
 מאת: מוטי שמואלביץ´
מומחה למשכנתאות ואסטרטג להתנהלות מול הבנקים

פורטל המשכנתאות של מוטי – לחצו כאן

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 קורס יועצי משכנתאות
2020 וגיוס אשראי

 סניף ראשי: רחובות רחוב המדע 8 
סניף רמת גן  |  סניף הרצליה  |  סניף חיפה  |  סניף ירושלים  |  סניף באר שבע

® כל הזכויות שמורות למוטי שמואלביץ', חל איסור להעתיק, לשכפל, לצלם, להעביר את החומר בכל צורה שהיא, כל פעולה שכזו או אחרת ללא אישור מהווה הפרה של זכויות יוצרים.

https://moti.org.il


 נושא: פתיח
 · אודות מוטי שמואלביץ.......................................................... 4
 · מבוא קורס יועצי משכנתאות............................................... 5

 · מזה ייעוץ משכנתא ומי צריך את שירותיו של 
  יועץ משכנתאות...................................................................... 6

 נושא: הלוואת משכנתא
 · מהי הלוואת משכנתא............................................................ 8
 · סוגי הלוואת משכנתא............................................................ 8
 · התחרות בין הבנקים............................................................... 9
· יתרונות וחסרונות הלוואות משכנתא לדיור..................... 10

 נושא: ייעוץ משכנתאות הליך עבודה
12 ........................................... · ייעוץ משכנתאות הליך עבודה

 נושא: התנהלות מול בנקים
 · התנהלות מות בנקים מנקודת מבטו של 

   יועץ משכנתאות.................................................................... 16
17 .....................  · 3 עקרונות בסיסיים להתנהלות מול בנקים
· רשימת תאגידים בנקיים, סניפים ראשיים........................ 17

 נושא: קריטריונים לקבלת משכנתא
18 .............................................  · קריטריונים לקבלת משכנתא
18 ............................................................................  · אחוזי מימון
21 ..............................................................................  · גיל הלווים
21 .......................................................  · התנהלות ונתוני אשראי
 · תקינות הנכס ברמה המשפטית והתכנונית...................... 23
24 ...............................................................................  · יחס החזר

 · פתרונות למסורבי משכנתא בבנקים ברמת הון עצמי, 
  הכנסות והתנהלות................................................................ 25

 נושא: לווים נוספים במשכנתא
27 .......................................................................  · מהו לווה נוסף
27 ..............................................  · לווה נוסף ולווה נוסף משלם
· חישוב הכנסות של לווה נוסף לצורך משכנתא............... 28

 נושא: תרגיל מסכם
· קריטריונים לקבלת משכנתא תרגיל מסכם..................... 29

 נושא: אישור עקרוני למשכנתא
 · אישור עקרוני למשכנתא..................................................... 30
30 ..................................................  · מה יופיע באישור העקרוני
 · חשיבות האישור העקרוני.................................................... 30
 · דוגמא לאישור עקרוני מהבנקים השונים ........................ 31
· סוגי אישור עקרוני ואישור סופי למשכנתא שלבים....... 36

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 נושא: מסמכים נדרשים לטובת הוצאת אישור עקרוניתוכן עניינים
· מסמכים למשכנתא.............................................................. 39

 נושא: ריביות ומרווחים
 · מהי ריבית ומה הקריטריונים לקביעת הריבית................ 41
 · ריבית נומינאלית ואפקטיבית.............................................. 41
 · מחשבון משכנתא – חישוב נתונים במחשבון המשכנתא.. 43
· קריטריונים למחיר הכסף / טיב לקוח וטיב עסקה........ 44

 נושא: נתוני אשראי
48 ................................... · מערכת נתוני אשראי וחיווי אשראי

 נושא: הקצאת והלימות הון
· הקצאת והלימות הון במשכנתא......................................... 61

 נושא: מרווחים בריבית
62 .................................................................  · מרווחים מהריבית
63 .................................... · דוגמא למרווחים באישור העקרוני

 נושא: לוחות סילוקין
65 ................................  · לוחות סילוקין וסוגי לוחות הסילוקין
66 ...................................................................  · לוח סילוקין בלון
 · לוח סילוקין  גרייס................................................................ 70
 · לוחות סילוקים שפיצר וקרן שווה כללי............................ 73
 · לוח סילוקים קרן שווה......................................................... 75
 · לוח סילוקין מסוג שפיצר.................................................... 79
· השוואה בין שפיצר לקרן שווה........................................... 83

 נושא: המשתנים המשפיעים על לוח הסילוקין
86 ............................  · השפעת השינוי בריבית בלוח הסילוקין
 · מדד המחירים לצרכן............................................................ 89
· מדד תשומות הבנייה............................................................ 92

 נושא: מסלולים וריביות
 · מסלולי הלוואת משכנתא.................................................... 93
94 ............  · טבלה המסכמת את עיקרי המסלולים ורגולציה
 · קישורים רלוונטיים לעמודי ריביות אמת בזמן נתון........ 94
 · עמלת פירעון מוקדם............................................................ 95
97 ............................................  · ריבית קבועה לא צמודת מדד
 · ריבית קבועה צמודת מדד................................................... 97
 · הלוואות משכנתא בריבית משתנה.................................... 99
 · הלוואת פריים..................................................................... 101
 · הלוואות מט"ח.................................................................... 102
103 .........................  · אסטרטגיה להשוואה בין קל"צ לקצ"מ
· אסטרטגיה להשוואה בין קבועה למשתנה................... 105

 נושא: זכאות משכנתא
 · זכאות משכנתא ותנאי הלוואת הזכאות......................... 106



 · מי זכאי לתעודת זכאות..................................................... 106
107 ...................................................  · יתרונות הלוואת הזכאות
108 .............................................................  · אוכלוסיית הזכאים
109 ..  · מסמכים בסיסיים ונוספים לטובת הנפקת תעודת זכאות
· כיצד נקבע סכום הזכאות ושיטת הניקוד....................... 110

 נושא: הלוואות מקום ומענקים במשכנתא
 · מהו מענק במשכנתא......................................................... 113
 · סוגי מענקים והטבות......................................................... 113
· אוכלוסיית הזכאים למענק וסיוע..................................... 114

 נושא: סל אשראי ותקציב לסל אשראי
· סל אשראי ותקציב לסל אשראי...................................... 117

 נושא: אסטרטגיה לבניית תמהיל משכנתא
119 ......................................................  · בניית תמהיל משכנתא
120 ................................... · עקרונות לבניית תמהיל משכנתא

 נושא: מחזור משכנתא
124 ..........................................................  · מהו מחזור משכנתא
124 .................................................  · סיבות למחזור המשכנתא
 · בחינת פוטנציאל חיסכון במשכנתא................................ 126
127 .........................................  · דוגמא לדוח יתרות במשכנתא
· דוגמא לדוח התנהלות משכנתא...................................... 137

 נושא: הליך ותכנות לקיחת הלוואת המשכנתא
 · תהליך לקיחת הלוואת המשכנתא................................... 139
 · תכנון והכנה מקדימה של חשבון העו"ש........................ 140
 · תכנון פיננסי הון עצמי / אחוזי מימון / עלויות נלוות.... 142
 · חישוב עלויות נלוות במשכנתא........................................ 142
 · חישוב מס רכישה............................................................... 143
144 ..........................................  · ביטוח חיים ומבנה במשכנתא
· הוצאות פתיחת תיק משכנתא.......................................... 144

 נושא: הכנת תיק משכנתא לבנקים השונים
 · משמעות הכנת תיק משכנתא לבנקים השונים............. 146

 · מסמכים רלוונטיים להכנת תיק משכנתא לכל סוגי 
   העסקאות............................................................................. 147
· לאיזה בנק נגיש את תיק המשכנתא שלנו..................... 148

 נושא: הליך החיתום בבנקים השונים
 · מה כולל הליך החיתום...................................................... 149
 · טבלת הליך החיתום לפי סוגי עסקאות.......................... 151
 · ייפוי כח נטוריוני.................................................................. 152
 · ביטוח חיים למשכנתא....................................................... 152
 · תצהיר דירה יחידה............................................................. 153
 · רשם משכונות ודוחות עיון................................................ 153
154 ....................................................  · אישור תשלום הון עצמי
 · כתב התחייבות לרישום משכנתא.................................... 154

 · בקשה להסבת ערביות...................................................... 155
 · שמאות מקרקעין וחשיבות השמאות המוקדמת.......... 155
157 .......................................................................  · מכתב כוונות
 · הסכמה לרישום משכנתא מדרגה שנייה....................... 157
 · שטרות משכנתא................................................................ 158
159 ..........................  · אישור עירייה לטובת רישות משכנתא
159 ................................  · טופס מש"ח / דיווח לרשויות המס
 · מכתב החרגה לטובת קבלת משכנתא........................... 159
· הליך חיתום – סיכום.......................................................... 160

 נושא: שמאות מוקדמת לחוזה רכישה
161 ........................................... · חשיבות השמאות המוקדמת

 נושא: מחיר למשתכן
 · מחיר למשתכן ומשכנתא לעסקאות מחיר למשתכן... 163
 · מענקים במחיר למשכנתא............................................... 164
 · מי זכאי להשתתף בהגרלת מחיר למשתכן................... 165
167 .........................  · משכנתא לרוכשי נכס במחיר למשתכן

 · דברים שחשוב לבדוק לפני חתימה על חוזה בעסקאות 
167 ....................................................................   מחיר למשתכן

 נושא: משכנתא הפוכה
 · מהי משכנתא הפוכה / מסמכים רלוונטים / קריטריונים / 
   עלויות נלוות....................................................................... 168

 · יתרונות המשכנתא ההפוכה וטבלת המימון 
   במשכנתא הפוכה............................................................... 169
· החזר ההלוואה במשכנתא ההפוכה................................ 170

 נושא: רכישת נכס ללא הון עצמי
171 ....................................  · רכישת נכס ללא הון עצמי, כללי
171 ............................ · עקרונות לרכישת נכס ללא הון עצמי

 נושא: ניהול תקציב למשפחות
· ניהול תקציב למשפחות.................................................... 173

 נושא: גיוס אשראי עסקי
178 .............................. · גיוס אשראי ועקרונות לגיוס אשראי

 נושא: שיווק ומכירות בתחום המשכנתאות
181 ..................  · מה אנחנו בעצם מוכרים במשכנתא חדשה
183 .......................................  · תשריט שיחה משכנתא חדשה
 · מה אנחנו בעצם מוכרים במחזור משכנתא................... 184
 · תשריט שיחה במחזור משכנתא...................................... 186
 · שאלון לקוח בשיחת הטלפון הראשונה......................... 186
189 ............................................................. · טיפול בהתנגדויות

נושא: מילון מונחים עמוד................................................... 190

נושא: קישורים רלוונטיים................................................... 209

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי



4

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

אין לכם מושג כמה אני נרגש לפתוח את שנת 2020 עם קורס יועצי משכנתאות משודרג ומלא אנרגיות מטורפות 
בשיתוף רב שנים עם מכללת פסגות! 

2020 כבר אפשר לומר שהמודעות של לוקחי המשכנתאות ברמת  ואין לכם מושג כמה אני נרגש, שהיום בשנת 
לקיחת יועץ משכנתאות היא גבוה מאוד. כולם כבר יודעים - לא לוקחים משכנתא ללא ליווי של איש מקצוע!  

שמי מוטי שמואלביץ‘, בן 39, נשוי ואב לארבעה ילדים מופלאים! קורל, בן דויד, והתאומים – לביא ומיכאל. 

פעיל בתחום הפיננסי מזה 12, מומחה למשכנתאות, אסטרטג להתנהלות מול בנקים וגופים חוץ בנקאים, גיוס אשראי 
לעסקים ולקוחות פרטיים, ליווי פיננסי של קבוצות רכישה והליך החיתום, ניהול ובניית תזרים לעסקים ולמשפחות 

ויועץ לכלכלת המשפחה. 

מורשה עבודה מול הבנקים בישראל, חברות ביטוח וחבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות בישראל.

כמו כן, בעל פורטל משכנתאות אותו הקמתי לטובת יצירת מודעות וקידום תחום המשכנתאות במדינת ישראל.

מנהל תחום המשכנתאות במכללת פסגות מזה שנים ובשיתוף עם מכללת פסגות אנו אחראיים להכשרתם של המון 
יועצי משכנתאות פעילים בתחום. 

כמעט שכחתי... המסר שלי אלכם, תיקחו את הקורס הזה ברמת רצינות וחשיבות עליונה. מה שאתם תקבלו בקורס 
שווה המון. הלוואי ולי היה, בתחילת דרכי,  עשירית מהידע שיהיה לכם בסוף הקורס הזה! 

אני מאחל לכם הצלחה בקורס, למידה כיפית ואני מבטיח חוויה שלא תשכחו לעולם!

 אודות מוטי שמואלביץ'
וגם מסר קטן...
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מבוא - קורס יועצי המשכנתאות
בשנים האחרונות ניתן לראות את הצורך ושינוי תודעתי בתפיסת העולם בכל רמת החשיבה על עצמאות פיננסית, 

היכולת לייצר לעצמנו הכנסה בכוחות עצמנו וללא תלות בגורם או במעביד כזה או אחר. 

ניתן לראות זאת בתחום השקעות בנדל”ן, שוק ההון וברמת המקצועות אשר מאפשרים לנו להתפרנס ללא תלות כזו 
או אחרת בגורמים השונים – ייעוץ משכנתאות.

תחום ייעוץ המשכנתאות תפס תאוצה בשנים האחרונות ונותן ערך מוסף עצום לכל אותם נוטלי המשכנתאות ומגיסי 
האשראי השונים, אשר לא מודעים ל”שפת הבנקים” ומה אנחנו יכולים וצריכים לדרוש מהבנקים במעמד לקיחת 

הלוואת המשכנתא, ערך ששווה לצרכן לשלם עליו תמורה.

קורס יועצי משכנתאות ומגיסי אשראי יקנה את כל הידע הנדרש, ברמת מתן שירות לכל אותם לקוחות שמעוניינים 
לקבל הלוואת משכנתא וכל סוג הלוואה אחר הן מצד הלקוח והן מצד המוסד הפיננסי.

הקורס מכיל בתוכו למידה על התנהלות אסטרטגית חכמה מול בנקים, ניהול תקציב למשפחות, גיוס אשראי ממקורות 
חוץ בנקאיים ועוד. 

מה יקנה לנו הקורס?

לייצג את הלקוח מול הבנקים השונים ברמת לקיחת הלוואה משכנתא חדשה, מחזור משכנתא, משכנתא לכל 
מטרה, אשראי פרטי, משכנתא עסקית, אסטרטגיה לרכישת נכס ללא שקל הון עצמי.

לבנות הרכב הלוואה אידיאלי עבור הלקוח – מסלולי הלוואת משכנתא.

השגת ריביות השוק הזולות ביותר

התנהלות אסטרטגית חכמה מול בנקים

ליווי משפחות ברמת ניהול תקציב חכם ונכון

פתיחת עסק עצמאי בתחום ייעוץ המשכנתאות, מגיסי אשראי וניהול תקציב.

עבודה כשכיר ועצמאי בתחום המשכנתאות.

ליווי קבוצות רכישה.

הסטודנטים את  מכין  הקורס  בנוסף,  פסגות.  מכללת  מטעם  תעודה  נקבל  הקורס  של   בסיומו 
למבחן התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. 
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מהו ייעוץ משכנתאות? מי צריך את שירותיו של יועץ משכנתאות?
"אדם אשר מעוניין לרכוש רכב בסכום זניח )ביחס להלוואות משכנתא(, של 50,000 ₪, לוקח את הרכב לבדיקה אצל 
"מוסכניק" מוסמך, מביא את אבא שלו לאשר את הרכב, את החבר הטוב ביותר שיאשר את הרכב, את סבתא שלו 

שעוזרת לו ברכישה ועוד... המצחיק הוא, שאת הרכב הוא רוכש במזומן ולא צריך לקחת הלוואה כלל!!!

אדם אשר לוקח משכנתא של מאות אלפי שקלים, מקבל אישור עקרוני, שומע את דעתם של יועצי המשכנתאות 
ה"אובייקטיביים" של הבנק וחותם על הלוואת  המשכנתא מבלי באמת להבין על מה הוא חותם!!! הלוואה שבסופו 

של דבר עולה לו מאות אלפי שקלים.

ואני שואל אתכם שאלה פשוטה: "נראה לכם הגיוני!!!?" 

בעבר, בהווה ובעתיד, הלוואות המשכנתא תהיה חלק בלתי נפרד מחיי רוב משקי הבית במדינת ישראל והשפעת 
הלוואת על המחייה היומיומית משמעותית ביותר במשקי הבית. 

על מנת לרכוש נכס בשווי ממוצע ללא משכנתא, האדם הממוצע צריך לחסוך 170 משכורות שלמות! אז מי לא לוקח 
משכנתא ביימנו?

רוב לוקחי המשכנתאות משלמים מאות אלפי שקלים מעבר למה שהמציאות מחייבת לאורך השנים! וזאת למה...? 
כל  הלוואה חכמה שתתאים את הצורך שלהם ברמה האישית, מהם המאפיינים של  משום שאין להם מושג מהי 
הלוואה והלוואה, מה הריביות שעלינו לדרוש בבנקים השונים ומהיכן נכון בכלל לקחת את ההלוואה. והכי חמור, 

מסתמכים על ה"יועצים" של הבנקים.

המציאות הבנקאית "מרעילה" את קו ההיגיון והמחשבה וחוסר הידע של הלווים מנוצל ע"י הבנקים השונים. 

לבנקים אין כל אינטרס להציג לנו את ההלוואה הטובה ביותר עבורנו ברמת התמהיל, ברוב המקרים, לפקידי הבנק גם 
אין את הידע הנדרש לתכנון נכון של הלוואה אידיאלית. ויותר מזה, אסור לעובדי הבנק לייעץ ברמת לקיחת הלוואות.

וגם אם כן, מה האינטרס שלהם? פקידי הבנק נמדדים עפ"י המרווחים )רווחיות( הניתנים בהלוואת המשכנתא. ככל 
שהמרווח גבוה יותר כך רווחיות ההלוואה גבוה יותר. 

רוב הלווים מוצאים עצמם עם החזרים חודשיים שעולים בצורה משמעותית עם השנים, רוב הלווים מוצאים עצמם, 
לאחר מספר רב של תשלומי משכנתא, חייבים עדיין את גובה ההלוואה שנלקחה במקור! 

הסיבה היא תכנון לא נכון של הלוואת המשכנתא, משכנתא אשר בנויה בצורה נכונה וחכמה תגרום לקרן ההלוואה 
לרדת ככל שהזמן עובר ולהחזר החודשי להיות תואם את צורך הלקוח בכל זמן נתון.

משכנתא צריכים לדעת לקחת, את הכסף שאנחנו לווים מהבנק צריך לדעת לקנות בתבונה. לבנקים אין כל אינטרס 
לתת לנו ייעוץ מתוך אינטרס של הלקוח, ליועץ משכנתאות כן וזה בדיוק התפקיד והערך של יועץ משכנתאות.
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מה תפקידו והיתרון של יועץ משכנתאות? מה עושה היועץ שהבנקים לא עושים?
נתחיל בזה ש”לאנשי המכירות” בבנקים אסור בשום אופן לתת ייעוץ ללקוחותיהם. החברים שיושבים מאחורי המחשבת 
בחטיבת המשכנתאות, תפקידם להיפגש עם לקוחות פוטנציאליים אשר מעוניינים לקחת הלוואת משכנתא, לוודא 
שהם עומדים בכל הקריטריונים לקבלת המשכנתא הנדרשת או לא, לאסוף את המסמכים הרלוונטיים ולהעביר הלאה.  

למה נכון להשתמש בשרותיו של יועץ משכנתאות?

ניתוח נתוני הלווים ברמה הפיננסית וניתוח תזרים המזומנים של הלווים

ניתוח סל אשראי כולל )התחייבויות, הלוואות וגובה המשכנתא הרצוי(.

תקציב לסל האשראי – כמה נכון ללווים לשם על סל האשראי הכולל, ניתוח ההחזר החודשי הרצוי.

הכנת תיק משכנתא )מסמכים רלוונטיים( לבנקים השונים.

הוצאת אישור עקרוני להלוואה הרצויה.

בניית תמהיל הלוואת משכנתא אידיאלי והשגת ריביות השוק הטובות. ביותר ביחס לטיב לקוח וטיב עסקה.

הסבר מפורט ללקוח על התמהיל הנבחר.

הוצאת אישור סופי להלוואה הרצויה – מסלולים וריביות

בחירת בנק משכנתאות לטובת מתן ההלוואה.

ליווי הלקוח לחתימות בבנק הנבחר.

פיקוח ובקרה על הלוואת המשכנתא. 

משכנתא היא הלוואה בעלת משקל גדול מאוד על משקי הבית במדינת ישראל.

רוב לוקחי המשכנתאות משלמי עשרות ואפילו מאות שקלים מעבר למה שהמציאות מחייבת מחוסר יידע.

לבנק אין כל אינטרס לתת את תנאי ההלוואה הטובים ביותר ביחס לצורך של הלקוח.

האם לקוח שחותם על הלוואה של מאות אלפי שקלים בבנק באמת מבין על מה הוא חתם ומהם הסיכונים והעלויות?

ריביות – הלקוח לא יודע מה באמת ניתן לקבל ולדרוש מהבנק בשונה מיועץ משכנתאות ש”חי” את התחום.

תכנון בניית תמהיל הלוואת המשכנתא הינו שלב קריטי הכולל בתוכו משתנים רבים. מעבר למשכנתא, גם הלוואות 
והתחייבויות קיימות, החזר חודשי רצוי. 

האם הלקוח יודע מה סכום המשכנתא המדויק שעליו לקחת? האם נתון זה מעניין את הבנק?
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הלוואת המשכנתא
מהי הלוואת משכנתא? 

"התחייבות   Mort — gage :מקור המילה מצמד המילים הצרפתי .Mortgage באנגלית "משכנתא"  פרוש המילה 
מוות". התחייבות זו היא התחייבות שסופה מגיע כשהחוב סולק או שהבנק מממש את זכויותיו על הנכס.

הלוואת משכנתא הינה הלוואה הניתנת כנגד שיעבוד נכס. הנכס משמש כבטוחה לבנק המלווה.  

כל הלוואה שניתנת כנגד שיעבוד נכס )דירת מגורים, קרקע עם ייעוד למגורים עתידי( מוגדת משכנתא. משכנתא 
יכולה להינתן גם כנגד שיעבוד נכס מסחרי )מפעל, חנות, משרד, קרקע המיועדת למסחר(. 

כרגע נדבר על משכנתאות המוגדרות לדיור ולא ברמה העסקית. 

המאפיין העיקרי של הלוואת המשכנתא, העובדה שניתן לקחת לטווח ארוך את ההלוואה, עד 30 שנים. 

אין שום סוג הלוואה שניתנת לתקופת זמן כל כך ארוכה כמו הלוואת המשכנתא ולכן תקופת ההלוואה הינה המאפיין 
העיקרי של הלוואה זו. 

לדוגמא, הלוואה רגילה בבנקים השונים ניתן לקבל היום לתקופה של שנה ועד 10 שנים לכל היותר )למרות שבנק יהב 
יודע לתת "פתרונות" יצירתיים מעבר – שווה להיכנס לאתר הבנק ולראות(. 

שנים   15 של  מקסימאלית  לתקופה  לקבל  ניתן  מסחרי,  נכס  שיעבוד  כנגד  הבנק  של  העסקית  במחלקה  הלוואות 
)בלחץ(, למרות שבדרך כלל הבנק לא אוהב לתת הלוואות לתקופה של מעל 10 – 12 שנים לכל היותר כנגד שיעבוד 

נכס מסחרי. 

הלוואת המשכנתא היא חלק בלתי נפרד מרוב משקי הבית במדינת ישראל,  היא פתרון מצוין, או לפחות האופציה 
הנכונה ביותר עבור רובנו, להגשמת חלום של רכישת דירת מגורים. אחרי הכל, כמה אנשים אתם מכירים שיכולים 
לקחת 1,000,000 ₪ משכנתא לתקופה קצרה של 5-10 שנים עם החזרים חודשיים של 10,000 – 20,000 ₪ בחודש? 

ישנם 2 סוגים של הלוואות משכנתא:

1. משכנתא לדיור – הלוואת משכנתא שניתנת כנגד שיעבוד נכס שמוגדר למגורים וההלוואה מועברת באופן ישיר 
מהבנק המלווה למוכר הנכס. כלומר, הלווה לא "נפגש" עם הכסף בפועל.

הלוואת משכנתא לדיור יכולה להיות גם כנגד שיעבוד נכס קיים, בתנאי שכספי ההלוואה מועברים ישירות למוכרים   
)נרחיב בהמשך, לא לדאוג(. 
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2. הלוואת משכנתא לכל מטרה – הלוואת משכנתא לכל מטרה הינה הלוואה שניתן לקבל כנגד שיעבוד נכס קיים. 
כאשר מטרת ההלוואה יכולה להיות לצורך כזה או אחר, לדוגמא: הלוואה לטובת שיפוץ נכס, ריהוט הבית, לקיחת 
הלוואה לטובת סגירת התחייבויות קיימות, הלוואה לטובת עזרה לילדים ועוד. הלוואת משכנתא לכל מטרה בשונה 
מהלוואת משכנתא לדיור, כאן אנחנו כן "נפגשים" עם הכסף. כלומר, כספי ההלוואה מגיעים אלינו ישירות לחשבון 

הבנק. 

ישנם מספר הבדלים בין הלוואת משכנתא לדיור לבין הלוואות משכנתא לכל מטרה מנקודת מבטו של הבנק. 

1. מחיר הכסף )הריבית( – הלוואות משכנתא לכל מטרה יקרות יותר מהסיבה הפשוטה שרמת הביטחונות שהבנק 
צריך להפריש לטובת הלוואה זו גבוהה יותר מאשר הלוואות לדיור )נרחיב על כך בהמשך(.

2. גובה ההלוואה שניתן לקבל ביחס לשווי נכס.

3. הלוואת משכנתא לדיור ניתנת לטובת רכישת נכס, את כספי המשכנתא אנחנו לא מקבלים בפועל, הכסף עובר 
ישירות למוכר. הלוואת משכנתא לכל מטרה ניתנת כנגד שיעבוד נכס קיים, כספי ההלוואה יועברו אלינו ישירות.

חשוב לציין כי ניתן לקבל הלוואת משכנתא על נכס קיים לטובת רכישת נכס נוסף, ואם כספי המשכנתא של הנכס 
הקיים יועברו ישירות למוכר, ההלוואה תחשב כמשכנתא לדיור ולא לכל מטרה.  

התחרות בין הבנקים וגופים חוץ בנקאיים על הלוואות המשכנתא
שוק המשכנתאות בארץ נעשה זה מכבר תחרותי יותר ויותר בקרב הבנקים ובקרב גופים חוץ – בנקאיים פיננסיים 

המספקים פתרונות כלכליים, כמו חברות הביטוח.

נכון להיום, לתחרות נכנסו גם  נוטלי המשכנתאות הייתה בין הבנקים השונים,  אם בעבר התחרות על "ליבם" של 
חברות ביטוח וגופים חוץ בנקאיים רבים  עליהם נפרט בהמשך. דבר זה בהחלט מטיב עם לוקחי המשכנתאות ויוצר 

מגוון פתרונות יצירתיים שתורמים לא מעט לרוכשי הנכסים למגורים וגם להשקעה. 

בעבר מי שביקש הלוואת משכנתא עשה זאת בסניף הבנק שבו התנהל חשבונו הפרטי. האפשרויות )מגוון מסלולי 
הלוואת המשכנתא( היו יחסית להיום מצומצמות. 

מה שעוד תורם רבות לתחרות בין מקורות המימון להלוואות המשכנתא זה דוח נתוני האשראי – חיווי אשראי. גם על 
זה נרחיב בהמשך. בקצרה, דוח נתוני האשראי או חיווי אשראי הינו דוח המספק לגופים המלווים חוות דעת ופירוט 

אשראי על הלווה. דבר שעוזר מאוד לנתח את רמת הסיכון ברמת מתן הלוואת המשכנתא.
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 יתרונות מול חסרונות בלקיחת הלוואת המשכנתא לדיור

יתרונות הלוואת המשכנתא לדיור
הלוואה בריבית הנמוכה ביותר שניתן לקבל בשוק ההלוואות. 

הלוואה ארוכת טווח המאפשרת פריסת תשלומים על–  פי כושר ההחזר שלנו ולטווח ארוך

אופציית מימוש של זכאות המשכנתא של משרד הבינוי והשיכון

שמירה על ההון הקיים למטרות נוספות בעקבות המימון של הבנק

משכנתא - שוק תחרותי ביותר

יצירת הזדמנויות - יציבות, בית משלנו, ביטחון

מינוף זול

חסרונות הלוואת המשכנתא לדיור
התחייבות הלוואה לטווח ארוך

אי – ודאות ברמת משתנים המשפיעים על הלוואת המשכנתא

שיעבוד הנכס

עליות נלוות להלוואת המשכנתא

עלות כוללת גבוה

תקופת ההלוואה הארוכה מייקרת מאוד את מחיר הכסף.

והחיסרון העיקרי של הלוואת המשכנתא נאמרים  ביותר של הלוואת המשכנתא  ניתן לומר שהיתרות המשמעותי 
באותה הנשימה – תקופת הלוואה. 



11

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

שאנחנו חושבים על יתרון, אנחנו בודקים מה אין לאף אחד אחר, מה הייחודיות של המשכנתא. הייחודיות היא העובדה 
שאין אף הלוואה שניתן לקחתה לתקופת זמן של 30 שנים ללא שיעבוד נכס. העובדה שניתן לקחת את הלוואת 
המשכנתא, שבדרך כלל מדובר בסכומים לא מבוטלים, לתקופה של 30 שנים כאופציה, מאפשרת לנו להתאים את 
ההחזר החודשי לצורך תזרים המזומנים שלנו. כפי שציינו, משק בית ממוצע במדינת ישראל לא יודע לקחת מיליון 

שקלים משכנתא ולשלם בתקופת זמן של 10 שנים – 10,000 ₪ לערך בחודש. 

יחד עם זאת, תקופת הלוואה של 30 שנים תייקר מאוד את הלוואת המשכנתא, הריבית אותה נחזיר תהיה משמעותית 
יותר מאשר הלוואה לתקופות קצרות. בכל מקרה, הלוואות משכנתא לתקופות ארוכות טווח נלקחות )ברוב  גבוה 

המקרים( מחוסר ברירה. 

לדוגמא:

800,000 800,000₪ ₪גובה הלוואה

15 שנים30 שניםתקופת הלוואה

3%3%ריבית שנתית – מחיר הכסף

5,525 ₪ 3,373 ₪ החזר חודשי

194,438 414,220₪ ₪ עלות הלוואת לאורך התקופה

1.521.24יחס החזר - )ריבית על כל 1 ₪(

יותר, יחד עם זאת עלות  יותר, ההחזר החודשי יהיה נמוך  ניתן לראות שככל שתקופת הלוואת המשכנתא ארוכה 
ההלוואה לאורך התקופה גבוה יותר והפוך.

נציין שנתונים יבשים אלו הם לא קריטריון לבחירת התקופה הרצויה להלוואת המשכנתא, הרי שהניתוח אותו נלמד 
לבצע לטובת העניין נרחב ביותר, אך בהחלט ניתן להבין שלתקופת ההלוואה של המשכנתא משמעות עצומה במחיר 

הכסף ובנוסף רמת הסיכון של הלווים בכל המשתמע להלוואה.
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ייעוץ משכנתאות - הליך עבודה
מיתוג / שיווק / מוצר / שיווק

 לקוח פוטנציאלי
ליד נכנס/ליד יוצא/המלצה

 פגישה ראשונה עם הלקוח
סגירת עסקה ביצוע מכירת השירות

 זיהוי הצורך של הלקוח )סוג השירות(
משכנתא חדשה/מחזור משכנתא/כל מטרה

בדיקת טיב הלקוח וטיב העסקה - האם ניתן לתת שירות ללקוח!!!

