

אפס רעב

6

מיגור העוני
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הלוואות ל:

הלוואות
לעסקים קטנים

303
 22.9מ'ש"ח

עסקים קטנים

2019

2021

806
 116מ'ש"ח

הלוואות
לעסקים קטנים

העסקים הקטנים הם הלב הפועם של כלכלת ישראל .הם מספקים פרנסה למעל  1.2מיליון
איש ואישה ומייצרים  40אחוז מהתל"ג של מדינת ישראל.
מעבר למספרם העצום ,העסקים הקטנים ממלאים תפקיד חיוני מבחינת המיקום שלהם
ומבחינת העובדים שהם מעסיקים .בניגוד לקריירות שמצריכות השכלה אקדמית  -דבר
שלא מתאים או לא אפשרי לכל אחד  -העסקים הקטנים הם עורק החיים הכלכלי בכל קהילה
בישראל ומתאימים לאנשים שיש להם כישרון ,רוח יזמית ומוסר עבודה גבוה.

הסיפורים שמאחורי ההלוואות
מערכת הבריאות הישראלית סובלת ממחסור חריף באחיות .בעוד אוכלוסיית המדינה
צומחת במהירות ,בישראל יש רק  5אחיות לכל  1000תושבים  -כמחצית מהממוצע בקרב
מדינות ה.OECD-
כדי להתמודד עם אתגר זה ,חָברה קרן "מקס ברני" הבריטית אל עוגן " -קרן להלוואות ללא
ריבית" במטרה לספק הכשרה מקצועית כדי לעודד סטודנטים רבים יותר להצטרף למקצוע
חיוני זה.
בשנת  2021העניקה עוגן  22הלוואות בסך  440אלף שקלים לסטודנטים במרכז הרפואי
"ברזילי" באשקלון ובבית הספר לאחיות בבית החולים "לניאדו" שליד נתניה .מחזור שני
של  50סטודנטים יתחיל את הכשרתו בשנת .2022
שותפות זו מדגימה את האופן שבו בנוסף להיותה מענה בטוח לאנשים בקשיים כלכליים,
יוצרת "עוגן  -קרן להלוואות ללא ריבית" גם פלטפורמה לשיתופי פעולה פילנתרופיים,
שמתמודדים עם סוגיות אסטרטגיות חיוניות בישראל.
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עסקים קטנים
)עד  19עובדים(

עסקים בינוניים וגדולים
(מ־ 20עובדים ומעלה)

607,755
)(97%

מספר העסקים

17,512
()3%

1,238,721
)(42%

סה"כ מועסקים

1,697,428
()58%

הכנסה
ממוצעת לעסק

 55,337,551ש"ח

 877,320ש"ח

16%

שיעור מסה"כ
האשראי הבנקאי

84%

למרות תפקידם החיוני לכלכלה ,דרכם של העסקים הקטנים ,גם בזמנים טובים ,היא דרך
מייגעת ומפרכת .היום ,עם העלייה באינפלציה ובשיעורי הריבית ,עוגן ממלאת תפקיד
תפקיד חשוב יותר מאי פעם ,כמלווה היחידה בישראל שהאינטרסים שלה  -לסייע ללווים
 עולים בקנה אחד ומותאמים לאנשים הזקוקים לה.קבוצת עוגן דו"ח שנתי 2021-2022
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הלוואות ל:

עסקים קטנים
When people, technology and impact meet:

האנשים שמאחורי ההלוואות
יוהנה ומשה עלו לישראל מצרפת לפני  12שנה .לשניהם ניסיון תעסוקתי קודם בתחום
החינוך .בישראל הם עברו הכשרה ותהליך השמה מחדש ופתחו עסק קטן מהמטבח הביתי
שלהם בירושלים למכירת מוצרי אפייה בסגנון צרפתי .כשהעסק התחיל לשגשג ,הם שכרו
מקום קטן והרחיבו את העסק.

