שלום רב,
אנו מברכים אתכם על פנייתכם אל האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית .אנו מאמינים כי
ערבות הדדית יכולה לסייע להגיע לרווחה כלכלית .מתוך כך ,כלל כספי האגודה המחולקים
כהלוואות מקורם בתרומות .תודות למנגנון מחזור הכספים הייחודי שפיתחנו ,הצלחנו להעניק
הלוואות ללא ריבית לעשרות אלפי ישראלים על פני יותר מ 27-שנות פעילות .רבים מאלה
שהגיעו אלינו כלווים הפכו לאורך השנים לתורמים לאגודה ,ונשמח אם בעתיד ,גם אתם
תצטרפו למשפחתנו ותסייע לעשייתנו להפיכת החברה להוגנת ושוויונית.
בברכה,
צוות האגודה

אודות קרן משפחת דרוקר
חזון – מטרתה העיקרית של הקרן להלוואות לסטודנטים ,היא לעזור בקידום מצוינות
ישראלית במדע יישומי ,ובכך לנצל את ההון האנושי יוצא הדופן הקיים בישראל לשימור
ההובלה הטכנולוגית של המדינה בזירה הבינלאומית.
למועמד עצמו ,הלוואה ללא ריבית מעניקה יתרון התחלתי לתוכניות הקריירה ,לצד
חיזוק האחריות האישית על רכישת ההשכלה .ברוח ערכי היהדות ,ההלוואה מספקת
הזדמנות להתנסות בהשבת תמורה על צורך שזכה בשעתו למענה.
הנחיות להלוואה – ההלוואות יהיו זמינות לסטודנטים שהתקבלו או שכבר לומדים
לתואר במדעים יישומיים (עדיפות ללומדים לתואר שני ושלישי) במכללה או
באוניברסיטה ישראלית מוכרת.
עדיפות תינתן לסטודנטים ששירתו בעבר בצבא או בשירות לאומי התנדבותי .בנוסף,
יינתן משקל לבחירת אנשים שהפגינו יכולת לימודית גבוהה ,חשיבה בהירה ,רחבה
וחדשנית ,ומחויבות פטריוטית עמוקה למדינת ישראל .דגש מיוחד יינתן גם לנשים מבין
המועמדים הזכאים.
ההלוואות יינתנו בסכום של עד  ₪ 20,000לשנה ,עם הגבלה של  3הלוואות שנתיות
לכל היותר .אישור הלוואה נוספת בתום השנה הראשונה יהיה מותנה בבחינה מחדש
של יכולת ההחזר של המועמד ,כמו גם בהוכחה מתועדת לכך שהסטודנט נשאר באותה
תוכנית לימודים ובאותו מוסד ,כי הוא ממשיך לעמוד בתנאי הזכאות המקוריים ,וכי לא
כשל בתנאי ההחזר.
את ההלוואה ניתן להחזיר על בסיס חודשי ,החל מהחודש הראשון לאחר קבלתה,
ולמשך תקופה שנקבעה מראש .ההחזרים יתבססו על לוח תשלומים סביר ,אם
אפשרות לתשלומים נמוכים יותר ועובר להחזרים גדולים יותר בהתאם ליכולת הכלכלית
של הסטודנט.
במהלך תקופת ההלוואה ,יתבקשו מקבלי ההלוואות לספק דיווח קצר פעם בשנה,
בכתב או בעל פה ,על התקדמותם לקראת מימוש מטרותיהם האישיות לטווח הארוך.

נהלים לקבלת הלוואה:
ההלוואות מיועדות לסטודנטים למדעים יישומיים הלומדים באוניברסיטאות או
במכללות או מוסדות אקדמיים גבוהים אחרים בישראל .ההנחיות להלוואה מנוסחות
בלשון זכר אך פונות לנשים וגברים כאחד.
 .1המועמד צריך להיות רשום כסטודנט באוניברסיטה ,מכללה או מוסד אקדמאי
מוכר אחר בישראל.
 .2על המועמד להיות אזרח תושב הארץ עד גיל .67
 .3המועמד צריך להראות יכולת ההחזר עבור הלוואה.
 .4הלוואות הן עד  20,000ש”ח.
 .5מקבלי ההלוואות יכולים להגיש בקשה להלוואות נוספות בשנה השנייה
והשלישית של הלימודים .וועדה תבדוק כל בקשה בהתאם לתוכנו.
 .6הבקשה למועמדות צריכה להיות מוגשת על גבי טופס מקורי של ה –  IFLAאו
על גבי טופס שהורד מהאתר של  , IFLAעם צילומים של תעודות הזהות (כולל
נספחים המראים כתובות) ,אסמכתא לגבי רישום כסטודנט למדעי מעשיים,
תלושי המשכורת האחרונים ו\או אישור הכנסה ופרטי הבנק של החותמים
ואישור שרות צבאי (במידה שיש) .רק בקשות למועמדות שמולאו באופן מלא
יטופלו.
 .7וועדת ההלוואות רשאית לאשר או לשלול כל בקשה ולבחור את סכום ההלוואה
ללא לנמק את סיבת ההחלטה.
 .8לאחר אישור ההלוואה ,מכתב המפרט הוראות ותנאים ישלח ללווה .תשובות
לא יימסרו בטלפון .הלווה צריך לפעול בהתאם לכל ההוראות לגבי התנאים.
 .9בעל חשבון בנק מוגבל בעבר יצטרך לחכות שנה ממועד הסרת ההגבלה .פושט
רגל או מי שרשום נגדו תיק בהוצאה לפועל או שרשום נגדו אזהרה במערכת
הבנקאות ,לא יוכל להיות לווה ב – .IFLA
 .10הלוואות הן מוחזרות ע” י הוראת קבע בנקאית בהתאם ללוח סילוקין הדרגתי
(בהתאם להכנסה משפחתית נטו).
 .11בקשת מועמדות להלוואה צריכה להיות מוגשת עם צ’ק של  20ש”ח (שאיננו
בר החזר) לזכות “האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית” ,עבור בדיקת
תקינות חשבון הבנק הנוכחי של המועמד.
 .12על קבלת ההלוואה ,הלווה יצטרך לשלם דמי טיפול חד-פעמיים ,כפורט במכתב
האישור.
 .13הלווה יחויב לכסות עלויות שירות עבור כל תשלום שמוחזר ע”י הבנק.

על מנת שנוכל לבחון את בקשתך נבקש למלא את הטופס המצורף על כלל סעיפיו
ולשלוח אותו לכתובת המופיעה מטה בצירוף המסמכים הבאים:
 .1צילום ברור ת.ז .של הלווה  +ספח מלא
 .2צילום תלושי המשכורת האחרונים ו\או אישור הכנסה.
 ₪ 20 .3בצ'ק לפקודת 'האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית'  -עמלה
בעבור בחינה ראשונית של הבקשה

הכתובת למשלוח המסמכים:
ת.ד 10424 .ירושלים

בחינת הבקשה עורכת עד 14-ימי עסקים ,לאחריהם אנו ניצור קשר ונודיע על
ההחלטה בגין הבקשה ונעדכן בשלבי הטיפול הבאים.

לשאלות ובירורים
ניתן לשלוח מייל לכתובתPniyot@FreeLoan.org.il :
או להתקשר לטלפון02-5300-777 :

חפשו אותנו גם בפייסבוק 'האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית'

