
 
 

 
 

 
 

 ,שלום רב
 

 . הקרן להלוואות ללא ריבית -עוגן  -לאנו מברכים אותך על פנייתך 
 

הם תרומות של אנשים נדיבים בארץ ובעולם אשר שואפים כספי עוגן המחולקים כהלוואות כל 
לסייע לישראלים להתגבר על תקופות כלכליות מאתגרות ועל צרכים מיוחדים שעולים במהלך 

 החיים מתוך גישה של ערבות הדדית. 
כאשר ההלוואות נפרעות והכספים חוזרים לידינו, אנחנו שבים ומלווים אותם לאנשים נוספים. כך, 

יחידים  60,000 -ליותר מ₪ בהיקף של יותר ממיליארד  העניק הלוואות ללא ריביתהצלחנו ל
 . 1990מאז  ומשפחות

 
אתם נשמח אם בעתיד, גם  .לאורך השנים לתורמים לעוגן רבים מאלה שהגיעו אלינו כלווים הפכו

להוגנת  בישראל החברה במאמץ להפוך את ותהיו שותפינו התורמים שלנו למשפחת תצטרפו
 .יותר יוניתושוו

 
 תנאי סף להלוואות מעוגן הקרן להלוואות ללא ריבית

 בעלי הכנסה אם הםללא ריבית  הלוואהלקבל אזרחי ישראל תושבי הארץ זכאים להגיש בקשה 
 12 -נטו עם רצף תעסוקתי באותו מקום עבודה ב₪  3,000-15,000בין משפחתית חודשית מוכחת 

 החודשים האחרונים.
 

 בחודש הבקשה תועבר לוועדה.₪  3,000-5,000החודשית בין כאשר ההכנסה 
 

 כל מבקש המקבל הבטחת הכנסה או קצבת ילדים או קצבת נכות או קצבת שארים או קצבת זקנה
 3,000בסך של לפחות  היאמהמוסד לביטוח לאומי, רשאי להגיש בקשה להלוואה בתנאי שהקצבה 

 .בחודש ₪ 
 

 קשה בתנאי שלבת הזוג יש הכנסה מעבודה מוצהרת שלאברך כולל ומשפחתו רשאים להגיש ב
 .חודשב₪  3,000 לפחות בהיקף של 

 
 .22-67: גיל המועמדים להלוואות ללא ריבית

 
של חודשית בהיקף הכנסה  שלכל אחד מהם 22-67גילאי שני ערבים לקבלת הלוואה נדרשים 

 .עבודה באותו מקוםלפחות  חודשים 12של תעסוקתי נטו לפחות ורצף ₪  3,000
 



 
 

 
 

ההלוואה מוסכם מראש עם הלווה, לפי שיקול דעת עוגן בהתאם לגובה  התשלומים להחזרלוח 
 ההחזרתשלומים חודשיים כאשר תשלומי  34-67בדרך כלל ניתנים בין ההלוואה.  ההכנסה וסכום

 ₪.  300-600נעים בין  החודשיים
 לאשר כל בקשה שעומד בתנאי סף. תעוגן לא מתחייבשימו לב: 

 
 ההלוואות שאנחנו נותנים

 
 גובה ההלוואה  ערביםהמספר   הכנסה משפחתית / מס' ילדים

 ₪  10,000 1 נטו בחודש₪  15,000 – 3,000
 ₪  20,000 2 נטו בחודש₪  3,000-8,000
 נטו בחודש₪  3,000-8,000

 18ילדים או יותר עד גיל  4-ו
2 25,000  ₪ 

  ₪ 25,000 2 נטו בחודש₪  8,001-15,000
 נטו בחודש₪  8,001-15,000

 18ילדים או יותר עד גיל  4-ו
2 30,000 ₪  

 

 הגשת הבקשה
 על כלל סעיפיו ולשלוח אותולמלא את הטופס המצורף על מנת שנוכל לבחון את בקשתך נבקש 

 :המסמכים הבאיםלכתובת המופיעה מטה בצירוף 

 ראה בדף הבא –טופס בקשה  .1
 ת.ז. של שני בני הזוג )הלווים( + ספח מלא של צילום ברור .2
על  תלוש משכורת האחרון של שני בני הזוג )הלווים( או אישור מרו"ח מוסמך )לעצמאיים( .3

