
 
 __________________: ת/שם העובד        

 _______מס' ת"ז: ______________        

 _______מחלקה: _______________        

 _______טל' נייד: _______________        

 לכבוד:

 מח' שכר

 אנושמינהל משאבי 

 לפרעון במשך _______ חודשים.₪ לרשותי הלוואה בגובה ____________ הנני מבקש / ת להעמיד 

 ______________.__ההלוואה דרושה לי למטרת: ____________________________________

________________       ___________________ 

 חתימת העובד         תאריך

 

 ___________________________________________________________.  :המלצת ממונה ישיר

חתימה: _____________________    תאריך: __________________

             

 שכר:נתוני 

 שכר אחרון ברוטו: _______________   מועד תחילת העסקה:__________________

 אחרון נטו: _________________ שכר   אחוז משרה: ________________________

 יתרת הלוואה קודמת: _________________

 חתימה: ______________________     תאריך: ______________

 

 אישור מינהל משאבי אנוש:

 לפרעון במשך ______________ חודשים.₪ לעובד/ת אושרה הלוואה בגובה _____________ 

 _______________________________________.הערות: _______________________

 

 חתימת המאשר: ________________     תאריך: ________________



 
 

 הסכם הלוואה שנחתם ביום _______________ לחודש _______________ שנת _______________.

 בין האוניברסיטה הפתוחה )להלן: "האו"פ(

 ____________)להלן: "העובד"(  כתובת: ______________.לבין: _______________________ ת"ז 

 

                                א. לפי בקשת העובד להלוואה למטרה כפי שפורטה, מלווה בזה האו"פ לעובד:  .1
בריבית של % ________ לחודש צמוד ₪ )___________________(  ___סכום של ________

 ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן:-פי שמתפרסם עללמדד המחירים לצרכן במלואו, כ
 "המדד"( כשהמדד הבסיסי ישמש המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת ההלוואה.

ב. "המדד" דלעיל יחושב לפי גובה המדד הבסיסי שפורסם לאחרונה לפני מועד קבלת ההלוואה      
בהחזר חודשי( לפי גובה המדד בהשוואה למועד שבו תוחזר ההלוואה או כל חלק ממנה )לרבות 

 שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.

א. של ההסכם )הריבית כוללת הצמדה למדד( הם לפי החלטת        1ג. שיעורי הריבית הנקובים בסעיף 
האו"פ ומבוססים בין היתר על הוראות מס הכנסה. מאחר ושיעורי הריבית עלולים להשתנות במשך 

ל, העובד מסכים בזה שתשלומי החזר ההלוואה יותאמו לשינויים תקופת ההלוואה לאור הנ"
 בשיעורי הריבית כפי שיהיו מדי פעם.

    .  העובד מתחייב להחזיר לאו"פ את סכומי ההלוואה הנ"ל בתוספת ריבית ב _____ תשלומים   2
 כפיפות לתקנות מס הכנסה כפי שייקבעו מעת לעת.וב

ממשכורת __________, העובד נותן בזה הוראה בלתי  20התשלום הראשון יהיה בתחילת _____
חוזרת לאו"פ לנכות בכל חודש את החזרי תשלומי החוב, עד לגמר החזר ההלוואה משכר העובד. אין 

בהוראה זו משום פטור כלשהו מחובת העובד להחזר ההלוואה, אלא אם כן החוב אכן יפרע ויוחזר 
 לאו"פ בדרך נכוי מהמשכורת.

ל הפסקת עבודתו של העובד באו"פ מכל סיבה שהיא, תעמוד יתרת ההלוואה שטרם א. בכל מקרה ש .3
 נפרעה לפרעון מיידי.

יום מהפסקת העבודה )לרבות פיטורין, התפטרות, מוות ו/או כל סיבה שהיא( תוחזר יתרת   15ב. תוך 
 סכום ההלוואה לאו"פ.

לנכות לפי שיקול דעתה לפרעון ג. העובד נותן הסכמתו בזה לכך וכן הוראות בלתי חוזרות לאו"פ 
ים שיגיעו לעובד עם הפסקת עבודתו, לרבות שכר עבודתו, פדיון חופשה, ההלוואה הנ"ל מהסכומ

פיצויי פיטורין, תגמולים, החזרת הוצאות רכב, הוצאות אש"ל והוצאות בתפקיד וכל סכום אחר 
ו/או קופת תגמולים או שיגיע לעובד מהאו"פ ו/או מכל סכום שיהיה על חשבון העובד ב"תעוז" 

 פנסיה אחרת ו/או פוליסת ביטוח חיים.

ימים מהפסקת עבודתו של העובד, לא תשולם לאו"פ כל יתרת ההלוואה, הרי  15ד. במידה ותוך 
תשא יתרת ההלוואה ריבית שנקבעה ע"י החשב הכללי לגבי אותה תקופה לפרעון מלא של ההלוואה 

 ריבית(.-)קרן

ד, מהווים התחייבות העובד כלפי האו"פ. האמור מחייב את -ת א, ג, ופסקאו 3ה. האמור בסעיף 
 יורשי העובד.

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 האו"פ: ______________________    העובד: ________________________


