
 הסתדרות המורים בישראל שרד החינוךמ
 ")החברהחברה מנהלת בע"מ (להלן: " –קרנות השתלמות למורים וגננות 

 ")החברהחברה מנהלת בע"מ (להלן: " –קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 
 6108102, מיקוד 8224תל אביב, ת.ד.  34רח' קיבוץ גלויות 

 הסכם הלוואה
 לשנה    לחודש    ביום   שנערך ונחתם ב

 חברה מנהלת בע"מ (להלן: "החברה") –קרנות השתלמות למורים וגננות   בין:

 )484ספר אישור מ"ה המסלול הרגיל (מ -קרן השתלמות למורים וגננות   במסלול הבא: 

 )284המסלול המקוצר (מספר אישור מ"ה  -קרן השתלמות למורים וגננות   

 חברה מנהלת בע"מ (להלן: "החברה") –קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים 

 )485המסלול הרגיל (מספר אישור מ"ה  -קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים    במסלול הבא:

 )285המסלול המקוצר (מספר אישור מ"ה  -מורי סמינרים ומפקחים קרן השתלמות למורים תיכוניים,   

מצד אחד,  ")קרן ההשתלמות(להלן: "
 לבין:

 פרטי המורה

 מס' תעודת זהות: שם משפחה: שם פרטי:

 טלפון סלולרי: מיקוד: כתובת מגורים:

 כתובת מייל:
 מצד שני;") העמית"(להלן:       

 חשבון לזיכוי / חיוב בגין ההלוואה
 בבנק שפרטיו רשומים להלן:העמית מבקש להפקיד את סכום ההלוואה לזכות חשבונו 

 מס' חשבון: מס' סניף: סניף: מס' הבנק: שם הבנק:

 העמית מאשר בזה שלא תהיה לו כל תביעה או טענה בקשר לזיכוי חשבונו בבנק בגין ההלוואה. .1
 ולבן / בת זוגו.העמית מצהיר שהחשבון הוא על שמו ו/או משותף לו  .2
 העמית מסיר מהחברה כל אחריות במקרה שההעברה בוצעה לחשבון הנ"ל.  .3

 ")החשבון(להלן: "      
 סכום ההלוואה וריבית ההלוואה

תקופת  סכום ההלוואה
 ההלוואה

שיעור הריבית 
 בחישוב שנתי*

שיעור העלות הממשית 
של האשראי החל על 

 ההלוואה*

המרבית של שיעור העלות 
האשראי החל על ההלוואה 

 (כולל ריבית פיגורים)

 (במילים) %%  1%

 להסכם זה 3ית הפריים, כמפורט בסעיף * יובהר כי שיעור ריבית ההלוואה עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי שיעור ריב

 והעמית ביקש מהחברה להעניק לו מאת קרן ההשתלמות, הלוואה בסכום כמפורט לעיל;   הואיל 

 והחברה הסכימה להעניק לעמית הלוואה בסכום ובתנאים המפורטים להלן;  והואיל 

 אי לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

 סכום ההלוואה והעמדתה לרשות העמית .1
מפורט לעיל. בהתאם ל העמדתה לרשותו הםתקופת העמית מאשר בזאת כי סכום ההלוואה ו

 אופן הענקת ההלוואה .2

 הוכחה יהווה כאמור, ההלוואה, בסכום החשבון לעיל. זיכוי כנקוב ל שם העמיתע המתנהל העו"ש חשבון זיכוי של בדרך תוענק ההלוואה
 הסכם זה.ההלוואה בהתאם לתנאי  קיבל אתהעמית ש לכך

 ההלוואה על ריבית .3

 ממועד החל ,לשנה 0.6% של בהפחתה הענקת ההלוואה ביום שתהיה הפריים ריבית בשיעור משתנה ריבית נושאת ההלוואה קרן .א
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 .) P-0.6%( בפועל לפירעונה המלא ועד ההלוואה הענקת

 מעת לעת. בנק ישראל ומשתנה י"ע הנקבעת הפריים ריבית הינה "פריים ריבית" זה בהסכם .ב

 עליה והריבית ההלוואה קרן פירעון .4

 למועדי ועד "שפיצר "שיטת לפי החישוב תחילת מיום לתקופה "שפיצר "שיטת לפי להחזר בחישוב ,עליה והריבית ההלוואה קרן .א
 מועד הענקת ההלוואה. לאחר השני מהחודש החל ,חודש לכל 5 -ה ביום ורצופים שווים בתשלומים ייפרעו ,פירעונה