משכנתא חדשה

לא נסגרה עסקהעסקה סגורה

שימור ומעקב לקוחאיסוף ניירת ובניית תיק משכנתא

בחירת בנק ותאום חתימות ללקוח

לא נסגרנסגר

פיקוח על הלוואת המשכנתא

 בניית תוכנית הלוואה ותאום
פגישה שנייה עם הלקוח

 הגשת הבקשה לבנקים הרלוונטים
לקבלת אישור סופי

מחזור משכנתא משכנתא לכל מטרה

סוף

אוקיי, מה אומר התרשים? מה עלינו ללמוד במהלך הקורס על מנת  שהליך העבודה שלנו כיועצי משכנתאות 
יהיה מוגמר. באו ננסה להבין מה הליך העבודה שלנו, יועצי המשכנתאות מול הלקוח ומול הבנק.
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על מנת לגייס לקוח עלינו לדעת למתג את עצמנו, לשווק ולמכור את השירות / המוצר אותו אנו נותנים ללקוחותינו. 

ולבצע תאום ציפיות עם הלקוח ברמת  נותנים ללקוחותינו  עלינו להבין מה מהות העסקה ומה השירות אותו אנו 
השירות אותו יקבל. 

בעניין זה, צירפנו לקורס יועצי משכנתאות, סדנת שיווק במדיה כחלק בלתי נפרד מהקורס. 

בנוסף, נלמד כיצד למכור את השירות בדרך המקצועית והאמינה ביותר מהניסיון שלי )מוטי שמואלביץ'(. 

שלב 2 - טיפול ראשוני בלקוח פוטנציאלי

פרסמנו את עצמנו והגיע שיחה נכנסת  )או יוצאת( מלקוח פוטנציאלי. השיחה הראשונה עם הלקוח הינה שיחה 
קריטית אשר יוצרת את ה"קליק" הראשוני בין היועץ ללקוח הפוטנציאלי. 

וליווי בעסקה.  ייעוץ  ניתן לתת ללקוח  בשיחה הראשונה עם הלקוח עלינו להבין את מהות העסקה, לוודא שאכן 
במידה והעסקה אכן תואמת את נתוני הלקוח, נתאם פגישה. במידה ואנו מבינים כי אין באפשרותנו לעזור לאותו 

לקוח, נציין זאת בשיחה ונפרד כידידים. 

לא נפגשים עם כל לקוח, לא סוגרים עסקה בכל מחיר. הכנות של להגיד "לא ניתן" יוצרת אמון ותקדם אותנו לעסקה 
הבאה. 

המטרה הסופית בשיחה, היא לייצר את הפגישה הפרונטלית עם הלקוח לטובת היכרות ראשונית וסגירת עסקה – 
להחתים את הלקוח על הסכם התקשרות וכמובן – תשלום עבור הייעוץ והשירות הנדרש. 

שלב 3 – פגישה לטובת סגירת עסקה

לאחר שיחה עם הלקוח, ולאחר שהבנו שהלקוח אכן פוטנציאלי ברמת מתן השירות – תאמנו פגישה. 

הפגישה הראשונה עם הלקוח היא פגישת מכירה 100%! האפשרות היחידה שהפגישה תהיה מקצועית ולא מכירתי, 
זה אם ובמידה והלקוח משלם לנו על פגישת ייעוץ.

המטרה שלנו בפגישה - לסגור עסקה, להחתים את הלקוח על הסכם התקשרות ומכאן השירות שלנו מתחיל.

במידה והצלחנו לתאם פגישת ייעוץ בתשלום, הסיכוי שהלקוח ירצה שנלווה אותו בכל תהליך לקיחת המשכנתא 
גבוהה מאוד. 

שלב 1 – מיתוג / שיווק / מוצר / שירות
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מכאן יש 2 אופציות:

1. לא נסגרה עסקה במקום – נמשיך במעקב אחרי הלקוח.   

2. נסגרה עסקה – מתחילים בשירות.  

במידה ונסגרה עסקה, נחתים את הלקוח על טופס "פרופיל לקוח" ו"כתב הסמכה ליועץ משכנתאות".

בטופס פרופיל הלקוח יופיעו כל פרטי הלקוח אותם הבנק צריך לטובת הוצאת אישור עקרוני )אישור עקרוני למתן 
הלוואה הנדרשת(.

ולנהל עבורו את  יהיה להגיש בשמו של הלקוח בקשה למשכנתא הנדרשת  כתב ההסמכה מחייב על מנת שניתן 
ההליך מול הבנקים עד קביעת חתימות בבנק הנבחר. 

שלב 4 – איסוף כל הניירת הרלוונטית לטובת הכנת תיק משכנתא 

לאחר שהעסקה נסגרה, נשלח מייל ללקוח עם כל המסמכים הרלוונטיים לעסקה, אותם עליו להעביר אלינו. 

איסוף המסמכים זהו הליך קריטי ומחייב להמשך מתן השירות וניתוח פיננסי לטובת מתן הייעוץ בפועל.  

כבר בשלב זה, תוך כדי איסוף הניירת )בדרך כלל ייקח ללקוח מספר ימים לארגן לנו הכל(, ניתן להוציא אישור עקרוני 
להלוואה דרך מוקדי הבנקים ואפילו באופן דיגיטלי דרך אתרי הבנקים השונים.  

שלב 5 – בניית תוכנית הלוואה

לאחר איסוף כל הניירת הרלוונטית, ולפעמים תוך כדי איסוף הניירת, ניתן להתחיל לנתח את נתוני הלקוח ברמת סל 
אשראי )הלוואות קיימות והתחייבויות( ותקציב לסל האשראי, כלומר מהו ההחזר החודשי האידיאלי עבור הלקוח 

עבור סל האשראי ולבנות עבורו את הרכב ההלוואה האידיאלי )תמהיל נבחר(. 

כמובן שניתן לבנות ללקוח מספר אופציות של הרכבי הלוואה ולהציגם ללקוח. בתחילת הדרך, נשב בבית, במשרד, 
בבית קפה ו"נשבור" את הראש ברמת בניית הרכב הלוואה אידיאלי. 

אחרי הלקוח השני, כבר במהלך השיחה הראשונית עם הלקוח )זוכרים...( ההרכב ירוץ לנו בראש ואפילו נדע לאיזה 
בנק הכי נכון להגיש את בקשת ההלוואה. 

ניפגש עם הלקוח, נציג לו את הנתונים, נסביר לו את האפשרויות, נסגור על ההרכב הרצוי. כלומר, מהי דרישתנו 
מהבנק ברמת הרכב ההלוואה וריביות נדרשות. 
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שלב 6 – הכנת תיק משכנתא לבנקים ובניית תכנית הלוואה 

לאחר קבלת המסמכים הנדרשים וניתוח סל האשראי ותקציב לסל האשראי של הלקוח, ניתן להכין ללקוח תכנית 
הלוואה אחת או כמה תכניות לטובת הגשה לבנקים לאישור סופי. 

שלב 7 – פגישה נוספת עם הלקוח לטובת בניית התמהיל, הסבר על התמהיל והליך החיתום

הפגישה הזו הינה פגישת הייעוץ וההכוונה ללקוח, נציג מספר אופציות של תכנית ההלוואה ונגיע ביחד עם הלקוח 
לאידיאל. אחרי הכל, אנחנו מייעצים, לא מקבלים את ההחלטות. חשוב שהלקוח בסופו של דבר יקבל את ההחלטה 

ויהיה שותף מלא לתהליך. 

שלב 8 – הגשה לבנקים הנבחרים לאישור סופי 

ובניית תכנית ההלוואה. נרצה לקבל  יבוצע לאחר חתימה על חוזה הרכישה )במקרה של רכישה(  האישור הסופי 
אישור על העסקה + ריביות על התמהיל הנבחר. 

שלב 9 – בחירת בנק ותאום חתימות

לאחר קבלת אישור סופי, נבחר את הבנק לטובת פתיחת תיק ונתאם ללקוח חתימות



16

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

התנהלות מול בנקים
בנק, מתווך ומוכר כסף, מורשה מטעם המדינה. קבלת ההחלטות של הבנק למתן אשראי ניתנות ביחס לרמת סיכון 

של מתן ההלוואה הנדרשת ביחס לטיב לקוח ורמת הביטחונות. )טיב לקוח וטיב עסקה(. 

בכל בנק, כמו בכל תאגיד, יש מבנה ארגוני המחולקות לחטיבות שונות. לכל חטיבה תפקיד משלה: חטיבת ייעוץ 
פיננסית,  וטכנולוגיות, חטיבת משאבי אנוש, חטיבה  ביקורת פנים, חטיבה עסקית, חטיבת דאטה  משפטי, חטיבת 

חטיבה בנקאית, חטיבת ניהול סיכונים ועוד.

בתוך החטיבה הבנקאית, ישנם תתי חטיבות: קמעונאות, עסקים קטנים, בנקאות פרטית, משכנתאות.  

– הפיקוח על הבנקים. הפיקוח על הבנקים מנחה לבנקים המקומיים את  ישראל  בנק  ע”י  הבנק עצמם מפוקחים 
אבני הדרך והרגולציה לפעולה. זאת על מנת ליצור תחרות בריאה מצד אחד ומצד שני לשמור על הבנקים מקריסה 

פיננסית.   

המערכת הבנקאית ממלאת תפקיד מרכזי וחשוב במשק הישראלי, אחרי הכל, את כל חיינו הפיננסיים אנו מעבירים 
דרך המערכת הבנקאית שמבחינתנו היא גם האמינה ביותר לפעולות השונות אותן אנו מעוניינים לבצע. חסכונות, 

העברת משכורות, הוצאות והכנסות ככלל, אשראי וכו'.  תפקידיו העיקריים של הפיקוח על הבנקים:

פיקוח על יציבות התאגידים הבנקאיים מהיבט ההגנה על כספי המפקידים.

שמירה על הניהול התקין של התאגידים הבנקאיים

שמירת ההגינות ביחסים העסקיים שבין הבנקים ללקוחותיהם

התנהלות מול הבנק מנקודת מבטו של יועץ משכנתאות
בסופו של דבר, הבנק הוא עסק לכל דבר ועניין, פועל תחת פיקוח מבורך אך מטרתו היא למכור כמה שיותר ובמינימום 

סיכון )כמה שיותר בטחונות(. מכירת כסף ומתן אשראי זה בסיס קיומו.

הבנק צריך אותנו הרבה יותר משאנחנו צריכים אותו. ברגע שנבין את זה ההתנהלות תהיה הרבה פחות “מאיימת” 
וקלה הרבה יותר. 

מתוך  לומר שאפילו  ואפשר  יועצי משכנתאות.  מול  עבודה  מבפנים  ומעודדים  מכירים  הבנקים  יותר מתמיד  היום 
אינטרס של הבנקים היחס של הבנקים כלפי יועצי המשכנתאות הוא יחס מוערך.

יועצי המשכנתאות הרבה מעבר לכח שיש לבנק עצמו מול הלקוחות.  הסיבה היא פשוטה, הכח היום בידיים של 
הבנקים מודעים לכוחו של יועץ משכנתאות שמלווה לקוח פוטנציאלי בהליך לקיחת המשכנתא. אחרי הכל, ההחלטה 

באיזה בנק לקחת את המשכנתא היא של יועץ המשכנתאות. 
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3 עקרונות בסיסיים להתנהלות מול בנקים:
1. לא מנהלים משא ומתן ובטח לא מכרזים – צריכים לדעת מה לדרוש ברמת מסלולי ההלוואה ואינדיקציה לריביות. 

2. “אנחנו מול הבנק זה לא מלחמה, זה אינטרס אחד נגד אינטרס שני, כאשר המטרה זהה לשני הצדדים”.

3. מתי להגיש בקשה, כיצד להציג את הבקשה, איפה להגיש את הבקשה. לא בכל זמן נתון נכון מבחינתנו להגיש את 
הבקשה. כל עוד אנחנו לא בטוחים שהבקשה עוברת את הרגולציה של הבנקים הן ברמת העסקה והן ברמת טיב 
לקוח, לא נגיש את הבקשה למשכנתא הנדרשת. כאשר אנו נגיש בקשה למשכנתא אנחנו רוצים 100% וודאות 

לקבלת אישור עקרוני להלוואה.

חשוב מבחינתנו לדעת איפה להגיש את הבקשה, תלוי טיב לקוח בעיקר ומדיניות כל בנק בזמן נתון ברמת מחיר 
הכסף.

כמו כן, עלינו להציג את הלקוח שלנו בצורה הטובה ביותר ולהגיע לבנק כאשר הלקוח שלנו בעמדת כח מקסימאלית.

רשימת תאגידים בנקאיים בישראל - בנקים מסחריים
פקסטלפוןמיקודכתובתשם קוד בנק

6102403-519111103-5191274אחוזת בית 6-8, ת”ד 2428, ת”אבנק אגוד לישראל בע”מ13

5252103-755600003-7556007מגדל איילוןבנק אוצר החייל בע”מ14

6513603-514555503-5153263יהודה הלוי 27-31, ת”ד 456, ת”אבנק דיסקונט לישראל בע”מ11

6473903-764760003-6868336המגדל התיכוןבנק דקסיה ישראל בע”מ68

6688303-567333303-5607028שד’ רוטשילד 50, ת”אבנק הפועלים בע”מ12

9446702-500966602-5385869ירמיהו 80, ת”ד 36333, ירושליםבנק יהב לעובדי המדינה בע”מ4

9102202-670621102-6770415הרברט סמואל 2, ירושליםבנק ירושלים בע”מ54

61000076-8858111076-8859732יהודה הלוי 34, ת”אבנק לאומי לישראל בע”מ10

5252003-755900003-7559913ז’בוטינסקי 7, רמת גןבנק מזרחי טפחות בע”מ20

6102503-564133303-5602384שד’ רוטשילד 80, ת”ד 2639, ת”אבנק מסד בע”מ46

6101203-564733303-5647205אלנבי 103, ת”ד 1292, ת”אבנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ17

3660104-820522204-8205250בר יהודה 48, ת”ד 207, נשרבנק ערבי ישראלי בע”מ34

6129703-519665003-5196785אחד העם 9, ת”ד 29741, ת”אבנק פועלי אגודת ישראל בע”מ52

6129003-519611103-5100316אחד העם 9, ת”ד 29036, ת”אהבינלאומי הראשון לישראל בע”מ31

6688303-564564503-5645210שד’ רוטשילד 38, ת”ד 677, ת”איובנק בע”מ26

מתוך האתר של בנק ישראל

http://www.unionbank.co.il/
http://www.unionbank.co.il/
http://www.bankotsar.co.il/
http://www.bankotsar.co.il/
http://www.discountbank.co.il/
http://www.discountbank.co.il/
http://www.dexia-israel.co.il/
http://www.dexia-israel.co.il/
http://www.bankhapoalim.co.il/
http://www.bankhapoalim.co.il/
http://www.bank-yahav.co.il/
http://www.bank-yahav.co.il/
http://www.bankjerusalem.co.il/
http://www.bankjerusalem.co.il/
http://www.bankleumi.co.il/
http://www.bankleumi.co.il/
http://www.mizrahi-tefahot.co.il/
http://www.mizrahi-tefahot.co.il/
http://www.bankmassad.co.il/
http://www.bankmassad.co.il/
http://www.mercantile.co.il/
http://www.mercantile.co.il/
http://www.bank-aravi-israeli.co.il/
http://www.bank-aravi-israeli.co.il/
http://www.pagi.co.il/
http://www.pagi.co.il/
http://www.fibi.co.il/
http://www.fibi.co.il/
http://www.u-bank.net/
http://www.u-bank.net/
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קריטריונים לקבלת משכנתא בבנקים השונים 
ופתרונות למסורבי משכנתא 

קריטריונים לקבלת משכנתא בבנקים השונים

מינוף נכס קייםמשפרי דיורנכס להשקעהנכס ראשון

עד 50% מימוןעד 70% מימוןעד 50% מימוןעד 75% מימון

ניתן לקבל משכנתא עד גיל 75 ולתקופה מקסימאלית של 30 שנים )חריג עד גיל 80(

מחייב ביטוח חיים למשכנתא – ניתן לקבל פטור חריג מעל גיל 60 

נתוני אשראי תקינים בהווה ובעבר

תקינות הנכס ברמה המשפטית והתכנוני – בנוי לפי היתר

יחס החזר מקסימאלי של 40% מההכנסה הפנויה

הלוואת משכנתא, בשונה מהלוואות אחרות שניתנות בחטיבות השונות, מפוקחות ע"י רגולציה מוגדרת מראש והיא 
הבסיס לאישור הבקשה לאשראי הנדרש.

קריטריון ראשון – אחוז מימון
ההלוואה  גובה  לבין  הנכס  שווי  בין  היחס  זה  המימון  אחוז  מימון.  אחוז  הוא  משכנתא  לקבלת  ראשון  קריטריון 

המקסימאלי שהבנק יכול לאשר.

חשוב מאוד: גובה המשכנתא המקסימאלית הינה נגזרת משווי נכס לפי חוזה רכישה או לחילופין הערכת השמאי 
ביחס לשווי הנכס – הנמוך מבין השניים.

הבנקים.  על  הפיקוח  של  רגולציה  בגלל  וזאת  לתת  יכול  הוא  אותו  המקסימאלית  המשכנתא  בגובה  מוגבל   הבנק 
חשוב לציין שהרגולציה יכולה להשתנות ואחוזי המימון בהתאם. 

כמו כן, עלויות נלוות לעסקה אינם כלולות בשווי נכס מנקודת מבטו של הבנק בכל המשתמע לאחוזי המימון. 
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דוגמא:

דירה להשקעהדירה יחידה
₪ 1,000,000שווי נכס ₪ 1,000,000שווי נכס 

50%דירה ילהשקעה- מימון מקסימאלי75%דירה יחידה - מימון מקסימאלי

₪ 500,000משכנתא מקסימאלית₪ 750,000משכנתא מקסימאלית

    

₪ 500,000הון עצמי מינימאלי לעסקה₪ 250,000הון עצמי מינימאלי לעסקה

 עלויות נלוות לעסקה עלויות נלוות לעסקה

 יועץ משכנתאות יועץ משכנתאות

 עו”ד עו”ד

 תיווך תיווך

 שיפוץ שיפוץ

 רהיטים רהיטים

 הובלה הובלה

 מס רכישה מס רכישה

 נוסף נוסף

₪ 100,000סה”כ₪ 75,000סה”כ

₪ 600,000סה”כ הון עצמי נדרש₪ 325,000סה”כ הון עצמי נדרש

    

₪ 400,000הון עצמי כולל₪ 400,000הון עצמי כולל

    

₪ 200,000-יתרה / גירעון בהון:₪ 75,000יתרה / גירעון בהון:

דירה יחידה – ניתן לקבל עד 75% מימון משווי נכס. כלומר, אם שווי נכס הינו 1,000,000 ₪, משכנתא מקסימאלית 
שניתן יהיה לקבל – 750,000 ₪. את ההפרש + עלויות נלוות נצטרך להביא הון עצמי מהבית. 

דירה להשקעה – מוגדר כדירה שנייה ויותר. אם בבעלותי נכס עם או בלי משכנתא וברצוני לרכוש נכס נוסף, המימון 
המקסימאלי אותו יהיה ניתן לקבל – עד 50% משווי הנכס הנרכש.

מינוף נכס קיים – יש בבעלותנו נכס קיים? ניתן לקבל הלוואת משכנתא על נכס קיים עד 50% משווי הנכס הקיים 
)כמובן בכפוף להערכת שמאי(. אם שווי נכס קיים 1,000,000 ₪ ניתן לקבל עד 500,000 ₪ משכנתא. במידה וישנה 

משכנתא על הנכס, ניתן לקבל את ההפרש ל 500,000 ₪. 
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דוגמא לרכישת נכס ע"י מינוף נכס קיים
מינוף נכס קיים

1,000,000 ₪שווי נכס קיים

50%דירה יחידה - מימון מקסימאלי

500,000 ₪משכנתא מקסימאלית

200,000 ₪משכנתא קיימת
300,000 ₪יתרה למינוף נכס קיים

דוגמא:

רכישת נכס ע”י גיוס הון מנכס קיים

1,400,000 ₪שווי נכס לרכישה

50%דירה להשקעה 

700,000 ₪משכנתא מקסימאלית

700,000 ₪הון עצמי מינימאלי

 עלויות נלוות לעסקה

9,000 ₪יועץ משכנתאות

9,000 ₪עו”ד

25,000 ₪תיווך

40,000 ₪שיפוץ

15,000 ₪רהיטים

112,000 ₪מס רכישה

 נוסף

210,000 ₪סה”כ

910,000 ₪סה”כ הון עצמי נדרש
400,000 ₪הון עצמי כולל נזיל

510,000 ₪-יתרה / גירעון בהון:

1,850,000 ₪שווי נכס  קיים

50%מינוף נכס קיים

925,000 ₪משכנתא מקסימאלית

380,000 ₪משכנתא קיימת

545,000 ₪יתרה למינוף נכס קיים
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קריטריון מספר 2 – גיל הלווים
קריטריון שני, גיל הלווים. ניתן לקבל משכנתא עד גיל 75 או לתקופה מקסימאלית של 30 שנים. כלומר, אם אנחנו 
בני 45 או פחות, ניתן לקבל את ההלוואה עד לתקופה של 30 שנים. אם גילנו 55, ניתן לקבל את ההלוואה לתקופה 

מקסימאלית של 20 שנים. 

באופן חריג ניתן לקבל את המשכנתא עד גיל 80. בדרך כלל בדירות להשקעה הבנקים גמישים יותר. 

קריטריון 3 לקבלת משכנתא – התנהלות / נתוני אשראי
עוד  כל  השונים.   בבנקים  שלנו  ההתנהלות  לרמת  מתייחסים  האשראי  נתוני  ובעבר  בהווה  תקינים  אשראי  נתוני 

ההתנהלות שלנו תקינה, כלומר, עומדים בכל ההתחייבויות שלנו ללא רבב, מבחינת הבנק הכל תקין.

מעבר לכך שהבנק דורש לראות 3-6 חודשים אחרונים של תלושי המשכורת, הוא בוחן היסטורית אשראי לפי כל ת.ז 
של כל אחד מהלווים.

 מהי התנהלות לא תקינה?

התנהלות תקינה הינה תנאי הכרחי לקבלת משכנתא. היום ניתן לבחון את נתוני האשראי דרך מערכת נתוני האשראי 
של בנק ישראל.

מערכת מאגר נתוני אשראי, קרדיט דאטה,  מפוקחת ומנוהלת ע"י בנק ישראל, הבנק המרכזי של מדינת ישראל. גרסה 
מעולה למערכת נתוני האשראי האמריקאי – "קרדיט סקור”.

מערכת מאגר נתוני האשראי הישראלית החלה פעילות מאפריל 2019 לאחר חקיקת החוק בשנת 2016. מאז המערכת 
אוספת מידע פיננסי מהשנים עברו )פירוט בהמשך(, על מנת שיהיה קל יותר לנתח את הסיכון לצורך מתן אשראי 

ללווים ולהגביר את התחרות במתן האשראי ללקוח.

 חריגות ממסגרות האשראי
 החזר צ'קים

 פיגורים בהלוואות קיימות
 התראות לחריגה בחשבון העובר ושב )עו"ש(

 עיקולים
 תיקים פתוחים בהוצל"פ

 הגבלות
 דרישות חוב
פשיטת רגל
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המערכת מאגדת בתוכה את כל ההלוואות הקיימות, אשראי, בטחונות קיימים )דירה, רכב, פקדונות(, התנהלות לאורך 
השנים )צ'קים, תביעות וכו’(.

למערכת נתוני האשראי , כבר עכשיו, השפעה עצומה על קבלת ההחלטות של נותני האשראי )בנקים וגופים חוץ 
בנקאיים(, כדאי מאוד שנכיר מקרוב.

באו נעשה רגע סדר... יש מאגר נתוני אשראי ויש חיווי אשראי, מה זה אומר?

מערכת מאגר נתוני אשראי - מערכת אשר מנוהלת ע"י בנק ישראל וכוללת את כל נתוני האשראי )הלוואות, 
התנהלות, ביטחונות וכו( של אזרחי המדינה.

חיווי אשראי - ציון, אינדיקציה, חוות דעת אותה אנו מקבלים בכפוף למאגר נתוני האשראי. הצויון הינו בין 599 - 
1000 ככל שהציון גבוה יותר רמת הסיכון תהיה נמוכה יותר - לחצו כאן לדוגמא.

מה כולל מאגר נתוני האשראי שלנו?

מערכת מאגר נתוני אשראי הינה מערכת אשר אוספת נתוני אשראי משנים עברו מגופים פיננסים רבים כגון בנקים 
)כל הבנקים(, חברות ביטוח, הוצל"פ, BDI, רשויות וגופים ציבוריים ועוד. ניתן להנפיק את הדוח לתקופה של 3 - 10 

שנים.

המערכת מכילה בתוכה את הנתונים הבאים:

 פרטי לקוח – מספר ת.ז, ארץ הוצאת דרכון.
 תאריך תחילת איסוף הנתונים – מתי החלה המערכת באיסוף נתוני האשראי.

 פרוט מידע על חשבונות עובר ושב עבור כל חשבון קיים – מסגרות אשראי
 מידע על הלוואות קיימות – יתרות הלוואות קיימות בכל אחד מהבנקים, ריביות, תקופה לסיום ומוסר תשלומים.
מידע על מסגרות עו"ש ומסגרות בכרטיסי אשראי – מידע מפורט על מסגרות קיימות, מנוצלות ואילו שעדיין 

 לא נוצלו.
 מידע מגופים ציבוריים ורשויות )הוצל"פ(

מידע על ממסרים )צ'קים( שלא כובדו אכ"מ )אי כיבוד ממסר( – פרוט מדויק על מספר הצ'קים שמסרנו לאורך 
 השנים ובכל חודש נתון ומוסר התשלומים שלהם. כלומר, אם חזר צ'ק, הדבר יופיע בדוח.

 מידע על החזרי הו"ק )הוראות קבע(
משכנתאות קיימות – פרוט המשכנתאות הקיימות, מסלולים, יתרות לסילוק, גובה ההלוואה במקור
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רק על מנת שנקבל מעט פרופורציות, עד לרגע בו היה ניתן לקבל את דוח מאגר נתוני האשראי, המידע עלינו היה 
יחסית מצומצם, מלבד מצבים בו היינו נמצאים במצב של הגבלה )10 צ'קים שחזרו בטווח זמן של שנה(, מצב של 
פשיטת רגל, איחוד תיקים בהוצל"פ או תביעות חוב מגופים ציבוריים, לא היה ניתן לדעת עלינו כמעט כלום. היינו 
יכולים להיות "פתוחים" באשראי בבנקים אחרים או גופים חוץ בנקאיים והיה ניתן שלא לדעת שאלו קיימים במצבים 

מסוימים.

מהרגע שמערכת נתוני האשראי נכנסה לתמונה, גם צ'ק בודד שחזר לנו, גם לפני שנה וחצי, יופיע בדוח. כל הלוואה 
לבנק כזה או אחר תופיע בדוח ומוסר התשלומים של כל הלוואה. כלומר, המערכת נותנת לגופים המלווים יכולת 

לנתח את הסיכון עלינו בצורה הרבה יותר מעמיקה.

ורמת  שלנו  התשלומים  שמוסר  ככל  כמובן,  האשראי.  נתוני  בדוח  המופיעים  מנתונים  נגזר  שלנו  האשראי  דירוג 
יותר והפוך. דירוג האשראי מגדיר לגוף המלווה את  יותר, כך דירוג האשראי יהיה טוב  הנכסים שבבעלותנו גבוה 

היכולת שלנו לפרוע חוב קיים וחוב נוסף.

לפי חוק נתוני האשראי המערכת הוקמה בעיקר במטרה ליצור תחרות גדולה יותר בשוק מתן ההלוואות ושתהיה 
נגישות גדולה יותר לנתוני אשראי של לווים.

לנתוני  גישה  היה  לא  היום  לגופים שעד  בעיקר  הלוואות  במתן  הסיכון  למזעור  מנת  על  הוקמה  בפועל במערכת 
אשראי כמו הבנקים הגדולים – פועלים ולאומי.

קריטריון רביעי – תקינות הנכס ברמה המשפטית וברמתו התכנוני
הלוואת משכנתא הינה הלוואה שניתנת כנגד שיעבוד נכס. המחלקה המשפטית של הבנק מאשרת את הנכס כבטוחה. 
כלומר, כנגד דוח שמאי שעלינו לבצע על הנכס אותו אנו מעוניינים לשעבד, הבנק מבחינתו, לאחר בחינת הדוח, יכול 

לאשר או לא לאשר את שיעבוד הנכס. 

כלומר, יכול מאוד להיות שהבנק יאשר לנו את המשכנתא הנדרשת, אך מנגד, לנכס יהיו בעיות ברמה המשפטית או 
ברמתו התכנונית והבנק לא יסכים לשעבד נכס ספציפי זה. 

נכס לא תקין לבנק יכול להיות מהסיבות הבאות לדוגמא:
חריגות בניה / בנייה לא תואמת את 

 ההיתרים הקיימים
 הערות אזהרה בנסח טאבו

 דירה מחולקת
 חובות על הנכס / עיקולים

ועוד
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קריטריון חמישי - יחס החזר
לא ניתן לקבל משכנתא רק כנגד שעבוד הנכס. כלומר, זה שהנכס משמש בטוחה לא מספק את הבנק. בנק לא נותן 
הלוואה רק בגלל העובדה שיש ברשותו בטוחה להלוואה. במידה ואין הוכחת כושר החזר, בנק לא יאשר את הלוואת 

המשכנתא.

בנק   ,₪  10,000 הינה  שלנו  ההכנסה  אם  כלומר,  נטו.   - הלווים  של  ההכנסה  מסך   40% ל  מתייחס  ההחזר  יחס 
למשכנתאות יאשר לנו החזר מקסימאלי של עד 4,000 ₪ מגובה ההכנסה.

יש לקחת בחשבון כי יחס ההחזר מתייחס להחזר של הלוואת המשכנתא העתידית והחזרים על הלוואות קיימות שיש 
לנו בחשבון לתקופה של מעל שנה וחצי.

ההכנסה שלנו צריכה להיות מספיק גבוהה ביחס להלוואה אותה אנו מעוניינים לקחת וזאת לאחר שאנחנו לוקחים 
בחשבון הלוואות קיימות לתקופה של מעל שנה וחצי.

חשבון  מרואה  הכנסות  אישור  משכורת,  לדוגמא:  העו"ש.  בחשבונות  לראות  וניתן  מה שמוצהר  רק   – נטו  הכנסה 
לעצמאיים, הכנסות משכירות, מזונות, קצבאות ביטוח לאומי לצמיתות.

הכנסותדוגמא:

9,000.00 ₪ הכנסות נטו לווה 1

8,000.00  ₪הכנסות נטו לווה 2

הכנסה נוספת

הכנסה נוספת

17,000.00  ₪סה”כ הכנסות

40%יחס החזר מקסימאלי

6,800.00 ₪ החזר חודשי מקסימאלי

2,500.00  ₪החזר הלוואות לתקופה של מעל 1.5 שנים

4,300.00  ₪החזר מקסימאלי מאושר למשכנתא 

חשוב לציין שיחס ההחזר המקסימאלי אותו הבנק יאשר הינו 40%. יחד עם זאת, לטובת חישוב קריטריונים לקבלת 
משכנתא ללקוח עדיף לקחת בחשבון יחס החזר של 35% ולא 40% לטובת מקדם ביטחון. 

לא כל הבנקים יאשרו לכל לקוח יחס החזר של 40% ואפשר לומר שרוב הבנקים לא אוהבים לאשר יחס החזר 
מקסימאלי. 

 בדירות להשקעה היד יותר קלה על ההדר ברמת יחס החזר כי הבנק יודע שהשכירות משלמת את המשכנתא 
 בדרך כלל או לפחות חלק גדול. בנוסף, המימוש של הנכס, במצב של חוס יכולת לשלם את המשכנתא 

בדירות להשקעה פשוטה לבנק בהרבה ממימוש נכס יחיד.   
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 סיבות עיקריות שבגללם בנק לא יאשר לנו את המשכנתא הנדרשת:
 1. אחוזי מימון – אין לנו מספיק הון עצמי לעסקה? 