Connecting people around the world
with Israel through social impact
lending by supporting small
businesses on the periphery of Israel

פלטפורמה חדשה למתן הלוואות
לעסקים קטניםSparkIL :

הלוואות
פלטפורמת
(,)SparkIL
Meet SparkIL
- established
by The
איי-אל' Jewish
עוגן הקימה יחד עם הסוכנת היהודית את 'ספארק Agency
קטנים
לעסקים
ריבית
 smallללא
הלוואות
עמית לעמית ( )P2Pשממנפת גיוס המונים למתן
for Israel and
The Ogen
Group
- where
loans
make
a big
impact
מרחבי
יהודים
מחברת
בפריפריה הגיאוגרפית ,הכלכלית והחברתית בישראל .הפלטפורמה
העולם באופן ישיר ליזמים המודרים מקבלת אשראי בנקאי ובכך מסייעת במתן הלוואות
מיקרו מחד ומאידך ,מאפשרת חיבור ושימור הקשר של יהדות התפוצות לישראל.

Innovative technology with a human touch

First peer-to-peer lending platform that provides 0% interest loans to small businesses in
Israel's
crowdfunding
מחפשים
ִsocial,וים
בקשות economic and geographic periphery throughהמַל ְו
היזמים מגישים

יוהנה
לווה של עוגן

לאחר שהמקום ששכרו לא התאים יותר לעסק הצומח ,פנו יוהנה ומשה ל"עוגן" וקיבלו הלוואה
בסך  100,000ש"ח למימון דמי שכירות עבור שטח ייצור גדול יותר באזור התעשייה גבעת
שאול בירושלים .ההלוואה של עוגן סייעה להם בכיסוי שכר הדירה ,ברכישת תנורים נוספים,
ובהעסקת שלושה עובדים חדשים .כיום" ,לה-פריזיאן" הוא עסק רווחי וצומח המוכר מוצרים
מלוחים ומתוקים טעימים בהיקף סיטונאי לבתי קפה ברחבי ירושלים.

בפלטפורמה אחר יזמים
להלוואה און-ליין .כאשר
מתקבל האישור הם מעלים ?Why small businesses
שבהם הם רוצים לתמוך,
Small
לפלטפורמה make up 60% of the private workforce in Israel,
סיפורםwhile many
of them
businessesללא
באמצעות הלוואה
lackאת
בסך  2500-25דולר
 to credit at fare terms from the banking systemריבית
ופותחים את ההלוואה
access
לגיוס המונים.

המַלווים מקבלים החזרים
A borrower submits an application
הם
שאותם
חודשיים
online.
Once
approved they upload
לגלגל
למשוך
יכולים
אוtheir
story
to the
platform and open
חדשה the
להלוואהloan to
be crowdfunded
לעסק אחר
שבו יבחרו לתמוך.

היזמים
ההלוואהLoans
בכספי are repaid
משתמשיםmonthly
to
מחזקים את
the lenders
ובכךaccount.
שלהםThey
לשיפור העסק can
choose to withdraw
the funds
הישראלית.
החברה והכלכלה

or re-lend them to another
business
of their
choosing
שוטפים
עדכונים
הם מספקים למלווים

על השקעתם ובכך גם מחזקים את
הקשרים בין ישראל לבין התפוצות.

בתוך עשור הפכו יוהנה ומשה ,מעולים חדשים עם עברית מוגבלת ,לבעלי עסק משגשג,
שמצליח בזכות עבודה קשה ,יזמות ונחישות .עוגן גאה להיות שותפה במסע שלהם.
Borrowers put the loan to use
Lenders browse the platform
andשלכם.
andשלנו https://www.sparkil.org :כדי ליצור את ה"ניצוץ'"
באתר
improving their business
בקרוfind
borrowers they
היתרstrengthening Israeli society. :
מתאפשרת הודות לתמיכתם הנדיבה של תורמים רבים ובין They
connect
with for any reason
פעילות זו
provide updates to the lenders
and want to support with a 0%
היהודית.
ומרג'ורי פישר  //קרן קירש  //קרן -UJAפדרציית ניו יורק  //הסוכנות
קרן מקס
which increases
connection
loan of $25 - $2500
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שלבי הצמיחה
של עוגן

השקה

השקת "עוגן  -קרן
להלוואות חברתיות".
בשנתה הראשונה ,מלווה
הקרן  92מיליון שקלים,
לנוכח הביקוש להלוואות
במהלך משבר הקורונה.

יסודות

"האגודה הישראלית להלוואות
ללא ריבית" מלווה מעל  350מיליון
שקלים ליותר מ 6,000-עסקים
קטנים ומפתחת ידע ומומחיות.

1990-2017

היקף מוסדי

2017
תכנון

במטרה לצמוח ,מתחיל התכנון של
"עוגן  -קרן להלוואות חברתיות",
קרן אימפקט חדשה להלוואות
חברתיות בריבית נמוכה.

