
וצעירותטיפול בחובות של צעירים 
הלוואות חברתיות וקו ייעוץ



הלוואות משנות חיים-'עוגן '
!!!'עוגן'פעולה עם בשיתוף הרחבנו את הפיילוט , ות/להתמודדות עם חובות של צעירים'יתד'העבודה של פיתוח מודל מתהליכי כחלק 

.חדשכלכלי דף להלוואות חברתיות שמטרתה לסייע לאנשים להתמודד עם מצבים כלכליים בעייתיים שאליהם נקלעו ולאפשר להם לפתוח היא קרן 'עוגן'

?למי מיועדות ההלוואות
לסייע להם להסדיר את החובהלוואה תוכל ש, צעירות וצעירים שמתמודדים עם חובות מכל סוג.

 (.צבאיתקצבה קבועה או משכורת , עבודה: כגון)החזר חודשית מתוך הכנסה יציבה בעלי יכולת

  מלווים בארגונים חברתיים(/ והכווןאיתור , קידום תעסוקה, בשבילי) ברשות 'יתד'תוכנית במסגרת / 'יתד'ס "עומלווים על ידי.

 כלכליגבוהה ונכונות לליווי בעלי מוטיבציה.

?איך פונים לבקשת הלוואה
.ד מטפל"עו/ המחוזיהסיוע המשפטי לרפרנט ישירות או ( הבאהנחיות בעמוד )'יתד'לקו הייעוץ של לפנות ניתן 1.

התאמהאי /תשובה בנוגע להתאמהוותקבלוהסיוע המשפטי 'יתד'ייבדקו על ידי צוות משותף של הפרטים 2.

.לפיילוטה /של הצעיר

https://ogen.org/


קו ייעוץ
.  ייעוץ והכוונה משפטית בנושא התמודדות עם חובותמעמידה לרשותם ולרשותכם 'יתד'תוכנית , לסייע במצבים אלוכדי . חובותוצעירים רבים מתמודדים עם צעירות 

הוא יעזור לכם להבין את המצב המשפטי של הצעירים בנושא . חברתיים-השירות ניתן חינם על ידי עורכות דין המתמחות במתן ייעוץ וייצוג משפטי בתחומים כלכליים
.(ריביות ועיקולים, למשל עוד עלויות)להתמודד ולמנוע הסתבכות נוספת , החובות ואת דרכי הפעולה האפשריות העומדות בפניהם כדי לטפל

?מה תקבלו בשיחת הייעוץ
. לצמצם אותם ולמנוע הרחבתם, נגיש וזמין ובשפה ברורה לגבי אופן הטיפול בחובות השונים כדי להתמודד איתם, מידע וייעוץ משפטי אמין

לסיוע המשפטי של משרד  במקרה זה מומלץ לפנות ישירות )הייעוץ מתאים במיוחד אם יש חובות שעדיין לא הגיעו להוצאה לפועל או לבית המשפט 
.אפשר לפנות בכל זאת ולקבל חוות דעת בקשר להמשך–אם אינכם בטוחים האם הייעוץ מתאים(. המשפטים

?איך מקבלים את הייעוץ
.ה/ס יחד עם הצעיר"העו/ על ידי המלווהטופס הפניהעליכם למלא 1.

.דאגו להיות זמינים במועד הנקבע. ה/ס יחד עם הצעיר"העו/המלווה-ישלח אליכם מייל לצורך תיאום שיחה משותפת2.

. ה/ושם הצעיר‘יתד‘תוכנית: בנושא המייל ציינוTalia@ramati-shalev.comלפני הפגישה מומלץ לשלוח מייל לכתובת 3.
קבלת  , מצב תעסוקתי וגובה ההכנסות, מצב משפחתי, תאריך לידה: כתבו בקצרה את סיפור הרקע

,  פ"תיקים בהוצל, ח סוציאלי"דו: צרפו את כל המסמכים הרלוונטיים לפנייה. מצב בהוצאה לפועל, ד"קצבאות או סיוע בשכ
תלוש שכר אישור קבלת  -פירוט הכנסות, הסכמי הלוואה, הסכם שכירות, מכתבי התרעה, ש"פירוט עו, פ"קוד אישי בהוצל

.קצבאות

03-5546696: הייעוץ בטלפוןניתן לפנות לקו 4.

https://www.gov.il/he/service/legal_aid_application
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DcnkiZzj20miqu634Cx3hotHg55JVAZDq95llA4mwflUOEw0TDVMMFdLN1RXUENUOTRWREFDWkFCSy4u
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