
 

הלוואה כלפי הגוף המתאם במסגרת הגשת בקשה לתצהירים ואישורים  -'ב

 מהקרן

 -בערבות מדינה עסקיםההלוואות לקרן מהלוואה בקשת 

 לגוף בלתי מאוגדתצהיר 

 

 תאריך: _________    

 לכל מאן דבעי

 א.ג.נ,

 בערבות מדינה עסקים קטנים ובינונייםההלוואות לקרן מהלוואה תצהיר במסגרת בקשת 

 
עסק ה בעלי__________ת.ז. _______________ _ -ת.ז._____________ ו אנו הח"מ______________

"( מבקשים לקבל הלוואה העסקמספר עוסק מורשה__________)להלן: " בשם___________________

על פי "( המופעלת על ידכם הקרן)להלן: " בערבות המדינה לעסקים קטנים ובינונייםההלוואות במסגרת קרן 

  החשב הכללי. באמצעות הכללים שנקבעו על ידי ממשלת ישראל 

 :הננו מצהירים כלפיכם כדלקמן  .1

מעוקלים, ולמיטב ידיעתנו אף אינם או  חשבונותיו של העסק וחשבונותינו הפרטיים אינם מוגבלים .א

 מועמדים להגבלה.

ולמיטב , הליכי הוצאה לפועלבנק כלשהו אינו נוקט בהליך משפטי כלשהו נגד העסק או נגדנו לרבות  .ב

 .ו צפוי לנקוטידיעתנו אף אינ

העסק אינו מצוי בהליך כינוס נכסים או פירוק או הקפאת הליכים או הסדר נושים ואין נגדו הליכי  .ג

 . ם צפויים להיותלמיטב ידיעתנו אף אינ, והוצאה לפועל כלשהם

 .אשר אינו משולם כסדרואו אחר בנקאי לא קיים חוב ולנו לעסק  .ד

 כל הנתונים והפרטים המופיעים בטופס בקשת ההלוואה מהקרן אשר נחתם על ידנו נכונים ומדויקים.  .ה

המידע והמסמכים ולהעמיד את כל והגוף המתאם  שותפותאנו מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא עם ה .2

כלית של הנדרשים לצורך ביצוע בדיקה כלכלית לפני העמדת ההלוואה, ולצורך מעקב ובדיקת התרומה הכל

 ההלוואה לאחר העמדתה.

אנו מודעים לכך שהמדינה מבצעת מעקב אחר ההלוואות שהועמדו בקרן באמצעות הגופים המתאמים. אנו  .3

מתחייבים לעמוד בדרישות הגוף המתאם לצורך השלמת המעקב ובכלל זה לשתף פעולה בביקורים חוזרים 

מידע והמסמכים הנדרשים בקשר עם ההלוואה בעסק, להשיב על שאלות נציג הגוף המתאם, למסור לו את ה

ומצבו הפיננסי של העסק, ולשתף פעולה בכל דרך אחרת שתידרש. ידוע לנו כי במידה ולא נשתף פעולה 

כאמור, תהא המדינה רשאית לשלול מאתנו את הזכות להגיש בקשה לקבלת הלוואה מהקרן עד לתום שלוש 

 תאם לשיקול דעתה הבלעדי.שנים מהפירעון הסופי של ההלוואה הנערבת, בה

אישור ועדת אנו מתחייבים להשתמש בהלוואה שנקבל במסגרת הקרן אך ורק בהתאם ליעדים שייקבעו ב .4

 ולא לכל מטרה אחרת.מכתב הגוף המתאם, האשראי של הקרן כפי שיפורטו ב



 

וכן המלאה,  הלשביעות רצונ שותפותעל ידי ה ותהנדרש בטוחותידוע לנו כי העמדת ההלוואה כפופה להמצאת  .5

וזאת בנוסף לקיומם וביצועם של כל התנאים לערבות אישית שלנו הבעלים על מלוא סכום ההלוואה, 

 .תצהיר זההמפורטים ב

נדרשת השותפות לשלם למדינה עמלת ערבות כתלות בגודל  ידוע לנו כי במועד העמדת ההלוואה הנערבת .6

)עמלת ערבות  הבקשההעסק ובהיקף מחזור המכירות השנתי שלו בשנה הקלנדארית הקודמת ליום הגשת 

כי השותפות רשאית לגבות את תשלום  , וכןמקרן ההלוואה הנערבת( 2%המדינה עומדת לכל היותר על 

 העמלה מהלווה.