2020

הקרן זוכה לתמיכת
שוקי ההון ומגייסת
 100מ' שקלים עבור
הלוואות חדשות
ממשקיעי אג"ח
ומבנקים .פעילות מתן
ההלוואות עולה על
 5מ' שקלים בשבוע
וצפויה להגיע ל230-
מ' שקלים לשנה כולה.

2021

2022

צמיחה

תורמים הופכים למשקיעי
אימפקט .עוגן מגייסת מעל 40
מיליון שקלים בהלוואות בריבית
נמוכה מקרנות פילנתרופיות .סה"כ
 134מ' שקלים הלוואות שניתנו
במהלך השנה.

אג"ח להנגשת אשראי
השקת "עוגן  -אג"ח להנגשת אשראי ,תיק הלוואות מאוגח בסך  50מיליון ש"ח,
בבורסה לניירות ערך בתל אביב ,פברואר  .2022בין המשקיעים :בנק הפועלים,
קופת הגמל של עובדי האוניברסיטה העברית ,קרן השקעה של מפעל הפיס
ומשקיעים פרטיים ומוסדיים נוספים .כעת מנפיקה עוגן את "אג"ח להנגשת
אשראי  ,"IIתיק הלוואות בריבית נמוכה בדירוג  Aa3בסך  150מיליון ש"ח
שהוענקו לעסקים קטנים ומלכ"רים בשנה האחרונה.
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מנטורינג ל:

עסקים קטנים

האנשים שמאחורי ההלוואות
 44,000עסקים קטנים נסגרים מדי שנה בישראל .רבים מהם נכשלים מכיוון שבעל
העסק לא הצליח להשיג את המעטפת הדרושה לו כדי לשרוד .ללא הכשרה ,הדרכה
ותמיכה שחברות גדולות יותר יכולות להציע לעובדיהן ,אין לבעלי עסקים קטנים למי
לפנות לקבלת עזרה.
באמצעות ליווי מותאם אישית של מנטורים וקשת רחבה של שירותים נוספים ,מסייעת "קרן
שמש"  -מקבוצת עוגן מאז  - 2019לבעלי עסקים קטנים להרחיב ,לייסד או לשקם את העסק
שלהם ולהפוך למובילים בכלכלה המקומית ובקהילה שלהם.

יותר מ־ 1,000צימודים של מנטורים ובעלי עסקים קטנים
פעילים היום

 Sign Nowמספקת תרגום לשפת הסימנים עם מתורגמנים מקצועיים באמצעות שיחות
וידיאו בזמן אמת .תומר לוי הקים את  Sign Nowלאחר אירוויזיון  2019שבו הומחש לו
הצורך בטכנולוגיה פורצת דרך לשפר את איכות חייהם של כבדי השמיעה.
תומר פנה לקרן שמש עם סטארט אפ קטן כשהיה לו לקוח אחד בלבד וחמישה עובדים .בקרן
שמש תומר הוצמד למנטור דניאל בר לב שבזכות הנחייתו החשובה תומר הצליח להפוך את
 Sign Nowלעסק רווחי עם מאגר לקוחות בינלאומיים.
בשיחה לאחרונה ,תומר הסביר שדניאל עזר לו בקבלת החלטות ולימד אותו איך לתעדף
משימות בצורה נכונה עם הסתכלות על התמונה המלאה .במילים שלו "כל מפגש עם דניאל
מרגיש כאילו נסענו לירח ומביטים על כדור הארץ מהחלל".

 32,000שעות ליווי של מנטורים מדי שנה
 100הדרכות ואירועים שנתיים
קהילת בוגרים פעילה המונה יותר מ־ 5,000חברים
מעל  4,000עסקים חדשים הושקו מאז 2005
מעל  10,000מקומות עבודה חדשים נוצרו

תומר ודניאל

 85%מהעסקים שורדים יותר מ־ 4שנים
( 35%יותר מהממוצע הכללי)
פעילות זו מתאפשרת הודות לתמיכתם הנדיבה של שותפים רבים ובין היתר:
אליסיה ודני יעקבי  //בנק הפועלים  //קרן אדמונד י .ספרא  //מלכה ואמנון ליאון
 //קרן סאמיס  //הקרן המשפחתית ע"ש טד אריסון  //קרן עזריאלי
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הלוואות ל:

עמותות

עוגן היא גוף האשראי היחיד בישראל שמציע תכנית ייעודית
למתן הלוואות ללארגונים ללא מטרות רווח .ההלוואות של עוגן
נותנות לארגונים חשובים אלו פתרון חיוני ומאפשרות להם את
היכולת להתמודד עם הקושי בתזרים מזומנים בעת שהם ממתינים
לתקציבים ממשלתיים ולתמיכות פילנתרופיות.
למרות התפיסה הרווחת והלא הוגנת ,לפיה ארגוני מלכ"ר מתקשים
בהחזרת חובות ,בעת כתיבת דוח זה (קיץ  ,)2022יש לעוגן 204
הלוואות פעילות לארגוני מלכ"ר בסך  43מ' שקלים ,ושיעור ההחזר
הוא .99.9%
הלוואות לארגוני מלכ"ר בשנת 2021

מנטורינג עבור:

עמותות

במהלך עבודתנו עם מלכ"רים רבים בישראל ,עלה צורך של מנכ"לי העמותות אשר חיפשו
סיוע מקצועי אשר ייתן להם כלים ניהוליים להתמודד עם אתגרי היום-יום .כך נולד פרויקט
'מנט-אור' בשנת .2020
 270משתתפים בפרויקט מאז השקתו בשנת 2020
 150מנכ"לים רשומים כעת
רשת של  216מנטורים מתנדבים פעילים
 3מיזוגים בין עמותות מלכ"ר עד כה
 89%מהמשתתפים עומדים ביעדי הצמיחה הארגוניים שלהם

 60הלוואות לארגוני מלכ"ר
 18מ' שקלים הלוואות שניתנו במהלך השנה

מקס לונג ,עולה מארה"ב ,הקים את  GroWingsלאחר שירות קרבי בצה"ל כחייל בודד,
במטרה לתמוך בחיילים בודדים המבקשים להתבסס בארץ באופן כללי ובפרט למציאת
פתרונות דיור בזמן השירות.
מקס פנה למנט-אור והוצמד למנטור גבריאל מנשה ,יזם היי טק מוצלח .גבריאל ומקס פיתחו
מודל של השקעות אימפקט עבור  Gro Wingsשמעניק מחד רווח למשקיעים ומאידך סיוע
לפתרונות דיור לחיילים בודדים.

הסיפורים שמאחורי ההלוואות
במשך כמעט שלושה עשורים פעל בכיכר אתרים שליד חופי תל אביב מועדון ה'פוסיקט'
הידוע לשמצה ,עד שחקיקה חדשה חייבה את סגירתו בשנת .2019
מאז ,זכה המבנה העגול ,ששימש בעבר כמקום לחשפנות ולניצול מיני של נשים ,למיתוג
מחודש כ'מרחב החברתי'  -חממה לארגונים חברתיים המעודדת יזמות חברתית ומעורבות
בקהילה ,ומרכז מבקרים שמציע סיורים לקבוצות ולבודדים בנושאים של צדק חברתי ,תיקון
ונטילת אחריות.

נכון להיום  GroWingsתמך ביותר מ 500-חיילים בודדים

פעילות זו מתאפשרת הודות לתמיכתם הנדיבה של שותפים רבים ובין היתר:
הסוכנות היהודית לארץ ישראל  //קרן  // IVNקרן הארי וג'נט ויינברג  //קרנות
הביטוח הלאומי

כיום כולל האתר מסעדה שמעסיקה אנשים בסיכון ,תוכניות להכשרה מחדש לעובדות ועובדים
לשעבר בתעשיית המין ואחרים הזקוקים להכנסה קבועה ובטוחה ,וכן הרצאות וסיורים על
ההיסטוריה האפלה של המקום והשלכותיה.
'המרחב החברתי' הפך מבנה סמוך לו לאכסניית נוער המשמשת קבוצות כמו 'תגלית',
שמניבה הכנסה לכיסוי ההוצאות השוטפות של הארגון ומקטינה את התלות שלו בגיוס כספים.
עוגן גאה בהלוואה שהעניקה ל'מרחב החברתי' ,אשר סייעה להפוך מוקד מכוער של ניצול
והשפלה בחוף הים של תל אביב ,למרכז חברתי המחנך לערכים חיוביים.
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דיור