 2. יחס החזר – ההכנסה לא מספיק גבוה ביחס למשכנתא אותה נרצה לקחתהתנהלות – התנהלות לא תקינה, לא
 3. ניתן לאשר משכנתא בבנקים השונים וחברות הביטוח. במצב בו ההתנהלות לא תקינה, עלינו לבצע הכנה 

מקדימה של חשבון העובר ושב שלנו. תהליך זה יכול לקחת בין שישה ל 12 חודשים. )נרחיב בהמשך(.  

לפני שאתן מספר פתרונות לחוסר בהון עצמי ויחס החזר נמוך, יש לציין כי כל פתרון חייב להיות כחלק מתקציב 
ידוע מראש. כלומר, הלוואות משלימות למשכנתא, החזרים גבוהים – חייב להיות לנו יכולת תזרימית לשלם אותם. 

לא ניקח הלוואות משלימות או כל פתרון אחר ללא יכולת לעמוד בהתחייבות ברמת התזרים.

פתרונות לחוסר בהון עצמי:

  הלוואות גישור כנגד קרנות השתלמות

מינוף נכס קיים    

הלוואות משלימות )סולו( ללא בטחונות לתקופות יחסית ארוכות. ניתן לקבל היום הלוואות לתקופות ארוכות של 
עד 10 שנים. כמובן שהלוואות אלו בכפוף לאישור הבנק )טיב לקוח(. נבק יהב יודע לתת הלוואות לתקופה של 

עד 12 שנים. הלוואות ארוכות טווח יכולות לתת לנו יכולת להגדלת ההון העצמי ובלי לפגוע בתזרים. 

פתרונות ברמת יחס החזר:

יחס החזר נמוך, כלומר, ההכנסה לא מספיק גבוה ביחס למשכנתא אותה אנו מעוניינים לקחת ללא קשר לאחוז 
המימון. יכול להיות שאנחנו עומדים על אחוז מימון נמוך אך גובה המשכנתא הנדרשת תהיה גבוה ביחס להכנסה 

שלנו. במצב כזה עלינו להגדיל את ההכנסות. ניתן להגדיל את ההכנסות ע"י הצטרפות של לווה נוסף להלוואה. 

פתרונות ברמת התנהלות:

התנהלות של לווה מהווה 80% משיקול הדעת של הבנק ברמת מתן האשראי ברוב המקרים, נכון הדבר גם במצב בו 
לבנק יש מספיק בטחונות. התנהלות לא תקינה בזמן נתון מעידה על אי יכולת לפרוע חוב. 

הבנק יודע, אם נתן הלוואה ללווה מסוים בזמן נתון בו ההתנהלות של הלווה אינה תקינה, גם אם לבנק המלווה ישנה 
בטוחה להלוואה, לבנק יהיה קשה לממש את הבטוחה להלוואה.

הליך מימוש בטוחה אינו הליך פשוט, לא ברמת נכס ולא כל בטוחה אחרת )מלבד כסף נזיל ורכבים(, קל וחומר אם 
הלווה יודע להוכיח שהבנק נתן הלוואה לא בתום לב ולא הפעיל בזמן נתון שיקול דעת מקצועי ברמת יכולת הפירעון 

של הלווה. בהמון מקרים הבנק פשוט “דוחף” ללקיחת הלוואות.  

פתרונות למסורבי משכנתא בבנקים השונים
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זו הסיבה שבראש ובראשונה הבנק מנתח את הסיכון ברמת טיב לקוח ורק אח”כ טיב עסקה. 

בנק לוקח בחשבון את בחשבון הפעילות הפרטית של משק הבית ולא את הפעילות העסקית, במידה ואחד הלווים 
עצמאי / בעל חברה,  ברמת בחינת מתן משכנתא. יחד עם זאת, במצבים מסוימים, הבנק כן יכול לדרוש פרטי חשבון 

עסקי ודוחות עסקיים.  

עכשיו שימו לב חברים, ההתנהלות שלנו בחשבון הבנק, זה “העתק הדבק” של רמת ההתנהלות שלנו במשק הבית. 
איך שננהל את משק הבית שלנו ברמה הפיננסית, כך חשבון העובר ושב שלנו יראה.   

אוקיי, אז מה הבעיות שיכולות להיות לנו ברמת התנהלות פיננסית:

 1. בעיית תזרים – כלומר, חריגות בחשבון העו”ש, לדוגמא: אכ”מ )אי כיבוד ממסר(, החזרי חיוב, פיגורים בהלוואות 
 קיימות, החזרי חיוב כרטיסי אשראי, חריגות ממסגרת קיימת ועוד. 

המשותף לכל אלו, היא העובדה, שברמת הכלל אנחנו מוציאים יותר משאנחנו מכניסים ברמת התזרים. מצב זה 
 מביא אותנו לחוסר איזור ולקיחת הלוואות לטובת סגירת גירעון.  

פתרון נוסף לבעיית תזרים היא הוספת לווה נוסף, סביר להניח שהבנק ידרוש לווה משלם.  

2. היסטורית אשראי לא תקינה - ניתן לפתרון ע”י מכתבי הסבר והוכחת סגירת חובות עבר. 

3. תיקים פתוחים בהוצל”פ- ניתן לפתרון ע”י הוכחת סגירת תיקים או הפקדת סכום החוב לבנק המלווה. 

4. הגבלה בחשבון בעבר- ניתן לפתרון ע”י הבאת הוכחות לסגירת החובות לאחר 6-12 חודשים של התנהלות 
תקינה.

5. כושר החזר- ניתן לפתרון ע”י הגדלת הכנסה, איחוד הלוואות, הוצאות על בסיס מזומן בלבד, פק”מ. הרעיון הוא 
לתת לבנק את הביטחון המקסימאלי לכושר ההחזר שלנו. 

פשיטת רגל, הגבלה בהווה- לא ניתן לפתרון )רק דרך גופים חוץ בנקאיים – קרנות(. 
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לסיכום...

ראשית עלינו לזהות את הבעיה. 

אם הבעיה ניתנת לפתרון, כמובן שנפעל למענה בהתאם.

אם הבעיה לא ניתנת לפתרון - עלינו לדעת לזהות זאת טרם הפגישה הראשונית עם הלקוח, חבל על הזמן היקר 
שלנו. 

חשוב להבין, לבנק אין כל אינטרס לא לאשר בקשה כזו או אחרת. מצד שני, הבנק לא “יכניס ראש בריא למיטה חולה” 
רק בגלל שיש לו נכס לשעבד. 

חוסר עמידה בתשלומים והליך פינוי לווה מדירתו, הוא לעולם לא לטובת הבנק.

חשוב: אנחנו נמדדים מול בנקים ברמת איכות התיקים אותם אנו מגישים לבנק ואחוזי הסגירות ביחס שבין מספר 
תיקים מוגשים ומספר הסגירות.
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מהו לווה נוסף למשכנתא ומה המשמעות של לווה נוסף?
“לווה נוסף” במשכנתא הינו אדם נוסף אשר חותם על הלוואת המשכנתא ביחד עם הלווים הראשיים )אלו שרכשו 
בפועל את הנכס( אך בניגוד אליהם, אין לו זכויות בנכס אך 100% חובות בהלוואה. החבות של הלווה הנוסף שווה 

ערך ללווים הראשיים. 

יש 2 סוגים של לווה נוסף:

1. לווה נוסף משלם – חייב בתשלום חלקי עד מלא של הלוואה המשכנתא לפי דרישת הבנק המממן. הבנק ידרוש 
לווה נוסף משלם במקרה בו הלווים הראשיים אינם עומדים בקריטריון של יחס ההחזר. 

נוסף, הבנק יכול לדרוש לווה נוסף משלם גם במקרים בהם הלווים הראשיים לא מספיק “אמינים” פיננסית ביחס 
 להלוואה הנדרשת, יכול להיות גיל הלווים, וותק נמוך במקום העבודה וכו’. 

2. לווה נוסף רגיל – בשונה מהלווה הנוסף המשלם, הלווה הנוסף הרגיל לא מחויב בתשלומי המשכנתא חלקיים 
או מלאים. יש לו 100% חבות בהלוואה. הבנק ידרוש לווה נוסף במקרה שהלווים הראשיים אינם מספיק אמינים 

לבנק פיננסית גם אם יחס ההחזר תקין. 

הבנק יכול לדרש לווה נוסף רגיל במקרים הבאים: וותק נמוך במקום העבודה, ללא רצף תעסוקתי, לווה יחיד בהלוואה.   

***לווה נוסף, ברוב הבנקים יהיה חייב להיות קרוב משפחה מדרגה ראשונה – אמא / אבא / אח / אחות. 

לווים נוספים במשכנתא
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17,800.00 ₪ הכנסות כללות של הלווה הנוסף:

4,500.00  ₪החזרים חודשיים על התחייבויות ליותר משנה וחצי

13,300.00  ₪הכנסה פנויה לאחר החזרי הלוואות

50%יחס סכום לחישוב

6,650.00  ₪הכנסה כתוספת ללווים הראשיים

איך הבנק מחשב הכנסה של לווה נוסף?

הבנק מפחית את ההחזרים החודשיים שיש ללווה הנוסף, על התחייבויות של מעל שנה וחצי, מההכנסה נטו. מההכנסה 
הפנויה לאחר הורדת התחייבויות הבנק מפחית 50% והתוצאה תהיה הסכום הנוסף אותו הבנק יקח בחשבון כהכנסה 

ללווים הראשיים. 

17,800.00 ₪הכנסות כללות של הלווה הנוסף:

4,500.00 ₪החזרים חודשיים על התחייבויות ליותר משנה וחצי

13,300.00 ₪הכנסה פנויה לאחר החזרי הלוואות

50%יחס סכום לחישוב

6,650.00 ₪הכנסה כתוספת ללווים הראשיים
13,300.00 ₪הכנסות לווים ראשיים

19,950.00 ₪סה”כ הכנסות לטובת חישוב יחס החזר
35%יחס החזר

החזר חודשי מקסימאלי על המשכנתא העתידית + הלוואות קיימות 
6,982.50 ₪ללווים הראשיים לתקופה של מעל שנה וחצי
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קריטריונים לקבלת משכנתא – תרגיל סיכום
משפחת משכנתא, מעוניינת לרכוש נכס להשקעה. בבעלות הזוג 100,000 ₪ הון עצמי. מעוניינים לרכוש נכס בשווי 

של  700,000 ₪. עלויות נלוות לרכישה 100,000 ₪. 

הגבר בעל חברה והכנסותיו 8,000 ₪ נטו, האישה עובדת מדינה כחצי משרה והכנסותיה בכל חודש 4,500 ₪.

בני הזוג בשנות ה 30 לחייהם, ברשותם נכס למגורים בשווי של 1,500,000 ₪. יתרת הלוואת משכנתא ע"ס 350,000 
₪. עליה משלמים בכל חודש 2900 ₪. 

והחזרי   ₪  17,000 כוללות  הכנסות  העסקה.  את  לממש  לילדיהם  לעזור  מעוניינים  לחייהם,   55 בני  האישה  הורי 
הלוואות לתקופה של מעל 1.5 שנים – 3,500 ₪.  יחס החזר מקס שהבנק אישר הינו 35%.

הכנסותרכישת נכס ע”י גיוס הון מנכס קיים

₪ 8,000.00הכנסות נטו לווה ₪1 700,000שווי נכס לרכישה

₪ 5,400.00הכנסות נטו לווה 50%2דירה להשקעה 

₪ 6,750.00הכנסה לווים נוספים₪ 350,000משכנתא מקסימאלית

 הכנסה נוספת  

₪ 20,150.00סה”כ הכנסות₪ 350,000הון עצמי מינימאלי

  

35%יחס החזר מקסימאלי עלויות נלוות לעסקה

   יועץ משכנתאות

₪ 7,052.50החזר חודשי מקסימאלי עו”ד

   תיווך

₪ 2,900.00החזר הלוואות לתקופה של מעל 1.5 שנים שיפוץ

   רהיטים

₪ 4,152.50החזר מקסימאלי למשכנתא הובלה

 מס רכישה

 נוסף

₪ 100,000סה”כ

 לווים נוספים:

₪ 17,000.00סה”כ הכנסות₪ 450,000סה”כ הון עצמי נדרש

₪ 3,500.00החזרים על הלוואות  

  ₪ 100,000הון עצמי כולל נזיל

₪ 13,500.00הכנסה פנויה  

50% ₪ 350,000-יתרה / גירעון בהון:

₪ 6,750.00הכנסה לחישוב יחס החזר

₪ 1,500,000שווי נכס  קיים

₪ 2,000.00החזר חודשי על המשכנתא החדשה 350,000 ₪ 50%מינוף נכס קיים

₪ 2,000.00החזר חודשי על מינוף נכס קיים 350,000 ₪ ₪ 750,000משכנתא מקסימאלית

₪ ₪4,000.00 350,000משכנתא קיימת

תקין₪ 400,000יתרה למינוף נכס קיים



31

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

אישור עקרוני למשכנתא
אישור עקרוני למשכנתא – אישור מהבנק / התחייבות למתן האשראי למטרת רכישה, מחזור או הלוואה לכל מטרה 

כנגד התחייבות הלקוח להמציא את האישורים הרלוונטיים ברמת הכנסות וטיב עסקה.

ההבדל בין אישור עקרוני לאישור סופי הוא: אישור עקרוני ניתן טרם רכישת הנכס ומטרתו להבטיח ללווים את מתן 
האשראי. אישור עקרוני סופי ניתן לאחר הצגת כל המסמכים המקוריים הנדרשים וממש בסמוך למימוש העסקה 

ונתינת האשראי.

הגשת הבקשה לקבלת האישור העקרוני זה ה א´-ב´ והבסיס לכל עסקה אותה אנו מעוניינים לבצע בעזרת מימון 
בנקאי - משכנתא. לא נחתום על חוזה רכישה טרם קיבלנו את האישור עקרוני מהבנק!!!

האישור העקרוני תקף לשלושה חודשים והריביות / המסלולים המוצגים ל - 12 ימים בלבד. אין טעם וצורך, חבל על 
האנרגיות, לדון בכל עניין הריביות, טרם חתמנו על חוזה הרכישה. קבלת האישור העקרוני הינו ה"אור הירוק" שלנו 

לכך שהבנק מוכן לתת לנו הלוואת משכנתא.

האישור העקרוני להלוואת משכנתא חשוב ממספר סיבות:

 שמות הלווים, ת.ז של כל הלווים בהלוואה ומספר הבקשה

 גובה מסגרת המשכנתא המאושרת ושווי הבטוחה / אחוז מימון

 מסלולים נבחרים, תקופות, ריביות, החזר חודשי התחלתי

התניות לאישור )שמאות, ביטוחים, אימות מסמכים וכו’(

ביטחון שאנו זכאים להלוואת משכנתא - אנחנו לא רוצים למצוא עצמנו חותמים על חוזה רכישה ולגלות שהבנקים 
לא מעוניינים לתת לנו את הסכום הנדרש להשלמת העסקה אות בכלל. 

עמדת פתיחה טובה / עמדת כוח - טרם קיבלנו את האישור העקרוני אנחנו אין אנו נמצאים בעמדת כוח מול הבנק. 
ברגע שהבנק מאשר לנו את ההלוואה, עמדת הכוח עוברת אלינו. 

בלא אישור זה לא נדע מהו גובה ההלוואה שנוכל לקבל ולא נדע באיזה תקציב מינימאלי או מקסימאלי אנו יכולים 
לרכוש את הנכס.

ושוב, כל עוד לא קיבלנו את האישור העקרוני ביד ולא ראינו במה הוא מותנה, לא נחתום על חוזה ההלוואה!

אישור עקרוני אנו מבקשים מהבנק, מסלולים וריביות - דורשים!

מה יופיע באישור העקרוני למשכנתא:
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האישורים בבנקים השונים אינם זהים, כל בנק מנפיק אישור בנוסח שלו. כמובן שרוב הנתונים זהים. 

להלן דוגמא לאישור עקרוני – בנק לאומי:
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להלן דוגמא לאישור עקרוני – בנק פועלים:
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להלן דוגמא לאישור עקרוני – בנק טפחות:
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כידוע, הלוואת המשכנתא ניתנת כנגד שיעבוד נכס קיים או נכס נרכש, המשכנתא יכולה להיות מוגדרת לדיור, כלומר 
רכישת נכס או מגרש בנוסף, לקיחת משכנתא על נכס קיים לטובת רכישת נכס נוסף. והמשכנתא יכולה להיות לכל 

מטרה אחרת. 

הלוואת משכנתא לדיור – הלוואה שניתנת כנגד שעבוד נכס נרכש ו/או נכס קיים כאשר הלוואת המשכנתא מועברת 
ישירות למוכר. אנחנו הלווים לא "נפגשים" עם הכסף. ההלוואה יכולה להיות לטובת רכישת דירה מקבלן, יד שנייה, 

בנייה עצמית, מגרש, מינוף נכס קיים לטובת רכישת נכס להשקעה / מגורים.

משכנתא לכל מטרה – הלוואת משכנתא שניתנת כנגד שעבוד נכס קיים בלבד וכספי ההלוואה מגעים ישירות אלינו 
לחשבון. הלוואה לכל מטרה יכולה עבר שיפוץ, ריהוט הבית, הלוואה לטובת סגירת הלוואות קיימות ועוד. 

המשותף לכל אחד מסוגי ההלוואות שכרגע ציינו היא העובדה שלעולם לא נחתום חוזה רכישה או נתחייב לעסקה 
כזו או אחרת ללא קבלת אישור מהבנק למימון הנדרש. 

ישנם סוגים שונים או שלבים  של אישורים שניתן לקבל מהבנק לטובת הלוואת המשכנתא, לכל שלב רמת חשיבות 
מסוימת :

שלב 1 - אישור עקרוני ללא הצגת מסמכים לבנק

שלב 2 - אישור עקרוני לאחר הצגת מסמכים ולפני חתימה על חוזה רכישה

שלב 3 - אישור עקרוני לאחר הצגת המסמכים לאחר חתימה על חוזה רכישה

שלב 4 - אישור סופי, אישור לאחר חיתום

אישור עקרוני ללא הצגת מסמכים לבנק

אישר זה ניתן להוציא ללא הצגת מסמכים לבנק וניתן כנגד נתונים אותם אנו מציגם לבנק בע"פ. אישור זה נחשב הכי 
פחות אמין מן הסתם. לא הייתי ממליץ על סמך אישור זה לחתום על הסכם רכישה. 

ניתן להוציא אישור עקרוני זה גם דרך המוקדים של הבנקים השונים למשכנתאות וגם באמצעות מערכות הדיגיטל 
של הבנקים.

בשלב זה אין צורך להתנהל ברמת ריביות ומסלולי הלוואה – לא רלוונטי.

 מהו אישור עקרוני למשכנתא וכמה סוגי אישורים כאלו יש?
מתי נכון לנו להוציא אישור עקרוני למשכנתא והמם כל המסמכים הרלוונטיים 

אותם יהיה עלינו להכין לבנק משכנתאות טרם הפגישה בבנק.
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אישור עקרוני לאחר הצגת מסמכים ולפני חתימה על חוזה רכישה

אישור זה נחשב כבר לאמין וניתן על סמך אישור זה ללכת ולחתום חוזה רכישה. הבנק מבחינתו בחן את הקריטריונים 
בכפוף  הפירעון  יכולת  את  בחן  הבנק  כלומר,  נכס.  ושווי  הנדרשת  להלוואה  ביחס  לקוח"  "טיב  ברמת  הרלוונטיים 
לרגולציה והוראות בנק ישראל, בדק בנוסף את מקורות ההון העצמי הנדרשים לעסקה ובדק את נתוני האשראי שלנו 

לאורך השנים.

אישור זה מומלץ להוציא ב 2 – 3 בנקים על מנת שיהיו אלטרנטיבות מיידיות ברמת בחירת בנק למשכנתאות וכמובן 
יכולת לנהל משא ומתן עם הבנקים ברמת המסלולים ומחיר הכסף.

חשוב שנבין שאישור זה אינו מבטיח לחלוטין את כספי המשכנתא. אחרי הכל בשביל לקבל את כספי המשכנתא 
הבנק צריך לשעבד נכס... 

כאן חשוב לי לתת טיפ חשוב ביותר! לאחר קבלת האישור ובבואנו לחתום על חוזה רכישה, חשוב מאוד להוסיף את 
הסעיף הבא בחוזה הרכישה: 

המחלקה  של  בחינה  לאחר  תכנונית,  או  משפטית  מסיבה  המשכנתא  הלוואת  את  לקבל  ניתן  יהיה  ולא  "במידה 
המשפטית של הבנק, ההסכם יבוטל בכפוף לרצון הרוכשים ללא כל קנס".

כמו כן, במידה ויש מגבלה ברמת ההון העצמי או לחילופין יש חשש לבעיה משפטית או תכנונית בנכס, מומלץ לבצע 
שמאות מוקדמת.

גם בשלב זה אין צורך להתנהל, מול הבנק, ברמת ריביות ומסלולי הלוואה – עדיין לא רלוונטי. כמובן שללקוח ניתן 
לבנות תכנית הלוואה ולהציג ריביות מסוימות.

אישור עקרוני לאחר הצגת המסמכים לאחר חתימה על חוזה רכישה

אוקיי, הוצאנו אישור עקרוני, הלכנו וחתמנו חוזה רכישה. לאחר מכן נעביר לבנק את חוזה הרכישה וכל המסמכים 
הרלוונטיים הנוספים שנציין עוד רגע. 

הבנק יעבור על כל הנתונים ובמידה והכל תקין, נגיע לפתיחת תיק משכנתא – הליך החיתום. כלומר, חתימה על 
מסמכי הלוואת המשכנתא והמסמכים הנדרשים לטובת שעבוד הנכס. 

קבלת אישור בשלב זה, יהיה מבחינתנו הכי נכון להתחיל לדרוש את כל נושא התמהיל והריביות הנדרשות.

הבנק מאוד רוצה לסגור עסקה, אנחנו מתקרבים לשחרור הכסף. ריביות נשמרות זמן מוגבל של 24 ימים בלבד ולכן 
זה הזמן הנכון ביותר. אנחנו בעמדת כוח מצוינת מול הבנק. 
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מתי נכון להוציא את האישור העקרוני למשכנתא?

שימו לב! לא נחתום לעולם על חוזה רכישה, לא נתחייב לעולם בחוזה כזה או אחר בו אנו תלויים בהלוואת משכנתא 
ללא קבלת אישור עקרוני שלב 2. 

הבנק לא נותן אישור למשכנתא רק בגלל העובדה שאנחנו משעבדים נכס לבנק לטובת ההלוואה, ישנם קריטריונים 
נוספים לקבלת משכנתא אותם הבנק יבדוק טרם מתן אישור להלוואה ויהיה חייב אסמכתאות להכל )יחס החזר, נתוני 

אשראי, גיל הלווים(. 

אישור עקרוני סוג 1, טלפוני או דיגיטלי מסתמך על נתונים יבשים אותם אנו מציגים לבנק ועל סמך זה לא כדאי 
להתחייב. 

אישור עקרוני למשכנתא סוג 2, לאחר הגשת כל המסמכים הרלוונטיים ואימות המסמכים ע"י הבנק, ניתן יהיה לחתום 
על חוזה הרכישה. 

אישור סופי למשכנתא

אישור לאחר חיתום, כלומר בחינה של תיק המשכנתא ע"י המאשרים הן ברמת הנתונים האישיים והן ברמה המשפטית 
של הבנק וזה לאחר שנחזיר לבנק את כל המסמכים עליהם נדרשנו לחתום או להחתים, התיק יעבור לבחינה סופית 

של המאשרים הרלוונטיים בבנק ואז במידה והכל תקין  כספי המשכנתא יעברו. 

ישנם תיקים ש"נופלים" בביקורת. כלומר, התיק עובר בחינה נוספת ע"י אלו שמפקחים על המאשרים לוודא שלא 
התקבל אישור בכפוף לכל הרגולציה והוראות בנק ישראל. תיק שנופל בביקורת, שלב שחרור הכספים יתעכב בכמה 

ימים נוספים.

מסמכים רלוונטיים לטובת קבלת אישור למשכנתא

את הבקשה להלוואת המשכנתא ניתן כמובן לבצע באופן פרטי ישירות מול הבנקים וניתן )אפילו מומלץ( דרך יועץ 
משכנתאות.

הגשת הבקשה למשכנתא דרך יועץ משכנתאות תצריך מאיתנו למלא טופס "פרופיל לקוח" + לחתום ליועץ על "כתבי 
הסמכה / ייפוי כח" לפי נוסח הבנקים )לכל בנק, כרגע, כתב הסמכה ייחודי(.

שימו לב! ללא כל קשר לסוג העסקה אותה נרצה לבצע )רכישה מקבלן, רכישה יד שנייה, מחזור משכנתא, משכנתא 
ובנוסף, לפי סוג העסקה, ידרשו מסמכים  לכל מטרה, בנייה עצמית(, מסמכי הבסיס נכונים לכל סוגי העסקאות 

נוספים.
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להלן רשימת המסמכים הנדרשים לטובת קבלת אישור עקרוני עד אישור סופי למשכנתא

)לקבלת קישור למסמכים הרלוונטיים של הבנקים השונים - לחץ כאן(

 1. פרופיל לקוח )בהגשה דרך יועץ משכנתאות(

 2. כתב הסמכה / ייפוי כח )בהגשה דרך יועץ משכנתאות( 

 3. צילומי ת.ז + ספח פתוח של כלל הלווים בהלוואה  

 4. הסכמה להוצאת חיווי אשראי 

 5. תדפיסי חשבון בנק, עובר ושב, של כל החשבונות הקיימים פרטי + עוסק מורשה )לפחות 3 חודשים(

 6. עבור כל חשבון עובר ושב יש לצרף דוח פרוט הלוואות וריכוז יתרות  

7. שכירים - תלושי משכורת 3 חודשים אחרונים. וותק של פחות משנה במקום העבודה, יש לצרף תלוש אחרון   
ממקום העבודה הקודם / אישור הכנסות עצמי ל3 שנים אחרונות.     

 8. עצמאי - שומת מס אחרונה שהוגשה והתקבלה ברשויות המס + אישורי הכנסות מרואה חשבון לשנה הנוכחית 
ולשנה שקדמה לה במידה ועדיין לא התקבלה שומת מס. מצ"ב טפסים לרואה חשבון נוסח הבנקים אותם הוא    

צריך למלא לשנת המס הנוכחית ושקדמה לה.    

 9. שכיר בעל חברה 100% בעל מניות - עליו לצרף מסמכים של עצמאי + טופס 106 + תלושי משכורת  

 10. שכיר בעל חברה בשותפות - תלושי משכורת + טופס 106  

 11. במידה וישנם הכנסות נוספות כגון: קצבאות ביטוח לאומי, קצבאות שאירים, פנסיה, מזונות, שכירויות ועוד, יש 
לצרף את האסמכתאות המתאימות     

 12. במידה וישנם נכסים בבעלות יש לצרף נסחי טאבו / אישורי זכויות של כל הנכסים הקיימים

 13. במידה וישנם משכנתאות קיימות על הנכסים הקיימים יש לצרף - דוח יתרות לסילוק משכנתא + דוח התנהלות 
משכנתא שנתיים אחרונות )ניתן להוציא מהאינטרנט בחלק מהבנקים וניתן להתקשר למוקד(   

14. יש לצרף אישורי יתרות לכל ההלוואת החוץ בנקאיות הקיימים )ליסינג, כרטיסי אשראי , מימון ישיר וכו'(  

 מסמכים שיש לצרף לטובת אישור עקרוני לאחר חתימה על חוזה - רכישה יד שנייה
 1. חוזה רכישה מלא וחתום  

 2. נסח טאבו / אישור זכויות כאשר מופיע הערת הזהרה לטובת הרוכשים  

 3. אישור תשלום הון עצמי ששולם במעמד חוזה הרכישה + אישור תשלום נוסף במידה ושולם

4. טופס דיווח לרשויות המס

https://moti.org.il/article/101


40

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 מסמכים שיש לצרף לטובת קבלת אישור עקרוני לאחר חתימה על חוזה - רכישה מקבלן
 1. חוזה רכישה חתום + כל הנספחים  

 2. אישור תשלום הון ששולם במעמד חתימה על חוזה רכישה + אישור תשלום נוסף במידה ושולם )שובר(  

 3. צילום שובר לתשלום של הבנק המלווה 

 4. טופס דיווח לרשויות המס / מש"ח 

 מסמכים שיש לצרף לטובת קבלת אישור עקרוני למחזור משכנתא
 1. דוח יתרות לסילוק משכנתא  

 2. דוח התנהלות משכנתא שנתיים אחרונות  

מסמכים שיש לצרף לטובת קבלת משכתנא לכל מטרה על נכס קיים

 1. יש לצרף הסבר בכתב על מטרת ההלוואה ולצרף אסמכתאות במידה ויש )שיפוץ - הצעה מקבלן / סגירת הלוואות 
- יתרות לסילוק כל אחת מההלוואות בנקאי וחוץ בנקאי וכו'(    

 מסמכים שיש לצרף לטובת קבלת אישור עקרוני לבנייה עצמית

 1. היתרי בנייה   

 2. טופס תכנון בנייה נוסח הבנקים

3. הסכם מול קבלן / מפקח בנייה )לא כל הבנקים דורשים ולא עבור כל עסקה / לקוח( 
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ריביות ומרווחים וקריטריונים שקובעים את הריבית

ריבית - סכום הכסף אותו נשלם מעבר להחזר גובה ההלוואה המקורי. הריבית מתורגמת לעלות ההלוואה שאנחנו 
לווים. את הריבית השנתית אותה נקבל מסמנים באות R גדולה ואת הריבית החודשית נסמן באות r קטנה. 

 ריבית נומינלית:
הריבית השנתית אותה נקבל בבנק נקראת "ריבית נומינלית", ניתן לומר גם "ריבית חוזית" ו"ריבית נקובה". ריבית זו 
הינה ריבית אותה נשלם ללא עלויות ועמלות נלוות להלוואה. כמו כן, ריבית זו נכונה במידה והחישוב הינו חישוב בו 

יתרת הקרן לא פוחתת ולא חישוב תקופתי בו יתרת הקרת תתקצר חודש בחודשו )שפיצר וקרן שווה(. 

הריבית אותה נקבל בבנקים השונים היא תמיד במונחים של ריבית שנתית, לדוגמא: 4% שנתי R. הריבית המחושבת 
בהלוואות המשכנתא היא תמיד ברמה החודשית, כלומר. נחלק את הריבית השנתית ב 12 חודשים ונקבל את הריבית 

החודשית r קטנה.  

 4% / 12 חודשים = 0.33% חודשי

 ריבית אפקטיבית:
הריבית האפקטיבית זו הריבית אותה אנחנו משלמים בפועל על ההלוואה תוך כדי שכלול של מועדי חיוב הריבית 

ותקופות החיוב.  

בהלוואה בו התשלום הינו שנתי או הריבית משולמת חודש בחודשו על 100% מהקרן, הריבית האפקטיבית תהיה 
היחס בין הריבית אותה בפועל לבין גובה ההלוואה לתקופת הזמן הנקובה. 

 דוגמא:
לווה נטל הלוואה של 20,000 ₪ והחזיר לאורך תקופה של שנתיים 21,000 ₪. כלומר, מחיר הכסף עמד על 1,000 

₪. הריבית האפקטיבית אותה שילם:

 ) 1,000 ₪ / 20,000 ₪ ( * 100 = 5% לשנה

במצב של החזר תקופתי )חודש בחודשו( נשלם בפועל ריבית לפי הנוסחה הבאה:

    )n ^ )R  +  1  -

  n – תקופת ההלוואה

מהי ריבית )מחיר הכסף( ומהם הקריטריונים הקובעים את מחיר הכסף
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לדוגמא: 

R – ריבית שנתית 5%

r – ריבית חודשית 0.416%

n – שנה / 12 חודשים

5.12%  =  )1 +  0.416%( ^ 12 – 1

באישור עקרוני אותו הבנק מנפיק, ניתן לראות את הריבית הנקובה ואת הריבית המתואמת בדיוק לפי החישובית 
שציינו כאן.

את החישוב אותו נחשב ללקוחתנו, נבצע לפי הריבית הנקובה תמיד. 

