ארגון המורים העל – יסודיים
דרך מנחם בגין  ,23תל-אביב

משרד החינוך
אגף בכיר לכח אדם בהוראה

הטופס ימולא בשלושה עותקים
ויועבר למרכז ארגון המורים
נא לצרף תלוש משכורת מעודכן

בנק "יהב"
קרן סיוע לעובדי הוראה חברי ארגון המורים העל-יסודיים
הסכם עבודה בין ממשלת ישראל לבין ארגון המורים העל-יסודיים מיום 24.12.1993
שם משפחה

חלק א'
פרטי המבקש

שם פרטי

מקום מגורים  -עיר

המחוז

מס'
זהות
מס' בית

רחוב

שם ביה"ס וכתובתו :עיר ,רחוב ומספר

בן/בת זוג

שם בן זוג

לגמלאים
בלבד

תאריך פרישה

נסיבות פרישה

שם הילד

תאריך לידה

תאריך
לידה

בן זוג

 עובד
 לא עובד

מצב משפחתי

תאריך
לידה
מיקוד

טלפון

מיקוד

טלפון

דרגה

ותק בהוראה

מקום עבודה
אחוז פרישה
מקום עבודה

מצב משפחתי

הכנסה חודשית

האם תומך במבקש

הערות

ילדים בכל
הגילאים
ההכנסה החודשית ברוטו
בן זוג
העובד

מקור ההכנסה
הכנסות המבקש
ובן זוגו

הערות

ממשכורת
מעסק ,משותפות ,ממניות ,מהלוואות או
מאיגרות חוב
מפנסיה ,שילומים ,פיצויים ,תמלוגים ,או
קצבאות אחרות
מרכוש או שכר דירה
מקור אחר )ציין פרטים(:
* אם אין הכנסה מן המקור המצויין ציין "אין הכנסה" במשבצת המתאימה
ע"ח חוב לבנק:
ע"ח משכנתא:
שכר דירה:

תשלומים
חודשיים
קבועים של
מבקש ובן זוגו

ילד בפנימיה

שכר לימוד
בבי"ס תיכון

תשלומי מזונות עפ"י
פס"ד:

תמיכה בבן משפחה
הסכום _______ השם ____________ הקרבה________
תשלומים אחרים )ציין פרטים(:

הסכום המבוקש
נימוקי הבקשה ופרטיה רצוי לצרף גם
מכתב מפורט;בכל מקרה יש לצרף אישורים
כולל תלוש משכורת המורה ובן הזוג
 .1את ההלוואה שתאושר לי אבקש לבצע בסניף בנק יהב המסומן להלן  :ירושלים  הקריה י-ם  מזרח ירושלים  ת"א  הקריה ת"א  חיפה  באר-שבע
לפי סוג הריבית המסומן להלן  :ריבית קבועה לכל תקופת הפירעון ,שנקבע לאחרונה
 ריבית ניידת שתעודכן לפי השיעור שיקבע מידי פעם ע"י ההנהלה ,כמוסבר מעבר לדף.
ידוע לי כי .1 :אם אבחר בריבית קבועה ישתנה שיעור הריבית מידי  24חודש בהתאם לשינויים שיחולו בשיעורי הריבית בהלוואת יהב.
 .2בהעדר סימון סוג הריבית שבחרתי ,תבוצע ההלוואה בריבית קבועה.
 .2את כספי ההלוואה אבקש להעביר אלי ע"י זיכוי חשבוני בבנק אליו מועברת משכורתי .זיכוי חשבוני בבנק יהווה אישור מצידי על קבלת ההלוואה והסכמתי לתנאיה.
 .3הריני ממחה בזה לטובת בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ את זכותי לקבל ממעסיקי את כל התשלומים המגיעים לי ממנו ואת זכויותיי בכספים כאמור בסעיף  4להלן ,עד גובה ההלוואה הנ"ל ואני נותן בזה את הסכמתי מראש:
א .להפעיל ניכויים ממשכורתי לטובת בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ ,בגין הלוואה שתבוצע לי ,לא כולל ריבית בשיעורים ובמועדים הנהוגים בבנק.
ב .לעדכן את שיעור הריבית ,במקרה של ריבית ניידת ,לשיעור שיוחלט עליו בבנק ,ולשנות בהתאם את התשלומים החודשיים לזכות ההלוואה.
ג .לנכות ממשכורתי ,עפ"י הוראת בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ ,תוספות או הפרשים שיוצרו כתוצאה מניוד הריבית או מכל סיבה שהיא ,בקשר להלוואה הנ"ל.
 .4אם תופסק העסקתי מכל סיבה שהיא או יופסקו הניכויים בהרשאה לחיוב חשבוני בבנק אותה צרפתי ,יהא הבנק רשאי לגבות את כל יתרת החוב שתהא קיימת ביום הפסקת השערות .לצורך כל יוכל לגבותה/או לנכותה ו/או לקזזה מתוך הכספים שיעמדו
לזכותי אצל מעסיקי ו/או בבנק יהב לעובדי המדינה בע"מ ו/או בכל אחר ,בכל חשבון שהוא ,כולל חשבונות עו"ש ,תכניות חיסכון ,תגמולים ,וכיו"ב .תשלומי שכר ,פיצויים ,ימי חופשה ,גמלאות ,מענקים ,תשלומי קצבה ,תשלומי תמיכה וכל תשלום אחר .ידוע
לי ואני מסכים/ה לכך כי במקרה של קיזוז מתוכניות חסכון כלשהן עלול הדבר להביא לסיום התכנית לפיני זמנה ולגרום הפסד הטבות המוקנות עפ"י תנאי התכנית ,והריני פוטר בזה מראש את הבנק מאחריות לכל נזק או הפסד ,אם ייגרם כתוצאה מהמימוש
בזכות הקיזוז.
 .5הריני מאשר/ת ומצהירה בזה כי:
א .כל הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ואם יתברר כי העובדות והנתונים בטופס אינם נכונים יתייחס הבנק לבקשה כאל ניסיון הוצאת כספים במרמה ובטענת שווא על כל
ההשלכות המשפטיות והמשמעתיות הנובעות מכך.
ב .קראתי וידועים לי כל תנאי קבלת ההלוואה כפי שפורטו מעבר לדף ואני מסכים/ה להם בלא כל תנאי.
תאריך ________________