 על תפרע אשר ,3בסעיף  הנקוב בשיעור ריבית קרן ההלוואה תישא "שפיצר "שיטת לפי החישוב תחילת ליום ועד ההלוואה הענקת מיום .ב
 הימים מספר לפי היומיות על היתרות תחושב כאמור ריבית שפיצר" שיטת" לפי החישוב תחילת ליום הקודם ביום לקרן העמית ידי

 הרלוונטית. בשנה המדויק הימים למספר ביחס ל"הנ בתקופה

 לוח הסילוקין ישלח אל העמית לאחר זיכוי סכום ההלוואה בחשבון ויהווה נספח בלתי נפרד מהסכם זה.  .ג

 יום 365 -ו בחודש יום 30 לפי ריבית חישוב בסיס ורצופים על שווים בתשלומים וריבית קרן פירעון פירושה "שפיצר "שיטת זה בסעיף .ד
 .ההלוואה לאחר הענקת השני לחודש 5 -ב הינו "שפיצר שיטת לפי החישוב תחילת "יום .חודש קלנדרי פירושו חודש בשנה.

 פירעון מועדי דחיית .5

 התשלום של הפירעון מועד עסקים ידחה יום ביום שאינו עליה הריבית או/ו ההלוואה קרן חשבון על כלשהו תשלום של הפירעון מועד חל .א
 שיטת”,לפי התשלומים בסכומי שינוי יחול לא ,לעיל האמור אף על .בהתאם תחושב והריבית הבא אחריו הראשון העסקים ליום

 .לעיל כאמור הפירעון משינוי מועד כתוצאה "שפיצר

 .בבנק עסקים יום פירושו "עסקים יום" זה בסעיף .ב

 פירעון לפני המועד .6

 בקשה הגשת לעיל, לאחר המפורטים מועדי הפירעון לפני ,חלקה או כולה ,עליה והריבית ההלוואה קרן את לפרוע רשאי העמית יהיה
 מתן להתנות רשאית תהיה החברה. החברה י"ע שייקבעו ובתנאים החברה של המוקדמת בכפוף להסכמתה וזאת ,מראש יום 30 בכתב

 .דעתה שיקול לפי בתנאים הסכמתה

  פיגור בפירעון תשלומי ההלוואה .7

 פיגורים ריבית לעיל, יישא כהגדרתם הפירעון המוסכמים בימי לחברה ידי על יפרע שלא סכום כל כי לו ידוע כי  העמית מצהיר .א
   .1993  -התשנ"ג  בנקאיות חוץ הלוואות הסדרת בחוק הקבועה המקסימלית הפיגורים ריבית לשיעור בהתאם

 שבפיגור. התשלום לקרן תצטבר הפיגורים ריבית .ב

 .)]P-0.6%*(1.2[ 1.2%הינו שיעור ריבית הפיגורים החל לגבי ההלוואה  .ג

(ג) לעיל, עשוי להשתנות במהלך תקופת ההלוואה עקב שינוי ריבית הפריים, 7יובהר, כי שיעור ריבית הפיגורים כמפורט בסעיף  .ד
   לעיל. 3כמפורט בסעיף 

 הפירעון מועדי או הנדחים הפירעון מועדי ,לעיל 4בסעיף  המפורטים הפירעון מועדי פירושם "המוסכמים הפירעון ימי" זה בסעיף .ה
 להלן. 9 בסעיף כאמור מיידי לפירעון תועמד במקרה שההלוואה החברה ידי על שיקבעו

  ההלוואה פירעון אופן .8

 :להלן( זה הסכם פי על בתשלומם חייבהעמית הסכומים ש יתר וכל עליה והריבית ההלוואה קרן חשבון על התשלומים פירעון  .א
 .בבנק החברה ש"ע המתנהל חשבון זיכוי של יבוצע בדרך )"התשלומים"

יועברו על החשבון. חיוב חשבון העמית לטובת ביצוע התשלומים  לחיוב הרשאה לצורך החזר ההלוואה נתן כי בזה מאשר העמית ב.
 בלתי אשר צורפה לבקשה לקבלת ההלוואה, מהווה חלק החשבון, לחיוב "). ההרשאההבנק המשלםידי החברה אל הבנק (להלן: "

