מסלול הלוואות לחקלאים בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות
המדינה
מסמך זה מפרט את תנאי המסלול שנפתח לטובת חקלאיים העוסקים במישרין בענף הצמחי
(להלן-מסלול חקלאים).

 .1מסלול חקלאים
 .1.1חקלאי לעניין זה יוגדר כעסק חקלאי אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה
ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על  5מיליון
 .₪יובהר ,כי מדובר בחקלאי שעוסק בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.
 .1.2הלוואות במסלול זה יועמדו בשיעור ערבות מדינה מוגדל של  85%מכל הלוואה.
 .1.3הלוואות במסלול זב יועמדו באחד מהמתווים הבאים:
.1.3.1מסלול קצר – הלוואה לתקופה של עד שנה ,ובסכום של עד  350אלפי ש"ח.
ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח הסילוקין הרגיל בקרן ,או באמצעות
תשלום הקרן בסוף התקופה (הלוואה מסוג "בולט").
.1.3.2מסלול ארוך – הלוואה לתקופה של עד חמש שנים ובסכום של עד  500אלפי ש"ח,
עם תקופת גרייס של עד  6חודשים .ההלוואה תיפרע לשיעורים בהתאם ללוח
הסילוקין הרגיל בקרן.
 .1.4פוליסת ביטוח – העמדת ההלוואה במסלול החקלאים תותנה ברכישת פוליסת ביטוח
מורחב (מכונה גם פוליסת רשות) בגין נזקי טבע על ידי הלווה ,אשר תוסב לזכות הבנק.
הלווה יצהיר בפני הגוף המתאם כי הוא מתחייב להמשיך ולבטח את עסקיו בפוליסה
כאמור לאורך כל תקופת ההלוואה ,וכי יציג בפני הבנק או הגוף המתאם עותק מפוליסת
הביטוח בתוקף ,על עת שיתבקש .ככל שלא ניתן לרכוש פוליסת ביטוח בגין נזקי הטבע
במועד העמדת ההלוואה ,יתחייב הלווה לרכוש פוליסה כאשר יהיה ניתן .באחריות הגוף
המתאם להחתים את הלוואה על נספח "מסלול ייעודי לחקלאים – התחייבות הלווה"
המצורף בשאלון באתר.
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 .1.5ייעוץ ובירורים נוספים במשרד החקלאות
לצורך קבלת עזרה בהכנת הבקשה להלוואה ,לרבות הכנת תכנית עסקית וליווי עסקי,
ניתן להיעזר בשירותי הלווי העסקי המוענק ללא תשלום על ידי משרד החקלאות.
לפרטים נוספים ,ניתן לפנות למחוזות משרד החקלאות:
טלפון

כתובת

שם מחוז
צפון

קריית שמונה ,מ.א .גליל עליון

04-6816100

העמקים

ת.ד  203ד.נ גלבוע

04-6489100

מרכז

חדרה ,רח 'דוד שמעוני35

04 -6303402

השפלה וההר

ראשל"צ ,הקריה החקלאית

03-9559999

הנגב

חוות ניסיונות גילת

03-9920999

 .2כללי:
 .2.1במסגרת המסלול הלווה יידרש להציג בטוחות בשיעור של עד  10%מסכום ההלוואה.
 .2.2ניתן לעמיד הלוואות לחקלאים גם בתנאי הקרן הרגילים.
 .2.3תנאי המסלול יחולו על בקשות להלוואה אשר יוגשו לגוף המתאם עד להודעה חדשה או
ניצול מלא של הכספים היעודים למסלול זה ,המוקדם מבין השניים.
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