 ת האשראי של הקרן וכיועד ה הבלעדי שלעל פי שיקול דעת והלוואה או דחייתה יהיידוע לנו כי אישור ה .7

  לנמק את סירובה למתן האשראי.אינה מחויבת עדה והו

 ידוע לנו כי במידה ונרצה לפרוע בפירעון מוקדם הלוואות אחרות אצל השותפות שאינן נערבות, יהיה עלינו .8

 , אלא אם קיבלנו לכך את אישורו של הגוף המתאם. לפרוע במקביל את ההלוואה הנערבת

זה או הפרתו יחשבו כהפרה יסודית של מסמכי ההלוואה, המזכים תצהיר ידוע לנו כי אי קיום תנאי מתנאי  .9

לו על פי כל מסמך שנחתם וייחתם על ידי  םזכאי ויהיש , בנוסף לכל סעד אחרשותפותמדינה ואת האת ה

 רעון מיידי את ההלוואה, ולממש כל בטוחה וערובה שניתנה על ידי העסק.ילפהעסק ועל פי כל דין, להעמיד 

זה, כדי לפגוע או לגרוע מכל התחייבות אחרת שניתנה לכם על ידי העסק או מכל הסכם  תצהיראין באמור ב .10

 אחר שבינינו, אלא אך להוסיף עליהם.

 

 

      ______________________ ________________________ 

 שם מלא + חתימת בעל העסק חתימת בעל העסק  שם מלא +    

 

 

 אישור עורך דין

 

 אני הח"מ, ______________________, עו"ד מאשר כי ביום ____________ התייצבו בפני בעלי העסק,

_____ת.ז. ____________ וחתמו על ____________-ה"ה ____________ ת.ז. _______________  ו

 .ינו תוכנו, הצהירו על נכונות כל הפרטים המפורטים בו והסכימו לפעול על פיוכתב זה לאחר שהב

  ________________    ________________________ 

 חתימה וחותמת עוה"ד                                                                           תאריך             

  



 
 

        

 

 דוח מיוחד של רואה חשבון/יועץ מס

 

  הצהרת מנהלים
 

 ידי הקרן. על שנקבע גורםעל הצהרה מול  חותמים 1אותם נושאי משרה החותמים על הדוחות הכספיים
 

 תאריך: __________ 

 ,לכבוד

 ובינוניים בערבות מדינהלעסקים קטנים  ההלוואות קרן

 ;נ,ג,א

 

הצהרת מנהלים   - ע.מ____________( )ח.פ/__________________עסק/חברת : הנדון

 מדינה בערבות ובינונייםלעסקים קטנים  ההלוואות מקרן הלוואה בקשתלצורך 

 

 
, "(קרןה"-להלן)להגשת בקשתנו לקבלת הלוואה מקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה  בקשר

 ו, כדלקמן: ואמונתנ מיטב ידיעתנו לפילהצהיר הננו ולצרכים אלה בלבד, 
 

ולשנה שהסתיימה  _____בדצמבר  31ליום  נכון)לא כולל מס ערך מוסף(  החברה/העסקמחזור המכירות של  .1
 מיליון ש"ח.  100אינו עולה על  ,באותו תאריך

 
שמועד היווצרותו היה לפני יום  לרשויות המסשוטף כל חוב  חברה/עסקנכון למועד הצהרתנו זאת, אין ל .2

  הוסדר.והוא טרם  ו, שהגיע מועד פירעונ2_____

 
 מהקרן.הלוואה לקבלת  בחינת בקשתנוכי הנכם מסתמכים על הצהרה זו לצורך  נוידוע ל .3

 

 
 

 
 

