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תשע"ט באדר ו'   

 2019מרץ  13

 לכבוד 

 ציבור החקלאים 

 שלום רב, 

 

  קרן הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינההנדון : 

 עדכון מסלול הלוואות לחקלאים

 

ופיתוח ענף החקלאות, ובמתן מענה נוסף לצרכי המימון הייחודיים של המדינה רואה חשיבות גבוהה בשימור 

 ות הניתנות במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינההחקלאים, ולכן החליטה להתאים את תנאי ההלווא

מסלול  -)להלןעד כה במסלול לחקלאים, לצרכי המימון בהתאם לניסיון שנצבר בתקופת פעילותו של מסלול זה 

 .(2019חקלאים 

חקלאים יכולים להגיש ה 2019מחודש מרץ לשנת סיכמו כי החל משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר, 

ם קטנים ובינוניים בערבות , במסגרת קרן ההלוואות לעסקיותייעודי לחקלאהמסלול בקשות להלוואות ב

 :כפי שיפורט להלן המדינה

בייצור תוצרת חקלאית טרייה ואשר מחזור  חקלאי לעניין זה יוגדר כעסק חקלאי אשר עוסק במישרין .1

מיליון ש"ח. יובהר, כי מדובר  5עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 

 בחקלאי שעוסק בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.

 יועמד על ידי. האשראי בתנאים מיטיביםהלוואות מ תויהנלוכלו ת הלוואות, ילקבל שיפנו החקלאים .2

עסקים קטנים ובינוניים קרן הלוואות לשזכו במכרז  שותפויות הפיננסיותמרכיבים את הה הבנקים

ערבות המדינה הינה ערבות שיורית ואינה פותרת את הלווה מהחזר מלוא ההלוואה  בערבות המדינה.

 . שהועמדה לו

 : כפי שמפורט להלן הם המוצעים ההלוואות מסלולי .3

 

סכום הלוואה  הלוואה מסלול

)₪( 

תקופת 

 הלוואה

בטוחה  גרייס

 נדרשת

עד  עד חצי שנה  שנים 5עד  500,000עד  מסלול טווח בינוני 

10% 

עד  עד חצי שנה שנים 10עד  750,000עד  מסלול טווח ארוך

10% 
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למסלולים הקיימים בקרן לעסקים קטנים ובינוניים בערבות ובנוסף  במקבילהמסלול הייעודי, יופעל  .4

 שהחקלאים יוכלו להמשיך לקבל אשראי במסגרת המסלולים הקיימים בקרן.מדינה, כך 

 בקרן הם: כחלק משותפויות פיננסיות הבנקים הפועלים .5

 
 הבינלאומי ומיטב דשא. 

 מרכנתיל ועמיתיםג. 

 לאומי ומנורהד. 

 מזרחי, אלטשולר והפניקסה. 

העמדת ההלוואה במסלול הייעודי תותנה ברכישת פוליסת ביטוח מורחב בגין נזקי טבע אשר תוסב  .6

לזכות הבנק. הלווה יתחייב להציג בפני הבנק מדי שנה עותק מפוליסת הביטוח בתוקף, לכל אורך 

 תקופת ההלוואה. 

בדיקת הזכאות . למטעם המדינהבחינת בקשות החקלאים להלוואות תיעשה על ידי הגופים המתאמים  .7

מהגופים המתאמים כפי שמפורט  לאחדלקבלת ההלוואה ו/או להגשת בקשה להלוואה, יש לפנות 

 להלן: 

 טלפון Email אתר אינטרנט גוף מתאם

 http://keren.gse.co.il keren.giza@gse.co.il 03-5213030 גיזה זינגר אבן

 http://keren.bdsk.co.il esek@bdsk.co.il 7255555-03 דוד שלוי קופ-בן
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למר מועמר חאג' יחיא, מנהל תחום ביטוח ואשראי חקלאי במשרד לפנות ניתן לפרטים נוספים,  .8

משרד למחוזות וכן , muamarh@moag.gov.ilאו במייל  6241218-050 :בטלפוןהחקלאות, 

 עפ"י הפירוט הבא: החקלאות

 

 

 טלפון כתובת שם מחוז

 04-6816100 קריית שמונה, מ.א. גליל עליון צפון

 04-6489100 ד.נ גלבוע 203ת.ד  העמקים

 04-6303402 35חדרה, רח' דוד שמעוני  מרכז

 03-9559999 ראשל"צ, הקריה החקלאית השפלה וההר

 03-9920999 חוות ניסיונות גילת הנגב

 

 ת.ות המימון ויתרום לקידום החקלאושמהלך זה יסייע לחקלאי ישראל בפתרון בעימקווה 

 

 בברכה,

  
 צביקה כהן

 סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

 

 

 העתק: 

 שר החקלאות ופיתוח הכפר. -ח"כ אורי אריאל

 מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר. -מר שלמה בן אליהו

mailto:muamarh@moag.gov.il