 זה. מהסכם נפרד

ככל , העמלות ,הריבית ,ההלוואה קרן של התשלומים סכומי לרבות זה בהסכם כמפורט הפירעון במועדי ישולם שלא תשלום  סכום  כל ג.
 כאמור מידי לפירעון יועמדו ההלוואה בגין העמית חובות אם החברה י"ע שיקבעו הפירעון במועדי התשלומים סכומי או/ו שקיימות

 .לעיל 7בסעיף  כמפורט פיגורים ריבית ויישא בפיגור כסכום ייחשב ,להלן 9 בסעיף 

   מיידי לפירעון ההלוואה העמדת .9
 העמיתמ לה ושיגיעו המגיעים הסכומים כל את מיידי לפירעון להעמיד  רשאית החברה תהיה להלן, המפורטים מהמקרים יותר או אחד בקרות

 להלן: 10 בסעיף לאמור בהתאם וכן לפעול ההלוואה, בגין

 זה. הסכם פי על מנומ המגיעים  הפירעון כל תשלום מבין התשלומים  במועד  לחברה העמית לא ישלם   אם .א

 שניתנה הצהרה שאיזה יתברר אם או ,ויד על שייחתם או שנחתם אחר מסמך כל או זה הסכם מתנאי איזה יקיים לא או/ו פרהעמית י אם .ב
 .מדוייקת אינה או נכונה אינה אחר מסמך בכל או זהבהסכם  ויד על שתינתן או

 .הארץ את עזובי או/ו העמית נפטר אם .ג

 והסדר (כמשמעותם בפקודת החברות) עם נושי או פשרה לידיגיע יאו /ו רגל פושט וכרזהעמית י  או/ו כינוס צו העמית  נגד יינתן אם .ד
 או חלקם.

 חלק ממנו. כל או העמית רכוש על )קבוע או זמני( נכסים כונס ימונה אם .ה

 בניכוי היתרה את ולזכות העומדת ביתרה יראו ,חלקם את או/ו בחברה ושמ על המופקדים הכספים את למשוך בקשהעמית י אם .ו
 .ההלוואות לפירעון ישמש כאמור שנוכה והסכום ,ההלוואות

 אחרת. גמל קופת/לחברה מהם חלק כל או בחברה החסכון במסלול ושמ על המופקדים הכספים את להעביר בקשהעמית י אם .ז
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 כלשהי לפועל הוצאה פעולת תעשה או/ו מהם חלק כל או בחברה וןסכהח סלולבמ ושמ על דיםפקהמו יםכספה על הוכלש קוליע ליוט םא .ח
  .עימם בקשר

 המעביד. אצל יתמשם העעל  כלשהו עיקול יוטל אם .ט

 .1981א "התשמ כיסוי ללא שיקים בחוקכהגדרת  "מחמירות בנסיבות מוגבל לקוח" או/ו "מוגבל לקוח" וכרזהעמית י אם .י

 אותה כלשהי בבטוחה או/ו העמית  של הכספית ולפגוע ביכולת העלול או הפוגע מקרה ארע כי דעתה שיקול לפי לחברה יראה אם .יא
 .החברה כלפי העמית התחייבויות להבטחת ,המעביד לרבות אחר מאת או/ו מאת העמית החברה תקבל או/ו קיבלה

 עכבון וקיזוז ונקיטת הליכים  .10
 עכבון זכות לחברה תהיה "),החוב סכומי" (להלן: הסכם זה פי על מהעמית לחברה ושיגיעו המגיעים הסכומים כל פירעון להבטחת

 למשוך רשאי היהי לא כי מצהיר ומאשר העמית"). הכספים" (להלן: בחברה העמית שם על שיופקדו ו/או המופקדים הכספים כל על וקיזוז
עד לפירעון מלוא סכומי החוב,  כלשהן, אחרות פעולות לגביהם לעשות ו/או אחרת גמל לקופת ו/או להעבירם מהם חלק כל או הכספים

לעיל, תהא החברה רשאית לאחוז  9ללא קבלת הסכמת החברה לכך מראש ובכתב. בנוסף בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף 
ש את הבטוחות שניתנו או שיינתנו לחברה (אם ניתנו) או כל מבכל הצעדים המשפטיים שתמצא לנכון לצורך גביית סכומי החוב וכן, למ

 , בכל אופן שתמצא לנכון לרבות, כל זכות מכל סוג שהוא לקבלת כספים ו/או זכויות מהקרן. חלק מהם

 נוספים מסמכים  .11
 על ההלוואה שייחתם, הסכם הוראות לקיום החברה, שיקול דעת לפי נחוץ, שיהיה מסמך כל על ולחתום פעולה כל לעשות העמית מתחייב