ישנם סוגים רבים של ריביות. לדוגמא: ריבת קבועה לא צמודה, ריבית קבועה צמודה, ריבית משתנה ועוד. במצב בו 
הריבית הינה קבועה ואינה צמודה למדד המחירים לצרכן, ניתן לחשב ולקבל וודאות ברמת עלות ההלוואה, כלומר, 
הריבית על ההלוואה. בכל שאר סוגי הריביות, בגלל שינוי פוטנציאלי בריבית ו/או השפעת מדד המחירים לצרכן 
על קרן ההלוואה )נלמד בהמשך(, ניתן רק לקבל אינדיקציה למחיר הכסף ולא וודאות מוחלטת. במצב בו הריבית 

משתנה ו/או צמודת מדד, אין לנו וודאות לגבי השינוי העתיד לבוא, רק יכולת לשאר וגם זה לא וודאי.

הריבית היא אחד המשתנים שעלינו לבחון על מנת שנוכל לחשב החזר חודשי על הלוואה ועלות כוללת של הלוואה. 
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מחשבון משכנתא
ניתן לחשב החזר חודשי על הלוואה ולקבל אינדיקציה לעלות הלוואה כוללת בעזרת מחשבוני משכנתא. על מנת 

 לקבל אינדיקציה להחזר חודשי על הלוואה ועלות הלוואה, עלינו להזין במחשבון משכנתא את הנתונים הבאים:

 1. גובה הלוואה נדרשת 

 2. תקופת הלוואה

3. ריבית שנתית

מחשבון הלוואות

100,000 ₪גובה הלוואה

5 שניםתקופה בשנים

חודשים 60מספר חודשים

6.00%ריבית שנתית

0.50%ריבית חודשית

1,933 ₪תשלום חודשי

15,997 ₪סה”כ ריבית

1.16יחס החזר

 הזנו את הנתונים הבאים: גובה הלוואה, תקופת הלוואה בשנים, ריבית שנתית וקיבלנו במחשבון את התוצאות הבאות:

 בהמשך חוברת הלימוד, נלמד על לוחות סילוקין )טבלה המפרטת את תשלומי ההלוואה לאורך חיי ההלוואה(
ונבין את חישובי לוחות הסילוקין וסוגי לוחות הסילוקין הקיימים. 

 תקופת הלוואה בחודשים = תקופת הלוואה בשנים * 12 
 ריבית חודשית נקובה =  ריבית שנתית / 12 חודשים

 החזר חודשי )במצב בו הריבית הינה קבועה ואינה צמודת מדד( 
 עלות הלוואה כוללת

יחס החזר – כמה נשלם על כל שקל שלקחנו לאורך תקופת ההלוואה.
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כשאנחנו מגיעים לסניף הבנק ומבקשים הלוואה, יש לה כידוע מחיר – הריבית מגלמת את מחיר ההלוואה אותה נרצה 
לקחת. שוק הריביות תנודתי ויכול להשתנות מדי יום.

 הקריטריון שקובע את מחיר הכסף מחולק לשלושה:

 1. טיב עסקה

 2. טיב לקוח

3. מדיניות הבנק בזמן נתון למתן אשראי

קריטריונים למחיר הכסף – הריבית

קריטריונים למחיר הכסף
מדיניות הבנקיםטיב לקוחטיב עסקה

עלויות גיוסהיסטורית אשראי / נתוני אשראי / חיווי אשראירמת בטחונות להלוואה

יעדיםמקום עבודה + וותק במקום העבודהאחוז מימון

רמת נזילותאובליגו קייםתקופת הלוואה

רמת תחרותיות בזמן נתוןיחס החזר להלוואהמספר לווים בהלוואה

הקצאת הוןהשכלהיחס החזר )הכנסה / החזר הלוואה(

רגולציה 

לרשותכם קישור למערכת ריביות משכנתא עדכניות בכל זמן נתון, פשוט לדעת מה לדרוש מהבנק  – לחץ כאן

הריבית המוצגות לפי מסלול נבחר, תקופה ואחוזי מימון.

טיב עסקה:
ההלוואה  כך  יותר,  גבוהים  יהיו  להלוואה  הביטחונות  שרמת  ככל   – מסחרית  להלוואה  בטחונות  רמת   .1
נכון  יותר  או  לנו  גורמת  זו  בטוחה  נזיל.  חסכון  היא  לבנק  ביותר  הטובה  הבטוחה  לבנק.  יותר  בטוחה  תהיה 
לקחת  בבואנו  שמבחינתנו,  כמובן,  סיכון.  כל  ללא  ריבית  מרוויח  הבנק  עצמנו.  של  ההון  את  לנו  למכור  לבנק, 
הנדרש  הסכום  את  לקחת  תהיה  שלנו  המטרה  משכנתאות(,  לא  מסחרית,  בחטיבה  )הלוואה  מהבנק  הלוואה 

 וללא בטחונות כלל ובתנאי ההלוואה הטובים ביותר עבורנו הן מבחינת המסלול, תקופה וריבית. 

https://moti.org.il/intrests
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הקצאת הון בהלוואת משכנתא עד 45% מימון – 35%  

הקצאת הון בהלוואות משכנתא במימון של 46% - 60% -  50%

הקצאת הון בהלוואות משכנתא במימון של 61% - 75% -  60%

הקצאת הון בהלוואות משכנתא לכל מטרה –  75%

הקצאת הון בהלוואות לקבוצות רכישה – 100%

הקצאת הון בהלוואת משכנתא מעל 5 מיליון שקלים – 100% 

הקצאת הון לתושבי חוץ עם ת.ז ישראלית – שווה ערך לסעיפים 1-6.

 3. תקופת הלוואה – ככל שתקופת ההלוואה תהיה ארוכה יותר כך מחיר הכסף יהיה גבוה יותר והפוך. יש לכך 2 סיבות עיקריות.

עליות גיוס – הבנק מגייס את כספו ועלויות הגיוס בחלקם נגזרות גם מתקופת ההלוואה. 

רמת סיכון – ככל שתקופת ההלוואה ארוכה יותר, רמת הוודאות של הבנק יהיה נמוך יותר והפוך

2. אחוזי מימון בהלוואה – ככל שאחוז המימון בהלוואה נמוך יותר כך הריבית הבסיסית תהיה נמוכה יותר. נתון זה 
מתייחס להלימות ההון של הבנק. הבנק מפריש בטחונות לבנק ישראל ביחס לסוג העסקה ואחוז המימון בהלוואה 
על כל שקל שהבנק מוכר לנו. כך עובד הפיקוח על הבנקים בין היתר. נכון לינואר 2020 הקצאת ההון הינה לפי 

הנתונים המוצגים:

4. מספר לווים בהלוואה -  יש הבדל משמעותי בין לווה יחיד בהלוואה למספר לווים בהלוואה. ברמת ניתוח הסיכון 
והחשיפה, ככל שמספר הלווים יהיה גבוה יותר כך ההלוואה בטוחה יותר לבנק, ישנם יותר מקורות הכנסה עליהם 
הגורם המממן יכול להסתמך ובנוסף רמת האחריות היא לא רק כלפי הבנק היא גם אחד כלפי השני ברמת הלווים 

עצמם. 

 5. יחס החזר הכנסה / החזר הלוואה – ככל שהיחס בין ההכנסה הפנוי להחזר ההלוואה יהיה נמוך יותר, העסקה לבנק 
   תהיה בטוחה יותר ובנוסף תעיד גם על טיב לקוח.   
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דוגמא: הכנסה כוללת – 12,500 ₪ | החזר על הלוואות כוללות 1,700 ₪ 

 יחס החזר להלוואה = הכנסה כוללת / החזר חודשי על הלוואות קיימות
 1,700 / 12,500 = 13.6% 

כל עוד יחס ההחזר הכולל )כולל משכנתא / שכירות לא עולה על 35% מההכנסה, מצבנו יחסית טוב. ככל שיחס 
ההחזר יהיה נמוך יותר, העסקה תהיה טובה יותר לבנק ומעידה גם על יכולת החזר – חלק מהקריטריונים שמגדירים 

את טיב הלקוח.

ללא  לנצל  יכולים  עוד  ואלו  שאנחנו  לנו  בחשבון   הקיים   כל  האשראי   סך   זה   אובליגו    – קיים  אובליגו   .6
גבוה  שהאובליגו  ככל  מהבנק(.  נוסף  אישור  תדרוש  לא  המסגרת  קצה  עד  למינוס  )כניסה  נוסף  אישור 
דברים: שני  יקרו  שלנו  להכנסות  ביחס  מידי  גבוה  לאובליגו  שנגיע  ברגע  תעלה.  הסיכון  רמת   יותר 

לבקש  יתחיל  הבנק   .2 שנבקש.  נוסף  אשראי  על  קיצונית  בצורה  הכסף  מחיר  את  לעלות  יתחיל  הבנק   .1
 ביטחונות או לסרב למתן אשראי נוסף במידה וירגיש שאין לנו יכולת לפרוע התחייבויות נוספות.  

וותק במקום העבודה – אין מה לעשות חברים, מבחינת הבנק, עובדי מדינה, קביעות בעבודה,   + מקום עבודה   .7
של  ובסופו  לבנק.  גדולה  הכי  ודעות  רמת  עם  כלקוחות  מוגדרים  וכו',  צה"ל  גדולות,  הייטק  חברות  עובדי 
יותר.    ומדויק  יותר  קל  שלו  הסיכון  ניתוח  ודעות,  יותר  לבנק  שיש  ככל  ודעות.   – מחפש  שהבנק  מה  זה   דבר 

8. השכלה – מקצועות השוק מחולקים לדרגות ברמת הגופים המממנים: רופאים, עו"ד, כלכלנים, מתכנתים, מקצועות 
 חופשיים ועוד. רמת ההשכלה נותנת לבנק ביטחון ברמת היכולת שלנו להשתלב בשוק העבודה בכל זמן נתון. 

  

9. היסטורית אשראי / נתוני אשראי / חיווי אשראי – היסטורית האשראי שלנו זה הנתון המשמעותי ביותר. ניתוח 
הסיכון, קביעת דירוג האשראי, נקבע ב99% לפי היסטורית נתוני האשראי שלנו. בסופו של דבר, זה לא משנה לבנק 

אם אני אינסטלאטור, שיפוצניק, רופא, עו"ד, שכיר או עצמאי... אם ההתנהלות שלי לא תקינה – בעיה. 

אם לאורך השנים ההתנהלות שלנו הייתה תקינה, עמדנו תמיד בכל ההתחייבויות שלנו כלפי הגורמים המממנים – מצוין.    

ואם אתם שואלים את עצמכם: "מינוס בבנק זה תקין"? אז התשובה היא כן, מבחינת הבנק כמובן. מינוס בחשבון 
העו"ש, כל עוד אנו נמצאים במסגרת המאושרת, הלוואה קיימת עם החזרים תקינים, עמידה במסגרות אשראי, אי 
 החזרה של צ'קים, הוראות קבע, חיובי אשראי ועוד. אם כל אלו משולמים באופן סדיר, מבחינת הבנק הכל תקין. 

טיב לקוח:
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אחר  מממן  גורם  וכל  בנק  תקנים,  שלנו  האשראי  ונתוני  תקינה  שלנו  האשראי  שהיסטורית  במצב 
התחייבויות  בפירעון  עמידה  ברמת  אחרת  לבנק  "נוכיח"  לא  עוד  כל  הלוואות.  מתן  ברמת  אחרינו  "ירדפו" 
בנקאיים.    חוץ  לגופים  גם  הדבר  נכון  נוסף.  ואשראי  הלוואות  לנו  לתת  ישמח  הוא  אשראי,  ונתוני   קיימות 

שימו לב, חשוב מאוד! כמובן, התנהלות תקינה מנקודת מבטו של הבנק לא מעידה על התנהלות תקינה אמיתית 
שלנו ברמת משק הבית. נרחיב על כך בהמשך ונלמד כיצד לנהל תזרים של משק בית בצורה מקצועית ויעילה.  

התנהלות לא תקינה מנקודת מבטו של הבנק זה מצב בו אנו לא עומדים בהתחייבויות שלנו בשותף, צ'קים שחוזרים   
מסיבת אכ"מ )אי כיבוד ממסר(, החזרה של הו"ק )הוראות קבע(, חריגות ממסגרת אשראי ועוד. 

היום יותר מאי פעם לבנקים ולחברות החוץ בנקאיות גישה לנתוני האשראי שלנו דרך דוח נתוני האשראי של בנק   
ישראל.   

מדיניות הבנקים נקבעת ע"י וועדות אשראי ברמה הגלובלית של הבנק ועד לקבלת החלטה של מנהלי סניף ברמת 
מתן אשראי. 

שבזמן  להיות  מאוד  יכול  הבנק.  של  כוללת  רמת  ועד  הסניף  מרמת  מכירות  יעדי  לפי  עובד  בנק   .1
שלהנהלת  להיות  יכול  כזה,  במצב  הכסף,  מכירת  ברמת  הנדרשים  ליעדים  הגיע  מסוים  סניף  נתון 

 הבנק או הסניף תהיה מדיניות להעלות את מחירי הכסף ונכון הדבר גם במצב הפוך. 

"תיק  מכר  לאומי  בנק  לערך   2015 שנת  בסוף  נתון.  זמן  בכל  שלו  לנזילות  בכפוף  כסף  ומוכר  עובד  בנק  נוסף, 
 משכנתאות" בסך של 1.6 מיליארד שקל לחברת ביטוח מנורה. כמו כן, מזרחי טפחות מכר 9,500,000 ₪ למגדל.
 2. עלויות גיוס – בנק קונה כסף ומוכר לנו, ככל שעלויות הגיוס של הבנק גבוהות יותר כך המכירה תהיה בהתאם והפוך.

על  הפיקוח  מחלת  את  יש  ישראל,  במדינת  הראשי  הבנק  ישראל,  לבנק   – הון  והלימות  רגולציה   .3
ועוד.  אתיקה  ריביות,  אשראי,  מדיניות  ברמת  הבנקאית  הפעילות  את  ומפקח  מסדיר  שהוא  הבנקים 

 רגולציה היא שם כולל להסדרה של פעילות מדינית הכפופה לחוקים, תקנות וכללים מסוימים.  

אחד ההוראות של בנק ישראל לבנקים המקומיים – הלימות הון / הקצאת הון. כלומר, כל שקל שהבנק מוכר לנו 
חייב בפיקדון לבנק ישראל. הוראה זו יוצרת שני מצבים: אחד -  שמירה על יציבות פיננסית של הבנק. 2. השפעה 

על מחיר הכסף.

מדיניות הבנקים
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מערכת מאגר נתוני אשראי, קרדיט דאטה,  מפוקחת ומנוהלת ע"י בנק ישראל, הבנק המרכזי של מדינת ישראל. גרסה 
מעולה למערכת נתוני האשראי האמריקאי – "קרדיט סקור".

מערכת מאגר נתוני האשראי הישראלית החלה פעילות מאפריל 2019 לאחר חקיקת החוק בשנת 2016. מאז המערכת 
אוספת מידע פיננסי מהשנים עברו )פירוט בהמשך(, על מנת שיהיה קל יותר לנתח את הסיכון לצורך מתן אשראי 

ללווים ולהגביר את התחרות במתן האשראי ללקוח. 

המערכת מאגדת בתוכה את כל ההלוואות הקיימות, אשראי, בטחונות קיימים )דירה, רכב, פקדונות(, התנהלות לאורך 
השנים )צ'קים, תביעות וכו'(.

למערכת נתוני האשראי , כבר עכשיו, השפעה עצומה על קבלת ההחלטות של נותני האשראי )בנקים וגופים חוץ 
בנקאיים(, כדאי מאוד שנכיר מקרוב.

באו נעשה רגע סדר... יש מאגר נתוני אשראי ויש חיווי אשראי, מה זה אומר?

)הלוואות,  האשראי  נתוני  כל  את  וכוללת  ישראל  בנק  ע"י  מנוהלת  אשר  מערכת   - אשראי  נתוני  מאגר  מערכת 
התנהלות, ביטחונות וכו( של אזרחי המדינה.

חיווי אשראי - ציון, אינדיקציה, חוות דעת אותה אנו מקבלים בכפוף למאגר נתוני האשראי. הצויון הינו בין 599 - 
1000 ככל שהציון גבוה יותר רמת הסיכון תהיה נמוכה יותר.

מה כולל מאגר נתוני האשראי שלנו?

מערכת מאגר נתוני אשראי הינה מערכת אשר אוספת נתוני אשראי משנים עברו מגופים פיננסים רבים כגון בנקים 
)כל הבנקים(, חברות ביטוח, הוצל"פ, BDI, רשויות וגופים ציבוריים ועוד. ניתן להנפיק את הדוח לתקופה של 3 - 10 

שנים.

מערכת נתוני אשראי / חיווי אשראי
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המערכת מפרטת בתוכה את הנתונים הבאים:

 פרטי לקוח – מספר ת.ז, ארץ הוצאת דרכון.

 תאריך תחילת איסוף הנתונים – מתי החלה המערכת באיסוף נתוני האשראי.

 פרוט מידע על חשבונות עובר ושב עבור כל חשבון קיים – מסגרות אשראי

 מידע על הלוואות קיימות – יתרות הלוואות קיימות בכל אחד מהבנקים, ריביות, תקופה לסיום ומוסר תשלומים.

מידע על מסגרות עוש ומסגרות בכרטיסי אשראי – מידע מפורט על מסגרות קיימות, מנוצלות ואילו שעדיין לא 
 נוצלו.

 מידע מגופים ציבוריים ורשויות )הוצל"פ(

מידע על ממסרים )צ'קים( שלא כובדו אכ"מ )אי כיבוד ממסר( – פרוט מדויק על מספר הצ'קים שמסרנו לאורך 
 השנים ובכל חודש נתון ומוסר התשלומים שלהם. כלומר, אם חזר צ'ק, הדבר יופיע בדוח.

 מידע על החזרי הו"ק )הוראות קבע( 

 משכנתאות קיימות – פרוט המשכנתאות הקיימות, מסלולים, יתרות לסילוק, גובה ההלוואה במקור

ועוד...

רק על מנת שנקבל מעט פרופורציות, עד לרגע בו היה ניתן לקבל את דוח מאגר נתוני האשראי, המידע עלינו היה 
יחסית מצומצם, מלבד מצבים בו היינו נמצאים במצב של הגבלה )10 צ'קים שחזרו בטווח זמן של שנה(, מצב של 
פשיטת רגל, איחוד תיקים בהוצל"פ או תביעות חוב מגופים ציבוריים, לא היה ניתן לדעת עלינו כמעט כלום. היינו 
יכולים להיות "פתוחים" באשראי בבנקים אחרים או גופים חוץ בנקאיים והיה ניתן שלא לדעת שאלו קיימים במצבים 

מסוימים. 

מהרגע שמערכת נתוני האשראי נכנסה לתמונה, גם צ'ק בודד שחזר לנו, גם לפני שנה וחצי, יופיע בדוח. כל הלוואה 
לבנק כזה או אחר תופיע בדוח ומוסר התשלומים של כל הלוואה. כלומר, המערכת נותנת לגופים המלווים יכולת 

לנתח את הסיכון עלינו בצורה הרבה יותר מעמיקה. 

דירוג האשראי שלנו נגזר מנתונים המופיעים בדוח נתוני האשראי. כמובן, ככל שמוסר התשלומים שלנו ורמת הנכסים 
שבבעלותנו גבוה יותר, כך דירוג האשראי יהיה טוב יותר והפוך. דירוג האשראי מגדיר לגוף המלווה את היכולת שלנו 

לפרוע חוב קיים וחוב נוסף.



50

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

לפי חוק נתוני האשראי המערכת הוקמה בעיקר במטרה ליצור תחרות גדולה יותר בשוק מתן ההלוואות ושתהיה 
נגישות גדולה יותר לנתוני אשראי של לווים. 

בפועל במערכת הוקמה על מנת למזעור הסיכון במתן הלוואות בעיקר לגופים שעד היום לא היה גישה לנתוני אשראי 
כמו הבנקים הגדולים – פועלים ולאומי.

מתי התחילו לאסוף את נתוני האשראי שלנו וכיצד הנתונים נכנסים לדוח? 

נתוני האשראי שלנו נאספו משנת 2016, אמצע 2016 לערך. אך לא כל המידע הקיים בדוח נכנס באותה השנה. 

ניתן לראות לפי התאריכים שיש יתרון לא מבוטל לאותם אזרחים שהיה להם נתוני אשראי שלילי לפני מאי 2016, 
כלומר לפני שהנתונים החלו להאסף ע"י בנק ישראל.

פשיטת רגל שהסתיימה לפני 2016, כלומר, התקבל הפטר חלוט, לא יראה בדוח נתוני האשראי. כמו כן, הגבלות בגין 
צ'קים חוזרים לא יראו בדוח נתוני האשראי.

האם כל פיגור בתשלום מופיע ישר במערכת? התשובה היא לא. במידה ויחזור לנו צ'ק מסיבת אכ"מ )אי כיבוד ממסר( 
הדבר יראה בדוח בכל מצב. החזר צ'ק מסיבת אכ"מ נחשב לחמור מאוד בעיני המערכת הבנקאית ונותני אשראי. אחרי 

הכל מדובר בשטר חוב שאין עליו כיסוי.

מלבד צ'קים, דרישת חוב שלא שולמה בתקופת זמן של עד 30 יום והסכום עולה על כמה מאות שקלים )200-300 
ש"ח( וללווה נמסרה הודעת תשלום ולא טופל בטווח הזמן של ה 30 יום, תנתן הוראה למערכת מאגר נתוני אשראי 

וחוב זה ירשם.   

גישה לדוח נתוני האשראי

את הדוח ניתן להוציא עלינו רק לאחר הסכמה שלנו להנפקת הדוח. לא יהיה ניתן להוציא עבורנו דוח ללא הסכמתנו. 
כמו כן, לא יהיה ניתן להציג את הדוח במערכת נתוני האשראי ללא הסכמתנו. 

בפנייה לבנק ישראל, אנחנו יכולים לבקש שהמידע הפיננסי עלינו לא ייאסף.  ניתן להנפיק את הדוח בקישור הבא: 
לחצו כאן

 נתוני אשראי מבנקים וחברות כרטיסי אשראי החלו להאסף באמצע שנת 2016.

 גופים חוץ בנקאיים )מימון ישיר, כלל וכו'( המידע החל להאסף באפריל 2019.

תיקי הוצל"פ, הגבלות בגין החזרי צ'קים, תביעות חוב - אמצע 2018 לערך.

https://www.moti.org.il/article/96
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האם כל אחד יכול להזמין עלינו דו"ח אשראי?

לא. לא כל אחד יכול להזמין את הדוח. אם גוף מסוים רוצה לתת לנו הלוואה )או התחייבויות ארוכת טווח, כמו ליסינג 
לרכב וכו'( הוא צריך לבקש את הסכמתנו לגשת למידע ורק אם נאשר לו הוא יפנה למאגר ויקבל את הדו"ח עלינו.

אנחנו כמובן יכולים לסרב אבל אז אני מניח שזה ידליק אצלם נורה אדומה ושהם לא ייתנו לנו את ההלוואה או שלא 
ירצו להיכנס איתנו לעסקה ארוכה ולכן גם זה לא ממש מומלץ.

כיצד ניתן להוציא דוח נתוני אשראי? 

ניתן להרשם ולהוציא דוח נתוני אשראי ישירות דרך אתר "קרדיט דאטה". הדוח הראשון הינו חינמי ולאחר מכן ישנה 
עלות של 31 ש"ח בעבור כל דוח נוסף באותה השנה. הדוח יגיע אלינו למייל תוף דקות ספורות בדרך כלל. ניתן לבקש 

לקבל את הדו"ח גם בדואר, העלות תהיה 41 ש"ח. 

כמה יעילה מערכת נתוני האשראי לנו – הלווים?

ישראל.  אזרחי  של  הפיננסי  מצבם  על  אמיתית  כמעט  אינדיקציה  ונותנת  מאוד  מפורטת  מאוד,  יעילה  המערכת 
אזרחים עם נתוני אשראי שליליים, אפילו בעבר הרחוק, סביר להניח שהמערכת לא תעשה איתם חייל ותקשה אפילו 
יותר על קבלת אשראי וגם אם ינתן אישור, סביר להניח שמחיר הכסף יהיה גבוה יותר. יחד עם זאת, אם בשלוש 

השנים האחרונות התנהלנו תקין, המערכת בהחלט עושה "תיקון" עם אותם אזרחים.  

ומוסר תשלומים תקין, כאלו שלאורך השנים עמדו בכל  נקיים  נתוני אשראי  במצב הפוך, הלקוחות ה"טובים" עם 
ההתחייבויות שלהם, ייהנו יותר מבעבר מתנאי הלוואה טובים יותר. 

הלווים  טיב  על  רחבה  יחסית  שקיפות  נותנת  אשר  מבורכת,  מערכת  הינה  אשראי  נתוני  מערכת  דבר  של  בסופו 
ומאפשרת לנתח את הסיכון בצורה יעילה יותר. 

חשוב מאוד! אם הוצאנו עבורנו דוח נתוני אשראי ובדוח נתוני אשראי שגויים, ניתן לפנות דרך בנק ישראל במטרה 
להסיר את הנתון השגוי. 

לדוגמא: נתקלתי במצב שבו הונפק דוח נתוני אשראי ללווה לתקופה של 3 שנים, בדוח הופיעו תביעות חוב משנים 
עבורו וזאת לאחר שקיבל הפטר )צו בית משפט להסרת הגבלות של פשיטת רגל והוראה לביטול כל החובות( לפני 

4 שנים. כלומר, אם אזרח קיבל בשנת 2015 הפטר, לא יכול להיות שיופיעו חבויות או תביעות משנים שלפני.
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דוח נתוני אשראי לדוגמא:
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הבנקים בעולם כולו וכמובן גם בישראל, "מוכרים" לנו כסף שחלקו מהון עצמי של הבנק וחלקו האחר מהלוואות 
ופקדונות של לקוחותיו.

הלימות הון נקראת גם יחס הלימות הון והוא מונח בנקאי אשר מתייחס להון הכולל של הבנק ומתוך כל ההון הכולל 
של הבנק כמה באחוזים זה הון עצמי של הבנק וכמה הון  דרך גיוס בהלוואות ממקורות שונים ופקדונות של לקוחותיו.

הקצאת בהלוואות במשכנתא

הקצאת הון בהלוואות משכנתא מוגדרות ע"י בנק ישראל לבנקים המקומיים את רמת הביטחונות הנזילים שהבנק 
צריך להפריש עבור כל שקל שהוא מלווה בהלוואת המשכנתא. נכון להיום, הבנק מפריש בטחונות )מקצה הון( עבור 

כל שקל שהוא מלווה בהלוואות המשכנתא באופן הבא:

הלימות הון / הקצאת הון

 הקצאת הון בהלוואת משכנתא עד 45% מימון – 35%  

 הקצאת הון בהלוואות משכנתא במימון של 46% - 60% -  50%

 הקצאת הון בהלוואות משכנתא במימון של 61% - 75% -  60%

 הקצאת הון בהלוואות משכנתא לכל מטרה –  75%

 הקצאת הון בהלוואות לקבוצות רכישה – 100%

 הקצאת הון בהלוואת משכנתא מעל 5 מיליון שקלים – 100% 

הקצאת הון לתושבי חוץ עם ת.ז ישראלית – שווה ערך לסעיפים 1-6.

לדוגמא, הקצאת הון בהלוואת משכנתא של 650,000 ₪ כאשר שווי נכס לבטוחה בבנק הינו 1,000,000 ₪, הרי שמדובר 
ב  65% מימון ולכן הקצאת ההון תהיה 60%. )שווי נכס לבטוחה - לפי הערכת שמאי או חוזה, הנמוך מבין השניים(. 

הקצאת ההון של הבנקים בהלוואות המשכנתא זה אחד הגורמים המשפיעים ביותר על מחיר הכסף – הריבית אותה 
נקבל על ההלוואה. 

כלומר, אדם שלוקח משכנתא ב 45% מימון ומטה, ברמת הפוטנציאל הריבית אותה יקבל תהיה נמוכה יותר מלווה אחר 
שייקח משכנתא באחוז מימון של 55% לדוגמא.

לבנקים  הגורם  דבר  המצוינות,  המדרגות  לפי  עולה  ההון  הקצאת  גם  כך  עולה  המימון  ואחוז  שככל  לראות  ניתן 
בבנקים  לקבל  שניתן  המשכנתא  לריביות  אינדיקציה  לקבל  ניתן  יותר.  יקר  באופן  הכסף  את  לתמחר  למשכנתאות 

השונים ביחס לאחוז המימון בטבלת ריביות המשכנתא בפורטל המשכנתאות.

נתוני הקצאת ההון המוצגים נכונים מאפריל 2019. לפני הקצאת ההון באחוזי מימון של 75%-61% הייתה גבוה יותר 
)הקצאת הון 75%(. ולכן יש )נכון להיום( הקלה במחיר הכסף בהלוואות במימון גבוהה ביחס לשנים האחרונות. 
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מרווח מהריבית זה תוספת או הפחתה אותו הבנק נותן לנו על ריבית הבסיס במסלולי ההלוואה השונים ובחישוב כללי 
נקבל את הריבית אותה נשלם בפועל. המרווח נקבע ביחס לסוג העסקה וטיב לקוח.

לדוגמא: 

אם ריבית הבסיס שלנו היא 2%  והבנק נתן לנו מרווח של 1%, הריבית אותה נשלם בפועל תהיה 3%.

המרווח יכול להיות חיובי ושלילי. כלומר, הבנק יכול לתת לנו את המרווח כתוספת או הפחתה בריבית. 

כמובן שככל והמרווח יהיה נמוך יותר, כך הריבית אותה נשלם בפועל תהיה נמוכה יותר. 

את המרווח ניתן לראות בעיקר בריביות המשתנות. 

כל ריבית משתה מורכבת מעוגן מסוים אשר קובע את הריבית נכון להיום והוא גם המנגנון שיקבע את השינוי בריבית 
בנקודת השינוי בריבית. ולכל עוגן הבנק מוסיף או מפחית ממנו אחוז מסוים בריבית.

המרווח מריבית הבסיס נקבעת בעיקר מאחוז המימון של ההלוואה ביחס לשווי הבטוחה  וטיב לקוח.  

לפני שינתן דוגמא מספרית, הנה לכם כמה נקודות חשובות:

מרווחים מהריבית

1. המרווח מריבית הפריים בהלוואות משכנתא לדיור תהיה שלילית. כלומר, אם ריבית הפריים נכון להיום 1.75%, 
הריבית בפועל תהיה נמוכה יותר.

2. משכנתא בריבית משתנה צמודת מדד, כאשר העוגן הוא ממוצע ריביות משכנתא, גם כאן כמו במסלול הפריים, 
המרווח יהיה במינוס, כלומר, הריבית אותה נשלם בפועל תהיה נמוכה מהממוצע. 

3. ריביות משכנתא הניתנות על בסיס אג”ח, המרווח יהיה חיובי. כלומר הריבית אותה נשלם תהיה גבוה מהתשואה 
על האג”ח. 

המרווח בשונה מריבית הבסיס יישאר קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה. כלומר, הריבית המשתנה יכולה לעלות או 
לרדת בכל נקודת שינוי בריבית, את התוספת או ההפחתה מהבסיס יישאר קבוע.

ריבית נקובהמרווח מריבית הבסיסריבית בסיסריבית בסיססוג העסקה

0.5%1.25%-1.75%פרייםדיור

0.55%2.8%3.35%משתנה כל 5 - אג”חדיור

1.75%2.5%4.25%פרייםכל מטרה
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דוגמא לאישור עקרוני של הבנקים
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לוח סילוקין - טבלה המייצגת את כל שלבי החזר ההלוואה ומציגה נתוני ההלוואה בכל זמן נתון. כדי לחשב את 
ההחזרים החודשיים עלינו להביא בחשבון את הפרמטרים האלה: גובה הלוואה 

 סוג הלוואה 

 ריבית על הלוואה 

 תקופת הלוואה 

פרמטרים אלה נקבעים בין הלקוח ובין הגוף המלווה את הכסף לפני החתימה על הסכם ההלוואה. הנתונים מוזנים 
בטבלה ולוח הסילוקין מחושב. 