משקי בית הזקוקים
לשיקום כלכלי

האנשים שמאחורי ההלוואות

הדרכה פיננסית

לצד ההלוואות שהיא מעניקה ,מחויבת "עוגן" לסייע לאנשים להבריא את מצבם הפיננסי
הרחב .מיזמי ההדרכה הפיננסית של "עוגן" מסייעים לאנשים במצבי מצוקה ולבעלי רקע
פיננסי מוגבל לנהל בהצלחה את כל היבטי חייהם הכלכליים ,כולל ניהול הכנסות והוצאות,
חסכונות ותכנון פיננסי.
ההדרכה הפיננסית של "עוגן" מתמקדת בשני תחומים עיקריים:

אסתר ויונתן פנו לעוגן לראשונה לקראת סוף  ,2020בתקווה לרכוש דירה .באותה תקופה
מצבם הכלכלי היה לא מסודר ,היו להם רק חסכונות מינימליים ,חובות רבים בשיעורי ריבית
גבוהים ואוברדרפט תופח.
רות ,היועצת הכלכלית המלווה שלהם במסגרת "עוגן לבית" ,עזרה להם לשנות הרגלים
כלכליים ,ריכזה את חובותיהם ,ורשמה אותם להגרלת הדיור הממשלתית (מחיר למשתכן)
שבה זכו.
עד תחילת  2022צברו אסתר ויונתן כמעט את כל ההון העצמי הדרוש לקבלת משכנתא,
שאותו הם השלימו עם הלוואה עוגן .היום הם הבעלים הגאים של דירתם באשקלון.

רכישת דירה ראשונה היא האירוע הכלכלי הגדול והחשוב ביותר בחייהם של רוב האנשים ,וביכולתו
לחולל תפנית בסיכוייהם לשפר את מצבם הכלכלי בעתיד.
אולם ,היכולת להגיע לנקודה זו היא אתגר גדול מאוד עבור ישראלים הבאים מרקע כלכלי חלש .ההון
העצמי הממוצע הנדרש כיום לרכישת דירה עומד על  440,000שקלים ,סכום מפחיד בהתחשב
ביוקר המחיה הגבוה בישראל.
בעזרת הדרכה כלכלית ,מסייעת "עוגן לבית" לישראלים הבאים מרקע כלכלי חלש לרכוש דירה ראשונה
ולחסוך לכל חייהם.
אסתר
ויונתן

"עוגן לבית" במספרים ב:2021-

18

786

335

77

משפחות קיבלו
הדרכה כלכלית בדרך
לרכישת דירה

משפחות רכשו
דירה ראשונה

משפחות קיבלו
הלוואה מעוגן
להשלמת הון עצמי

7.4

מ'ש"ח

היקף ההלוואות
שניתנו השנה
להשלמת הון עצמי
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הלוואות ל:

משקי בית הזקוקים
לשיקום כלכלי

ההשפעות המצטברות של חיים בצל חובות ומתח כלכלי גורמות לפגיעה משמעותית שקשה
להיחלץ ממנה" .עוגן למשפחה" מסייעת לישראלים שמצבם הכספי הידרדר לשוב למסלול.

 100תיקים (הסדרי חוב ,ליווי פיננסי והלוואות שיקום) מדי שנה
מעל  3.5מיליון שקלים שניתנו בהלוואות מאז השקת התכנית
בשנת 2021

שותפות ארוכת טווח עם הממשלה ,בסך  42מיליון שקלים,
עתידה להיות מושקת ב2022-

נשמח להמשך התמיכה שלכם
בדרכים הבאות:
הנגשה של אשראי בר-השגה היא בין החסמים הכלכליים העיקריים אשר מונעים מהחברה
הערבית בישראל להשתלב בכלכלה הישראלית .חלקה של החברה הערבית בישראל היא
כ 20%-מכלל האוכלוסייה אמנם הם מקבלים רק  2%מסך האשראי הבנקאי.
עוגן השיקה עתה תכנית לפתח את היכולת הארגונית לספק אשראי לחברה הערבית בישראל
ותושבי מזרח ירושלים.
בחודשים האחרונים ,פיתחנו יכולות ארגוניות חדשות באמצעות גיוס של מומחים לנושא הן
בדרג המקצועי והן בדרג הועד המנהל .אנו מקווים כי נוכל לחלוק עמכם את הישגינו בנושא
בעתיד הקרוב.