 .החודשים האחרונים 12 -הכנסות נטו ב
 הערבים פרטי .4

  :הכתבות למשלוח המסמכים

 liat@ogen.orgבמייל: 
 9110401ירושלים  10424ת.ד.   -או    9346143ירושלים  29עוגן, רח' רבקה בדואר: 

. בתום הטיפול ועם ההחלטה תקבלו הודעה ימי עסקים 14 -ורכת עדאבחינת הבקשה 
 במסרון.

 .אין צורך ליצור עמנו קשר. אנו נפנה אליכם במידת הצורך

 

  



 
 

 
 

 טופס הבקשה לקבל הלוואה ללא ריבית
 

 ___________________מספר התיק )לשימוש עוגן(:  תאריך: _______________

 הלווה:

  שם פרטי: _______________  שם משפחה: _______________ 

  תאריך לידה: _______________  ' ת.ז.: __________________סמ

 : ______________שם מעסיק טל. נייד: _______________

 _______________מצב משפחתי:  כתובת אימייל: _______________

 :בן/בת הזוג

  שם פרטי: _______________  שם משפחה: _______________ 

  תאריך לידה: _______________ ' ת.ז.: __________________סמ

 : ______________שם המעסיק  טל. נייד: _______________

 מספר הילדים: _____ כתובת אימייל: _______________

 וב: __________________ , ___________________ , ישכתובת המגורים: רח' 

 מיקוד: _______________

 _____________ מס' חשבון העו"ש: מס' הסניף: ____ שם הבנק: _______________

  



 
 

 
 

 

 ₪ ._______________ אני החתום מטה מבקש לאשר לי הלוואה בסך: 

מטרת ההלוואה: 

____________________________________________________________ 

איך הכרת את עוגן? 

____________________________________________________________ 

 אני מאשר את הסכמתי לאימות הפרטים הנ"ל על ידי עוגן.

 

 חתימת המבקש: ______________________________

 

 

 שבכוונתי להחתים אם תאושר ההלוואה:פרטי הערבים 

  שם פרטי: _______________  שם משפחה: _______________ [ 1]

  תאריך לידה: _______________ ' ת.ז.: __________________סמ

 כתובת אימייל: _______________ טל. נייד: _______________

 _______________________ , מיקוד: ___________________ , ישוב: כתובת המגורים: רח' 

 __________ תאריך תחילת עבודה:  : ______________________________שם מעסיק

 ₪.הכנסה חודשית נטו: _______________ 



 
 

 
 

 

  שם פרטי: _______________  שם משפחה: _______________  [ 2]

  _______________תאריך לידה:  ' ת.ז.: __________________סמ

 כתובת אימייל: _______________ טל. נייד: _______________

 ______ _______ , מיקוד: ___________________ , ישוב: _________כתובת המגורים: רח' 

 __________ תאריך תחילת עבודה:  : ______________________________שן מעסיק

 ₪._______________  הכנסה חודשית נטו:

 :לטופס הבקשה מסמכים מצורפים

 ת.ז. של שני בני הזוג )הלווים( + ספח מלא של צילום ברור .1
על  תלוש משכורת האחרון של שני בני הזוג )הלווים( או אישור מרו"ח מוסמך )לעצמאיים( .2

 .החודשים האחרונים 12 -הכנסות נטו ב

לא יובא  צורפו אליו כל המסמכים הנדרשים לתשומת ליבכם: טופס שאינו מלא או טופס שלא

 .לדיון

 .700063079מאגר מידע רשום מס' 

המידע נמסר מרצונך החופשי וישמש אותנו בתהליך קבלת ההחלטה אם לאשר את ההלוואה. אין 
 חובה חוקית למסור את המידע.

 .ישראל בנק של אשראי נתוני מאגר מול והערבים הלווים פרטי את בדוקעוגן ת

 

 קבלת קהל במשרדנו: 

 08:30-15:00בימים ב' ד' בין השעות , 10:30-15:00בימים א' ג' ה' בין השעות 
 

 