לוחות סילוקין

חשוב שנבין כי צורות החזר ההלוואה הן לא סוגי הלוואה, אלא הדרך בו אנו בוחרים לשלם בעבור ההלוואה. סוג 
הלוואה, לעומת זאת, פירושו איזו הלוואה לקחנו, למשל: פריים, הלוואה צמודה מדד, משתנות, מט"ח ועוד.. 

ישנם ארבעה סוגים עיקריים להחזר הלוואה:

 הלוואת בלון.

 הלוואת גריס.

 שפיצר.

 קרן שווה/רגיל.
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והן מבחינת הריבית וההצמדה למדד.  ישולם בתום תקופת ההלוואה, הן מבחינת הקרן  זו החזר ההלוואה  בשיטה 
כלומר, לאורך תקופת ההלוואה לא נשלם בכלל. הלוואה זו הינה היקרה ביותר מבין כל ההלוואות הקיימות בשוק. 
הריבית על ההלוואה היא ריבית חודשית המשולמת הן על יתרת הקרן והן על הריבית אשר הצטברה בחודש הקודם 

ואם ההלוואה צמודת מדד. מצב זה יוצר תשלומי ריבית אשר נקראים:   "ריבית דריבית". 

הלוואה זו ניתנת עד שנתיים בלבד ובעבור ביטחונות. במצבים מסוימים ניתן לקבל אישורים "מיוחדים" בעבור הלוואה 
מסוג זה לתקופה ארוכה יותר, אם אנחנו בעלי אמצעיים כלכליים מתאימים.

דוגמה לנתוני הלוואה:

 1. גובה ההלוואה 1,000 ₪.

 2. תקופת ההלוואה שנה = 12 חודשים.

 3. ריבית שנתית 12% = 1% ריבית חודשית.

4. הלוואת בלון.

צורת החזר הלוואה מסוג - "בלון"

על-פי השרטוט ניתן לראות כי ביום קבלת ההלוואה נקבל את סכום ההלוואה הכתוב בחוזה ההלוואה. לאחר שקיבלנו 
את ההלוואה, ידוע לנו שהריבית שנשלם בכל חודש היא 1%. כעת נחשב מהי הריבית הכוללת על קבלת ההלוואה.

חישוב הריבית על ההלוואה נעשה בכל חודש וחודש. הריבית שנשלם בחודש הבא תשולם על הקרן ועוד הריבית 
שהצטברה בחודש הקודם. חשוב שנדע שהריבית תהיה תמיד על היתרה לתשלום בעבור ההלוואה.
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נציב את הנתונים בנוסחה ונקבל:

1,000)1+0.01(=1010

לאחר החודש הראשון נהיה חייבים לבנק 1,010 ₪. סכום זה הופך ליתרת הקרן הנוכחית.

נחשב כעת את סכום הכסף המצטבר בסיום החודש השני. הריבית תחושב על היתרה הקודמת על-סך 1,010 ₪. לכן 
הסכום המצטבר בחודש השני הוא:

1,010)1+0.01(=1,020.1 
כעת היתרה תעמוד על 1,020.1 ₪.

על-פי נוסחה זו נדע כמה כסף עלינו לשלם בכל תקופה ותקופה וכמה נשלם בתום תקופת ההלוואה, הן על חשבון 
הקרן והן על חשבון הריבית.

כשהריבית על ההלוואה קבועה וללא שינויים, ניתן לחשב את יתרת ההחזר בכל תקופה ותקופה על-פי הנוסחה הזו:

A- גובה ההלוואה.
r- ריבית חודשית.

n- תקופת ההלוואה בחודשים.
a-  יתרת הסכום הן על חשבון הקרן, הן על חשבון ההלוואה בתום תקופה מסוימת.

כעת ננסה להבין את צורת החישוב של ההלוואה:

הריבית המחושבת בכל חודש היא 1%, וידוע לנו שיתרת הקרן בחודש הראשון היא 1,000 ₪. כאמור חישוב הריבית 
בחודש הראשון יהיה תמיד על סכום ההלוואה שהיא יתרת הקרן הנוכחית. לכן חישוב הריבית יהיה על 1,000 ₪.

היתרה לתשלום לאחר חודש אחד:

 A- יתרת הקרן הנוכחית.

 r- ריבית חודשית.

a- יתרת הקרן החדשה.)קרן + ריבית מצטברת(,

נציג את הנוסחה לחישוב יתרת הקרן החדשה: 
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בתום תקופת ההלוואה עלינו לשלם לבנק 1,126.8. סכום זה ניתן לחלק לשניים. כך נדע כמה כסף שילמנו בעבור 
ההלוואה:

הקרן, קרי גובה ההלוואה 1,000 ₪. ההפרש בין סך-כול ההחזר בתום התקופה פחות קרן ההלוואה יהיה:

1,126.8-1,000=126.8 
הריבית שעלינו לשלם בעבור ההלוואה היא: 126.8 ₪.

יתרונות צורת החזר הלוואה מסוג "בלון":

אם נרצה לדעת את יתרת ההחזר על חשבון ההלוואה בחלוף שישה חודשים, נציב במקום ה-n את הספרה 6, במקום 
A )גובה ההלוואה( - 1000, ובמקום r )הריבית המחושבת(1-. 

אם נרצה לחשב את יתרת ההחזר בתום תקופת ההלוואה )בתום 12 חודשים(, נציב במקום ה-n את הספרה 12. 

תזרים – אדם אשר מעוניין לבצע עסקה במימון ולא מעוניין שהמימון יפגע לו בתזרים החודש, הלוואת בלון היא 
הפתרון )כמובן שנציג גם אלטרנטיבות אחרות(.

ניתן לפרוע הלוואה זו בכל זמן נתון.

חסרונות צורת החזר הלוואה מסוג "בלון":

 הלוואה יקרה מכל סוג אחר של הלוואה.

 הריבית המצטברת מדי חודש בחודש היא גם על הקרן וגם על הריבית.

 ברוב המקרים הלוואה זו מחייבת ביטחונות / ערבויות.

בתום תקופת ההלוואה משלמים את כל ההחזר.

לסיכום, הלוואת "בלון" היא ההלוואה היקרה ביותר מכל ההלוואות האחרות. לכן בהלוואה מסוג זה רצוי להשתמש 
מתכנן  כשמשקיע  כלשהי.  תשואה  הנכס  יניב  שבעתיד  ויודע  מסוים  בנכס  למשל,  משקיע,  אדם  שבהם  במצבים 
אסטרטגיה שתמקסם את רווחיו, הוא מעדיף לא לשלם כלל על ההלוואה בתקופה מסוימת, משום שהוא מאמין 
שהתשואה בעבור ההשקעה תכסה הן את קרן ההלוואה והן את הריבית המצטברת. כך יישאר למשקיע רווח אותו 

ציפה לקבל.

הלוואת "בלון" ניתנת בדרך כלל ללקוחות שבידם ביטחונות, או ללקוחות שבעבר כבר לקחו הלוואה מסוג זה ומבינים 
מהי משמעות ההלוואה. הבנק מבחינתו מאמין שלקוחות אלה הם לקוחות אמינים בעלי כושר החזר גבוה ויציב.
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דוגמא נוספת:

הלוואת בלון )תשלום סוף תקופה( 
  ₪ 200,000.00גובה הלוואה

  2תקופה בשנים

  24מספר חודשים

  4%ריבית שנתית

  0.333%ריבית חודשית

לוח סילוקין

החזר קרןיתרת קרן
החזר 
ריבית

החזר חודשי

1200,000---

2200,667---

3201,336---

4202,007---

5202,680-+--

6203,356---

7204,033---

8204,714---

9205,396---

10206,081---

11206,768---

12207,457---

13208,148---

14208,842---

15209,538---

16210,237---

17210,938---

18211,641---

19212,346---

20213,054---

21213,764---

22214,477---

23215,192---

24215,909215,909-215,909
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בהלוואה מסוג זה תשלומי הריבית נעשים מדי חודש בחודש, ואילו תשלום הקרן רק בתום תקופת ההלוואה.

המילה "גרייס" פירושה חסד. אנחנו נהנים מהחזרים חודשיים קטנים המכילים רק את תשלום הריבית החודשית על 
גובה ההלוואה. צורת החזר "גרייס" היא הלוואה יקרה באופן יחסי משאר צורות ההלוואה האחרות חוץ מהלוואת 

"בלון". בניגוד לצורת החזר הלוואה מסוג "בלון", צורת ההחזר "גרייס" שימושית יותר, נפוצה יותר ומשתלמת יותר. 

ישנם 2 סוגים עיקריים להלוואה זו:

 1. גריס חלקי – בתום תקופת הגריס נשלם את הקרן בתשלומי קרן וריבית לתקופה מוגדרת מראש.

2. גריס מלא – בתום תקופת הגריס נשלם את הקרן בתשלום אחד 

צורת חישוב בהלוואת גרייס

מבחינה פסיכולוגית יעדיפו הבנקים לתת הלוואת "גרייס" מ"בלון". זאת בגלל רמות הסיכון הגבוהות של ההלוואה 
האחרונה. נוסף על כך כשאדם יבקש הלוואה מסוג "בלון", לא ישלול זאת הבנק מפני שהוא עשוי להרוויח כסף רב, 

אך ירצה להכיר את זהות האדם וידרוש ביטחונות ו/או ערבויות בגובה ההלוואה. 

 דוגמה לנתוני הלוואה מסוג גרייס:

 גובה ההלוואה 1,000 ₪.

 תקופת ההלוואה שנה אחת = 12 חודשים.

 ריבית שנתית 12% = 1% בכל חודש.

נשרטט תחילה את ההלוואה על ציר הזמן:

+1,000
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ולכן אין  וחודש,  קיבלנו מהבנק הלוואה על-סך 1,000 ₪. בהלוואת גרייס אנחנו משלמים את הריבית בכל חודש 
"ריבית דריבית". הריבית מחושבת בכל פעם מחדש על הקרן. למעשה תשלום הריבית מונעת מהקרן לגדול. היות 

שהקרן אינה עולה לאורך כל התקופה, יהיה תשלום הריבית החודשי זהה.

הריבית לאורך תקופת ההלוואה היא:

הריבית בכל חודש היא 10 ₪.

בתום תקופת ההלוואה נשלם רק את הקרן ואת תשלום הריבית האחרון.

ידוע לנו שתקופת ההלוואה היא 12 חודשים, ולכן סך-כול הריבית שנשלם בתקופת ההלוואה היא: 

"מחיר הכסף" שנשלם על ההלוואה הוא: 120 ₪.

יתרונות צורת החזר הלוואה מסוג "גרייס":

 תשלום חודשי נמוך לאורך תקופת ההלוואה.

 החזר קרן בתום ההלוואה.

 הלוואה טובה מבחינה אסטרטגית במצבים מסוימים.

 ניתן לפרוע את ההלוואה בכל זמן נתון.

 חסרונות צורות החזר ההלוואה מסוג "גרייס":

 הלוואה יקרה יחסית.

 בתום התקופה עלינו לשלם את כל קרן.

 ברוב המקרים הלוואה זו מחייבת ביטחונות ו/או ערבויות.
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דוגמא נוספת:

תשלום ריבית בלבד )גרייס מלא (

  900,000 ₪גובה הלוואה

  1תקופה בשנים

  12מספר חודשים

  4%ריבית שנתית

  0.333%ריבית חודשית

לוח סילוקין

החזר חודשיהחזר ריביתהחזר קרןיתרת קרן

1₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

2₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

3₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

4₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

5₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

6₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

7₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

8₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

9₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

10₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

11₪ 900,000 ₪ 3,000₪ 3,000

12900,000 ₪900,000 ₪₪ 3,000₪ 903,000
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לוח סילוקין - טבלה המייצגת את כל שלבי החזר ההלוואה החודשיים בתקופת ההלוואה. כדי לחשב את ההחזרים 
החודשיים עלינו להביא בחשבון את הפרמטרים האלה:

 גובה הלוואה.

 סוג הלוואה.

 לוח סילוקין מסוג שפיצר/לוח סילוקין רגיל.

 ריבית על הלוואה.

 תקופת הלוואה.

פרמטרים אלה נקבעים בין הלקוח ובין הגוף המלווה את הכסף לפני החתימה על הסכם ההלוואה.

לאחר החתימה, הנתונים מוזנים בטבלה ולוח הסילוקין מחושב.

 יש שני סוגים של לוחות סילוקין:

 1. לוח סילוקין רגיל.

2. לוח סילוקין מסוג שפיצר.

לוחות הסילוקין הם הנפוצים ביותר להחזר תשלום ההלוואה. בהלוואה מסוג זה נתחיל לשלם מיד בעבור ההלוואה 
הן על חשבון הקרן והן על חשבון הריבית. בחירת לוח סילוקין חשובה מאוד בתכנון קבלת ההלוואה שיכול להשפיע 

על עתיד ההלוואה.

לכל לוח סילוקין מאפיינים שונים ויתרונות וחסרונות משלו. הבחירה באיזה לוח סילוקין להשתמש להחזר ההלוואה 
היא אינדיווידואלית. עלינו לשאול את השאלות "מה מתאים לי יותר היום"? ו"מה ישרת אותי טוב יותר בעתיד"? וזאת 

על-פי תכנית אסטרטגית מוכנה מראש.

ולוח.  לוח  כל  ולהבין את מאפייניו של  ביותר, עלינו להכיר  לוח הסילוקין המתאים  ולתכנן את  כדי שנוכל לבחור 
המאפיינים של לוחות סילוקין הם מאפיינים קבועים ללא קשר לנתוני ההלוואה. 

כשאנחנו בוחרים באיזה לוח סילוקין לשלם את ההלוואה, עלינו לשאול מספר שאלות: האם נרצה לפרוע את ההלוואה 
בשלב זה או אחר? האם נרצה בעתיד להגדיל את סכום ההלוואה? האם נרצה לשנות בהמשך את סוג ההלוואה?

לוחות סילוקין – קרן שווה / שפיצר
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ניתן לראות שלוח הסילוקין בנוי מחמישה פרמטרים:

1. חודש החזר ההלוואה – את ההלוואה נחזיר במספר שנים. אולם כל תשלום בעבור ההלוואה מחושב על-פי מספר 
החודשים. לכן טבלת לוח סילוקין מחושבת בכל חודש. בצורת החזר זו ניתן לראות מה הם השינויים המתחוללים 

בהלוואה וכמה זמן נשאר עד לתום תקופת ההלוואה.

2. יתרת קרן - ככל שתקופת ההלוואה קצרה יותר, כך יתרת הקרן תהיה קטנה יותר ביחס להחזר החודשי על חשבון 
הקרן.

3. החזר על חשבון הקרן - החזר על חשבון הקרן הוא החזר תשלומים המפחית את יתרת הקרן הנוכחית ויוצר יתרת 
קרן חדשה.

4. החזר על חשבון הריבית - החזר על חשבון הריבית היא הריבית על יתרת הקרן הנוכחית חודש בחודש.

5. סך-כול החזר חודשי - ההחזר החודשי שווה להחזר החודשי של הקרן, נוסף על ההחזר החודשי של הריבית באותה 
תקופה.

*יש לשים לב להבדל בין יתרת הקרן ובין ההחזר החודשי על חשבון הקרן. יתרת הקרן הנוכחית היא תמיד יתרת הקרן 
של התקופה הקודמת פחות ההחזר החודשי על חשבון הקרן של התקופה הקודמת.
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לוח סילוקין רגיל / קרן שווה הוא לוח סילוקין הבנוי על בסיס של החזרי קרן שווים בתקופת ההלוואה. ככל שהזמן 
חולף החזרי הריבית הולכים ְוְקֵטִּנים. חישוב הריבית הנוכחית בלוח סילוקין זה נעשה על יתרת הקרן האחרונה של 
אותה תקופה. יתרת הקרן ְקֵטָּנה יותר ויותר בכל חודש שחולף ביחס שווה וזאת עקב החזרי הקרן השווים בתקופת 

ההלוואה. לכן ככל שזמן ההלוואה חולף וההחזרים החודשיים על ההלוואה פוחתים, החזרי הריבית הולכים וקטנים.

חוץ מהחזרי הקרן השווים, המאפיין העיקרי בלוח זה הוא החזר חודשי גבוה בתחילת התקופה ואחר כך ירידה 
מתמדת בסכום ההחזר החודשי.

 לפנינו נתוני ההלוואה שאותם נציב בלוח סילוקין הרגיל:

 גובה הלוואה 150,000 ₪.

 סוג הלוואה- הלוואה בריבית קבועה לא צמודה.

 לוח סילוקין רגיל.

 ריבית על ההלוואה 5% שנתי = 0.4166% ריבית חודשית.

 תקופת הלוואה של עשר שנים = 120 חודשים.

נזין את הנתונים ללוח הסילוקין ונקבל...

לוח סילוקין- קרן שווה/רגיל
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להלן חישוב ההחזר הקבוע בלוח סילוקין רגיל:

 1,250 = 120 / 150,000

ניתן לראות כי החזר הקרן הקבוע על-פי החישוב הוא 1,250 ₪. 

כעת נחשב את ההחזר על חשבון הריבית. על-פי לוח הסילוקין ניתן לראות כי החזרי הריבית יורדים ככל שהזמן 
חולף, וזאת משום שהריבית מחושבת תמיד על יתרת הקרן הנוכחית.

על-פי נתוני ההלוואה אנחנו יודעים כי הריבית השנתית היא 5% לשנה ושההלוואה מחושבת על בסיס חודשי ולא 
על בסיס שנתי. לכן עלינו לחשב תחילה את הריבית החודשית.

על-פי הטבלה ניתן לראות שלאורך תקופת ההלוואה ההחזרים על חשבון הקרן שווים והחזרי הריבית הולכים וקטנים. 
לכן בתחילת התקופה יהיו ההחזרים החודשיים גבוהים וככל שהזמן יחלוף הם יקטנו. נוסף על כך ניתן לראות שיתרת 

הקרן קטנה באופן יחסי וקבוע על-פי ההחזרים על חשבון הקרן.

הבסיס לחישוב לוח סילוקין רגיל הוא החזר הקרן הקבוע. כפי שציינו קודם לכן, החזרי הקרן בלוח הסילוקין הרגיל 
שווים בכל התקופה והם נגזרים מהיחס בין גובה ההלוואה שקיבלנו )150,000( ובין תקופת ההלוואה )120 חודשים(.

החזר הקרן הקבוע בתקופת ההלוואה מחושב באופן הזה:

הריבית החודשית מחושבת על-פי היחס של גובה הריבית השנתית שאותה נחלק ב-12 חודשים. 
לפיכך הריבית החודשית שלנו תהיה:
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לאחר שחישבנו את תשלום הריבית בחודש הראשון, ניתן לחשב את סך-כול ההחזר החודשי של החודש הראשון.

מכאן אשאל, כמה כסף עלינו לשלם בחודש הראשון? התשלום בעבור החודש הראשון הוא החיבור בין ההחזר על 
חשבון הקרן שהוא קבוע בכל התקופה ובין הריבית שעלינו לשלם בחודש הראשון.

לכן סך-כול החזר על חשבון ההלוואה = החזר על חשבון ריבית + החזר על חשבון הקרן.

ריבית של 0.4166%, זו ריבית המחושבת בכל חודש על יתרת הקרן של ההלוואה.

כעת ניתן לחשב את ההחזר על חשבון הריבית בתקופה הראשונה שבה עדיין לא נעשו פעולות, ולכן יתרת הקרן שווה 
ליתרת גובה ההלוואה.

התשלום על חשבון הריבית היא המכפלה של יתרת הקרן והריבית. כדי שנוכל לחשב את ההחזר על חשבון הריבית 
החודשית, עלינו להשתמש בשברים עשרוניים )נחלק ב- 100(.

0.004166 = 0.4166/100             0.4166%

1250  +  625  =  1875

150,000  -  1250  =  148,750

קיבלנו שההחזר הראשון על ההלוואה הוא 1,875 ₪.

2( של ההלוואה. יתרת הקרן החדשה מחושבת אפוא על-פי יתרת הקרן  כעת נחשב את התקופה השנייה )חודש 
האחרונה פחות ההחזר על חשבון הקרן. תוצאה זו תראה את יתרת הקרן הנוכחית.

החזר על חשבון הקרן - יתרת הקרן של התקופה הקודמת = יתרת הקרן הנוכחית. 

יתרת הקרן הנוכחית )תקופה 2( =  החזר 148,750  ₪
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לאחר שחישבנו את יתרת הקרן הנוכחית בתקופה השנייה, נחשב את ההחזר על חשבון הריבית של התקופה השנייה. 
הריבית אינה משתנה ויתרת הקרן הנוכחית החדשה של התקופה השנייה על-פי החישוב היא 148,750 ₪.

כדי לחשב את ההחזר על חשבון הריבית הנוכחית של התקופה השנייה, נכפיל את יתרת הקרן הנוכחית ואת הריבית 
החודשית על ההלוואה:

קיבלנו שההחזר על חשבון הריבית בתקופה השנייה הוא 619.79 ₪.

כעת נוכל לחשב את סך-כול ההחזר החודשי בחודש השני של ההלוואה. ההחזר החודשי הוא החיבור בין החזר על 
חשבון הקרן הקבוע ובין ההחזר על חשבון הריבית באותה תקופה )תקופה שנייה(.

החזר חודשי קבוע + סך-כול החזר חודשי על חשבון ריבית תקופה שנייה = סך-כול ההחזר החודשי בתקופה שנייה:

1250   +   619.79   =   1869.79

ההחזר החודשי על ההלוואה בתקופה שנייה הוא 1,869.79 ₪.

סיכום

1. ההחזרים על חשבון הקרן יהיו קבועים תמיד והם יחושבו כך:

1. יתרת הקרן הנוכחית נקבעת מיתרת הקרן הקודמת פחות ההחזר על חשבון הקרן הקבועה. כפי שציינו קודם 
לכן, ככל שתקופת ההלוואה מתקצרת ביחס להחזר החודשי הקבוע על חשבון הקרן, כך תפחת יתרת הקרן.

X 1(  -  החזר על חשבון הקרן הקבועה  =  יתרת הקרן בתקופה-X( 2. יתרת הקרן בתקופה הקודמת

3. את הריבית על ההלוואה נקבל כריבית שנתית. ההלוואה מחושבת על-פי חודשים, ולכן את הריבית השנתית 
נהפוך לריבית חודשית. כשנחלק את הריבית השנתית ב - 12 נקבל את הריבית החודשית.
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נוסף על כך יש לשים לב שאם נחלק את הריבית השנתית באחוזים, נקבל גם את הריבית החודשית באחוזים. את   
הריבית שנחשב על יתרת הקרן כדי לקבל את ההחזר על חשבון הריבית עלינו לחלק ב - 100.

4. סך-כול ההחזר החודשי שווה להחזר על חשבון הריבית פלוס ההחזר על חשבון הקרן.

סך-כול החזר החודשי על חשבון הלוואה = החזר על חשבון ריבית + החזר על חשבון הקרן.

המאפיין העיקרי בלוח סילוקין מסוג שפיצר הוא ההחזר החודשי הקבוע בתקופת ההלוואה, בהנחה שלא חלו שינויים 
במדד או בריבית. במצב שבו יחולו שינויים בתקופת ההלוואה במדד או בריבית, יחושב לוח סילוקין מחדש וההחזר 

החודשי ישתנה.

במהלך תקופת ההלוואה יהיו ההחזר על חשבון הקרן פלוס ההחזר על חשבון הריבית שווים וההחזר על חשבון הקרן 
בתחילת התקופה יהיה נמוך באופן יחסי. ככל שתקופת הזמן תעבור, כך יגדל ההחזר החודשי על חשבון הקרן. לעומת 

זאת, בתחילת התקופה יהיה ההחזר על חשבון הריבית גבוה, אך יפחת ככל שתקופת ההלוואה תגיע לסיומה. 

 לפנינו נתוני ההלוואה שאותם נציב בלוח סילוקין:

 גובה ההלוואה 150,000 ₪.

 סוג הלוואה- הלוואה בריבית קבועה לא צמודה.

 לוח סילוקין שפיצר.

 ריבית שנתית של 5% = 0.4166 ריבית חודשית.

 תקופת הלוואה של עשר שנים = 120 חודשים.

לוח סילוקין מסוג שפיצר
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להלן לוח סילוקין שפיצר על-פי הנתונים האלה:

על-פי הטבלה ניתן להסיק שההחזר החודשי על ההלוואה הוא קבוע לכל תקופת הלוואה, קרי 1,590.98 ₪.

כעת ננסה להבין כיצד מחשבים את ההחזר החודשי הקבוע:

a –  החזר חודשי תקופתי קבוע.

A- גובה ההלוואה.

מענ"ס - מקדם ערך נוכחי סדרתי.

הנוסחה לחישוב ההחזר החודשי:  
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בתקופת  ההלוואה  על  הקבוע  החודשי  ההחזר  את  לחשב  מאפשר  זה  מקדם  סדרתי.  נוכחי  ערך  מקדם   – מענ"ס 
ההלוואה. ניתן להשתמש במקדם זה במצבים שבהם נרצה לחשב חישובים שונים, כגון היוון של כסף, ועוד.

בשביל לחשב את ההחזר החודשי הקבוע, עלינו להזין בנוסחה את גובה ההלוואה ואותו נחלק במענ"ס.

את המענ"ס ניתן לחשב על-פי הנוסחה הזו:

מענ"ס

 ניתן לראות שחישוב המענ"ס הוא פונקציה של הריבית ותקופת ההלוואה )בחודשים(.

נזין את הנתונים ונקבל...

ערך המענ"ס הוא 94.271 ₪.

כעת נחשב את ההחזר החודשי הקבוע על-פי הנוסחה הזו:

הערה: אם נעזר במחשבון ביתי, יהיה אחוז הסטייה קטן. וזאת אם לא יעשה החישוב בפעולה אחת.

 ריבית 
חודשית

 תקופה
בחודשים
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כעת נחשב את שאר הפרמטרים...

החזר חודשי על חשבון הריבית:

החזר על חשבון הריבית מחושב בדיוק כמו בלוח סילוקין רגיל. החישוב נעשה על יתרת הקרן של החודש הקודם. לכן 
בחודש הראשון תהיה יתרת הקרן - גובה ההלוואה. ולכן ההחזר על חשבון הריבית יהיה לאחר חודש אחד:

בחודש הראשון ההחזר על חשבון הריבית הוא 625 ₪.

כעת נחשב את ההחזר על חשבון הקרן:

965.98  =  625  -  1590.98  =  החזר חודשי ע"ח הקרן בתקופה 1

חישוב יתרת הקרן:

לאחר שחישבנו את ההחזר על חשבון הקרן בתקופה הראשונה, נחשב כעת את יתרת הקרן של התקופה השנייה על-
פי יתרת הקרן הקודמת, פחות ההחזר החודשי על חשבון הקרן של תקופה ראשונה.

149,034.02  =  965.98  -  150,000    =  יתרת הקרן בתקופה השנייה
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 להלן נתוני ההלוואה:

 גובה ההלוואה 250,000 ₪.

 תקופת הלוואה של 20 שנה = 240 חודשים.

 ריבית שנתית של 4%.

 ההלוואה תחושב על-פי לוח סילוקין רגיל ועל-פי לוח סילוקין שפיצר.

השוואה בין לוח סילוקין שפיצר ובין קרן שווה-רגיל

נציג את נתוני לוחות הסילוקין של קרן שווה ושפיצר:
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דוגמא נוספת: לוחות סילוקין שפיצר או קרן שווה, מה יהיה שיקול הדעת בבחירת לוח סילוקין בהלוואת המשכנתא? 
במה אתם הייתם בוחרים? 

אם נזין אותם נתוני הלוואה, גובה הלוואה, תקופת הלוואה וריבית שנתית בשפיצר וקרן שווה, נראה שלוח סילוקין 
מסוג קרן שווה זולה יותר. 

כלומר, צורת החזר התשלומים בקרן שווה זולה יותר משפיצר בגלל שתשלומי החזר הקרן בתחילת תקופת ההלוואה 
בלוח סילוקין מסוג קרן שווה גבוה יותר משפיצר. מצב זה יגרום לתשלומי ריבית נמוכים יותר בקרן שווה ביחס לצורת 

החזר מסוג שפיצר. 

יחד עם זאת, לא ניתן לבטל את העובדה, שההחזר החודשי בלוח סילוקין מסוג קרן שווה ביחס ללוח סילוקין שפיצר 
יהיה גבוה משמעותית לפחות עד 40% מתקופת ההלוואה. 

בדומה לשיקול הדעת בין מסלול הקל”צ ומסלול הקצ”מ, ביחס לכושר ההחזר של הלקוח, אם יש ביכולתו לשלם את 
ההלוואה לפי קרן שווה, לאיזו תקופה ניתן יהיה לקצר את ההלוואה בלוח סילוקין שפיצר? 

דוגמה:

גובה הלוואה: 800,000 ₪ / תקופת הלוואה 25 שנים / ריבית שנתית 4.5% )קל”צ(

שפיצרקרן שווה

4,473 ₪ 5,706 ₪ החזר חודשי התחלתי

4,473 ₪ 2,676 ₪החזר חודשי בתום תקופה

542,184 457,520₪ ₪עלות הלוואה 

1.571.68יחס החזר

ניתן לראות שצורת החזר מסוג לוח סילוקין קרן שווה זולה יותר משפיצר לאורך התקופה.

בהלוואת שהריבית אינה נגזרת מתקופת הלוואה, קרן שווה בהחלט אטרקטיבית יותר מלוח סילוקין מסוג שפיצר. 

אך אם כושר ההחזר של הלווה 5,706 ₪ האם לא שווה לבדוק אפשרות לקצר את תקופת ההלוואה בלוח סילוקין 
מסוג שפיצר ובכך גם להפחית את הריבית )קל”צ/קצ”מ(? 
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נקצר את תקופת ההלוואה בשפיצר ל 18 שנים... סביר להניח שגם הריבית תופחת נניח ל 4%. 

שפיצרקרן שווה

5,185 5,706₪ ₪ החזר חודשי התחלתי

5,185 2,676₪ ₪החזר חודשי בתום תקופה

319,973 457,520₪ ₪עלות הלוואה 

1.571.40יחס החזר

ניתן לראות שקיצור התקופה הוזילה משמעותית את עלות ההלוואה. בנוסף, סביר להניח שאם הלווה מסוגל לשלם 
היום 5,706 ₪ בקרן שווה, יהיה מסוגם לשלם 5,185 ₪ לאורך השנים.

דרך אגב, גם אם לא היינו משנים את הריבית, היינו מגיעים להחזר של 5,435 קבוע ויחס החזר של 1.47 לעומת 1.57 
בקרן שווה. 

זכרו, תקופת הלוואה היא הגורם שהכי משפיע על מחיר הכסף.

גורמים היכולים להשפיע על נתוני לוח הסילוקין של ההלוואה:

לוח הסילוקין אותה נחשב תהיה יהיו ידועים מהיום הראשון ועד תום תקופת ההלוואה במקרה שלא יחול שום שינוי 
בנתוני ההלוואה. 
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המשתנים המשפיעים על לוחות הסילוקין לאורך תקופת ההלוואה
ישנם 2 מקרים בהם לוח הסילוקין של ההלוואה יכולים להשתנות:

מקרה 1 – הריבית בהלוואה תשתנה במהלך תקופת ההלוואה )ריבית משתנה(

מקרה 2 – מדד המחירים לצרכן

דוגמא מקרה 1 - הריבית בהלוואה תשתנה במהלך תקופת ההלוואה )ריבית משתנה(

 להלן נתוני הלוואה בזמן נתון:

 1. לוח סילוקין שפיצר

 2. גובה הלוואה – 350,000 ₪ 

 3. ריבית שנתית נקובה 3.5%

4. תקופת הלוואה בשנים 15 שנים
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להלן לוח הסילוקין של ההלוואה עד תקופה 36 )שלוש שנים ראשונות(.