תרמו תרומה כללית לעוגן

הסיפורים שמאחורי ההלוואות
אביינש (שם בדוי לבקשתה) ,גרושה ואם יחידנית לשישה ילדים ,בעלת דירוג אשראי נמוך
בשל קשיים כלכליים מתמשכים לאורך חיי הנישואין שלה ,שבהם בעלה לשעבר שלט על כספי
המשפחה וצבר חובות כבדים.
בעבודה משותפת עם נציגי האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים ,עזר הצוות של עוגן להשיג
הסדר חוב כדי להקטין את החוב של אביינש ולהחליף אותו בהלוואה ללא ריבית של עוגן,
שבה תוכל לעמוד .הלוואה זו עזרה לאביינש לסלק את חובותיה ולפתוח דף חלק ,ובלעדיה
הדבר לא היה מתאפשר.

תוכניות הליווי הפיננסי של עוגן מתאפשרות הודות לתמיכתם הנדיבה של:
בוב גוטסמן  //הקרנות הפילנתרופיות של משפחת שוסטרמן  //יאיר כהן  //קרן סאמיס
 //קרן משפחת לסקו  //ידידות טורנטו  //קרן משפחת קליינברג -UJA //פדרציית ניו
יורק  //תורמים נדיבים אנונימיים.

תרמו לטובת ליווי והדרכה עבור:
· הדרכה פיננסית עבור משפחות בעלות הכנסה נמוכה
· ליווי ומנטורינג עבור עסקים קטנים ועמותות (קרן שמש)
הקימו קרנות שמיות להלוואות
עם סך מצטבר של  35,000שקלים ,גם אתם יכולים להקים קרן הלוואות כהוקרה או כהנצחה
לאדם אהוב .באופן טבעי ,ההלוואה שתרמתם תמוחזר (תינתן ללווים ,תוחזר לעוגן ותינתן
כהלוואה שוב וחוזר חלילה) ,כך שההשפעה של תרומתכם תמשיך ותתעצם לאורך זמן.
בחרו בהשקעה  /בהלוואת אימפקט
באמצעות השקעה או הלוואת אימפקט של עוגן אתם יכולים להשיג השפעה חברתית עצומה
וגם לקבל את כספכם בחזרה ,בתוספת ריבית חברתית .לפרטים נוספים דברו אתנו.
השתתפו בקרן ערבויות להפחתת סיכונים
קחו חלק בהון 'הפסד ראשון' הפילנתרופי ,המאפשר לעוגן להעניק הלוואות בתנאים הטובים
ביותר האפשריים.
הצטרפו לחוג המורשת
בחרו לכלול את "עוגן  -קרן להלוואות ללא ריבית" ,בתוכניות הירושה שלכם וכך תשיגו השפעה
חיובית מתמשכת של כספכם .מודל ההלוואות המחזורי של עוגן מספק מסלול אידיאלי
להשפעה חברתית מתמשכת ורציפה לעתיד ,ובכך מהווה מורשת ערכית לדורות הבאים.
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דוחות פיננסיים

קבוצת עוגן ,מאוחד
2020

דוח על המצב הכספי

2021

מאוחד
מאוחד
)כלל קבוצת עוגן(
)כלל קבוצת עוגן(
אלפי ש''ח

נכסים
מזומנים ,מזומנים מוגבלים ושווי מזומנים

86,711

116,955

השקעות לזמן קצר

3,471

3,262

חייבים בגין הלוואות שניתנו ,נטו  -חלויות שוטפות

98,778

75,726

חייבים ויתרות חובה

2,273

407

סך רכוש שוטף

191,233

196,350

חייבים בגין הלוואות זמן ארוך נטו

252,144

171,690

שונות

138

216

סך יתרת חובה לזמן ארוך

254,144

171,906

רכוש קבוע
העלות ,נטו

5,810

4,985

סך נכסים

449,187

373,241

2020

דוח על הפעילות
הכנסות
תרומות לפעילות השוטפת

2,073

הכנסות ריבית
עמלות ודמי טיפול מלווים

5,189
1,697

1,286
1,343
2,025

לכיסוי חובות מסופקים ואבודים
תקורה לפעילות שוטפת
תרומות לעוגן לבית
תרומות לקרן אלול
הכנסות קרן שמש
הכנסות לSparkIL
תרומות בשווי כסף

