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מסלול הלוואות לעמותות חברתיות בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה
מסמך זה מפרט את תנאי המסלול שנפתחו לטובת עמותות או מלכ"רים (להלן יחד -עמותות) המספקים
שירותים לממשלה בתחום החינוך ,רווחה ובריאות (להלן-מסלול עמותות חברתיות).

 .1תנאי המסלול
 .1.1הלוואות במסלול זה יועמדו לעמותות שהן עסקים קטנים ובינוניים ,המספקות למדינה
שירותים בתחום החינוך ,רווחה ובריאות ,ועומדות בתנאים הבאים:
 .1.1.1לעמותה קיימת התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על  120%מגובה ההלוואה
המבוקשת .תוקף ההתקשרות יהיה לפחות שמונה חודשים ממועד הגשת הבקשה
להלוואה.
 .1.1.2ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב ,לא יותר מ 50%-מהכנסות
העמותה בשנתיים שקדמו להגשת הבקשה הגיעו מתמיכה כאמור.
 .1.2לצורך העמדת הלוואות במסלול זה ,לא תידרש חתימת ערבות אישית.
 .1.3טרם העמדת ההלוואה ,תחתום העמותה על התחייבות בנוסח נספח א' (ר' להלן) ,לפיה ככל
שלא תשלם את ההלוואה כסדרה תהיה המדינה רשאית להעביר לשותפות כל סכום המגיע
לעמותה מהמדינה מתוקף הסכם ההתקשרות ביניהן ,וכן תידרש העמותה להמציא את אישור
חשב המשרד הממשלתי בנוסח נספח ב' (ר' להלן).
 .2כללי
 .2.1תנאי המסלול יחולו על בקשות להלוואה אשר יוגשו לגוף המתאם החל מיום .27.11.2016
המסלול יהיה בתוקף עד שיעודכן אחרת.
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נספח א'  -טופס התחייבות העמותה
לכבוד
חשב משרד ___________

___________ ,הגוף המתאם
קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים
הנדון :התחייבות העמותה

אנו ,עמותת _________ ,מס' ע.ר ________________ אשר כתובתנו____________ (להלן -
המוטב) ,ואשר ביננו לבין מדינת ישראל נחתם ביום ________ חוזה מספר ____________ בגין
_________ (להלן  -החוזה) מסכימים כי במידה ולא נשלם את ההלוואה לקרן ההלוואות לעסקים
קטנים ובינוניים בערבות המדינה בהתאם ללוח הסילוקין שנקבע להלוואה ,תורשה המדינה
להעביר כל סכום לו אנו זכאים במסגרת החוזה ועד לגובה ההלוואה בסך של _______________,
לבנק ___________ מספר ח.פ ____________ (להלן  -הנמחה).
 .1אנו מסכימים בזאת כי:
 .1.1התחייבות זו אינה פוגעת בטענות העומדות למדינה מכוח החוזה עמנו ומכוח כל דין ,בין
אם קמו לפני מועד ההתחייבות ובין אם יקומו לאחריה ,ולכך שזכותם של המדינה ושל
המוטב לשנות את החוזה אינה מוגבלת .אנו מוותרים על כל טענה ועל כל תביעה בדבר
הגבלת זכות המדינה והמוטב לשינוי החוזה בינינו בשום צורה שהיא ,ובכלל זה זכותם
להגיע להסדר פשרה.
 .1.2לא הומחתה זכותנו בהתאם לחוזה זה לגורם אחר.
 .1.3אנו מסכימים כי למדינה תעמוד הזכות לקזז כנגד הסכומים המגיעים לנו (נושא החוזה)
כל סכום שנחויב למשרדי הממשלה ,מכוח כל הסכם או כל דין ,לרבות תשלומי מס.
 .1.4ההמחאה היא בלתי הדירה (בלתי עבירה פעם נוספת).
 .2אנו מצהירים כי כל האמור בבקשתנו זו נכון.
תאריך _______________
פרטי מורשה חתימה מטעם המוטב (ת"ז ,שם מלא ,תפקידו אצל
המוטב)____________________:
חתימת מורשה חתימה מטעם המוטב ________________ חותמת המוטב _____________
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אישור
אני החתום מטה ,עו"ד ________________ אשר כתובתו____________________ ,מאשר
בזאת כי ביום _________ הופיע/ה בפניי מר/גב' _____________ ,אשר זיהיתיו/ה על פי ת"ז
שמספרה _____________ ,ואשר הוא/היא מורשה חתימה בעמותה __________________
מספר ע.ר _______________.
לאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת כולה ואת האמת בלבד ,וכי יהיה/תהיה צפוי/ה
לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן ,אישר/ה את נכונות הצהרתו/ה דלעיל וחתם/מה
עליה בפניי.

_________________
חתימה וחותמת עורך הדין

העתק:
הממונה על ערבויות מדינה ,אגף החשב הכללי
הגוף המתאם
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נספח ב' -טופס אישור החשב להעברת סכומים המגיעים לעמותה מהמדינה לבנק

לכבוד בנק _________ (להלן -הבנק)

הנדון :התחייבות להעברת סכומים מהמדינה לבנק

לבקשת עמותה __________ מס' ע.ר ________ (להלן -המוטב) ,אנו מאשרים כי עם קבלת פניית
הבנק בנוסח המצורף כנספח לאישור זה (להלן -הפניה) ,נעביר לבנק כל סכום שמגיע למוטב
מהמדינה הנובע מ חוזה אשר נחתם ביום ________ בין המדינה לבין המוטב בגין
___________________ ,וזאת עד יתרת ההלוואה שתצוין על ידכם בפניה ,לחשבון שפרטיו
יצוינו בפניה.
אנו נשלם לבנק אם לא תהיה מניעה חוקית לכך ,וכן בכפוף לכל טענה העלולה להיות למדינת ישראל
כלפי המוטב בקשר לעסקה זו ,או בקשר לכל עסקה אחרת שבה התקשרה מדינת ישראל עם המוטב.
תאריך _____________
שם חשב המשרד ______________
שם המשרד ____________
דואר אלקטרוני ____________
חתימה ______________

העתק:
הממונה על ערבויות מדינה ,אגף החשב הכללי
הגוף המתאם