 החברה.  של הראשונה דרישתה פי

  תשלומים זקיפת  .12
 עבור ו/או העמית מאת ודרך אופן בכל תקבל ו/או שקיבלה סכום כל לזקוף הבלעדי, דעתה שיקול ולפי עיניה ראות לפי רשאית תהא החברה
  ככל שקיימות. ההוצאות ו/או הריבית ו/או ההלוואה קרן חשבון על כלשהן, לפעול למימוש בטוחות ו/או העמית

 החברה רישומי  .13
 וכל ,וההוצאות ,הריבית ,החובות סכומי בדבר כהוכחה עת בכל וישמשו העמית על נאמנים יהיו וחשבונותיה החברה בספרי הרישומים כל

 .זה מהסכם הנובעים הפרטים יתר

 ,כרטסת ,שטר ,התחייבות כתב ,שהוא הסכם כל ,מדף חשבון העתק ,חשבון דף ,פנקס ,ספר כל גם ככולל גם יתפרש - "החברה ספרי"
 י"ע או/ו בחברה המתנהלים ,אחר לאחסון נתונים אמצעי כל וכן אלקטרוניים מחשבים לצרכי נתונים אמצעי כלשהו לאחסון כל ,סליל ,גיליון

 התפעולי. המנהל

 בדרך הועתק או שנרשם ובין כתיבה במכונת יד הועתק, בכתב או שנרשם בין ,רישום העתק או רישום כל גם ככולל יתפרש - "רישומים"
 או אלקטרוניים מחשבים של רישום באמצעי או בבנקים הנהוגים כלשהם אחרים סימנים או ספרות או מילים צילום הצגת ,שיכפול ,הדפסה

  אלקטרוני. או חשמלי מכשיר כל באמצעות או )מיקרופיש או פילם מיקרו לרבות( או רישום של אחר אמצעי בכל

 מוסד או גוף ,אדם או רשמית משרה נושא ,ציבורי פקיד ,תפעולי מנהל או החברה ידי על חתום כשהוא ,החברה מחשבון העתק כי בזה מוסכם
 לפועל. לשכת ההוצאה ,משפט בית כל בפני החשבון אמיתות על כהוכחה יתקבל .כלשהו אחר

 הודעה לכל בקשר - יהיו אם -לו  שיהיו התנגדות או כל השגה על בכתב התפעולי המנהל י"ע או/ו במישרין לחברה להודיע העמית מתחייב
  .קבלתה מיום יום 60 תוך ,התפעולי המנהל י"ע או/ו ידי החברה על ול שתשלח

 מפעולה הימנעות  .14
 זה הסכם לפי זכויותיה על החברה מצד כלשהו יחשבו כויתור לא החברה מצד ארכה מתן או במועדה מפעולה הימנעות ,הנחה ,ויתור שום
 .החברה מצד לתביעה כמניעה או בטענה ישמשו ולא

 הוצאות  .15
  העמית.  על יחולו ,מימושןו פיו על בטוחות קבלת ,בגינו הליכים נקיטת ,ביצועו ,ההלוואה הסכם בעריכת הכרוכות ההוצאות כל

 שיפוט סמכות  .16
 בית לכל לפנות החברה בזכות יפגע לא לעיל האמור ,אולם .זה מהסכם הנובעת תביעה לכל השיפוט תהיה מקום יפו-אביב-תל העיר

 .לנכון שתמצא כפי אחר מוסמך משפט

  הודעות  .17

 קבלתו את אשר רשום במכתב לחברה העמית עליה יודיע בישראל אחרת כתובת כל או זה להסכם במבוא כמפורט היא העמית כתובת .א
 .בכתב החברה תאשר

 מאת שעות 72 תוך העמית ידי על נתקבלה כאילו תיחשב ,ל"הנ הכתובת לפי רגיל בדואר החברה ידי על לעמית שתשלח הודעה כל .ב
  .החברה ידי על למשלוח הימסרה

 מהעניינים אחד בכל העמית נגד הוכחה תשמש,ותוכנה למשלוח הימסרה זמן ,הודעה משלוח דבר על החברה מאת בכתב הצהרה .ג
 .ל"הנ

 

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 ____________________ _______________________________________________________ 
 חברה מנהלת בע"מ  –קרנות השתלמות למורים וגננות  חתימת העמית 
 חברה מנהלת בע"מ  –קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים  

 3מתוך  3עמוד   8.20|    473קת 
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