2,376
5,694
2,317
210
7,634
750
9,388

5,593
4,693
2,106
418
4,924
1,500
6,923

37,656

23,695

הוצאות
שכר עבודה ונלוות לשכר

13,817

10,578

הוצאות שווי כסף
תקורות כלליות

9,388
4,022

6,923
3,673

פיתוח משאבים
חובות מסופקים
פרסום ויחס ציבור
הוצאות (הכנסות) מימון ,נטו

480
3,508
1,033
)(454

88
194
1,552
1,527

31,794

24,535

התחייבות ונכסים נטו
התחייבויות

31,047

4,111

קרנות מענקים מוחזקות בנאמנות

3,087

4,376

השקעות אימפקט

42,994

11,971

שונות

542

170

סך התחייבויות

77,670

20,628

נכסים  )1( -נטו בלתי מוגבל

107,546

76,076

מוגבל זמנית )(2

261,779

276,539

סך נכסים נטו

371,517

352,613

נכסים והתחחיבויות

449,187

373,241

 *1קבוצת עוגן אינה ישות משפטיתת אחת ,אלא מס' ישויות משפטיות נפרדות הקשורות ביניהן בקשר משפטי ומיתוג .בשנת  2022פורסמו לראשונה
הדוחות הכספיים המאוחדים עמותת האם (עוגן  -הקרן להלוואות ללא ריבית) .דוחות כספיים אלו לא כללו מספרי השוואה בנתונים המאוחדים
 *2החל מהדוחות הכספיים המתייחסים לשנת  ,2021נכנס לתוקפו לראשונה יישום תקן חשבונאות מס'  ,40אשר מחייב את עוגן
להציג בדוחות הכספיים המאוחדים סך של  27,802מש"ח שנתרמו לעוגן  1עבור ההשקעה בהון העצמי של עוגן  - 2כהכנסה בדוח על
הפעילויות .לפני התאמות חשבונאיות בשל יישום התקן החדש ,העודף השנתי המאוחד לשנת  2021עומד על סך של  5,862אש"ח.
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קבוצת עוגן דו"ח שנתי 2021-2022

2021

מאוחד
מאוחד
)כלל קבוצת עוגן(
)כלל קבוצת עוגן(
אלפי ש''ח

עודף הכנסות על הוצאות לשנה
התאמה לתקן חשבונאי חדש (תקן *)40
עודף הכנסות על הוצאות לשנה (בהתאמה תקן **)40

27,802
33,664

2020

פעילות הלוואות

ל"ר
ל"ר

2021

מאוחד
מאוחד
)כלל קבוצת עוגן(
)כלל קבוצת עוגן(
אלפי ש''ח

יתרת תיק אשראי לתחילת השנה

247,632

155,549

הלוואות חדשות שהוענקו במשך השנה
ריבית לקבל נטו

201,408
1,260

158,646
146

הלוואות שהוחזרו
שינוי בהפרשה לחובות והפרשי שער
התחייבויות בגין ערבות מדינה

)(89,315
)(3,827
)(6,374

)(65,989
)(102
)(719

עודף הכנסות על הוצאות לשנה

350,784

247,632

קבוצת עוגן דו"ח שנתי 2021-2022
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תודה לתומכים שלנו

עוגן  -קרן הלוואות ללא ריבית ,קרנות הנצחה שמיות
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קבוצת עוגן דו"ח שנתי 2021-2022
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Ogen - Social Loan Fund
Donors & Impact Investors

תורמים ומשקיעי אימפקט

Amit Kedem

Hanoch Barkat

Michael Werner

Andrew Goldman

Jewish Agency for Israel

Michael Tabacinic

Anonymous (Multiple)

Jewish Communal Fund

Arie & Eva Halpern Family Foundation

Jewish Community Federation
and Endowment Fund

Mifal HaPayis
(The National Lottery of Israel)

Atlantic Realty Development Corp.
Aviv Foundation
Bank Hapoalim
Bernie Groveman
Boaz Raam
Bob & Trudy Gottesman
Carlo & Debbie Bachrach
Dani Och
Edmond de Rothschild Foundation
Freddy Samama
Gilad Pension Fund
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 הקרן להלוואות חברתיות- עוגן

Jewish Community Foundation
San Diego
JEWISHcolorado
Joel & Ulrika Citron
Jonathan Koschitsky
Joseph Gitler
Keshet: DAF-IL
Maor Foundation
Marcy Gringlas & Joel Greenberg,
Seed the Dream Foundation