   
 ארוושם המנהל האחראי לענייני כספים ות  שם המנהל בפועל ותוארו

 

 

 

 

                                              
1

      דין( על הדוחות הכספיים השנתיים המונח "אותם נושאי משרה" מתייחס לאנשים שחתמו )בכפוף ובהתאם לכל 

ווח תם על הדיחאם מדובר בישות שאינה מגישה דוחות כספיים מבוקרים אלא דוחות  לצרכי מס בלבד, כי אז המונח יתייחס לאדם אשר  או אלה שהחליפו אותם בתפקידם. האחרונים

 השנתי האחרון למס הכנסה. 

2
 .מועד הצהרתנו זאתל מיםי 60עד כאן יובא יום סוף חודש במועד שקדם  



 
 

 

 

 

 לעוסק מורשה בלבד –חוות דעת רואה חשבון/ יועץ מס 

 

בקשת הלוואה מקרן ההלוואות לעסקים קטנים  לצורךרואה חשבון/יועץ מס דוח מיוחד של 
 ובינוניים בערבות מדינה

שרואה רק לאחר רואה החשבון/יועץ המס  של מכתבים נייר עלתינתן רואה החשבון/יועץ המס  חוות דעת
הלים המובאת בנספח בהצהרת המנ 2-ו 1על הנתונים הכספיים בסעיפים מספר  דיקהיבצע בהחשבון/יועץ המס 

 לעיל קודם למתן חוות הדעת. 1מספר 

 

 ,לכבוד

      _________ עסק הנהלת

 .,נ.ג.א

 הנהלת בהצהרת הכלולים הכספיים הנתונים בדבר רואה חשבון/יועץ מס דעת חוות הנדון: 
 מקרן הלוואה בקשת בדבר ______מיום(_________ ע.מ) ____________עסק

 מדינה בערבות ובינוניים קטנים לעסקים ההלוואות
 

הכספיים  הנתונים את בדקנו וולבקשת( "העסק"-להלן) _______ע.מ.,_______ עסק של כרואה חשבון/יועץ מס

אשר מוגשת לצורך בקשת הלוואה מקרן  ______מיום עסקהבהצהרת הנהלת  2-ו 1בסעיפים מספר  הכלולים

ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה ולצרכים אלה בלבד, המצורפת בזאת ומסומנת בחותמתנו 

 הנתונים על דעה לחוות היא אחריותנו. העסק הנהלת באחריותה הינ(. ההצהרה "הצהרהה"-להלן)לשם זיהוי 

  .ל"הנהצהרה ב 2-ו 1בסעיפים מספר  הכלוליםהכספיים 

 

 

ל משקף באופן נאות, מכל בהצהרה הנ" 2-ו 1לדעתנו, האמור בנתונים הכספיים הכלולים בסעיפים מספר 

 הבחינות המהותיות את המפורט בהם.

 

 
 

 תאריך:__________
 בכבוד רב, 

   
 
 

 רואה חשבון/ יועץ מס   שם העיר:_________
 
 

 

  



 
 

 על סודיותכתב ויתור 

 
 אריך _______                                ת                         לכבוד                                                                                            

 <שם הגוף המתאם>
 <מבוצעת ההלוואה םדרכ שותפות/שם הבנק>
 
 

 ויתור על סודיותהנדון: 
 
 

 מאשרים בזה  מס' תאגיד\מס' ת.ז.    אנו החתומים מטה

 שהמידע מהמקורות הבאים:

 

 

   מס' חשבון  סניף  בנק .1

   מס' חשבון  סניף  בנק

   מס' חשבון  סניף  בנק

 

 ספקים .2

 לקוחות .3

 

או בכתב ניתן על פי \טלפונית ו <מבוצעת ההלוואה םדרכ שותפות/שם הבנק> -ול <שם הגוף המתאם>שיימסר ל

 בקשתי ובהסכמתי המלאה.

