
 
 

 

 

 2023בפברואר  15|   המס חטיבת  ישראל  |
 

 

 1.2023 תמריצים חוזר 
הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים 

 ובינוניים
 

 

 לכולם.ן, שלום  
 

במטרה לסייע לעסקים הקטנים והבינוניים בפעילותם, לתמיכה בצמיחתם וכתוצאה  
 מחסמים ואתגרים עמם מתמודדים בנושא קבלת אשראי,  

. מטרת הקרן היא להגדיל את  קרן למתן הלוואות בערבות מדינהמפעיל משרד האוצר 
בעלי מחזור שנתי של  (  זמינות וגיוון מקורות האשראי לעסקים קטנים ובינונייםהיצע, 

. זאת במטרה לסייע לעסקים למצות את הפוטנציאל שלהם ואת  מיליון ₪)  100עד 
 תרומתם לכלכלה הישראלית.  

מטרות ההלוואה רחבות ומגוונות כולל בעיקר: הרחבה ופיתוח, ביצוע השקעות בציוד  
שיפוץ העסק, התמודדות עם קושי תזרימי, מלאי, שיווק ופרסום, מחזור  ומכונות, 

 אשראי, הקמת עסק חדש ועוד. 

מהמחזור השנתי או עד   15%-8%סכום ההלוואה משתנה בין המסלולים ונע בין 
 מהיקף ההשקעה.   90%

  6שנים), כולל עד  12שנים (במקרים מסוימים   5תקופת ההלוואה על פי רוב היא עד 
 רייס.  חודשי ג

 . ניתן להגיש בקשות לאורך השנה כולה ולא קיימת מגבלה תקציבית

בכל שאלה וייעוץ בנושא ולצורך קבלת מידע על אפיקי אשראי נוספים, אנא פנו  
 . למחלקת התמריצים במשרדנו

 

https://govextra.gov.il/mof-gloans/homepage/
http://www2.deloitte.com/us/en.html
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 למידע ופרטים נוספים: 
 ,   Deloitteשותף, מנהל קבוצת התמריצים, חטיבת המס,  ,רו"ח נדב גיל 

 . 03-6085378טל': 
   Deloitte,מנהל, מחלקת תמריצים, חטיבת המס,  , כלכלן נתן דרוקר 
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אין להסתמך על תוכן חוזר זה ו/או לעשות בו שימוש כלשהו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה, שכן אין מטרת  
 החוזר אלא להסב את תשומת לבך לאמור בו. 
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