
הבנק של המורים

מסמכים שיש לצרף לטופס הסבר המטרהמטרת ההלוואה
הבקשה

מספר תשלומים סכום מרבי
מרבי

הערות

הלוואות רווחה

ללא ערב למורים מעל 4 שנות ותק9,00048 ₪ללא מסמכיםלכל מטרההלוואה רגילה

ללא ערב למורים מעל 4 שנות ותק.4,50048 ₪ללא מסמכיםלכל מטרה לתקופת החגיםמשלימה רגילה
יינתנו במהלך תקופת החגים, ללא קשר לדת העובד:

ספטמבר – אוקטובר
דצמבר – ינואר
מרץ - אפריל

הלוואות דיור

לרכישת דירה ראשונה ויחידה,רכישת/בנייה דירה
או למטרת בנייה עצמית

ברכישת דירה יש להציג חוזה רכישה 
או לחילופין במקרה של מחליפי דירה 
– חוזה מכירה ורכישה. הלוואה למטרת 

בנייה עצמית-
יש להציג היתר בנייה/הסכם עם קבלן/ 

קבלות בגין הוצאות בנייה

רק לדירה יחידה בארץ בבעלות העובד.25,00060 ₪
בכפוף להצהרה כי לעובד או לבת זוגתו אין דירה נוספת מלבד זו.

בהחלפת דירה ייבחן חוסר במימון
)עלות הדירה הנרכשת גבוהה מעלות הדירה הנמכרת(.
מחזור הלוואה מסוג זה יתאפשר אחת ל - 5 שנים בלבד

צילום ת.ז. + ספח – לזיהוי בן/בת.סיוע לרכישת דירה עבור כל בן/בתסיוע לבן/בת ברכישה
חוזה רכישת הדירה על שם בן/בת

ההלוואה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד עבור כל בן/בת15,00060 ₪
בכפוף לרכישת דירה ראשונה ויחידה

שיפוצים יסודיים בדירהשיפוצים
שבבעלות המורה

מותנה בהצגת קבלות/חשבוניות מס
על תשלום

במקרה של הלוואה לזוג עובדי הוראה כל אחד מבני הזוג15,00060 ₪
יקבל הלוואה בגין הצגת חשבוניות אחרות.

גובה ההלוואה לא יעלה על 80% מסכום קבלות/חשבוניות מס.
שיפוצים יסודיים מוגדרים כ - התקנת מערכת חימום, רכישת מטבח, 

צביעה, ריצוף, סורגים, מזגן, דוד שמש וכיוצ"ב

מיועד לתשלום שכר דירה לעובדי שכירות
הוראה שאין בבעלותם דירה

הסכם שכירות ובנוסף הוכחת תשלום 
אחד לפחות או לחילופין אישור 

מהעירייה ומתאגיד המים על העברת 
רישום ארנונה ואגרות מים על שם השוכר

בכפוף להצהרה מטעם המורה כי אין ברשותו או ברשות13,50018 ₪
בת זוגתו בעלות כלשהי בנכס מקרקעין

הלוואות לאירועים מיוחדים

רישום במוסד המוסמך/תעודת נישואין לנישואי המורה או כל אחד מילדיונישואין
/הצהרת עו"ד בדבר הנישואין

אין הגבלה על מספר ההלוואות, אך במקביל סכום ההלוואות המצטבר 18,00036 ₪
לאירועים מיוחדים )נישואין, לידת בן, בר/בת מצווה, נדר(

לא יעלה על 47,000 ₪
תעודת לידה, במידה ומדובר בנדר להולדת בן/בתהולדת בן/בת/נדר

שאינו סמוך ללידה, מותנה בהצגת 
קבלות/חשבוניות מס על הוצאות

הלוואת נדר מסוג זה תתאפשר לילד עד גיל 7. אין הגבלה על מספר 8,50036 ₪
ההלוואות, אך במקביל סכום ההלוואות המצטבר לאירועים מיוחדים 

)נישואין, לידת בן, בר/בת מצווה, נדר( לא יעלה על 47,000 ₪

צילום ת.ז. + ספח להוכחת גיל בר/בת הלוואה לבת/בר מצווה/נדרבר/בת מצווה/נדר
המצווה. במקרה של נדר, יש להציג קבלות/

חשבוניות מס על הוצאות בגין האירוע

8. אין הגבלה על 12,50036 ₪ הלוואת נדר מסוג זה תתאפשר לילד בגיל 14-
מספר ההלוואות, אך במקביל סכום ההלוואות המצטבר לאירועים 

מיוחדים )נישואין, לידת בן, בר/בת מצווה, נדר( לא יעלה על 47,000 ₪

מיועד להוצאות אבל לבן משפחה כבוד אחרון
מקרבה ראשונה של עובדי ההוראה 

או בן/בת זוג

צילום ת.ז. להוכחת הקשר המשפחתי 
ותעודת פטירה

קרוב משפחה מדרגה 1 כהגדרתה בתקשיר8,00036 ₪

    


