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16קרן –המדינה תהליך קבלת הלוואה בערבות 

 GSE–חברת גיזה זינגר אבן . )הלוואהזכאות לבדיקת המתאם לגוף יפנה המתעניין בקבלת הלוואה מהקרן עסק 1.

(.משמשים גופים מתאמים של הממשלה בפעילות הקרןBDSK-ח עובד בן דוד "ומשרד רו

פגישה עם כלכלן  , תכנית עסקית, קבלת דוחות כספיים, בדיקת תנאי סף)י הגוף המתאם "בחינת הבקשה מתבצעת ע2.

(  'וכו

התכנית  לרבות הבקשה את הוא מעביר –הלוואה על מתן ממליץהמתאם ובמידה והגוף הבדיקה המקיפה לאחר 3.

(.י הלקוח"הבנק נבחר ע)הבנק מהעסק אל שקיבל העסקית ושאר המידע 

בעלי העסקה  פגישה עם לרבות (חטיבה עסקית/ חטיבה קמעונאית )המטפל עסקית של הגורם בבנק מבוצעת בחינת 4.

.ומוגשת בקשת אשראי בהתאם לנהלי החיתום הבנק, עצמובעסק 

.ולקרן בראשות נציג האוצרהמשותפת לבנק הבקשה נדונה בוועדה 5.

.ההלוואההעמדת הגוף המתאם מעדכן את הלקוח ובמקביל הבנק ללקוח לצורך -לאחר החלטת הוועדה 6.
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תנאי סף לקבלת הלוואה בערבות מדינה
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עסק קטן או בינוני
המאוגד בישראל

(₪מיליון 100מחזור עד )

...  ללא

חוב לרשויות המס בישראל

+ ן"אינו יזם בתחום הנדל

מועמדות להגבלה של חשבונות העסק  /הגבלה /עיקול
או חשבונותיהם הפרטיים של מי מבעלי המניות/ו

או בעלי העסק  /הליך משפטי כלשהו כנגד העסק ו
כינוס נכסים או פירוק, לרבות הליכי הוצאה לפועל

או  /או הקפאת הליכים ו/או פירוק ו/הליך כינוס נכסים ו
הסדר נושים ואין נגדו הליכי הוצאה לפועל כלשהם

(  פ הגדרת בנק ישראל"ע" )חוב פגום"חוב שהוגדר כ 
בחשבונות הקיימים בבנק

אופי העסק



*2019יוני נתונים השוואתיים בין הבנקים לסוף 

(.באתר האינטרנט של משרד האוצרי המפורסם "עפ. )2019ביוני 30ועד 2016מתחילת פעילות קרן -הנתונים* 

אחוז מסך ההלוואות הכולל

29%

34%

23%

14%

לאומי מזרחי טפחות מרכנתיל   אוצר החייל בינלאומי  



מסלולים עיקריים-תנאי ההלוואה

:מסלול הלוואות כללי❑

.גרייסחודשי 6שנים עם אפשרות ל 5עד : תקופת ההלוואה▪

:סכום ההלוואה מקסימלי▪

העסק נדרש להעמיד ביטחונות כספיים של עד  : ביטחונות❑

עסק בהקמה בהלוואות  , מגובה ההלוואה המאושרת25%

.ביטחונות10%עד -₪' א300עד 
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:מסלול השקעה בתעשייה❑
(  ₪' מ100בעלי מחזור מכירות שנתי של עד )להלוואה במסלול השקעות בתעשייה זכאים עסקים קטנים ובינוניים 

.שנים ומעלה המעוניינים בקבלת הלוואה לטובת השקעה בפעילות תעשייתית3בעלי ותק פעילות של 

.חודשי גרייס6עד , שנים12עד : תקופת ההלוואה▪

.ממחזור העסקים של העסק15%-מסכום ההשקעה הנדרש ו90%הנמוך מבין : סכום הלוואה מקסימלי▪

במידה והלוואה , מגובה ההלוואה המאושרת30%העסק נדרש להעמיד ביטחונות כספיים של עד : ביטחונות▪

.עבור נכס אז ירשם שעבוד ספציפי על הנכס ללא כל בטוחות נוספות

:מסלול חקלאות❑

מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת  . עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי
.₪מיליון 5הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 