 ו בכתב.א\אנו מוותרים בזה על חובת הסודיות בכל הנוגע והקשור למתן מידע שנמסר טלפונית ו

כמו כן, אנו מקבלים על עצמנו את האחריות לנזקים העלולים להיגרם לנו עקב מסירת המידע הנדון מכל סיבה 

 בטענות, דרישות או תביעות כלשהן נגד הבנק ועובדיו.שהיא ומאשרים כי לא נבוא 

                                                                     
 

 בכבוד רב,
 
 

                                                             
 לקוח שם מלא + חתימת ה                                             תאריך                               

 

 

 

 

 



 
 

   הצהרת בעלי העסק
 
 

   
,  בעלי עסק _____________ת.ז  _____________ -ו _____________ת.ז  _____________, אנו הח"מ

קרן ממבקשים לקבל הלוואה (,  בעלי העסק -ע.מ /ח.פ/ ע.ר מס' __________ )להלן__________, בשם 

 , ומצהירים כי: ( המופעלת על ידכםהקרן - )להלן בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינונייםההלוואות 

 ידוע לנו כי ניתן להגיש בקשה לקרן באופן עצמאי, ללא הסתייעות ביועצים חיצוניים. .1

ידוע לנו כי לשם הגשת בקשה לקרן ניתן להסתייע ביועצים מטעם "מעוף" )מערך השטח של הסוכנות  .2

 בתעריף קבוע ובייעוץ המפוקח על ידי משרד הכלכלה. לעסקים קטנים(, 

 לשם הגשת בקשה לקרן )יש לסמן את האפשרות המתאימה(:  .3

 לא נעזרנו בשירותי יועץ/ת חיצוני.  □

מר/גב' ____________, ת.ז. ___________, מחברת  יועץ חיצוני בשם לנעזרנו בשירותיו/ה ש □

 .____________ 

ידוע לנו כי לא מתקבלות בקרן פניות אשר בהכנתן היו מעורבים, במישרין או בעקיפין, יועצים או חברות  .4

 .3אשר מתנהל הליך בדיקה בעניינן, כפי שיפורסם ויעודכן מעת לעת באתרי הגופים המתאמים

לעיל אינה מבטיחה את קבלת ההלוואה ואינה מגדילה את  3ע לנו כי הסתייעותנו ביועץ כמפורט בסעיף ידו .5

הסיכוי לאישור ההלוואה, וכי אישור בקשת ההלוואה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת האשראי של 

 הקרן.

 

 

  _______________    ________________________ 

 חתימת בעלי העסק                                                                        תאריך 

 

 

 עורך דין אישור

 

 בעלי העסק, יאני הח"מ, ______________________, עו"ד מאשר כי ביום ____________ התייצבו בפני

-ו  ,_______________ שהזדהה בפניי בתעודת זהות מספר ה"ה ____________

____________ וחתמו על כתב זה לאחר שהבינו  שהזדהה בפניי בתעודת זהות מספר_________________

 .תוכנו, הצהירו על נכונות כל הפרטים המפורטים בו והסכימו לפעול על פיו

 

 

  ________________    ________________________ 

 עוה"ד חתימה וחותמת                                                                             תאריך 

 לכל המעוניין

                                              
(, BDSKומשרד רו"ח עובד בן דוד ) /http://keren.gse.co.il(, כתובת אינטרנט GSEבע"מ )חברת ג'י.אס. אי מחקר אנליטי  -הגופים המתאמים הם  3

 http://keren.bdsk.co.ilכתובת אינטרנט 

http://keren.gse.co.il/


 
 

 תאריך: ___________
 

 
 א.ג.נ.,

 
 
 
 

 ייפוי כחהנדון : 
 
 
 

, _______________, מייפה את כוחו של _____________ ז", ת________________  אני

לעסקים קטנים ההלוואות קרן מכל עניין הקשור בבקשת הלוואה שמי בלפעול בת"ז___________________ 

 _________. עבור חברתובינוניים בערבות מדינה 

 

 תקף עד לתום חודשיים מיום זהייפוי כח זה 
 
 
 
 בכבוד רב,  

 
 

 שם החותם: _____________________
 

 ___________________ החברה: חותמת
 

 _________________________חתימה:
 
 

 