Google

Max and Marjorie Fisher
Foundation

Hamahar Provident Fund

Michael and Karine Bloch

2021-2022 קבוצת עוגן דו"ח שנתי

Migdal
Morris & Lillian Tabacinic
Moshe Lasry
Nicole & Raanan Agus
Orit and Joe Straus
P.E.F. Israel Endowment Funds
Patricia and Gary Kain
Rashi Foundation
Seth Merrin
Shahaf Foundation
Shuki Erlich

The Diane and Guilford Glazer
Philanthropies
The Fooksman Family Foundation
The Harry and Jeanette Weinberg
Foundation
The Jerusalem Foundation
The Kirsh Family Foundation
The Rosalinde and Arthur Gilbert
Foundation
The Russell Berrie Foundation
The William Davidson Foundation
UJA Federation of New York
UJIA
Will & Lindsay Bressman
Yoel Cheshin
Zvi & Ofra Meitar Family Fund

Simon Azoulay
Stanley & Martine Fleishmann

2021-2022 קבוצת עוגן דו"ח שנתי
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דירקטוריונים
עוגן  -הקרן להלוואות
ללא ריבית (ע"ר)

עוגן  -הקרן להלוואות
חברתיות (חל''צ)

קרן-שמש

הנהלה בכירה

עו״ד אופיר עוזרי ,יו"ר

עו"ד אופיר עוזרי ,יו"ר

יואב שלוש ,יו"ר

אוהד עיני

בועז רעם

אילה רזניק דותן

שגיא בלשה
מנכ''ל

אורי יפה

עו"ד דליה טל

אלי ברקת

ג'וזיה רוטנברג

דניאל רקנאטי

עזרא מרקוס

דוד רם

לינדה בן שושן

לבנה שיפמן

חיים נוימן

טל שלסקי

יאיר כהן

יאיר כהן

ישי טחובר
עו''ד בשאיר פאהום-ג'יוסי

עוגן אג"ח חברתי:

פגי בריל

איילון פנחס ,יו"ר

צבי פיין

דוד רם

שמואל כהן-סולל
רחלי גרינוולד
ועדת ביקורת:

מאיה גורה
עו"ד אופיר עוזרי
שגיא בלשה

ועדת ביקורת:

ירון קניאג'ר
ועדת ביקורת:
תהילה שרעבי

ארי יפה ,נשיא
בדימוס:

נעמה אור
מנכ"ליתSPARKIL ,
מוניקה לב-כהן
מנכ"לית ,קרן שמש
יפעת דוד
סמנכ"לית שיווק

בוב גוטסמן

:SPARK IL

בן יפה

אירה פרידמן

בת' סירול

אמירה אהרונוביץ

מייסד:

מיכאל לוסטיג

יהודה פיינברג

חאלד חסן
מנהל פיתוח כלכלי בחברה הערבית

פרופסור אליעזר יפה ז''ל

מישה גלפרין

שגיא בלשה

רות זלצמן

תמר בר-נוי גוטלין

דני זינגר
מנהל פיתוח

אדוארד כהן
יונה כהן
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אלדן קיי
סמנכ"ל פיתוח ושותפויות (נכנס)

יואל קופלנד
מנהל" ,עוגן לבית"

אריאל גרינברג
חברי עוגן ארה"ב:

דוד אנג'ל
סמנכ"ל שותפויות (יוצא)

טל אלכסנדרוביץ-שגב

פרופ' דן וייס
נורית מור

אוריאל דגן
סמנכ''ל כספים

סיימון קדרנל
סמנכ"ל אשראי ,עוגן  -קרן
להלוואות חברתיות

יעל ליפמן

איתן שטיין
מיכאל לאון

מרסיו למפרט

משה דניאל
משנה למנכ"ל

מאירה שוורץ
מנהלת מחלקת אשראי עסקי
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תרמו לעוגן
עבור תרומות המוכרות לזיכוי ממס
תרומה באשראי:
בקרו באתר/https://www.ogen.org/support :
ניתן לשלוח המחאה ל:
עוגן  -הקרן להלוואות ללא ריבית
ת"ד  ,10424ירושלים
מס' עמותה580173557 :
לתרומה באמצעות העברה בנקאית,
נא לפנות למחלקת הפיתוח:
טלפון02-5300787 :
דוא"לdevelopment@ogen.org :
www.ogen.org
עקבו אחרינו בפייסבוק:
https://www.facebook.com/IsraelOgen

