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  580447910. ר.ע                                                   

  
  ח"קופת גמ

  
  

  כללי
  

 .ולמצוקה כלכליתשחבר העמותה נקלע לקשיים , לעיתים, התברר לועד העמותה שקורה  .1
  

ח לחבר "י מתן הלוואת גמ"ע יינתןכאשר הסיוע  הלסייע לחברי תמעוניינהעמותה   .2
 ..העמותה

 
י יכולת העמותה "ח שעפ"קרן מיוחדת להלוואות גמ, מכספי העמותה, הוקמהלשם כך  .3

  .₪ 6,000על סכום של  עומדת כיום
  

העמותה תשקול מעת לעת הגדלה או הפחתה של מסגרת הקרן על פי מצבה הכספי באותה  .4
 .עת

  
  

  קריטריונים למתן הלוואות
  

 .יונישווהקריטריונים יהיו נכונים ותקפים לכלל חברי העמותה על בסיס  .1
  

 .חברי הועד וחברי ועדת הביקורת אינם זכאים להלוואות .2
  

 :ההלוואות יינתנו לנושאים הבאים .3
  

 בעיות בריאות 3.1
  

 חובותכיסוי  3.2
  

 שאינה דוקא כיסוי חובות –מצוקה כלכלית  3.3
  

 .ועדת ההלוואותי חברי "מטרות אחרות שייבדקו לגופו של עניין ע 3.4
  

 ח"בגממפורטים להלן דרכי הפעולה של קופת  .5
  

  .אמנון צמרת וישראל אכר –העמותה ועד י "עחברים  2מונתה ועדת הלוואות בת   - ועדת הלוואות
 

  פניה לקבלת הלוואות
  

מגוריו וינמק את  שבאזורחבר העמותה הנזקק להלוואה יפנה בבקשה בכתב לחבר הועד  .1
 .מטרת הבקשה

דמי חבר  כולל, שהסדיר את חובותיו לעמותה חייב להיות חבר העמותהמגיש הבקשה  .2
 .שנתיים
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עדכנים ומלאים של מגיש , פרטים אישיים נכונים הכולל, בקשהג טופס "הפניה תעשה ע .3

טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ,מען מקום המגורים, שם, תעודת זהות. הבקשה ובכללם מס
 ).במידה ויש(

 :לפניה יצורפו .4
 את מטרת ההלוואה ואת יכולת     עדכניים ומפורטים המציינים , מסמכים מתאימים  4.1            

  .של המבקש ןהפירעו                         
  

  .ערבות של ערב אחד לפחות  שיהיה לשביעות רצון חברי הועדה 4.2
 

התחייבות להמשיך ולשלם את מיסי החבר לעמותה כל עוד לא נפרעה על ידו  4.3
 .ההלוואה במלואה

  
  .הצהרה של המבקש כי כל הפרטים שנמסרו על ידו הינם נכונים 4.4                  

או אי אישור /חבר הועד יעביר את הבקשה לועדת ההלוואות בצרוף המלצתו לאישור .5
 הבקשה

 .אם לאשר את בקשת ההלוואה או לדחותה, י שיקול דעתה"עפ, הועדה תחליט .6
  

  פרוט תנאי ההלוואה
  

 .₪ 600ל סך של סכום ההלוואה המקסימלי  יעמוד ע .1
  

ובלבד , ועדת ההלוואות תהיה רשאית להחליט על הגדלת הסכום של ההלוואה הספציפית .2
 ₪ 1200שסכום ההלוואה לא יעלה על 

 
 .ללא ריביתללא הצמדה ובר חל ןתינתההלוואה  .3

  
את מספר התשלומים תקבע הועדה . תשלומים שווים 10עד  5 -ההלוואה תפרע ב .4

 .וואהבמסגרת האישור הכולל להל
 

 ההלוואה יהיה בחודש העוקב לאחר חודש מתן ההלוואה ןפירעומועד תחילת  .5
  

  החזר ההלוואה הבטחת
      

 :על יחתום הלווה לפני קבלת ההלוואה, על מנת להבטיח את החזר ההלוואה .1
  

הוראת קבע בבנק לביצוע התשלומים לטובת חשבון העמותה בבנק בו מתנהל חשבון  1.1
 .העמותה

  
לו שבמקרה של אי עמידה בתנאי ההחזר יופעלו נגדו הליכי הוצאה הצהרה כי ידוע  1.2

 לפועל והוצאות הגביה יחולו עליו
 

כפי שהוגשו בטופס  ות להודיע לעמותה על כל שינוי שיחול בפרטיו האישייםבהתחיי 1.3
 .הבקשה

  
  פקוח ובקרה

  
 . ת של העמותהפעולות ועדות ההלוואות והחלטותיה יהוו בפיקוח ובקורת של ועדת הביקור. 1     

  
  


