
 
 

 2מתוך  1עמוד 
 

Date: _/____ תאריך__/___  
 

 שאלון למבקש הלוואה

applicantQuestionnaire for the loan  

 
The Hebrew version is the binding version. 

 פרטים אישיים: .א
Personal Information 
 
 

 ת.ז.  ____________ ______   שם פרטי ______שם משפחה ________
                                         ID Number              First name   Name 

 
 _________  _____    __________     ___________        _________מען _______________

 ודשכונה                 ישוב/עיר                מיק  מס'                           רחוב                                     
   Postal code  City/District       Area Number  Street Address 

 
 ______________    טלפון _____________       _____________        ______/___/___    

 מקצוע    תאריך לידה                   בית                              נייד                                    
    Profession  Birthdate                    Mobile                Apartment        Phone 

 
 מקום עבודה ___________________     ____________________     ________________

 טלפון                                  שם                                        מען                                   
        Phone           Address                      Name             Workplace
         

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

Monthly income:     (Employee – Please enclose the last 3 pay slips.  Freelancer – Please enclose 
a tax assessment for the last income).   

 אני מנהל חשבון בנק לפי הפרטים הבאים:
I manage a bank account according to the following details: 

 
______________      _____________________________       _______________     _ 

 שם הבנק                        הסניף                           מס' חשבון                        טלפון        
       Phone      Account Number                  Branch                         Bank 
 
 

 )נדרשת חברות של שנתיים  רצופות לפחות במועד הפניה(: ותי בקרן מכביפרטים אודות חבר .ב
 
Information on my membership to Keren Maccabi (membership for at least two consecutive years at the 
time of the application): 

 
 ___/___אני חבר בקרן מכבי מיום ______/__/__   דמי החבר שולמו עד חודש __

I have been a member of Keren Maccabi since ---/---/--- Membership fees were paid until the month ---/--- 

 
 ______קיבלתי בעבר הלוואה מקרן מכבי כן / לא אם כן, ציין תאריך ______/__/__ סכום: _____

I have received in the past a loan from Keren Maccabi YES / NO, if Yes, specify the date ----/----/----  Amount: ---- 

 
 פרטים אודות ההלואה המבוקשת: .ג

 סכום ההלוואה המבוקש ____________           מס' התשלומים להחזר ההלוואה___________
 

Information on the loan requested: 
 
Amount of the loan -----------------------      Number of payments for repayment of loan ---------------------------- 
 

 ______________________________________________________מטרת ההלוואה )נא לצרף מסמכים המעידים על כך(: 



 
 

 2מתוך  2עמוד 
 

 
The objective of the loan (please enclose supporting documents): ----------------------------------------------------------------- 

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

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

Information on the guarantors: 

(Members with a gross monthly income of at least 5000 NIS/7500 NIS for a bridge loan, who are not 
spouses): 
Employee – Please enclose the last 3 pay slips; Freelancer – Please enclose a tax assessment for the 
last income 

 
 

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

                                                            ID number              Birthdate                First name                     Name 
 _____       _____________       ____________     ________       __________________מען: ______

 מס'                 שכונה                       ישוב/עיר               מיקוד             רחוב                                             
  Postal code      City/District             Neighborhood      Number                             Street         Address 

 
 טלפון: ______________         _____________       ___________     ____________

 הכנסה חודשית             בבית                              נייד                          מקצוע                    
    Monthly income        Profession              Mobile                            Home            Phone 

 
 מקום עבודה: ____________      ___________     ____     __________   __________

 רחוב                מס'         ישוב/עיר              טלפון        שם                                          
        Phone          City/District    Number       Street                   Name          Workplace 

 
2          __/__/______         ____________       _____________ . 

 מס' תעודת זהות  ת. לידה            פרטי                                           משפחה            
                                                            ID Number    Birthdate  First name                 Name 

 ____       ____________     _____________       _________       _____________מען: ___________
 מס'                 שכונה                       ישוב/עיר               מיקוד      רחוב                                       

                      Postal code      City/District             Neighborhood      Number                          Street                Address 
 

 טלפון: ______________         _____________       ___________     ____________
 בבית                              נייד                          מקצוע                הכנסה חודשית                 

Monthly income        Profession              Mobile                            Home            Phone 
 

 מקום עבודה: ____________      ___________     ____     __________   __________
 ישוב/עיר              טלפון שם                         רחוב                מס'                                 

      Phone          City/District    Number        Street                   Name          Workplace 
 
 

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

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

 העברי הינו המחייב הנוסח 
                                                                                          

 __________________________ חתימת המבקש)ת(
 

 For loans up to 1500 NIS – Please enclose information on one guarantor, who is not a spouse  

 For a bridge loan up to 250000 NIS – Please enclose information on three guarantors 

 The Hebrew version is the binding version.  
 

Signature of the applicant        
 
 

03/2016 