נתוני הלוואה

350,000גובה הלוואה

15תקופה בשנים

180מספר חודשים

3.50%ריבית שנתית

0.292%ריבית חודשית

לוח סילוקין

החזר קרןיתרת קרןתקופה
החזר 
ריבית

החזר 
חודשי

1350,0001,4811,0212,502

2348,5191,4861,0172,502

3347,0331,4901,0122,502

4345,5431,4941,0082,502

5344,0491,4991,0032,502

6342,5501,5039992,502

7341,0471,5079952,502

8339,5401,5129902,502

9338,0281,5169862,502

10336,5121,5219812,502

11334,9921,5259772,502

12333,4661,5299732,502

13331,9371,5349682,502

14330,4031,5389642,502

15328,8651,5439592,502

16327,3221,5479552,502

17325,7741,5529502,502

18324,2221,5569462,502

19322,6661,5619412,502

20321,1051,5669372,502

21319,5391,5709322,502

22317,9691,5759272,502

23316,3951,5799232,502

24314,8151,5849182,502

25313,2321,5889142,502

26311,6431,5939092,502

27310,0501,5989042,502

28308,4521,6029002,502

29306,8501,6078952,502

30305,2431,6128902,502

31303,6311,6168862,502

32302,0141,6218812,502

33300,3931,6268762,502

34298,7671,6318712,502

35297,1361,6358672,502

36295,5011,6408622,502
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שינוי ריבית בלוח הסילוקין בתקופה 36:
נניח והריבית השתנתה באותה תקופה לרמה של 4.5%, נראה כיצד זה השפיע על לוח הסילוקין:

יתרת קרן בתקופה 36 – 295,501 ₪ 
יתרת תקופה – 12 שנים

ריבית – 4.5%

לוח סילוקין לאחר השינוי בריבית
295,501גובה הלוואה

12תקופה בשנים

144מספר חודשים

4.50%ריבית שנתית

0.375%ריבית חודשית

לוח סילוקין

החזר חודשיהחזר ריביתהחזר קרןיתרת קרןתקופה

1295,5011,5511,1082,660

2293,9501,5571,1022,660

3292,3921,5631,0962,660

4290,8291,5691,0912,660

5289,2601,5751,0852,660

6287,6861,5811,0792,660

7286,1051,5871,0732,660

8284,5181,5931,0672,660

9282,9261,5991,0612,660

10281,3271,6051,0552,660

11279,7231,6111,0492,660

12278,1121,6171,0432,660

13276,4951,6231,0372,660

14274,8731,6291,0312,660

15273,2441,6351,0252,660

16271,6091,6411,0192,660

17269,9681,6471,0122,660

18268,3211,6531,0062,660

19266,6681,6601,0002,660

20265,0081,6669942,660

21263,3421,6729882,660

22261,6701,6789812,660

23259,9921,6859752,660

24258,3071,6919692,660

25256,6171,6979622,660

26254,9191,7049562,660

27253,2161,7109502,660

28251,5061,7169432,660

29249,7891,7239372,660

ניתן לראות שבגלל שמדובר בלוח סילוקין מסוג שפיצר, המאפיין העיקרי – החזר חודשי קבוע מתקיים. אך בעקבות 
העלייה בריבית ההחזר החודשי עלה בהתאם. לוח הסילוקין יישאר קבוע כל עוד לא חל שינוי כלשהו בנתוני ההלוואה.
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מדד המחירים לצרכן מעיד על ערך הכסף שלנו בכל זמן נתון ביחס לזמן אחר. הצמדה למדד המחירים לצרכן נועדה 
במטרה לשמור על ערך הכסף בכל זמן נתון.  

המדד נקבע ע"י סקר סטטיסטי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בכל חודש נתון ע"פי איחוד נתונים של 
סחורות בשוק ותנודות מחירן.  

מדד המחירים לצרכן מפורסם בכל ה- 15 לכל חודש.  כלומר,  מדד חודש מרץ יפורסם ב- 15  לאפריל וכן הלאה.  

המדד קובע את ערך הכסף שלנו בזמן נתון, כלומר כמה השקל שלי יכול לקנות היום ביחס לזמן אחר בעבר. כמה 
עלה לנו לקנות קוטג' לפני חמש שנים וכמה היום, כמה עלה לנו פירות וירקות לפני חמש שנים וכמה היום? 

מדד המחירים לצרכן לאורך השנים עולה, ניתן להרגיש זאת במשק, ישנה עליית מחירים מתמדת.  

כיצד משפיע מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא שלנו?

מדד המחירים לצרכן משפיע באופן ישיר על יתרת הקרן בהלוואות המשכנתא המוגדרות צמודות מדד. 

לדוגמא: הלוואה צמודת מדד בריבית קבועה, הלוואה צמודת מדד בריבית משתנה.  

דוגמה לחישוב מדד המחירים לצרכן על הלוואת המשכנתא:

יתרת קרן בהלוואה מסוימת עומדת על 1,000,000 שקלים. בחודש מסוים השינוי באחוזים הוא 0.5%. לכן יתרת הקרן 
החדשה המופיעה בדף ההלוואה שלנו תהיה:

1,005,000 = )1+0.5%(1,000,000

מדד המחירים לצרכן
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כיצד המדד משפיע לנו על לוחות הסילוקין ומהם התנודות במדד בשנים האחרונות? 

לוח סילוקין עם השפעת ההצמדה למדדלוח סילוקין ללא הצמדה למדד

500,000גובה הלוואה

30תקופה בשנים

360מספר חודשים

4%ריבית שנתית

0.333%ריבית חודשית

אינפלציה שנתית

אינפלציה חודשית

החזר החזר קרןיתרת קרןתקופה
ריבית

החזר 
חודשי

1500,0007201,6672,387

2499,2807231,6642,387

3498,5577251,6622,387

4497,8327281,6592,387

5497,1047301,6572,387

6496,3747321,6552,387

7495,6417351,6522,387

8494,9067371,6502,387

9494,1697401,6472,387

10493,4297421,6452,387

11492,6877451,6422,387

12491,9427471,6402,387

13491,1957501,6372,387

14490,4457521,6352,387

15489,6937551,6322,387

16488,9387571,6302,387

17488,1817601,6272,387

18487,4217621,6252,387

19486,6597651,6222,387

20485,8947671,6202,387

21485,1267701,6172,387

22484,3567731,6152,387

23483,5847751,6122,387

24482,8097781,6092,387

500,000גובה הלוואה

30תקופה בשנים

360מספר חודשים

4%ריבית שנתית

0.333%ריבית חודשית

3%אינפלציה שנתית

0.25%אינפלציה חודשית

החזר החזר קרןיתרת קרןתקופה
ריבית

החזר 
חודשי

1500,0007201,6672,387

2500,5287251,6682,393

3501,0537291,6702,399

4501,5757331,6722,405

5502,0947371,6742,411

6502,6107421,6752,417

7503,1237461,6772,423

8503,6337501,6792,429

9504,1397551,6802,435

10504,6437591,6822,441

11505,1447641,6842,447

12505,6417681,6852,454

13506,1357731,6872,460

14506,6267771,6892,466

15507,1137821,6902,472

16507,5987861,6922,478

17508,0787911,6942,484

18508,5567951,6952,491

19509,0308001,6972,497

20509,5008051,6982,503

21509,9678091,7002,509

22510,4318141,7012,516

23510,8918191,7032,522

24511,3478241,7042,528
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ניתן לראות שבעקבות העלייה המתמדת במדד המחירים לצרכן ותקופת ההלוואה הארוכה, יתרת הקרן עולה על 
הסכום אותו לקחנו במקור. 

לא מומלץ לקחת הלוואה צמודת מדד לתקופה של מעל 15 שנים, כמובן וזאת לאחר בחינה כוללת של האלטרנטיבות 
האחרונות כפי שנלמד בהמשך. 

נציין גם, שהריבית בהלוואות לא צמודות למדד תהיה גבוה יותר )לתקופה שווה( ביחס לריבית בהלוואות צמודות 
למדד. 

נתוני מדד המחירים לצרכן לשנת 2019

מדד תשומות הבניהמדד המחירים לצרכןחודש בשנה

+ 1.1% + 0.6% סיכום שנתי

0.00%0.20%דצמבר

0.40%0.00%-נובמבר

0.10%-0.40%אוקטובר

0.20%0.00%-ספטמבר

0.20%0.10%אוגוסט

0.30%0.00%-יולי

0.60%0.00%-יוני

0.70%0.10%מאי

0.30%0.10%אפריל

0.50%0.00%מרץ

0.10%0.10%פברואר

0.10%0.60%-ינואר

קישור לנתוני מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבנייה לאורך השנים – לחץ כאן

https://moti.org.il/intrest/madad
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מדד תשומות בנייה זהו מדד אשר קובע את ערך עלויות הבנייה בכל זמן נתון. מדד תשומות הבנייה מפורסם בדיוק 
כמו מדד המחירים לצרכן, כל 15 לחודש עבור החודש שעבר. 

מדד זה מחושב ע"י נתוני מחירי כוח אדם, בטון, ברזל, אינסטלציה, משקופים וחלונות וחומרי גלם נוספים.

בדיוק כמו מדד המחירים לצרכן, גם מדד תשומות הבנייה לאורך השנים עולה. 

מדד תשומות הבנייה

נתוני מדד תשומות הבנייה לשנת 2019

מדד תשומות הבניהמדד המחירים לצרכןחודש בשנה

+ 1.1% + 0.6% סיכום שנתי

0.00%0.20%דצמבר

0.40%0.00%-נובמבר

0.10%-0.40%אוקטובר

0.20%0.00%-ספטמבר

0.20%0.10%אוגוסט

0.30%0.00%-יולי

0.60%0.00%-יוני

0.70%0.10%מאי

0.30%0.10%אפריל

0.50%0.00%מרץ

0.10%0.10%פברואר

0.10%0.60%-ינואר

מדד זה משפיע על עלות הנכס אותו אנו רוכשים בעסקאות אשר מוגדרות צמודות למדד תשומות הבנייה. דבר זה 
קורה בעיקר בעסקאות מקבלן. במידה והיתרה לקבלן צמוד למדד תשומות הבנייה, יהיה לנו תוספת תשלום בכל 

מועד תשלום לפי מתווה התשלומים מול הקבלן.

חשוב שנבין, מדד תשומות הבנייה עולה בממוצע ב 2% בשנה, כלומר, על יתרת תשלום של 1 מ' ₪ לקבלן למשך 
שנה, נצטרך להוסיף עוד 20,000 ₪ לעלות הרכישה. 

סכום זה אינו ממומן ע"י הגורם המממן ומבחינתנו סכום זה הוא חלק מהעלויות הנלוות לעסקה.

קישור לנתוני מדד המחירים לצרכן ומדד תשומות הבנייה לאורך השנים – לחץ כאן

https://moti.org.il/intrest/madad
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מסלולים וריביות
 מסלולי הלוואות המשכנתא – סוגי ריביות

אחד המרכיבים של מסלול הלוואת המשכנתא זהו בעצם סוג הריבית אותה נשלם על הלוואת המשכנתא ואחת 
הפרמטרים המרכיבים לנו את מתווה התשלום של לוח הסילוקין.

ריביות המשכנתא מחולקות ל 2:

 ריביות קבועות 
הריבית אותה נקבל היום תהיה קבועה לאורך כל תקופת הלוואות המשכנתא. יש שני סוגים של ריביות קבועות, 

קבועה צמודת מדד )קצ"מ( וקבועה לא צמודה למדד )קל"צ(. 

 ריביות משתנות
בעצם, כל סוג ריבית שלא תוגדר ריבית קבועה היא משתנה. הריבית המשתנה מתנהלת כמו ריבית קבועה עד 

נקודת השינוי בריבית. מה שחשוב בריביות המשתנות  זה מה המנגנון שקובע לי את הריבית היום ומה יקבע את 
השינוי בריבית בנקודת השינוי בריבית. 

תדירות שינוי הריבית בריביות המשתנות יכולות להיות כל חודש, שלושה חודשים, שישה חודשים, שנה, שנתיים, 
חמש, שבע שנים, ואפשרות גם לחצי קבועה, כלומר, הריבית תשתנה פעם אחת במחצית תקופת ההלוואה. 

הריבית המשתנה מתנהלת בדיוק כמו ריבית קבועה עד נקודת השינוי בריבית ובנקודת השינוי בריבית, לוח הסילוקין 
ישתנה בהתאם לעליה או לירידה בריבית.

לכל מסלול, סוג ריבית יש יתרון וחסרון. על מנת שנקבל שיקול דעת מקצועי, עלינו להבין מה המשמעות והמאפיינים 
של כל מסלול ומסלול.

גם בריביות הקבועות וגם בריביות המשתנות יש מספר פרמטרים שעלינו לשים אליהם לב:

1. האם ההלוואה צמודה או לא צמודה למדד המחירים לצרכן. 

2. גם בריביות הקבועות וגם בריביות המשתנות ישנו מנגנון אשר קובע את הריבית אותה נקבל היום ואותו מנגנון, או 
עוגן יקבע גם את השינוי בריבית בנקודת השינוי בריבית.

3. מרווחים  - עלינו לדעת לזהות את המרווח אותו נקבל מריבית הבסיס.

 מסלולי ההלוואה השונים: 
 ריבית קבועה לא צמודה למדד

 ריבית משתנה לא צמודה למדד
 ריבית קבועה צמודה למדד

 ריבית משתנה צמודה למדד

 ריבית הפריים
 ריבית הלייבור בהלוואות מט”ח

 ריבית מק”מ – משתנה כל שנה לא צמודה

את הלוואת המשכנתא ניתן לקחת במספר מסלולים, כלומר, לשלב בין מספר הלוואות, סוגי ריביות ולתקופות 
שונות. זאת בתנאי שאנו עומדים בכל הקריטריונים הרלוונטיים אותם מגדיר בנק ישראל לבנקים המקומיים.  
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טבלה המסכמת את עיקרי ריביות המשכנתא והרגולציה

קבועות

חובה לקחת לפחות שליש מההלוואה

משתנות לתקופה של 5 שנים ומעלה

ניתן לקחת עד 2/3 מגובה ההלוואה

משתנות  לתקופה של מתחת ל 5

ניתן לקחת עד שליש מגובה ההלוואה

לא צמודותלא צמודותצמודותלא צמודותצמודות

ריבית קבועה - 
קצ”מ

 ריבית קבועה - 
קל”צ

משתנה כל 5 
על בסיס אג”ח / 

ממוצע ריביות

משתנה כל 5 
על בסיס אג”ח / 

ממוצע ריביות

משתנה כל שנה לא 
צמודה - על בסיס אג”ח / 

ממוצע ריבית

משתנה כל 7 
על בסיס אג”ח / 

ממוצע ריביות

משתנה כל 7 
על בסיס אג”ח / 

ממוצע ריביות

פריים - בנק ישראל

חצי קבועה על 
בסיס אג”ח / 
ממוצע ריביות

 חצי קבועה על
 בסיס אג”ח /
ממוצע ריביות

מלווה קצר מועד – מק”מ

)משתנה כל שנה לא 
צמודה(

מומלץ לקחת לתקופה מינימאלית ביחס 
לכושר ההחזר של הלקוח

 ריבית לייבור על 
הלוואות מט”ח 

לא מומלץ לקחת 
לתקופה של מעל 

15 שנים

ניתן לקחת גם 
לתקופת ארוכות עד 
30 שנים )במצב של 
חוסר ברירה אחרת(

 מומלץ לתקופה 
של עד 20 שנים

 מומלץ לתקופה 
של עד 20 שנים

ניתן לקחת לתקופה מקסימאלית של עד 30 שנים

לרשותכם קישורים רלוונטיים לטבלת ריביות:

 1.טבלת ריביות משכנתא ביחס לסוג הריבית, תקופה ואחוז מימון – לחץ כאן 
 2. טבלת ממוצע ריביות משכנתא צמודות למדד – לחץ כאן

 3. טבלת ממוצע ריביות משכנתא לא צמודות למדד – לחץ כאן
 4. ריבית הפריים ובנק ישראל לאורך השנים – לחץ כאן

 5. עוגן מק"מ, משתנה כל שנה לא צמודת מדד – לחץ כאן
 6. טבלת אג"ח בנק לאומי צמודת מדד – לחץ כאן

 7. טבלת אג"ח בנק לאומי לא צמודת מדד – לחץ כאן
 8. טבלת אג"ח בנק טפחות צמודת מדד – לחץ כאן

9. טבלת אג"ח בנק טפחות לא צמודת מדד – לחץ כאן

https://moti.org.il/intrests
https://moti.org.il/intrest/inflation
https://moti.org.il/intrest/no-inflation
https://moti.org.il/intrest/prime
https://moti.org.il/intrest/makam
https://moti.org.il/intrest/leumi-inflation
https://moti.org.il/intrest/leumi-no-inflation
https://www.moti.org.il/intrest/gov-inflation
https://www.moti.org.il/intrest/gov-no-inflation
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עמלת פירעון מוקדם
כמה מאיתנו רצו למחזר את הלוואת המשכנתא שלהם על מנת לחסוך כסף או להתאים את המשכנתא למציאות 
בזמן נתון? כמה מאיתנו לא המשיכו בתהליך משום שעמלת הפירעון "הפחידה" אותם, או סתם כי היה נראה להם לא 

משתלם כל העסק הזה?

אמת, לפעמים עמלת הפירעון באמת הופכת את מחזור משכנתא ללא משתלם, אבל ברוב המקרים בהחלט משתלם 
לשלם את עמלת הפירעון ולמחזר את הלוואת המשכנתא. מחזור משכנתא לרוב משתלמת גם עם נצטרך לשלם 
עמלת פירעון. יתרה מזו, ברוב המקרים ככל שעמלת הפירעון שלנו גבוהה יותר כך כדאיות מחזור משכנתא משתלמת 

יותר!!!

ועכשיו באו נבין קצת יותר מה המשמעות של עמלת הפירעון...

עמלת פירעון מוקדם - עמלת פירעון מוקדם היא לרוב שיקול עיקרי בהחלטה אם למחזר את הלוואת המשכנתא. 
עמלה זו היא עמלה שנשלם עקב ההחלטה לפרוע הלוואה קיימת בטרם זמנה. עמלה היא בעצם קנס שנשלם על 
הפרת החוזה. בחלק מהבנקים ידרשו מאתנו סכום של 10% לפחות מהסכום אותו אנחנו מחזירים. בחלק מהבנקים 

מגבלות אלו לא יהיו קיימות כלל. עם זאת לא בכל המקרים ולא בכל זמן נתון נשלם את עמלת הפירעון.

ככל שעמלת הפירעון שלנו לטווח הארוך גבוה יותר כך כדאיות המחזור תשתלם יותר...

עמלת הפירעון הכללית מורכבת ממספר עמלות:

עמלת תפעול - עמלה זו נגבית בכל אחד ממסלולי ההלוואה השונים. עמלה זו אינה עולה יותר מכמה עשרות   
שקלים בודדים.

עמלת אי הודעה מוקדמת - עמלה זו ניגבת אם הלווה לא הודיע מראש על רצונו לפרוע את הלוואת המשכנתא.   
העמלה היא 0.1% מסכום הפירעון. ניתן להימנע מתשלום זה בהודעה מוקדמת של עשרה ימים לפני יום הפירעון 

הנדרש.

אם  שנוצר  המדד  הפרש  עקב  ניגבת  זו  עמלה  למדד.  הצמודה  להלוואה  נכונה  זו  עמלה   - ממוצע  מדד  עמלת   
31-16 בכל חודש לא  ועד ה-15. אם הפירעון מתבצע בתאריכים של  בין הראשון בכל חודש  הפירעון מתבצע 
תשולם עמלה זו. עלות התשלום היא הממוצע של 12 שערי המדד האחרונים שפורסמו. את הממוצע עלינו לחלק 

לשניים. התוצאה היא האחוז שנשלם על סכום ההלוואה שנרצה לפרוע.

עמלת הפרשי היוון - ההבדל העיקרי בין עמלה זו לבין שאר העמלות הוא גובה העמלה שעלינו לשלם. עמלות   
הפירעון הקודמות אינן יקרות ולעתים ניתן לבטלן לגמרי. עמלת הפרשי היוון, לעומת זאת, מונעת מהבנק להפסיד 
כסף עקב החלטת הלווה לפרוע את ההלוואה בטרם זמנה. עמלה זו יכולה להפוך את המחזור ללא כדאי מבחינה 

כלכלית. תכנון נכון של הלוואת המשכנתא ימנע מצבים אלו.
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העמלה אותה עלינו לשלם היא הנגזרת של הריבית הקיימת של הלוואת המשכנתא הנוכחית והריבית הממוצעת של 
המשכנתאות במועד הפירעון, אותה מפרסם המפקח על הבנקים פעמיים בחודש. ההפרש בין הריביות מחושב ביחס 

ליתרת תקופת ההלוואה.

יש לציין שאם הריבית הממוצעת על המשכנתאות בזמן הפירעון גבוהה מהריבית הקיימת או שוות ערך לה, לא נשלם 
עמלה. כל עוד הריבית הממוצעת על המשכנתאות נמוכה יותר מהריבית הקיימת של ההלוואה, נשלם את ההפרש 
ביחס ליתרת תקופת ההלוואה. מדוע? הבנק מבחינתו מביא בחשבון את הרווח הצפוי לו על-פי חוזה ההלוואה. פירעון 

מוקדם משבש את תכניותיו.

לדוגמה, לווינו 1,000 ש"ח בריבית של 7%. לאחר תקופה מסוימת אנחנו מעוניינים לפרוע את ההלוואה. הבנק מסכים 
לכך, אך מחייב אותנו בעמלת פירעון. הוא עושה כן משום שהוא יכול למכור כיום את כספו בריבית של 5% בלבד 
)הריבית הממוצעת המפורסמת(, לעומת ה-7% שמכר לנו בעבר. לכן יהיה עלינו לשלם את הפרש הריביות ביחס 

ליתרת תקופת ההלוואה בכפוף כמובן לחוזה ההלוואה.

אילו יוכל הבנק למכור את כספו ב- 9% )הריבית הממוצעת המפורסמת(, כדאי לו לאשר לסלק חלק מההלוואה. 
במצב זה לא נשלם עמלת פירעון מוקדם. יתרה מזאת, במצב זה הבנק אמור לשלם לנו, אך אל לנו לפתח ציפיות. 

דבר זה לא יקרה.

*** במצב שבו עלינו לשלם עמלת היוון פירעון מוקדם, יש לבדוק את הזכות שלנו להנחה בגובה עמלת הפירעון. 
מאז  שחלף  הזמן  פרק  על-פי  נקבע  ההנחה  אחוז  הפירעון.  עמלת  מגובה   40% ל-   10% בין  הם  ההנחה  שיעורי 

שהתחלנו לשלם על הלוואת המשכנתא. ככל שיחלוף זמן רב יותר, כך תגדל זכות ההנחה בעמלת הפירעון.
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הלוואה זו מוגדרת כבטוחה ביותר, כלומר יש לנו וודאות מוחלטת ברמת לוחות הסילוקין. נדע מהיום הראשון ועד 
תום תקופת ההלוואה כמה נשלם בכל זמן נתון. 

יתרונות הלוואת המשכנתא בריבית קבועה לא צמודה

 לוח סילוקין ידוע מראש בתקופת ההלוואה– וודאות מלאה.

 קרן ההלוואה לעולם לא תעלה יותר מסכום ההלוואה שקיבלנו. 

 אין גורם היכול להשפיע על ההלוואה לאורך חיי ההלוואה.

חסרונות ההלוואה המשכנתא בריבית קבועה לא צמודה

 ריבית גבוהה יחסית לריבית השוק.

 עמלת פירעון מוקדם

הלוואת משכנתא בריבית קבועה צמודה למדד
תקופת  מחצית  כבר  המשכנתא  הלוואת  בעבור  משלמים  שאנו  הדבר,  יתכן  "כיצד  פעם  עצמכם  את  אם שאלתם 

הלוואה ועדיין חייבים את אותו גובה הלוואה ואפילו יותר?" והנה התשובה: ההצמדה למדד המחירים לצרכן! 

במסלול זה, הריבית שנקבעת מראש בין הלקוח לבנק היא קבועה בכל תקופת ההלוואה וצמודה למדד המחירים 
ההלוואות  כל  מבין  ביותר  לסולידית  ונחשבת  המשכנתאות  בבנק  ביותר  הנפוצה  ההלוואה  היא  זו  הלוואה  לצרכן. 

הקיימות בשוק. אך האם היא גם הכדאית ביותר?

הריבית על הלוואה זו נקבעת על-ידי בנק המשכנתאות ממנו אנחנו לווים את הכסף על-פי תנאי השוק והמצב הכלכלי 
שמשפיעים באופן ישיר על כמות האשראי של הבנקים. נוסף על כך הריבית נקבעת על-פי רמת גיוס האשראי של 

הבנקים ורמת סיכון ההלוואה, הן מבחינת תקופת ההלוואה והן מבחינת גובה ההלוואה.

הבנקים יכולים לקבוע ולשנות ריבית זו על-פי שיקול דעתם והיא משתנה על-פי תקופת זמן ההלוואה וביחס לגובה 
ההלוואה. ככל שתקופת ההלוואה תהיה ארוכה יותר ואחוז המימון גבוה יותר, כך הריבית תהיה גבוהה יותר והפוך.

הלוואה זו צמודה למדד המחירים לצרכן. המדד משפיע על יתרת הקרן של ההלוואה. כשהמדד יעלה, תעלה גם יתרת 
הקרן על ההלוואה, ולכן יהיו מקרים שבהם נגלה שנהיה חייבים לבנק יותר מסכום ההלוואה שקיבלנו.

כשהמדד יעלה, תעלה גם יתרת הקרן. חשוב שנזכור שעקב השפעת המדד על יתרת הקרן, יום אחד נגלה שגובה 
ההלוואה גבוה יותר מהיום שבו קיבלנו את ההלוואה. שינוי זה יכול להשפיע בעיקר אם נרצה לפרוע את ההלוואה 
לפני תום תקופת ההלוואה המקורית. הלוואה זו כדאית בעיקר כשהריבית הקבועה נמוכה מאוד, שתכפה על החיסרון 

בעליית המדד.

הלוואת משכנתא בריבית קבועה לא צמודה למדד המחירים לצרכן קל"צ
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יתרונות מסלול הלוואת המשכנתא בריבית קבועה צמודה:

 תנודות מזעריות בהחזר החודשי ביחס לגובה ההלוואה)טענה זו נכונה למחצית הראשונה של ההלוואה(.

 ריבית קבועה בכל תקופת ההלוואה שממנה נהנה גם כשתעלה ריבית השוק. 

חסרונות מסלול הלוואת המשכנתא בריבית קבועה צמודה

 עמלת פירעון מוקדם.

 הלוואה צמודה למדד. 

 הלוואה יקרה ביותר לטווח הארוך. 

 הקרן יכולה לעלות בזמן נתון יותר מגובה ההלוואה שקיבלנו. 

 איננו יכולים ליהנות מירידה בריבית השוק. 
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השינויים בריבית יכולים להתרחש בכל שנה, שנתיים, שנתיים וחצי, שלוש, חמש וכו´. לא בכל סניף בנק יהיו כל 
האופציות פתוחות לפנינו. לכל בנק מדיניות משלו. המאפיין של מסלול זה היא העובדה שהריבית הינה קבועה 

לאורך כל התקופה עד נקודת השינוי. 

 אנו מכירים את המסלול הזה בעיקר בשם:

‹ משתנה כל שנה   

‹ משתנה כל שנתיים   

‹ משתנה כל שלוש שנים   

‹ משתנה כל ארבע שנים   

‹ משתנה כל חמש שנים   

‹ משתנה כל שבע שנים  

כלומר, אם לקחנו הלוואה בריבית משתנה כל 5 שנים, זאת אומרת שהריבית הינה קבועה ל 5 שנים הקרובות. בעד 
5 שנים הריבית תשתנה לפי ממוצע הריביות על הלוואות המשכנתא המוצגות ע"י בנק ישראל.

ממוצע הריביות זה בעצם שיכלול של כלל הריביות הניתנות בבנקים למשכנתאות השונים. בתוך הממוצע הזה 
נכנסות גם הלוואות לדיור וגם הלוואות לכל מטרה. הריבית הממוצעת מתפרסמת בכל 10 לכל חודש.

אומנם העוגן עצמו זה נתון כלשהו שמתפרסם, את הריבית הזו נקבל במרווח חיובי או שלילי, תלוי בטיב הלקוח 
וטיב העסקה.

לפניכם העוגנים העיקריים: עוגן שימושים, עוגן אג"ח.

1. עוגן או B   )ממוצע ריביות משכנתא( - הריבית הממוצעת שגובה הבנק על השימושים באשראי הבנק על 
הלוואות המשכנתא. לכן עוגן זה נקרא "עוגן B", עוגן ריבית בנק ישראל. עוגן השימושים משמש גם כריבית 

המחושבת בזמן חישוב עמלת הפירעון על הלוואה הצמודה למדד. נתון זה יכול להשתנות בכל יום נתון. אפשר 
לנהל משא ומתן על המרווח הריבית בעוגן זה. אם נהיה לקוחות "טובים", המרווח שלנו עשוי להיות שלילי.

2. עוגן אג"ח - ריבית עוגן אג"ח נקבעת על-פי הריבית שנקבעת על אגרות חוב ממשלתיות )כיום האג"ח הוא מסוג 
גליל(. 

הלוואת משכנתא צמודות למדד בריבית משתנה
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 יתרונות הלוואת המשכנתא בריבית משתנה צמודה למדד

 נקודות יציאה רבות על-פי מועדי שינוי הריבית.

 עמלת פירעון מוקדם עד למועד השינוי בריבית ולא עד תום תקופת ההלוואה. 

 הלוואה בריבית משתנה עד שנה. אין עמלת פירעון מוקדם. 

 ריבית משתנה על-פי עוגן אובייקטיבי חיצוני )לבנק אין כל השפעה ישירה על השינוי הריבית(. 

 ניתן לקחת הלוואה זו לתקופה ארוכה מבלי לחשוש מעמלות פירעון גבוהות)ביחס לריבית קבועה צמודה(. 

 חסרונות הלוואת המשכנתא בריבית משתנה צמודה למדד

 הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן.

 עמלת פירעון מוקדם. 

 אי-ודאות בנוגע לשינויים בעתיד הריבית. 

 עקב ההצמדה למדד, יתרת הקרן יכולה לעלות יותר מגובה ההלוואה שקיבלנו. 
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הלוואת הפריים מבוססת על ריבית הפריים. ריבית על הלוואה זו משתנה ביחס לשינויים בריבית הפריים. ככל שריבית 
הפריים תעלה, כך תעלה גם הריבית על ההלוואה ולהפך. ריבית הפריים כידוע מושפעת באופן ישיר מריבית בנק 

ישראל. יש לציין שריבית הפריים שווה לריבית בנק ישראל בתוספת של 1.5%.

ריבית פריים = +1.5% ריבית בנק ישראל

ריבית בנק ישראל משפיעה באופן ישיר על הלוואת הפריים. עלות ההלוואה נגזרת באופן ישיר מאותה ריבית. יתרונה 
הגדול של הלוואת הפריים היא שהלוואה זו אינה צמודה למדד המחירים לצרכן. אם בהלוואה הצמודה למדד קרן 
יחול שינוי  יתרה מזאת, אם  יקרה לעולם.  זה לא  יותר מגובה ההלוואה שקיבלנו, בהלוואת הפריים  ההלוואה היא 
בריבית הפריים יהיו תנודות ההחזר החודשי גבוהות יחסית. שינוי הריבית ישפיע באופן חיובי או שלילי על ההחזר 

החודשי של ההלוואה יותר מעליית המדד.

 יתרונות הלוואת הפריים
 הלוואה אינה צמודה למדד.

 אפשרות ליהנות מירידה בריבית.

 אין עמלת פירעון. 

 הלוואה נוחה למחזור בכל זמן נתון. 

 קרן ההלוואה לא תעלה לעולם על סכום ההלוואה שקיבלנו. 

 הלוואה זו ניתן לקחת לטווח ארוך. 

 חסרונות הלוואת הפריים
 תנודה גדולה יחסית בהחזר החודשי, אם תעלה הריבית

)prime( משכנתא - הלוואת פריים
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בהלוואות  הבנקים  בין  הנעשות  העסקאות  מחיר  את  מייצג  הריבית  גובה  בין-בנקאית.  ריבית  היא  הלייבור  ריבית 
המט"ח. ריבית הלייבור היא נגזרת של ממוצע הריביות של הבנקים הגדולים בלונדון. ריבית הלייבור היא השכיחה 

ביותר מבין הלוואות המט"ח של בהלוואות המשכנתא.