.שנים5הלוואות לתקופה של עד : מסלול טווח בינוני: תקופת ההלוואה

.שנים10הלוואות לתקופה של עד : מסלול טווח ארוך
.₪' א750: סכום הלוואה מקסימלי

.מגובה ההלוואה המאושרת10%העסק נדרש להעמיד ביטחונות כספיים של עד : ביטחונות

.העמדת הלוואה תותנה ברכישת פוליסת ביטוח בגין נזקי טבע לאורך כל תקופת ההלוואה אשר תוסב לזכות הבנק

מסלולים עיקריים-תנאי ההלוואה
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:יתרונות ההלוואה בערבות מדינה

.בלבד25%קבלת הלוואה תוך העמדת ביטחונות כספיים של עד ❑

.ביטחונות10%עד -₪ 300,000בהלוואות עד : עסק בהקמה❑

.ריבית שוק נוחה❑

.שנים5-פריסת תשלומים ל❑

.אפשרות לדחיית תשלום ראשון בחצי שנה❑

.אישור בקשות תוך כשבועיים מהגעתן לבנק❑

?איך מקבלים הלוואה בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים 

פנייה דרך אתר האינטרנט של הבנק  ❑

פנייה לבנקאי באחד מסניפי מזרחי טפחות❑

*  8860בטלפון ❑

ערבות המדינה



"קרן קורונה"-הלוואה בערבות מדינה 
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החליטה המדינה על קרן הלוואות ייעודית שעיקרה סיוע לעסקים קטנים ובינוניים  , על רקע התפרצות נגיף הקורונה
.שנקלעו לקשיים תזרימיים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף

:תנאי הזכאות

.הקרן מיועדת להעמדת הלוואות למימון פערי תזרים לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים עקב התפרצות הנגיף❑

בעלי מחזור מכירות בשנה  , אגודות שיתופיות או שותפויות, עמותות, חברות, עוסקים מורשים, עוסקים פטורים❑
.₪ מיליון 400הקודמת של עד 

:תנאי ההלוואה

.חודשים12דחיית תשלומי הקרן עד , שנים 5עד –פריסה ❑

₪  מיליון 20ועד , מהמחזור השנתי 16%עד –סכום הלוואה ❑

.הלוואות ניתנות ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה-עלות❑

.בלבד5%עד -פיקדון❑

והחל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של . תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה-ריבית❑
1.5%+פריים

מתוך אתר החשב הכללי



"קרן קורונה"-לעסקים בערבות מדינה תהליך קבלת הלוואה 
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בטופס  הבקשה באמצעות שליחת פרטי יפנהעם נגיף הקורונה להתמודדות המתעניין בקבלת הלוואה מהקרן עסק . 1

יתועדו במערכות משרד  הבקשות - /https://govextra.gov.il/mof-gloans-coronaאינטרנטי מאתר הקרן בכתובת 

.האוצר 

לרבות פגישה עם בעלי  (חטיבה עסקית/ חטיבה קמעונאית )מבוצעת בחינת עסקית של הגורם המטפל בבנק . 2

.ומוגשת בקשת אשראי בהתאם לנהלי החיתום הבנק, העסקה בעסק עצמו

הרכב ועדת האשראי יקבע בהתאם להיקף הבקשה לקבלת הלוואה כמפורט  ,האשראינדונה בוועדה הבקשה . 3

:להלן

.תידון בוועדת אשראי פנימית בבנק ( כולל)₪ ' א1,000עד לסכום של  הלקוח להלוואה בקשת -

נציג הגוף , בהשתתפות נציג האוצר )מורחבת תידון בוועדת אשראי ₪ ' א1,000-בסכום הגבוה מהלקוח להלוואה  בקשת -
.בבנקלאחר המלצה של וועדת אשראי פנימית ( המתאם ונציג הבנק

(.מכתב דחייה/ ביצוע לסניףהוצאת הוראת )הבנק יעדכן את הלקוח –החלטת הוועדה לאחר . 4

(.במקרה של אישור)הבנק יפעל להעמדת ההלוואה . 5



מרכז ההדרכההשותף להצלחה ולהגשמה-מרכז ההדרכה 

תודה על  

ההקשבה


