
 

 
 

2021, בפברואר 14  
 

 
 תעשיינים יקרים, 

 
 

 הנדון: הרחבת הסיוע בקרן הלוואות בערבות מדינה במשבר הקורונה 
 
 

התפרצות   נוכח  על  כחלק מההתמודדות במשבר הכלכלי המתמשך,  לעדכן  אנו שמחים    ות הקלהקורונה, 

 מיליון ₪,  400לחברות בעלות מחזור של עד  בקרן בערבות מדינה במשבר הקורונה    תות נוספומשמעותי

 :כלהלן

   – הארכת משך ההלוואה .א

של לתקופה  תתאפשר  ההלוואה  הבקשה    שנים   10  עד   פריסת  הוגשה  אליו  הבנק  לאישור  בכפוף 

 .  (שנים קודם לכן 5מקום ) להלוואה

 )ולא להלוואות קיימות( יש לשים לב כי הפריסה הינה להלוואות חדשות בלבד 

 

   – הארכת תקופת הגרייס .ב

כלומר, תקופת הגרייס הכוללת  . חודשים נוספים 12- בתשלומי הקרן של ודחייה  גרייס חלקייתאפשר 

הראשונה שלהן,  להלוואות קיימות שסיימו את תקופת הגרייס  ,  חודשים במצטבר  24יכולה לעמוד על  

 או שצפויות לסיים. 

 חודשי הגרייס הראשונים בלבד.    12-במימון הריבית על חשבון המדינה נותר ל  לא חל שינוייודגש כי 

  

  – הגדלת תקרת ההלוואה במסלול לעסקים בסיכון מוגבר .ג

 מביניהם.   הנמוך,  מגובה המחזור השנתי  40%או    מיליון ₪    20-היקף ההלוואה המקסימאלי הועלה ל

 מלש"ח קודם לכן(. 10)במקום 

 

 :  2021ההקלות לעיל הינן בנוסף להקלות אשר נכנסו לתוקפן בסוף חודש ינואר 
מבוקר   גם בהיעדר דו"ח כספילש"ח,  מ  50מחזור של עד    קבלת הלוואה לחברות בעלותהקלה לעניין   .א

 . 2019לשנת 

 

  25%שמחזורם ירד ב, גם לעסקים  בסיכון מוגברייעודי לעסקים  אפשרות לקבלת הלוואה במסלול ה .ב

 (. קודם לכן 50%לעומת ) 2019בהשוואה לשנת  2020שנת  באחד מהרבעונים במהלך  לפחות

 
 .ממחזור המכירות  40%-העלאת היקף ההלוואה עד ל  .ג
 
להוצאות .ד ביחס  חדשים  לעסקים  ההלוואות  מגבלת  של  ,הכפלת  מהיקף    16%או  ₪    500,000  לסכום 

 הם. י נמוך מבינה, ההוצאות
 
 

במטרה להקל, להלן ריכוז מסלולי ההלוואות בערבות מדינה במשבר הקורונה, לאחר כלל ההקלות הנוספות  
 בעמוד הבא

 
 



 

 
 

 

 תנאי סף עיקריים 
הלוואה לעסקים קטנים  

 ובינוניים 
 הלוואה לעסקים גדולים

הלוואה לעסקים בסיכון  
 מוגבר 

 מיליון ₪  400עד  מיליון ₪  200מעל  מיליון ₪  400עד  מחזור פעילות

 -  עובדים   100מעל  ללא מגבלה  מספר עובדים

 פריסה 

 . שנים 10 עד
 

דחיית תשלומי הקרן עד   
 חודשים  24

 . שנים 5עד 
 

דחיית תשלומי הקרן עד 
 חודשים  12

 . שנים 10עד 
 

 24דחיית תשלומי הקרן עד 
 חודשים 

 סכום ההלוואה 
מהמחזור השנתי  40%עד 

 מיליון ₪  20ועד 
מהמחזור ולא  8%עד 

 מיליון ₪  100 -יותר מ
מהמחזור השנתי  40%עד 

 מיליון ש"ח  20או 

 ריבית 

 ע"יתשלום מלוא הריבית 
בשנה  המדינה 

  הראשונה. 
 

החל מהשנה השנייה  
P+1.5%   בממוצע 

  בכפוף לתהליך החיתום 

   5%עד   5%עד  פיקדון 

 
 

 לחצו כאן להגשה: לאחר מילוי הטופס הגופים הפיננסייםההגשה מתנהלת ישירות מול 
 
 

 לשאלות בנושא ההגשה לקרן ותנאיה ניתן לפנות לאגף הכלכלה :  
  avivh@industery.org.il|  6893720-052לייעוץ עסקי וחדשנות |  היחידהאביב חצבני, מנהל 

 danielp@industry.org.il |  3319433-052לייעוץ עסקי וחדשנות |   היחידהדניאל פינטו, כלכלן  
 

 
 בברכה,

 
 נתנאל היימן 

 ראש אגף כלכלה 
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