London inter - bank offred rate :ראשי תיבות של - libor

ריבית הלייבור בהלוואות המשכנתא משתנה בכל שלושה או שישה חודשים, הכול בהתאם למדיניות הבנק שבו אנחנו 
מקבלים את הלוואת המשכנתא. התנודות של המט"ח משפיעה על יתרת הקרן שלנו בכל זמן נתון ממש על אותו 

עיקרון של למדד המחירים לצרכן.

כמו בריביות המשתנות הצמודות למדד, שבהלוואות אלו ישנם שתי משתנים היכולים להשפיע על לוח הסילוקין של 
ההלוואה. גם בהלוואות המט"ח יש שתי משתנים:

 ריבית הליבור – ריבית משתנה כל 3 / 6 חודשים

 שער יציג של המט"ח – משפיע על יתרת הקרן. אם השער היציג של המט"ח יעלה יתרת הקרן תעלה והפוך.

 יתרונות הלוואת משכנתא במט"ח
 ניתן לפרוע הלוואה זו בלא עמלת פירעון.

 ניתן ליהנות מירידת שערי המט"ח. 

 תנודה נמוכה יחסית ויציבות לאורך שנים. 

 הלוואה נוחה למחזור. 

 חסרונות הלוואת המשכנתא - מט"ח
 אי-ודאות מבחינת שינויי המט"ח.

 קרן ההלוואה יכולה לעלות על גובה ההלוואה שקיבלנו. 

 הלוואה זו חשופה לשינויים הן בריבית והן בשערי המט"ח.

משכנתא - הלוואת מט"ח
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לכל מסלול הלוואה יש יתרות ויש חסרונות, נתחיל עם הלוואת הקל”צ:

קל”צ – היתרון הבולט של הלוואה זו היא העובדה שיש לנו 100% וודאות ברמת מתווה התשלומים לאורך תקופת 
הלוואה. אנחנו יודעים מהיום הראשון ועד היום האחרון כיצד לוח הסילוקין נראה.

קצ”מ – היתרון היחסי של הקצ”מ זו העובדה שהריבית אותה נקבל ביחס לקל”צ תהיה נמוכה יותר. כלומר, אני לא 
אשלם מראש ריבית גבוה יותר בגלל העובדה שקרן ההלוואה צמודת מדד.

כלומר, 

אם אני אקח את כושר ההחזר של הלווה, בקצ”מ תקופת ההלוואה תמיד תהיה קצרה יותר בנקודת הפתיחה. השאלה 
היא בכמה יותר קצרה. 

אחרי הכל תקופת ההלוואה בהלוואות משכנתא זה שם המשחק. ככל שנקצר את תקופת ההלוואה נוזיל משמעותית 
את עלות ההלוואה, נפחית את רמת הסיכוי של ההלוואה ונמזער את החשיפה שיש לנו ברמת עמלות פירעון עתידיות.

תחילה עלינו לבדוק שההחזר החודשי בקל”צ, לתקופה המקסימאלית, תואם את הצורך של הלווה ברמת ההחזר 
החודשי וכמובן יחס ההחזר )ההחזר החודשי המקסימאלי( אותו אישר הבנק. במידה ולא, סביר להניח שהקל”צ אינה 

אופציה ללא קשר לאטרקטיבית יותר או פחות. ניקח קצ”מ מחוסר ברירה. 

במידה ועניין יחס ההחזר תקין,  יש לבחון את הריבית אותה ניתן לקבל בכל זמן נתון בקל”צ אל מול הקצ”מ, זה 
הבסיס. כמובן שהריבית גבוה יותר בקל”צ מאשר בקצ”מ לתקופות זהות. השאלה, בכמה גבוהות יותר?

נניח  הקל”צ.   במסלול  ההלוואה  תקופת  את  להתאים  ובכך  הלקוח  של  הרצוי  החודשי  ההחזר  את  לבחון  עלינו 
שהתקופה אותה ניתן לפרוס את ההלוואה ביחס לכושר ההחזר של הלקוח – 20 שנים. 

עכשיו, נבדוק לאיזו תקופה ניתן לקצר את ההלוואה עם ריבית הקצ”מ ביחס לאותו כושר החזר, אוסיף שגם הריבית 
תפחת ככל שתקופת ההלוואה תתקצר. 

סביר להניח שאם ניתן לקצר את תקופת ההלוואה מ 20 שנים בקל”צ ל 15 – 16 שנים בקצ”מ, סיטואציה שיכולה 
להיות מעניינת מאוד ואף אטרקטיבית יותר מהקל”צ. 

יחד עם זאת, היתרון בקל”צ, הוודאות שבהלוואה לאורך התקופה, גם משחקת תפקיד, ונתוני האופי של הלקוח גם 
משחק תפקיד שבשיקול הדעת

אסטרטגיה להשוואה בין צמודת מדד ללא צמודת מדד / קל"צ מול קצ"מ
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 באו ניתן דוגמא:
גובה הלוואה מינימאלי בקבועה: 800,000 ₪/ כושר החזר מקסימאלי של הלווה – 4,800 ₪/מדד שנתי לחישוב 1.5%

קצ”מקל”צ

800,000 800,000₪ ₪גובה הלוואה

20 שנים20 שניםתקופת הלוואה

3.8%2.4%ריבית שנתית

4,200 ₪ )התחלתי(4,764 ₪החזר חודשי

374,776 343,348₪ ₪עלות כוללת )ריבית + הצמדה(

1.431.55יחס החזר

16.5 שניםתקופת הלוואה חדשה
2%ריבית לתקופה החדשה

4,747 ₪החזר חודשי
265,689 ₪עלות כוללת )ריבית + הצמדה(

1.33יחס החזר

ניתן לראות בדוגמא, במידה ותקופת ההלוואה זהה הקל”צ בוודאות אטרקטיבית יותר גם מבחינה מספרית וגם 
 מבחינת רמת הסיכון.

כאשר תקופת ההלוואה התקצרה, ביחס לאותו כושר החזר זה כבר סיפור אחר. גם עלות ההלוואה הכוללת בקצ”מ 
זולה 

דוגמא זו ניתנה כאשר הערך בצמודה והלא צמודה כמעט זהות ברמת כדאיות ולכן ניתן אפילו לפצל את הריביות 
ולחלקה לקל”צ וקצ”מ. במקרה שההפרש בריבית שניתן לקבל בקל”צ לעומת הקצ”מ והפוך יהיה גבוה יותר או נמוך 

יותר מהדוגמא, שיקול הדעת יהיה הרבה יותר חד משמעי בכפוך לאותה בחינה שבוצעה בתשובה זו.
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לפחות שלישי מגובה ההלוואה נהיה חייבים לקחת בריבית קבועה. כלומר, ניתן לקחת גם 100% מהלוואת המשכנתא 
בריבית קבועה. באילו מקרים ומה יהיה שיקול הדעת שלנו להחליט האם נכון וכדאי לשלב בהלוואה משתנה כל 5. 

משתנה כל 5 שנים / 7 שנים נשלב בהלוואה הכוללת במקרים הבאים:

הלוואת  קבועה.  לריבית  לחלוטין  כמעט  ערך  שוות  מבחינתי  שנים,   5 כל  משתנה  בריבית  הלוואה  שנבין,  חשוב 
המשכנתא הינה הלוואה ארוכת טווח אבל אנחנו תמיד מסתכלים 5 שנים קדימה. בממוצע כל 5 שנים יש פוטנציאל 

חיסכון, קל וחומר בהלוואת משכנתא לתקופות ארוכות טווח של 20-30 שנים. 

אז מתי יהיה נכון לשלב משתנה כל 5 שנים?

שנים   5 שבכל  להניח  וסביר  ארוכה  זמן  תקופת  זו  שנים   5  – מהקבועה  יותר  אטרקטיבית  המשתנה  שהריבית   .1
יהיה אטרקטיבי  למחזר את המשכנתא. ולכן אין טעם מצד אחד לשלם מעבר למה שהמציאות מחייבת ובנוסף 

להיחשף לעמלות פירעון. 

2. במידה ואנו יודעים בוודאות שבעוד X זמן נרצה לפרוע חלק מההלוואה ונרצה להימנע מעמלות פירעון עתידיות.

3. מסלול זה מצוין לשימוש כ”מסלול פיתוי”. רווחי לבנק, בטח לתקופות זמן ארוכות, וסביר להניח שבמסלול זה לא 
תהיה עמלת פירעון, ואם כן אז נמוכה מאוד.

4. את מסלול המשתנה כל 5 שנים, אידיאל לקחת לתקופה של 20 שנים. כך אני גם נהנה, ברוב המקרים מריבית 
תקופת  השינוי,  בנקודת  שנים,   5 בעוד  כי  ביותר  נמוכה  הסיכוי  רמת  וגם  הקבועה  מהריבית  יותר  אטרקטיבית 

ההלוואה מתקצרת ל 15 שנים בלבד שזו תקופה קצרה במונחים של משכנתא.

אסטרטגיה למשתנה כל 5 שנים או קבועה?
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נכון הדבר כי בשנים מימוש אופציית "תעודת הזכאות" היתה בגדר לא כדאי. לשלם 4% כריבית מסובסדת לעומת 
מחצית הריבית משכנתא שהיינו יכולים ועדיין לקבל בבנקים למשכנתאות. היום, לפחות עד סוף השנה, סוף 2012, 

הזכאות עומדת על 3% זה כבר רמה אחרת ובהחלט שווה בדיקה! 

מדינת ישראל מעניקה תעודת זכאות לאזרחיה על-פי זכאותם באמצעות משרד הבינוי והשיכון. משרד הבינוי והשיכון 
ומשרד האוצר מעניקים הלוואה בתנאים מועדפים לזכאי ההלוואה. המדינה היא זו שקובעת את גובה הזכאות על-פי 

נתוניו של כל זכאי וזכאי. גובה ההלוואה נקבע על-פי ניקוד שמחושב על-פי הקריטריונים האלה:

 גילם של הלווים/הלווה. 

 סטאטוס משפחתי. 

 מספר שנות נישואים. 

 מספר ילדים. 

 מספר אחים ואחיות של כל אחד מהלווים. 

 שנות שירות צבאי/שירות לאומי. 

על-פי שכלול הנתונים נקבע ניקוד הזכאות. ככל שהניקוד גבוה יותר, כך יגדל סכום הזכאות. על תעודת הזכאות 
יופיעו פרטי הזכאי/ם, תנאי הלוואת הזכאות, כגון גובה הלוואה, ריביות, ועוד. תעודת הזכאות תקפה לשנה. אם יחולו 
שינויים בקריטריונים העשויים להגדיל את הזכאות, עלינו לבקש תעודת זכאות חדשה. אם פג תוקפה של תעודת 

הזכאות ניתן לבקש מהבנק להאריכה. הבנק אמנם נותן ללווה את כספי ההלוואה, אך הכסף ניתן מכספי המדינה.

 אז מי זכאי לתעודת הזכאות?

על-פי ההגדרה תעודת הזכאות ניתנת לאדם שאין דירה בבעלותו ולא הייתה דירה הרשומה על שמו. הזכאים 
 צריכים לענות על הקריטריונים האלה:

 זוגות נשואים. 

 נכים מעל גיל 21. 

 עולים חדשים + ותק )זוגות או יחידים(. 

 משפחות חד-הוריות. 

 יחידים מעל גיל 30. 

 בעלי שירות צבאי/שירות לאומי, הרוכשים דירה באזורים א´ או ב´ שגילם מעל 21. 

זכאות משכנתא - משרד הבינוי והשיכון
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המדינה רואה במתן הלוואת הזכאות מטרה לאומית, והאינטרס העיקרי הוא שנקנה דירת מגורים כנכס עתידי. על-
כן המדינה מעניקה הלוואות בריבית מסובסדת לזכאים. תעודת זכאות היא תעודה שמאשרת את אופציית מימוש 

הזכאות לאדם ששמו ומספר הזהות שלו מופיעים על גבי תעודת הזכאות. 

אוקיי, באו נרחיב מעט על כל עניין הזכאות... מהי הלוואת זכאות למשכנתא?
בנקים  ע"י  מוענקת  ההלוואה  הזכאים.  לאוכלוסיית  מועדפים  בתנאים  למשכנתא  זכאות  הלוואת  מעניקה  המדינה 
ניתנת לטובת  זכאות למשכנתא  "צינור" להעברת הכסף. הלוואת  הוא  ע"י המדינה, הבנק  ניתנת  למשכנתאות אך 

רכישת דירה או בנייה של בית.

הלוואת הזכאות ניתנת בין היתר למגזרים השונים באוכלוסיה בכפוף לקריטריונים שקבעה המדינה. בנוסף להלוואת 
הזכאות המדינה מעניקה גם "מענק מקום" בכפוף להוראות ומדיניות מיקום הגיאוגרפי של הנכס.  

הלוואת הזכאות ביסוד נועדה לעזור לרכוש דירת מגורים במינימום הון עצמי. נכון שהיום יסוד זה לא בר ביצוע בשל 
מחירי הדירות הגבוהים, אך בתקופה שניתן היה לרכוש נכס ב 200,000 ₪ )נכון, זה היה לפני נצח( ונקודות הזיכוי נתנו 

לנו 180,000 ₪ הלוואת זכאות, ניתן היה להביא סכום מזערי וניתן היה לרכוש נכס. 

סכום הלוואת זכאות משכנתא והלוואת מקום יכולים יחד להגיע עד 95% מערך הדירה הנרכשת!

הלוואת הזכות הינה הלוואה שניתנת בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן לתקופה של עד 30 שנים לכל 
היותר ו 10 שנים לכל הפחות. 

בשונה מהלוואות קבועות צמודות או לא צמודות למדד אותם אנו מקבלים מהבנק, להלוואת הזכאות אין עמלת 
פירעון. כלומר, ניתן לפרוע הלוואה זו בכל זמן נתון.

מהם היתרונות בהלוואת זכאות למשכנתא?
להלוואת הזכאות לא מעט יתרונות, יחד עם זאת רצוי לבדוק בכל זמן נתון את האלטרנטיבות האחרות.

ניתן לפרוע הלוואה זו בכל זמן נתון ללא עמלת פירעון

גובה ההלוואה איננה נכללת בחישוב הקצאת ההון של הבנקים. כלומר, אם לקחנו משכנתא כוללת של 750,000 ₪ 
ומתוכם 100,000 ₪ זכאות, החישוב של הקצאת ההון של הבנקים יהיה לפי משכנתא של 650,000 ₪ ביחס לשווי 

נכס או הערכת שמאי, הנמוך מבין השניים.

ריביות אטרקטיביות לתקופות זמן שונות שבים 10 – 30 שנים באחוזי מימון גבוהים של מעל 60% )אך עדיין צריכים 
לבדוק את האלטרנטיבות בכל זמן נתון גם באחוזי מימון נמוכים יותר(.

דרך הלוואת הזכאות, בשילוב עם הלוואות מקום ניתן להגיע לאחוזי מימון גבוהים – עד 95% משווי נכס.

ניתן לבחון קבלת הנחה )עד ביטול( עמלת פתיחת תיק ובעלות השמאות בהלוואות משכנתא בהם משולבות הלוואות 
הזכאות.

מאוד קשה לבנקים לממש נכסים בהם ניתנה הלוואת זכאות במידה והלווה לא משלם את ההלוואה בצורה תקינה. 



108

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

מהי תעודת זכאות? 
תעודת הזכאות הינו מסמך המאשר את הזכאות אותה אנו יכולים לממש בהלוואת המשכנתא שלנו ומפרטת בתוכה 

את גובה הזכאות, תנאי הזכאות והמגבלות.  

את תעודת הזכאות ניתן להוציא דרך כל בנק שנבחר )לא חובה דרך הבנק בו נבחר לקחת את המשכנתא בסופו של דבר(. 

והשיכון  הבינוי  יועברו למשרד  והנתונים  בהמשך  שנציין  הרלוונטיים  עם המסמכים  בנק  מסניפי  לאחד  להגיע  יש 
להנפקה לפי הנתונים. התעודה תגיע אלינו תוך מספר ימים בדרך כלל.  לתעודת הזכות תוקף של שנה וניתן להעריך 

את תוקף תעודת הזכאות דרך הבנק.

אוכלוסיית  הזכאים להגשת בקשה להנפקת תעודת זכאות למשכנתא:
קריטריון הבסיס להגשת בקשה לתעודת זכאות היא שלאף אחד מהלווים לא הייתה דירה או זכות בדירה. כמו כן, 

הדירה שרוכש הינה דירתו הראשונה. 

 זוגות נשואים.

 סיוע בהלוואת המשכנתא ליחידים/רווקים )מעל גיל 30(

 סיוע בהלוואת המשכנתא למשפחות חד הוריות

 זוגות ידועים בציבור

 עולים יחידים / משפחות העולים. 

 סיוע ותוספת נקודות יינתנו במקרים הבאים:

 תוספת נקודות משכנתא לזכאים נכים

 תוספת משכנתא בגין שירות חובה בצה"ל או שירות אזרחי-לאומי

 סיוע במשכנתא ומענק ביטחוני ביישובי הנגב וקו עימות

 תוספת משכנתא באזורי עדיפות לאומית

 תוכנית 10 פלוס

 הליך הוצאת תעודת הזכות והמסמכים הנדרשים לכך:

זכאות  תעודת  להנפקת  בקשה  להגשת  הרלוונטיים  המסמכים  עם  מכירים  כבר  אנו  אותם  מהבנקים  לאחד  נפנה 
המשכנתא ובחינה של נתוני הזכאות. )לאומי, מזרחי טפחות, פועלים, דיסקונט, הבינלאומי, איגוד וכו' )רצוי לאחד 

הבנקים בו נגיש גם בקשה למשכנתא(. 

הזכאות  יונפק תעודת  בחינה  לבחינה. לאחר  והשיכון  הבינוי  וזו תעבור למשרד  יקים את הבקשה במערכת  הבנק 
ותועבר לבנק בו הוגשה הבקשה. 
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 מסמכי בסיס לטובת הנפקת תעודת זכאות:
 צילומי ת.ז + ספח של הרוכשים

 אישור שירות צבאי / שירות לאומי לכל אחד מהרוכשים

 צילומי ת.ז + ספח של כל האחים והאחיות של הרוכשים

 מסמכים נוספים אותם הבנק יכול לדרוש:

 תעודת נישואין או תעודת הרשמה לנישואים
 טופס הצהרה על ידועים בציבור חתום ע"י עו"ד / תעודת חיים משותפים 

 אישור הריון מחודש חמישי )יחשב לילד נוסף(

 אישורי נכות עם כל הנספחים הרלוונטיים המעידים על סוג ואופי הנכות

 תעודת גירושין 

 אלמנים – תעודת פטירה של בן/בת הזוג

 עולים חדשים – תעודת עליה

תנאי הלוואת הזכאות:
הלוואת זכאות המשכנתא הינה הלוואה בריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן. הריבית המקסימאלית על 
הלוואת הזכאות הינה 3% לתקופה מקסימאלית של 30 שנים וככל שתקופת ההלוואה קצרה יותר כך הריבית תהיה 

נמוכה יותר. 

התקופה המינימאלית ללקיחת הלוואת הזכאות היא 10 שנים לאחר מכן 15, 20, 25 ו 30 שנים לכל היותר.

הריבית בפועל תהיה 0.5% מתחת לממוצע ריביות המשכנתא לפי אותה תקופה בכפוף לנתוני בנק ישראל בטבלת 
ממוצע ריביות משכנתא.

זכאים המוגדרים "חסרי דירה" הרוכשים דירה באזורי עדיפות לאומית א או ב זכאים לתוספת משכנתא של 4.5% 
לתקופה מקסימאלית של 20 שנה.

 התניות לשימוש הלוואות הזכאות:
 רכישה מקבלן – הזכאות תשמר עד שלושים ושישה חודשים מיום חתימה על חוזה הרכישה. 

 רכישה יד 2 – הזכאות תשמר עד שנה מיום חתימה על חוזה הרכישה.

 בנייה עצמית - 3 שנים ממועד קבלת היתר הבנייה.
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הגבלות לקבלת המשכנתא לזכאים:
חשוב שנבין, בסופו של דבר הסיוע ניתן בכפוף לבדיקה שיבצע הבנק בכפוף לקריטריונים לקבלת המשכנתא: יחס 
החזר )הכנסה פנויה ביחס לגובה הלוואת המשכנתא(, הון עצמי )הסכום המינימאלי שנצטרך להביא מהבית טרם 
קבלת המשכנתא(, התנהלות )נתוני אשראי תקינים(, גיל הלווים )תקופה מקסימאלית של 30 שנים או עד גיל 75 – 

חריג 80( ועוד.

כמו כן, מתן ההלוואה כפוף לאישור המחלקה המשפטית של הבנק בנוגע לבטוחה – הנכס אותו אנו מעוניינים לשעבד.

בנוסף שחרור כספי המשכנתא מותנים הכל ההליך המשפטי והמנהלי לטובת שיעבוד הנכס אותו אנו משעבדים 
לטובת קבלת ההלוואה. 

כיצד נקבע סכום הלוואת הזכאות למשכנתא? 
גובה הזכאות מחושבת ביחס לניקוד המצטבר אותם יקבלו בני הזוג הלווים או היחיד. ככל שרמת הניקוד תהיה גבוהה 

יותר כך גם סכום הזכאות יהיה גבוה יותר. מספר פרמטרים קובעים את גובה הניקוד, לדוגמא:

 פרמטרים לחישוב הניקוד הבסיסי:

 סטטוס משפחתי

 מספר שנות נישואים

 שנות שירות צבעי / לאומי

 מספר ילדים

 מספר אחים ואחיות

 פרמטרים נוספים שיכולים להעלות את נקודות הזיכוי:

 נכות

 מענק ביטחוני ביישובי הנגב וקו עימות

 תוספת משכנתא באזורי עדיפות לאומית

 תוכנית 10 פלוס

 טבלה לחישוב נקודות זיכוי לחישוב זכאות משכנתא:

 שנות נישואין / ידועים בציבור
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שיטת ניקוד – זכאות משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון:

שנות נישואין

ניקודמספר שנות הנישואין / ידועים בציבור

30נרשמו לנישואין )ייבדק בוועדת חריגים(

1250

2300

3350

4400

5450

50כל שנה נוספת

מספר אחים ואחיות

ניקודמספר אחים

150

2100

3150

4400

5600

6650

50נוסף

גובה הזכאות ביחס לניקוד המצטבר

גבוה הלוואת הזכאותניקוד מצטבר

999 - 599₪ 54,240

1,399 – 1,000₪ 62,400

1,499 – 1,400₪ 74,350

1,599 – 1,500₪ 82,250

1,699 – 1,600₪ 96,190

1,799 – 1,700₪ 107,090

1,899 – 1,800₪ 117,985

1,999 – 1,900₪ 128,930

2,099 – 2,000₪ 139,825

2,199 – 2,100₪ 150,720

+ 2,200₪ 161,665
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הערות לחישוב נקודות זיכוי:

זוגות ידועים בציבור יצטרכו להוכיח ניהול משק בית וחיים משותפים ובקשת הזכאות למשכנתא תעבור דרך וועדת 
חריגים.

זוגות שנרשמו לנישואין יצטרכו אישור רבנות ותנאי נוסף שמועד החתונה לא יאחר מ 3 חודשים מהמועד באישור.

אח יחשב רק אם הינו תושב ישראל ואזרח הארץ וחישוב הניקוד יחושב לכל לווה בנפרד. 

רכישת נכס באזור עדיפות א תהיה זכאית לפחות בסיוע במדרגת ה 1,500 נקודות.

אחוזי נכות - תוספת ניקוד לזכאות בהתאם לסוג הנכות ובכפוף להוראות משרד הבינוי והשיכון.

 ניקוד משפחות עולים בשנה הראשונה בארץ הוא 1,700 נקודות. מהשנה השנייה 1,800 נקודות לכל הפחות.

משפחת עולים בעלי ותק מעל 5 שנים יקבלו תוספת ניקוד גם כן.
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הלוואת מקום / מענק מקום
באזור  להיות  וצריכה  הנכס  של  הגיאוגרפי  מיקומה  ע"פ  ובראשונה  בראש  נקבעת  מקום  מענק  או  מקום  הלוואת 
עדיפות ובכפוף לרשימת משרד הבינוי והשיכון. המענק ניתן ברוב המקרים באזורי הפריפריה ומעבר לקו הירוק כאשר 

המטרה פיתוח המקום.

רכישת דירה או בנייה באזורי עדיפות אלו תקנה זכות למענק המתורגם לסכום כסף אותו הרוכש לא יצטרך לשלם בפועל. 

רשימת היישובים מתעדכנת ע"י משרד הבינוי והשיכון מפעם לפעם וכמו כן סכומי המענק. 

ויחליטו  המענק ממשיך להיות מענק כל עוד הרוכשים ממשיכים להתגורר בדירה לאורך כל תקופת המענק. במידה 
למכור את הנכס טרם הסתיימה תקופת הלוואת המענק, יצטרכו לשלם את גובה המענק בתוספת ריבית ובהצמדה למדד.

המענק אינו קשור להלוואת הזכאות. סכום המענק ועוד הזכאות יחדיו יכולים להגיע לאחוזי מימון גבוהים )עד 95%( 
ובכך הרוכש יצטרך להביא הון עצמי מינימאלי. 

אחוז מימון גבוה זה יכול להתקיים במצב בו המענק עצמו וסכום הזכאות למשכנתא יחדיו מגיעים לאחוז מימון גבוה. 
כמובן שבמחירי הדיור של היום לא ניתן להגיע לסכומים אלו אבל בעבר בהחלט היה ניתן להגיע לאחוזי מימון גבוהים 

בשילוב של מענק מקום וכספי זכאות.

מהו מענק במשכנתא לטובת רכישת נכס?

מענק לטובת רכישת נכס, כשמו כן הוא, הטבה כלשהי, סיוע  או סכום כסף חד פעמי שניתן במטרה לסייע ברכישת הדירה. 

המענק ניתן במטרה לקדם פרויקט ופיתוח איזור כזה או אחר ולתת הטבות וסיוע למספר אוכלוסיות במדינת ישראל.

המענק יכול להיות ההבדל בין היכולת שלי לרכוש את הנכס לבין להמשיך להתגורר בשכירות. אוכלוסיות הזכאים 
למענק ו/או להטבה וסיוע בהחלט יכולים ליצור מינוף משמעותי בחייהם דרך השימוש באחת ההטבות.  

סוגי מענקים והטבות ברכישת נכס ובמשכנתא:

 ישנם מספר סוגים של מענקים בכל המשתמע מהלוואות המשכנתא ורכישת דירות:

 מענק המשמש כחלק מההון העצמי לטובת רכישת הנכס
 מענק מותנה, מענק שניתן ונכנס לתוף לאחר תקופת זמן אם ובמידה כל ההתניות התקיימו.

 זכאות להלוואת משכנתא בריבית מסובסדת

 סיוע בתשלומי משכנתא והנחות משמעותיות ברכישת הנכס
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אוכלוסיית הזכאים לקבלת מענק, סיוע או הטבה ברכישת נכס ובמשכנתא:

ישנם אוכלוסיות רבות הזכאים למענק ולהטבה כזו או אחרת ברכישת נכס ולקיחת משכנתא במדינת ישראל. לא 
 תמיד אנחנו מודעים לכך, אבל בהחלט חשוב לבדוק לפני שאנחנו מבצעים צעד של רכישת נכס ולקיחת משכנתא. 

 מענקים והטבות לרוכשי נכס במחיר למשתכן

 הטבות לעולים חדשים בלקיחת משכנתא
    לדירה ראשונה 

 מענקים ליוצאי העדה האתיופית, תוכנית חומש

 מענק מקום מותנה 

 מענקים והטבות לטובת פיתוח הנגב והגליל 

 סיוע במשכנתא לעולים 
 סיוע במשכנתא לזוגות ידועים בציבור

     עולים ותיקים בארץ

 סיוע במשכנתא ליחידים ותיקים 

 זכאים לסיוע ברכישת נכס בדיור הציבורי 

 השתתפות בהחזרי משכנתא לקשישים נזקקים 

 סיוע במשכנתא ומענק ביטחוני ביישובי הנגב וקו עימות

 תוספת משכנתא באזורי עדיפות לאומית

לסיכום:
ניתן לראות שישנה אוכלוסיה גדולה מאוד של זכאים לסיוע כזה או אחר, מענקים והטבות מהמדינה. טרם רכישת 
נכס חשוב מאוד לבדוק האם אנחנו נמצאים בין אותם הזכאים. כמו כן, לכל הטבה ישנה תוקף, יש לבדוק את כל 

הפרטים הקטנים ואת כל ההתניות לקבלת הזכאות.

קישורים למענקים ולזכאויות לחץ כאן

https://moti.org.il/article/98
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סל אשראי – סך כל ההלוואות / התחייבויות כספיות קיימות + המשכנתא העתידית או הלוואה עתידית אותה נצטרך 
לקחת. דוגמא:

סל אשראי ותקציב לסל אשראי

75,000 ₪יתרת הלוואה בבנקים השונים

22,000 ₪יתרת הלוואות חוץ בנקאי

19,000 ₪מסגרות מנוצלות בכרטיסי אשראי בנקאיים

15,000 ₪מסגרות מנוצלות בכרטיסי אשראי חוץ  בנקאיים

12,000 ₪מינוס

10,000 ₪חובות לבני משפחה / חברים

משכנתא – 750,000 ₪הלוואה נוספת / משכנתא חדשה שעלינו לקחת

153,000 הלוואות קיימות + 750,000 משכנתא נדרשתסה”כ

 לא ניתן לבנות תכנית הלוואה אידיאלית ללקוח מבלי לתת במה לאשראי קיים. 
האשראי הקיים יכול להגביל, מבלי סיבה, את ההחזר החודשי בהלוות המשכנתא ומחוסר ברירה לפרוס את 

 המשכנתא ל 30 שנים. 
במקרים מסוימים, הלוואות קימות עם החזרים חודשיים גבוהים יגרמו לכך שההלוואה אף תסורב בגלל יחס החזר 

לא תקין.

תקציב לסל אשראי -  ההחזר החודשי האידיאלי ללקוח על סל האשראי הכולל, ללא קשר ליחס ההחזר המאושר מהבנק.

החזר חודשיסל אשראי

1,500 ₪ 75,000 ₪יתרת הלוואה בבנקים השונים

400 ₪ 22,000 ₪יתרת הלוואות חוץ בנקאי

מסגרות מנוצלות בכרטיסי 
אשראי בנקאיים

₪ 19,000 ₪ 25

מסגרות מנוצלות בכרטיסי 
אשראי חוץ  בנקאיים

₪ 15,000 ₪ 25

50 ₪ חודשי ממוצע12,000 ₪מינוס

אין החזר חודשי10,000 ₪חובות לבני משפחה / חברים

הלוואה נוספת / משכנתא 
חדשה שעלינו לקחת

משכנתא – 750,000 ₪
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ניתן לראות שהמשפחה משלמת נכון להיום החזר כולל של 1,950 ₪ )ללא ה 25 שח לכל כרטיסי אשראי(.  נניח 
שהמשפחה מתגוררת נכון להיום בשכירות ומשלמת שכירות של 5,000 ₪ בחודש וזאת עד לקבלת המפתח של הנכס 
הנרכש. כלומר, משלמים סכום כולל של שכירות + הלוואות – 6,950 ₪. אם המשפחה נמצאת בגירעון כל חודש של 
1000 ₪ אז ההחזר הרצוי לסל האשראי הכולל צריך להיות 5,950 ₪ ואם המשפחה ביתרה בתקציב של 1,000 ₪ 

התקציב לסל האשראי יכול להגיע במקסימום ל 7,950 ₪ )זאת במידה ויחס ההחזר בבנק מאפשר זאת(.