חלק ב'

חתימת המבקש/ת ______________________

הערות והמלצות נציגי ארגון המורים העל-יסודיים

שם _____________________________

תאריך ______________ חתימה ___________________

חותמת ________________

שם _____________________________

תאריך ______________ חתימה ___________________

חותמת ________________

חלק ג'

החלטת ועדת הקרן

בישיבתה מיום _______________________ החליטה ועדת הקרן:
 לאשר הלוואה בסך ___________________  ₪ל ______________ חודשים.

מענק בסך.₪ _________________ :

תנאים מיוחדים ___________________________________________________________________________________________________________
לדחות את הבקשה מהנימוקים

שם וחתימת
חברי הועדה

היו"ר :שם __________ חתימה _________

חבר :שם __________ חתימה _________

חבר :שם __________ חתימה _________

קרן סיוע לעובדי הוראה חברי ארגון המורים העל-יסודיים
הסברים למגיש הבקשה להלוואה  /למענק
הלוואות מסוג הנ"ל זכאים לקבל עובדי הוראה הקבועים ועובדים על פי חוזה
גובה ההלוואה:

בגבולות התקרות שנקבעו ע"י הנהלת הקרן

שיעורי הריבית:

הלווה יהיה רשאי לבחור בסוג הריבית הרצוי לו כמפורט להלן:
א .ריבית ניידת – שיעור נייד שיעודכן אחת ל –  3חודשים במשכורת ינואר ,אפריל ,יולי ואוקטובר ,בהתאם
לשיעור הריבית שנקבע לאחרונה בהלוואות .עם שינוי הריבית ,יחול שינוי ביתרת ההלוואה ובתשלומים
החודשיים.
ב .ריבית קבועה – שיעור קבוע לכל תקופת הפרעון .על אף זאת ,כאשר תקופת הפרעון עולה על  24חודש,
יעודכן שיעור הריבית בתום כל תקופה של  24חודש ,לשיעור שיהיה בתוקף באותה עת .במקרה של שינוי
בשיעור הריבית לפני קבלתה – תבוצע ההלוואה לפי שיעור הריבית החדש.

תקופת הפרעון:

מ 24 -עד  84חודש

בטחונות:

 .1להלוואה של עד  ₪ 5000לתקופת פירעון של עד  36חודש ללא שטר חוב
 .2להלוואה מעל  ₪ 5000לתקופת פירעון כל שהיא – שטר חוב בחתימת  2ערבים .על אף האמור לעיל,
רשאי הבנק לדרוש שטר חוב בחתימת ערבים ,בכל מקרה ובכל סכום שימצא לנכון.

כללי:

.1
.2

.3
.4
.5
.6

עובד שהפסיק עבודתו או יצא לח.ל.ת .לא יהיה זכאי לסיוע מהקרן.
כספי ההלוואה יועברו בדרך כלל לזכות חשבון העו"ש של הלווה אליו מועברת משכורתו .במקרים
מיוחדים ,לפי בקשה מנומקת של הלווה ,יהיה הבנק מוכן לבצע את ההלוואה ע"י שיק לפקודת הלווה או
ע"י העברה לזכות חשבונו בבנק אחר ,אם המציא אישור כי החשבון הוא על שמו .ראוי לציין ,כי השיק
אינו ניתן להעברה וניתן להפקידו רק לזכות חשבון הלווה.
לאחר ביצוע ההלוואה ,לא ניתן יותר לשנות את הסכום או את תקופת הפירעון.
אם יתברר די העובדות והנתונים בבקשה הם בלתי נכונים ,תתייחס הקרן לבקשה כאל ניסיון להוצאת
כספים במרמה ובטענות שווא על כל ההשלכות המשפטיות והמשמעתיות הנובעות מכך.
הלוואה שלא בוצעה תוך  6חודשים מיום אישורה ,פג תוקפה ולצורך מימושה יש להגיש בקשה חדשה.
בקשה שלא מולאה כהלכה או לא צורף אליה תצלום תלוש משכורת ,לא תובא לדיון ותוחזר לעובד.

