
 

 

 
 

  

 
  Date___/__תאריך ____/_

 שאלון למבקש הלוואה
prêt ’unQuestionnaire pour le demandeur d 

 

 

 את טופס הבקשה יש למלא בעברית בלבד.

Le formulaire de demande ne doit être rempli qu’en hébreu. 

 
 

                                                                                                                                                            פרטים אישיים: .א
        

  A. Informations personnelles : 
 

 
 ת.ז.  ____________ ______   שם פרטי ______שם משפחה ________

 № d’identité                            Prénom                                   Nom de famille  
     

 _________      __________     ___________    _____     _________מען _______________
Аdresse                                      מיקוד            שכונה                 ישוב/עיר           מס'       רחוב 

           Code postal    Communauté / ville       Quartier             №                        Rue                   
       

 טלפון _____________       _____________        ______/___/___        ______________   
Тéléphone                  מקצוע   נייד                       תאריך לידה                                   בית 

Occupation           Date de naissance            Portable                  Domicile                     
 

 _מקום עבודה ___________________     ____________________     _______________    
 Lieu de travail                              מען                                      טלפון                  שם 

Тéléphone                            Аdresse                           Nom                                                        
 

 .נא לצרף שומת מס הכנסה אחרונה( -עצמאי. תלושי משכורת אחרונים 3נא לצרף  -הכנסה חודשית: ___________________ )שכיר
 

Revenu mensuel:    (Salarié – joindre les 3 dernières fiches de paie. Indépendant – joindre 

la dernière estimation de l’impôt sur revenu). 

 
 אני מנהל חשבון בנק לפי הפרטים הבאים:

 

Je suis le gestionnaire du compte, conformément aux coordonnées bancaires suivantes: 

 
 

______________       _______________     _______________      _______________ 
 מס' חשבון                        טלפון                    שם הבנק                        הסניף               

Тéléphone                 № de compte                    Agence              Nom de la banque 
 

                                          аרצופות לפחות במועד הפניה(: )נדרשת חברות של שנתיים פרטים אודות חברותי בקרן מכבי .ב
 

B. Informations sur mon adhésion à Keren Maccabi (une adhésion de deux ans consécutifs, 

au moins, est obligatoire au moment de la demande): 
 

 Je suis membre de Keren Maccabi depuis le                 ___/_____אני חבר בקרן מכבי מיום ______/__

 
 Les frais d'adhésion ont été payés jusqu'à un mois _____דמי החבר שולמו עד חודש _____/

 

 



 

 

 
 

  

 
 

   .J’ai déjà reçu un prêt de Keren Maccabi Oui / Nonכן / לא : קיבלתי בעבר הלוואה מקרן מכבי
 Montant  ___/___/ ___a date i oui, préciser lS:______סכום: _____   אם כן, ציין תאריך ______/__/__

 
  ואה המבוקשת:ופרטים אודות ההל .ג

    C. Informations sur le prêt demandé:  
    

 Montant du prêt demandé _______סכום ההלוואה המבוקש _____
 Nombre de versements pour le remboursement du prêt מס' התשלומים להחזר ההלוואה___________

 
 ______________________________________________________מטרת ההלוואה )נא לצרף מסמכים המעידים על כך(: 

 

L’objectif du prêt (veuillez joindre les documents justificatifs):        

 
 
 

 פרטים אודות הערבים  .ד
 ברוטו לפחות להלוואת גישור ושאינם בני זוג(:₪  7,500ברוטו לפחות / ₪  5,000)בעלי הכנסה חודשית של 

 

D. Informations sur les garants :  

(Dont le revenu mensuel est supérieur à 5 000 ₪ bruts / 7 500 ₪ bruts pour un prêt relais, et qui 

n’est pas le (la) conjoint(e): 

 

 נא לצרף שומת מס הכנסה אחרונה - תלושי שכר אחרונים, עצמאי 3נא לצרף  -שכיר

Salarié : joindre les 3 dernières fiches de paie - Indépendant : joindre la dernière estimation de 

l’impôt sur le revenu   

 

 
 

1   __/__/______         ____________       _____________ . 
 .ז .מס' ת                  משפחה                         פרטי                        ת. לידה                     

№ d’identité               Date de naissance           Prénom              Nom de famille          
 

 _________          __________     ___________    _____     _________מען _______________   
Аdresse                     מיקוד                שכונה                 ישוב/עיר           מס'                            רחוב 

           Code postal    Communauté / ville        Quartier          №                             Rue                   
       

 _____________       _____________        ______/___/___        ______________   טלפון   
Тéléphone                  מקצוע   נייד                       תאריך לידה                                   בית 

Occupation           Date de naissance             Portable                  Domicile                     
 

 _מקום עבודה ___________________     ____________________     _______________    
 Lieu de travail                              מען                                      טלפון                  שם 

Тéléphone                            Аdresse                           Nom                                                        



 

 

 
 

  

 
 

2 .          __/__/______         ____________       _____________ 
 .ז.מס' ת                 ת. לידה           משפחה                         פרטי                                

№ d’identité           Date de naissance            Prénom              Nom de famille      
 

 מען: ________________________       _____       _____________       ____________     ________
Аdresse :                                        מס'                 שכונה                       ישוב/עיר               מיקוד      רחוב 

Code postal           Communauté / ville        Quartier               Numéro                    Rue                            
 טלפון: ______________         _____________       ___________     ____________

Тéléphone :             מקצוע                הכנסה חודשית                     בבית                              נייד 
            Revenu mensuel         Occupation            Portable             Domicile                  

 
 __________              __________      מקום עבודה: ____________      ___________     ____      

Lieu de travail           'טלפון                ישוב/עיר                     שם                         רחוב             מס 
Тéléphone         Communauté / ville    Numéro            Rue                       Nom                          

                  

   לצרף פרטי ערב אחד בלבד ושאינו בן זוגיש  -₪  1,500להלוואה של עד 

  ערבים 3יש לצרף פרטי  -₪  250,000להלוואת גישור של עד 

 Pour un prêt d’un montant à hauteur de 1 500 ₪ - Joindre les informations sur un garant seulement, qui 

n’est pas le (la) conjoint(e) 

 Pour un prêt relais à hauteur de 250 000 ₪ - Joindre les informations sur 3 garants. 

 
     
 
 

 Signature du demandeur __________________________ )ת( חתימת המבקש                                                      
 

 את טופס הבקשה יש למלא בעברית בלבד.

Le formulaire de demande ne doit être rempli qu’en hébreu. 


