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 אגף המשכנתאות

 ךיתאר

ינ צו חי משכנתאות עץ ה ליוא רש ה בכת

 מ"הח אנו 

ירהבח סמן) ( נקח הבלקו ןפוטל מספר ( ז.ת מס וןדרכ . ) השפחשם פרטי ושם מ

 לא/ןכ

 לא/ןכ

 : את אתבז יכיםמסמ

 ץעויי חברת שם
 וץייע גוף חתל שעובד תככ) (

ןפוטל מספר ( ז.ת וןדרכ . )  השפחשם פרטי ושם מ

 "ינויצח ועץי:"לןהל ונהכי שרא

 יושינשה לבבק וא/ו וריאה לדוולת הליטיך נהלתל בופים טשלומנומטע ונשמל בופעלינוציעץ חוילםישראו מאנ
 ורשיא  תבללשם קו,  אהווהל ורזיחמ, אהווהלת לפסות, אהווהל ירתגר זה ללבכו מתייור קיאה לדוולבה םיאתנ

 : זה ללבכו"( קבנה:"ןללה)  מ"בע טנוקיסל דיבנק מרכנתמ יונעקר

  יעקרונ ורשיא תבלק שםול ורילד אהווהל  תבללק  שהבק תשהג ורךצלןתומ אשמונשמובורנועב הללנ .0 
  םתוא  שהקהב  ינותנ. תיימק אהוולבה  יםאתנ  יוניש וא/ו תימיק אהווהל  ורזיחלמ  שהקבתולרב,   נקהבמ

  תוהזכ, ישודח החזר בהוג, תיביר ילוסלמ, מהוסכ, אהווהלהתפותק  תא, היתר ןיב, יםללוכ, נקהב  ןיבח
 "( שההבק ינותנ": ןללה) נהידהמות מאלזכ

 –   תובלר, נקלב  יונציהח ץועיה רוסמיש  יםנותהנו  דעיהמ  סיסב  על ובחניי  ורהשיאו  שהקהב  יתונשנ  ונל ועיד .2 

  תוורקמ על דעימ,   יםווהל  תויובייהתח, יםווהל  תוסכנה תודוא  יםנותנ -  ןללה  ורמאה  תוילכלמ ועלגר ילמבו
  רשא, לםוכוא  קםלח, יםנוהנת  וא  ידעהמ  יכאימצו לככ יכךלפו. ועבדשהמ  סנכה  על יםטפרו הסכנהה
 . האוהלו לתבקל שהקבל נקבה ורשאי לטובי, םינכונ  נםיא, ינוציחה ועץיהייד  לו ענלוסרנמ

 ןיב, ומנש לע יםלנהתהמ  תונובשחתוודאו ותינוודא קבנב יםיהק דעימ  כל  בללקו  נקבהיובדע עם שפגילה .3 
 עדימ  כל  זה  ללבכו ןושבבח ידפקת יבעל  וא/ו  מהיתחישורמ ונא  אם ןיוב ןושבהח  יעלכב  יםדרוגמ ואנ  אם

 . ורהזיחמ/  אהוולהה שתבבק ונורלטפל עב יי בכדנוציעץ החויל ושדרה

 ,   ברהח מול,   יםנותנ תומיאו  יקהדב כל  לבצע  נקלב  שרפאיש  ןפואב תוידוס  לע ונומקבמו  ומנשב ותרול .4 
  יוניש/   אהוולהתבללק  ותנשקבב  ןולד וא/ו  יםפרט  תמאליכד נקלב  יםשודר  שרא, אחר דעימ ורמק, ידמעב

 . אהוולי האתנב

, אלשרי  ימקרקע תושר, ןימקרקע וםשירתשכלתובלר יםאחר יםפומג ןוה  נקהבמןה, יםכסממ בללק .5 
  םשל כלוה, סהנהכ  סמ, ןימקרקע יוסימ ידשרמ, שונטה שוכהר על נהומהמ, תוחבר שםר, תוכנשמתוחבר

הצעובש הירמסכבשחת  השקבה  עם  שרקב  עץולי קנבהמ יםסמכמוא/ו  ידעמ רתימס. שהבבק  ולפיט
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 תונתאשכמאגף ה

ורשיא  שםל וא/ו  נקהבמיעקרונ ורשיא תבלק ורךלצ םישודרהתואתסמכאוה  יםכסמהמ  תא  נקבל ורסלמ .6 

 . אהווהל יאתנביוניש/ אהוול הההעמדת 

 זהש  כלכיונעקר ורשיא  על ןכו  אהוולהיאתנביוינש/ אהוולהתבללק  שההבק  על ונומקבמו ונשמב וםתלח .2 
 . נקהב י"ע שרואי

  ונניא, בלוגמןובשחומנש  על יההאול ןיא יכ ומנשב ירהלהצ  יונציח ועץיהתא  יםכימסומ  יםרימצה ואנ .8 
  ןיא"  תמחמ ןובשח יובלח תואשרה וא  ודני  על יםשוכהמ  יםקיש  ורוחזה אל, םילוגבמ תוחולקכ  יםשבנח
  יםמייק  אל, רגל תיטשפ  ךילה וניד  על וא  וכנגדנ  קטננ  אל, יאשרא יסיכרט ולנ  ולוטב אל, " יקפסמ יוסיכ
  קבנה יכ  ולנ  ועדי. אהווהלהתהבטחל ודבשעלןתינ  וחהכבט וניד  על וצעהמ  סנכה, ונשמ  על יםלויקע
 . להא ותרהצה ך עלתמסמ

 על ונתוא  דעיימל  נקהב  תא  יםוטרפ ונאו ותנשבבק  לופיהט יבשל  על יוניצח ועץיה ולמןכעדתלה  נדאג ואנ .9 

. ומנמטע ינויצח  ועץיל נקהבמ  דעיהמ  תירסבמ  יוד השהבק  רושיא  דרהע וא  ורשיא  על וא/ו  ולפיטה יבשל
 . שהלבק רוביס לש ת במקרהובו לרנתשעם בק שרקבה בושת ועץ כליל ורסמנק ללב םיריתו מאנ

 ןופטל  תיחשב וא/ו  שהיפגב ותנווכחנ תא שודרל נקבהיאשראיה, נקהב  תדע  ולקישל יםנותהנ  יםבמקר .00 
 . ינויצעץ חוי  תייפק בפנתסלה לאו

 םמטע ןתיהנ  מצג כלליאאחר וניא  נקהבו  נקהב  מטעם ועלפ וניאו  נקהב  יגנצ ואינ  יוניצח ועץיהיכונל ועיד .00 
 . ייצונעץ חויה

,  נקהב  י"ע אהווהלל שהקהב  ורשיאל, היתר ןיב, הפופכ תהיה  נקהב  י"ע אהוולהתהעמד יכולנ  ועיד .07 
  לש  תושירוהד  יםאנתה כל  יולימ,  ייצונחה ועץיהי"עווצגהו ושוגהש  יםכסמהמו  יםפרטהתונכונל ףופבכו

 . ותשדרהנ ותשונהתואוצהום הלשתבו בנקה

ךיתאר הימחת הווהל שם 

 ךיתאר הימחת הווהל שם 

 ניצוחי מת יועץחתי

 האההלוו שיקבמלשחספ לכול הותת זתעוד םצילו האה זרשהבכתלףלצר יש
 הרשאהה לבמק ייצונחץעוילשתזהו תתעוד םצילו כןו

פוצהת
  אהלווק התי .1 

: 

 יצונעץ חייו .2 
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