מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

תאריך :ט"ו תמוז תשע"ו
 21יולי 2016
לכבוד
ציבור החקלאים
שלום רב,
הנדון  :חידוש פעילות המסלול הייעודי להלוואות לחקלאים
במסגרת קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
משרד החקלאות ופיתוח הכפר ואגף החשב הכללי במשרד האוצר ,סיכמו כי החל מיום 7.07.2016
חקלאים יכולים להגיש בקשות להלוואות במסלול הייעודי לחקלאות ,במסגרת קרן ההלוואות
לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה.
 .1החקלאים הזכאים להלוואה במסלול הייעודי ,הם מגדלים העוסקים בייצור תוצרת
חקלאית טרייה בענפי החקלאות הצמחית בלבד.
 .2החקלאים שיפנו לקבלת הלוואות ,ייהנו מערבות מדינה בשיעור מוגדל של  85%מסכום
ההלוואה .האשראי יועמד על ידי הבנקים שזכו במכרז קרן הלוואות לעסקים קטנים
ובינוניים בערבות המדינה .סך האשראי שיוזרם לסקטור החקלאי במסגרת זו מוערך
בכ 55 -מיליון .₪
 .3מסלולי ההלוואות המוצעים הם כפי שמפורט להלן:
סכום הלוואה תקופת
הלוואה
()₪

מסלול
הון חוזר -הלוואה לטווח קצר -בולט

350,000

עד שנה

גרייס

ערבות
מדינה

-

85%

()Bullet
הון חוזר -הלוואה לטווח ארוך

500,000

עד  5שנים

עד חצי שנה

85%

 .4יובהר כי התאריך האחרון להגשת בקשות לקרן הוא  31.12.2016או גמר סכום ערבות
המדינה המוקדם מבניהם.
 .5המסלול הייעודי ,יופעל במקביל ובנוסף למסלולים הקיימים בקרן לעסקים קטנים
ובינוניים בערבות מדינה ,כך שהחקלאים יוכלו להמשיך לקבל אשראי במסגרת
המסלולים הקיימים בקרן.
 .6העמדת ההלוואה במסלול הייעודי תותנה ברכישת פוליסת ביטוח מורחב בגין נזקי טבע
אשר תוסב לזכות הבנק .הלווה יתחייב להציג בפני הבנק מדי שנה עותק מפוליסת
הביטוח בתוקף ,לכל אורך תקופת ההלוואה.
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 .7בחינת בקשות החקלאים להלוואות תיעשה על ידי הגופים המתאמים הפעילים בקרן.
לבדיקת הזכאות לקבלת ההלוואה ו/או להגשת בקשה להלוואה ,יש לפנות לאחד
מהגופים המתאמים כפי שמפורט להלן:
חברה

אתר אינטרנט

Email

טלפון

GSE

http://www.nez.co.il/giza/index.as

keren.giza@gse.co.il

03-5213030

BDSK

http://keren.bdsk.co.il

esek@bdsk.co.il

03-7255555

 .8לפרטים נוספים ,ניתן לפנות למחוזות המשרד עפ"י הפירוט הבא:
טלפון

שם מחוז

כתובת

צפון

קריית שמונה ,מ.א .גליל עליון

04-6816100

העמקים

ת.ד  203ד.נ גלבוע

04-6489100

מרכז

חדרה ,רח' דוד שמעוני 35

04-6303402

השפלה וההר

ראשל"צ ,הקריה החקלאית

03-9559999

הנגב

חוות ניסיונות גילת

03-9920999

מקווה שמהלך זה יסייע לחקלאי ישראל בפתרון בעיות המימון ויתרום לקידום החקלאות.

בברכה,

צביקה כהן
סמנכ"ל בכיר למימון והשקעות

העתק:
ח"כ אורי אריאל -שר החקלאות ופיתוח הכפר.
מר שלמה בן אליהו -מנכ"ל משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
מר אבשלום (אבו) וילן -מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל.
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