התקציב לסל האשראי ייתן לנו את ההחזר החודשי המקסימאלי שלא יכניס את המשפחה לגירעון בתזרים, זהו חוק 
מספר 1 בלקיחת הלוואות. לא ניקח הלוואה אשר תזרימית אין לנו יכולת לשלם. מכאן עלינו לשאול את עצמנו, מה 

ההחזר החודשי הכולל שלא יכניס את המשפחה לגירעון תזרימי.

6,950 ₪תשלום הלוואות + שכירות היום

האם אנחנו נמצאים נכון להיום ביתרה או בגירעון בתזרים?
)אם יתרה נכניס נתון ב  + אם גירעון  נסמן -(.

 - ₪ 1,500

5,450 ₪ החזר חודשי רצוי לסל האשראי
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תמהיל משכנתא זה שילוב של מספר הלוואות המרכיבות לנו סך כולל של גובה ההלוואה הנדרשת.

כלומר, אם אנו מעוניינים לקחת הלוואת משכנתא בסך כולל של 1,000,000 שקלים. ניתן לחלק את הסכום הכולל 
למספר הלוואות שכל הלוואה בסכום שונה, לתקופה שונה ובמסלול שונה – סוג ריבית. 

לדוגמא:

 300,000 לתקופה של 30 שים בריבית פרים

 350,000 שקלים לתקופה של 10 שנים בריבית קל"צ

 100,000 שקלים לתקופה של 10 שנים בריבית קצ"מ

250,000 שקלים לתקופה של 15 שנים בריבית משתנה כל 5 שנים צמודת מדד

מדוע נרצה ולמה לחלק את גובה ההלוואה הכוללת למספר מסלולים?
התשובה לשאלה זו פשוטה ביותר... 

את סכום ההלוואה הכולל נרצה לחלק למספר מסלולים כאשר הדבר נותן פתרון כלכלי ואסטרטגי לצורך שלי. 

בניית תמהיל משכנתא היא פעולה המצריכה מאיתנו חשיבה אסטרטגית המשלבת את צורך הלווים בשילוב ניתוח 
של רמות סיכון ההלוואה וההשלכות של ההלוואה בעתיד.

החשוב ביותר מבחינתנו, מודעות! הלקוח חייב להיות מודע על מה הוא חותם. כלומר, מהם ההשלכות של ההלוואה 
מבחינת השינויים אשר יכולים להשפיע על ההלוואה.

זה הערך המוסף החשוב ביותר מבחינתי ומה שמבדיל אותנו מהבנקים השונים או כל גורם מממן אחר. לא חשוב 
בסופו של דבר מה יהיה התמהיל הנבחר, הלקוח צריך להיות מודע על מה הוא חותם וכיצד להתנהל אל מול הלוואת 

המשכנתא שלו בעתיד. את זה הבנק בחיים לא יעשה. 

חשוב שנבין, אין אמת אחד בבניית תמהיל משכנתא, כל יועץ עם האסטרטגיה שלו וכל לקוח עם הצורך שלו. הרעיון 
– לשלב בין השניים ולתת פתרון לצורך קיים שישפר את מצבו הפיננסי של הלקוח בהווה ובעתיד. 

בניית תוכנית הלוואה מצריכה מאיתנו להביא בחשבון מספר קריטריונים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך:

 ניתוח כולל של סל אשראי 

 תקציב לסל אשראי

 ריביות שוק בזמן נתון במסלולים רלוונטיים

 סוג העסקה – מגורים, השקעה

בנוסף, חשוב שנזכור, משכנתא היא הלוואה ארוכת טווח אך תמיד נראה בא הלוואה ל 5 שנים קדימה. בממוצע, כל 
5 שנים יש פוטנציאל חיסכון וסביר להניח שיהיה כדאי למחזר את הלוואת המשכנתא.

אסטרטגיה לבניית תמהיל משכנתא
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1. בראש ובראשונה, הבנה של העסקה עצמה ושל אופי הלקוחות. עלינו להבין את מהות העסקה: רכישה יד שנייה, קבלן, מחיר 
למשתכן, בנייה עצמית. האם העסקה היא למגורים, השקעה וכו’. 

2. בניית סל אשראי, מעמד של לקיחת הלוואת משכנתא היא זמן מצוין לעשות סדר כל ההתחייבויות הקיימות. יש לתת במה 
ולבדוק את נתוני ההלוואות הקיימות. אולי נרצה לפרוע חלק, אולי נרצה לקחת עוד הלוואה מחוץ למשכנתא. אולי פריסה 

מחודשת של הלוואות קיימות לטובת שיפור התזרים למשכנתא עצמה וכו’.  

3. חישוב תקציב אידיאלי לסל האשראי הכולל, יש לבחון את ההחזר החודשי הרצוי של הלקוח למשכנתא החדשה + סל האשראי 
הקיים. תקציב לסל אשראי זה כמה נכון לי לשם בכל חודש על המשכנתא והתחייבויות קיימות במידה וישנם הלוואות נוספות. 

4. לבחון את גובה המשכנתא האידיאלי ואם יש אפשרות להפחית את המשכנתא או לחילופין להעלות את גובה המשכנתא לטובת 
הורדת אחוז מימון או לחילופין הגדלת המימון לצורך הוספת “מסלול פיתוי” בהלוואה.

5. יש לבחון את ריביות השוק במסלולים השונים בכל זמן נתון

6. רגולציה, לפחות שליש מההלוואה בריבית קבועה, יש לבחון את האטרקטיביות בין הקל”צ לקצ”מ ולזכור, שאת הריבית הקבועה 
תמיד נעדיף לקחת לתקופה כמה שיותר קצרה ביחס לכושר ההחזר. עד שליש מההלוואה בריבית משתנה שתדירות הריבית 

הינה מתחת ל 5 שנים. 

7. ברוב המקרים, את הריביות קבועות נעדיף לקחת לתקופות קצרות ככל שניתן ביחס לכושר ההחזר של הלקוח נכון הדבר גם 
לקל”צ וגם לקצ”מ.

8. מסלול הפרים / משתנה כל שנה / מק”מ , אין בעיה לפרוס לתקופה מקסימאלית, הריבית אינה נגזרת מתקופת הלוואה, אין 
עמלות פירעון, מאפשר לקצר את ההלוואות האחרות הרלוונטיות לתקופות מינימום ביחס לכושר ההחזר של הלקוח. 

9. לא מומלץ לשלב הלוואות צמודות למדד לתקופות של מעל 15 שנים. יחד עם זאת גם לתקופות ארוכות יותר וקצרות יותר יש 
לבחון את האלטרנטיבות האחרות. 

שימו לב: לרשותכם סרטונים בדיגיטל עם דוגמאות לבניית תוכנית הלוואת משכנתא

הנה מספר עקרונות לבניית תמהיל:
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בניית תמהיל משכנתא היא פעולה המצריכה מאיתנו חשיבה אסטרטגית המשלבת את צורך הלווים בשילוב ניתוח 
של רמות סיכון ההלוואה וההשלכות של ההלוואה בעתיד. תמהיל ההלוואה מורכב בשילוב של מסלולי ההלוואה 

השונים וצורת החזר ההלוואה.

החשוב ביותר מבחינתנו – מודעות! הלקוח חייב להיות מודע על מה הוא חותם. כלומר, מהם ההשלכות של ההלוואה 
מבחינת השינויים אשר יכולים להשפיע על ההלוואה.

תמהיל המשכנתא מורכב ממסלול אחד של הלוואה או יותר, כאשר ההרכב חייב להיות כפוף להוראות בנק ישראל 
בכל זמן נתון.

התמהיל אותו נבחר עבור לקוחותינו מורכב מצורך הלקוח בזמן נתון וכמו כן, ראייה ארוכת טווח ברמת ההחזר החודשי.  
היכולת של הלווה להחזיר חלק מההלוואה לאורך תקופת המשכנתא )כספים שעתידים להיכנס, קרן השתלמות(, סוג 

העסקה: מגורים, השקעה, מניב, EXIT, בנייה עצמית. 

תמהיל חכם – שילוב חכם בין מסלולי הלוואה לבין צורת ההחזר המתאים ביותר, אשר תשרתנה את הלקוח נאמנה 
בהווה ובעתיד.

הרעיון בבניית תמהיל משכנתא, לדעת לשלב בין עלות הלוואה מינימאלית לבין רמת סיכון נמוכה ככל שניתן.

בחירת מסלול – מה האלטרנטיבה שלי...?  עלינו לדעת לבחון כיצד כל מסלול משפיע על ההלוואה ברמת הסיכון, 
העלות ומה האלטרנטיבות האחרות. 

בשורה  לדאות  עלינו  ההלוואה.  הרכב  את  לנו  ייתן  הזמן  לתקופת  ביחס  המסלול  לבין  ההחזר  צורת  של  השילוב 
התחתונה לעלות מינימאלית של הלוואה ביחס לרמת סיכון נמוך ככל שניתן.  יש לבחון את הריבית על כל אחד 

מהמסלולים ולבחון אלטרנטיבות בכל זמן נתון.

 בניית תוכנית הלוואה מצריכה מאיתנו להביא בחשבון מספר קריטריונים הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך:

 סל אשראי

 תקציב לסל אשראי

 מצב כלכלי/צפי עתידי. 

 שוק הריביות. 

 משכנתא נדרשת / הלוואות קיימות  

 ראייה קצרת טווח על הלוואת המשכנתא. 

 מחזור משכנתא עתידי

 מסלולי ההלוואה.

כל אחד מקריטריונים אלו הוא גורם חשוב בבניית תכנית ההלוואה ויכול להשפיע על חיי ההלוואה. עלינו להבין 
היטב קריטריונים אלו ולתכנן הלוואה אידאלית תוך מבט לעתיד הקרוב)חמש שנים קדימה( והרחוק.
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מצב כלכלי / צפי עתידי
המצב הכלכלי שבו אנו נמצאים הוא שיקול עיקרי בקבלת ההחלטה שלנו, בראש ובראשונה אם לקנות דירת מגורים 
כעת או להמתין לתקופה אחרת. כשאנו מבקשים הלוואת משכנתא עלינו לבחון את מצבנו הכלכלי מבחינת הכנסתנו 

החודשית ביחס להתחייבויות הקיימות. 

אנו מבינים שהבדיקה חייבת להיות יעילה ואמיתית כדי שלא נגיע למצבים כלכליים לא נעימים. סביר להניח שאם 
החלטנו לבקש הלוואת משכנתא, יש ביכולתנו להחזיר סכום כסף מסוים בכל חודש וחודש. 

נוסף על כך כשאנו מתכננים את אסטרטגיית הלוואת המשכנתא, עלינו להתבסס גם על תחזית פיננסית אישית. מובן 
שלעולם אין לדעת את העומד

ולהיות  להתעורר  שעלולות  פחות  או  יותר  חיובית  "בעיות"  לזהות  לפחות  מסוגלים  להיות  עלינו  אבל  להתרחש, 
מחושבים יותר.

לדוגמא: לידת תינוק, קידום בעבודה, רצון לעזוב את מקום עבודה, או פיטורים ממקום העבודה. כמו בכל עסק כלכלי 
אחר, עלינו להביט לעתיד ולבנות אסטרטגיה בהתאם. ככל שנביא בחשבון מצבים רבים יותר, כך נהיה יותר מוכנים 

אליהם.

החזר חודשי — כמה כסף אנחנו מסוגלים לשלם בכל חודש על הלוואת המשכנתא...

מהלוואת  המשתמע  בכל  כך,  טוען  אני  שלנו...  ההכנסות  מסך   30% על  יעלה  לא  החודשי  שההחזר  שיגידו  יש 
המשכנתא, כל שקל מיותר שיוכל להוות לנו כושר החזר יותר גבוה ובכך להפחית את תקופת הלוואת המשכנתא 

למינימום האפשרי, עשו זאת!!! כמובן, לא בכל מחיר ולא בפזיזות כל וכלל.

לדוגמא, זוג אשר ביכולתו לשלם 3,000 שקלים בעבור ההחזר החודשי על הלוואת המשכנתא, ובמקביל חוסך בתוכנית 
חיסכון כלשהי 2,000 שקלים זה יכול להיות טעות!!! 

בידקו את האפשרות לחסוך, תחסכו, אבל תחסכו אולי מעט פחות, תחסכו 1,000 שקלים להרגשה הטובה ותחזירו 
4,000 שקלים בעבור הלוואת המשכנתא. תורידו ב 20% את תקופת ההלוואה. החיסכון שלכם יהיה כפול ומכופל!!!

שוק ריביות משכנתא

"מחיר הכסף", כמה כסף נשלם על ההלוואה שנקבל? יש לנו נטייה להתייחס לריבית כשיקול עיקרי בהחלטה על 
מסלול ההלוואה. נכון שהריבית היא עקרון ופרמטר חשוב בקבלת ההחלטה ובבניית אסטרטגיית

ומצורת החזר ההלוואה שישמשו  ביותר. הריבית חייבת להיגזר ממסלול ההלוואה  הלוואה, אבל הוא אינו החשוב 
אותנו בתקופת ההלוואה.
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בדקו טוב את שוק הריביות וזכרו, לא מנהלים עם בנקים משא ומתן על ריביות משכנתא. ברגע שכבר קיבלנו את האישור 
העקרוני, הבנק מעוניין לתת לנו את ההלוואה. ברוב המקרים, אנו נמצאים בעמדה מצוינת לדרוש את הריבית הרצויה.

הלוואה ארוכת טווח בראיה של הלוואה לטווח קצר
בהלוואת  זאת  עם  להתרחש.  עתיד  מה  לדעת  יכולים  ואיננו  שנה   30 פני  על  להתפרס  יכול  המשכנתא  הלוואת 
משכנתא עלינו לתת תחזית אישית לטווח הקצר תוך כדי תכנון אסטרטגי שיספק לנו פתרונות לטווח הארוך יותר. 
ראייה לטווח הקצר תאפשר לנו להתמקד בעתיד הקרוב וליהנות מעלויות משכנתא נמוכות לאותה תקופה ולהפיק 
את מרב הפוטנציאל בתקופת הזמן שתבוא. התכנון האסטרטגי יספק לנו את הפתרון לטווח הארוך בהחזר ההלוואה. 

חמש שנים היא תקופה ארוכה די, גם אם הלוואת המשכנתא הינה לעשרים שנים ויותר.

מסלולי הלוואת משכנתא
"מסלולי הלוואה, את מי זה בכלל מעניין, ומה זה בעצם אומר...? העיקר שהריבית תהיה נמוכה והכול בסדר...!" 

החוכמה בהלוואת משכנתא היא בראש ובראשונה לדעת לבחור כיצד נרצה לשלם את הלוואת המשכנתא שלנו, נכון 
הדבר ברמת צורת החזר ההלוואה )לוח סילוקין(, תמהיל הלוואה )מסלולים רצויים( ורק אח"כ נרצה לקבל את ריביות 

המשכנתא הזולות ביותר על אותה אסטרטגיה אותה פיתחנו ותכננו.

 מסלולי ההלוואה השונים: 

 הלוואה לזכאים

 ריבית בנק ישראל

 ריבית הפריים

 ריבית קבוע לא צמודה למדד

 ריבית משתנה לא צמודה למדד

 מק"מ – מלווה קצר מועד

 מדד המחירים לצרכן

 ריבית קבועה צמודה למדד

 ריבית משתנה צמודה למדד
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מחזור משכנתא הינה פעולה של לקיחת משכנתא חדשה שמטרתה לחסל משכנתא קיימת. בערך כמו לעבור מחברת 
סלולר אחת לשנייה, נכון רק עם מעט יותר בירוקרטיה. 

שימו לב חברים למה שאמרתי, לקיחת משכנתא חדשה שמטרתה לסגור משכנתא קיימת. כלומר, האסטרטגיה שווה 
לחלוטין ללקיחת משכנתא חדשה. 

ההבדל היחיד הוא, שבמחזור משכנתא הכסף של המשכנתא החדשה עובר לבנק המממן לטובת סגירת המשכנתא 
הנוכחית. 

ניתן לבצע מחזור משכנתא גם בבנק הנוכחי בו מתנהלת המשכנתא היום וניתן לקחת משכנתא חדשה בבנק אחר והוא 
מעביר את היתרה לסילוק לבנק הנוכחי.

 למה שנרצה בכלל למחזר משכנתא קיימת? 
 ריביות שוק נמוכות מהריביות הקיימות

 אפשרות לקצר את תקופת הלוואת המשכנתא גם במצב שריביות השוק גבוהות יותר. 

 אחוזי המימון השתנו לטובה בעקבות עליית ערך הנכס

 החזר חודשי כיום לא תואם  את המצב הקיים לחיוב או שלילה

 ברצוננו למנף או לא נכס קיים ולקחת משכנתא נוספת על נכס להשקעה ולנו משכנתא קיימת עם החזר חודשי   
    שלא מאפשר, בגלל יחס ההחזר, מינוף ולקיחת משכנתא נוספת.

 שינויים בסל האשראי הכולל

בשורה התחתונה, בכל זמן נתון עלינו לשאול את עצמנו: “אם היום הייתי צריך לקחת את המשכנתא, האם הייתי לוקח 
אותה כפי שהיא היום”?

לנתונים  ביחס  נאמנה  אותנו  לא משרתת  הקיימת  נתון שההלוואה  זמן  בכל  פעולה שנבצע  הינה  מחזור משכנתא 
הפיננסים בזמן נתון.   

דורשת  המשכנתא  מחזור  כמובן, שפעולת  הגבלה.  וללא  פעמים  מספר  לבצע  שניתן  פעולה  היא  מחזור משכנתא 
מאיתנו התנהלות בירוקרטית מול הבנק. 

ניתן למחזר מסלול בודד וניתן למחזר את כל ההלוואה, ביחס לצורך שלנו. מחזור חלקי של הלוואה ניתן לבצע רק 
בבנק בו ההלוואה קיימת היום. מחזור מלא של המשכנתא ניתן לבצע לכל בנק אחר.

מחזור משכנתא
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החזר,  יחס  חדשה,  משכנתא  לקיחת  של  לקריטריונים  מאוד  דומים  המשכנתא  למחזור  הנדרשים  הקריטריונים 
התנהלות, אחוזי מימון, תקינות הנכס ברמה המשפטית והתכנונית... 

שימו לב, המעמד מחזור משכנתא בין אם המחזור הינו בבנק הנוכחי או לבנק אחר, סביר להניח שיבקשו מאיתנו 
לבצע שמאות מוקדת. אם גובה ההלוואה תעלה על 75% מימון, בערבות ירידת ערך הנכס, הבנק יכול לא לאשר את 

המחזור.

הקריטריון הנוסף והמחייב למחזור משכנתא, זה התנהלות משכנתא תקינה שנתיים אחרונות. בנק דורש לקבל דוח 
התנהלות משכנתא שנתיים אחרונות לטובת אישור מחזור המשכנתא וזאת בנוסף לכל המסמכים הבססיים לטובת 

המחזר כגון: הכנסות, עו”ש ועוד. . 

אם אתם שואלים את עצמכם “מה האינטרס של הבנק למחזר את הלוואת המשכנתא” אז התשובה שלי אלכם: בנק 
חדש ירצה לבצע את מחזור המשכנתא מבנק אחר לטובת גיוס לקוח חדש. 

בנק נוכחי יסכים למחזר משכנתא קיימת לטובת שימור לקוח קיים. 

גיוס לקוח חדש ושימור לקוח קיים זה ערך עליון בבנקים. כולם רוצים לגייס לקוחות חדשים וכולם רוצים לשמר 
לקוחות קיימים. בקיצור, מלחמה. 

אני מודה, שבנק בו ההלוואה מתקיימת היום, יהיה לו פחות אינטרס למחזר משכנתא קיימת, בנקים לא אוהבים לבצע 
מחזורים פנמיים בתוך הבנק. בהחלט לא עושים חיים קלים. 

יחד עם זאת, מחזור פנימי, ברמה הבירוקרטית פעולה קצרה יותר ללקוח. 

חשוב שנזכור, מחזור משכנתא זו פעולה של לקיחת הלוואה שסוגרת הלוואה קיימת. כל תוספת שניקח מעבר ליתרת 
ההלוואה הנוכחית זו משכנתא נוספת ולא חלק מהמחזור. כפי שאנו יודעים. ניתן למנף נכס קיים עד 50% משווי נכס. 
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מה עלינו לקחת בחשבון על מנת לבחון פוטנציאל חיסכון במשכנתא?
את הנתונים אנו גוזרים מדוח יתרות לסילוק של המשכנתא הקיימת!

משכנתא חדשה משכנתא נוכחית מס 

מסלול מומלץ מסלול הלוואה 1 

יתרה לסילוק )כולל עמלת הפירעון( יתרה לתשלום 2 

תקופת הלוואה יתרת תקופה 3 

ריבית ריבית 4 

הצמדה למדדהצמדה למדד 5 

החזר חודשי החזר חודשי 6

סה”כ עלות הלוואה סה”כ עלות כוללת 7 

המטרה העיקרית במחזור משכנתא היא להפחית עלויות תוך כדי רמות סיכון ושדרוג ההלוואה 
מבחינת צורך הלקוח.

כיצד ננהל את מחזור המשכנתא מול הבנקים השונים?
מחזור משכנתא הינה פעולה של לקיחת משכנתא חדשה שמטרתה לחסר משכנתא קיימת. ברוב המקרים, הסיבה 

העיקרית היא הפחתה בריביות והוזלה במשכנתא.

אז מה האינטרס של הבנק הנוכחי למחזר לנו את הלוואת המשכנתא?

האינטרס היחיד – שימור לקוח קיים!

ולכן, במחזור משכנתא, תמיד נרצה להציג אישור עקרוני למשכנתא מבנק אחר שמעוניין לגייס לקוח חדש.

כיצד נבחר באיזה בנק להגיש את הבקשה למחזור משכנתא, מה עלינו לקחת בחשבון?

1. כל בנק בכל זמן נתון יכול להיות אטרקטיבי יותר מכל בנק אחר, עבור כל לקוח ברמה האינדיבידואלית. 

2. נתוני אשראי בבנקים השונים של הלקוח – האם ניהל בעבר חשבון פעיל תקין/לא תקין.

3. היכרות אישית שלנו עם בנק כזה או אחר.

בבנק בו מתנהלת המשכנתא הקיימת וחשבון העו"ש במידה ותקין.
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דוגמאות לדוח יתרות
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דוגמאות לדוח התנהלות משכנתא
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הליך ותכנון קבלת אישור עקרוני ולקיחת הלוואת משכנתא בפועל
תהליך לקיחת משכנתא - שלבים

כמו כל דבר אחר, אל מול הלוואת המשכנתא עלינו לדעת להתנהל בצורה נכונה ומקצועית על מנת להשיג את הטוב 
ביותר עבורנו. 

חשוב שבזמן קבלת ההחלטה על רכישת נכס וטרם לקיחת הלוואת המשכנתא נעשה סדר במספר דברים על מנת 
לחסוך בזמן, בירוקרטיה מיותרת וכמובן בכסף. 

על מנת להגיע למצב אידיאלי, בו אנו משלמים בכל זמן נתון את המינימום האפשרי, עלינו לדעת מה לדרוש, מתי 
לדרוש ואיך לדרוש" אבל לפני הכל, חשוב שהבנק יאשר לנו את הלוואת המשכנתא.

שלב תכנון לקיחת המשכנתא מחולק לשניים:

 1. טרם קבלת האישור העקרוני 

2. לאחר קבלת האישור העקרוני

כל עוד לא קיבלנו את האישור העקרוני מהבנק, מסמך מהבנק שמאשר לנו את המימון הנדרש, אנו לא נמצאים 
ב"עמדת כח" ואין מה "להתעסק" ולהתנהל ברמת ריביות ומסלולים. מה עוד, שלעולם לא נחתום חוזה רכישה טרם 
קיבלנו את האישור העקרוני מהבנק. אנחנו נרצה בראש ובראשונה לדעת שיש לפחות 2 מקורות מימון לעסקה, אח"כ 

הם כבר "יריבו" עלינו סביר להניח. 

לאחר קבלת האישור העקרוני וחתימה על חוזה הרכישה, זה הזמן האידיאלי עבורנו לדרוש ברמת התמהיל והריביות. 
לאחר קבלת האישור העקרוני, הבנק בעצם מעוניין לתת לנו הלוואה, ומבחינתו יודע שהוא נמצא בתחרות מול בנקים 

אחרים.

לעתים אנו יודעים בוודאות שאנו נקבל את האישור העקרוני למשכנתא הנדרשת ולפעמים קבלת האישור דורשת 
מאיתנו תכנון והכנה מוקדמת.

הנה לכם, עשרת השלבים ללקיחת משכנתא אופטימאלית - התנהלות נכונה ומקצועית ברמת הלוואת המשכנתא:

 שלב 1 - תכנון והכנה מקדימה של חשבון העו"ש. 

 שלב 2 – תכנון פיננסי: הון עצמי / אחוזי מימון / עלויות נלוות – עלות כוללת של הנכס / סל אשראי / החזר חודשי רצוי. 

 שלב 3 - הוצאת אישור העקרוני ראשוני לטובת וודאות ברמת המימון הנדרש + הוצאת תעודת זכאות )רצוי עם         
    מסמכים בסיסיים לפחות(.
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 שלב 4 – חתימה על חוזה הרכישה 

 שלב 5 - בניית תמהיל הלוואה / ריביות )סל אשראי + תקציב לסל האשראי(.

 שלב 6 - הכנת "תיק משכנתא" לבנקים למשכנתאות.

 שלב 7 – הגשת הבקשה לאישור סופי 

 שלב 8 - בחירת בנק למשכנתאות. 

 שלב 9 - פתיחת תיק, חיתום בבנק הנבחר ותהליך לקיחת המשכנתא בפועל. 

 שלב 10 - משכנתא, החיים שאחרי.

הבסיס למתן אישור למשכנתא – התנהלות תקינה. מעבר לדוח נתוני האשראי ובדיקת היסטורית אשראי שהבנק 
מבצע לפי ת.ז של כל לווה ולווה, על מנת לבדוק שנתוני האשראי תקינים, הבנק בודר התנהלות עו"ש 3 – 6 חודשים 

אחורה. 

בו.  ועל–פי הפעולות שאנו מבצעים  רוב המידע הפיננסי העכשווי הבנק שואב מחשבון העו"ש שלנו  למעשה את 
חשבון העובר ושה וזה "העתק הדבק" להתנהלות הפיננסית שלנו במשק הבית. אחרי הכל, אם ההתנהלות נכון להיום 

לא תקינה, למה שהבנק יכנס לעסקאות של 30 שנים ברמת הפוטנציאל?

לכן עלינו להתנהל נכון ומקצועי מבחינה כלכלית זמן מוגדר של לפחות שישה חודשים לפני בקשת ההלוואה. לקוח 
שמצבו הפיננסי יציב הוא לקוח טוב. אבל לקוח במגמת שיפור נחשב ל"חביב" יותר. ולכן לא חשוב כמה אנחנו לקוחות 

"טובים" יותר או פחות של הבנקים, תמיד נוכל להציג עצמנו טוב יותר.

קיימים מספר קריטריונים חשובים שנועדו לנהל כראוי את חשבון העו"ש:

  יחס גבוה ככל שניתן בין ההכנסות להוצאות – עלינו להציג לבנק יחס חיובי ככל שניתן במחזור של 3 חודשים בין 
ההכנסות הכוללות שלנו אל מול ההוצאות.

  צמצום מסגרת האשראי למינימום אפשרי – מסגרת גבוה שאינה מנוצלת מנפחת את האובליגו בחשבון וזה מיותר. 
מנגד להיות על גבול המסגרת זהו גם לא מצב אידיאלי ועלינו לדאות להגדיל מעט על מנת שלא נהיה חשופים 

בכל זמן נתון לחריגה מהמסגרת. 

  ניהול תזרים מסודר – חשוב מאוד שעד ה 10 לחודש יכנסו המשכורות או התשלומים האחרים ורק לאחר מכן כל 
ההורדות. עצמאיים צריכים לעשות הפרדה מוחלטת בין חשבון עסקי וחשבון ניהול משק הבית שלהם ולהתנהל 

כמו שכירים, כלומר, משיכת משכורת או הפקדה חד פעמית כל תחילת חודש.  

תכנון והכנה מקדימה של חשבון העובר ושב
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  שימוש נמוך ככל שניתן בממסרים )צ´קים(. 

  פיקדונות, חסכונות - מעל להחזר החודשי הרצוי במשכנתא – דרך טובה להוכיח לבנק כושר החזר הוא בפק"מ 
פשוט לתקופה של מספר חודשים טרם קבלת האישור העקרוני ועד לקבלת האישור העקרוני מהבנק. אם אנו 

יכולים לחסוך X  כסף בחודש, אנו יכולים גם לשלם החזר חודשי באותו סכום כל חודש.

  הון עצמי, המשמש אותנו לרכישת הנכס, נזיל בחשבון – חשוב להראות את ההון העצמי שלנו לרכישת הנכס בין 
אם נזיל בחשבון או כל הוכחת הון עצמי אחרת.

  איחוד הלוואות קיימות בעו"ש ובכרטיסי אשראי )אם יש( – עלינו לבחון את ההלוואות שיש לנו בחשבון, יכול 
להיות שאחוז המימון הנדרש נמוך מהמקסימום שניתן לקחת ואז שווה לנו לסגור את ההלוואות הקיימות ולקחת 

את ההפרש במשכנתא. 

דרך נוספת שעלינו לבחון את הכדאיות שלה היא באמת איחוד אובליגו קיים ופריסה מחדש על מנת להפחית את   
ההחזרים החודשיים במידת הצורך.

  שמירה על מסגרת האשראי בכל תנאי – לעולם אסור לנו לחרוג ממסגרת האשראי ולהיות חשופים להחזרים של 
צ'קים, הו"ק, הלוואות וכו'.
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עלינו להביא בחשבון את כל גורמי העסקה בהווה ובעתיד. התהליך הוא תהליך עסקי לכל דבר וכך עלינו להתייחס 
אליו. 

עסקה מלווה בהכנה של תכנון פיננסי מקדים. לכן כדי שנדע מהו הסכום שברצוננו להשקיע בקניית הנכס, עלינו 
לבצע תכנון פיננסי מקיף ויעיל שימנע בעיות רבות ויספק פתרונות מיידיים למצבים רבים. לפני שנחתום על חוזה 
הרכישה, עלינו לוודא ולדעת שיש לנו את מלא ההון העצמי לעסקה ושההכנסה אכן תקינה ביחס להלוואה הנדרשת. 

כלומר, שאנו עומדים בכל הקריטריונים לקבלת הלוואת המשכנתא.

בבואנו לתכנן את השלב הראשון של רכישת הנכס, עלינו לקחת בחשבון את העלויות הנוספות אותן נצטרך לשלם 
בתהליך רכישת הנכס. את ההוצאות הנלוות הכוללות לרכישת הנכס עלינו להביא אותן בחשבון ולקזז אותן מההון 

העצמי. 

חשוב שנבין, הבנק לא מממן את העלויות הנלוות לעסקה, ולכן, את העלויות הנלוות לעסקה נפחית מההון העצמי 
הכולל.

תכנון פיננסי: הון עצמי / אחוזי מימון / עלויות נלוות

חישוב עלויות נלוות למשכנתא לפי שווי נכס 1,000,000 ₪

סכום הוצאההוצאה באחוזיםסכום

₪6.5%6500 0יועץ משכנתאות

₪ ₪0 0מתווך

₪ ₪0 0עו”ד

₪0.00% 0התרי בנייה

₪0.00% 0שיפוץ

₪0.00% 0ריהוט הנכס

₪0.00% 0הובלת תכולה

₪0.00% 0אחסנה

₪ ₪0.00%0 0מס רכישה

₪ ₪0.00%0 0תשומות בנייה

₪0.00% 0שמאי

₪0.00% 0נוסף

₪ ₪0.00%0 0חיתום

₪0% 0סה”כ
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עורך דין — עמלת עורך הדין היא  1% - 0.5% בתוספת מע"מ מערך הנכס המצוין בחוזה ההלוואה. חשוב לציין   
שיש חשיבות רבה בבחירת עורך דין המנוסה בטיפול. עמלת עורך הדין כוללת בתוכה את עריכת החוזה בין הקונה 
למוכר )חוזה מכר( ואת כל הטיפול בהעברת הזכויות של הנכס. עורך הדין הנבחר חייב להיות נאמן ללקוח, ולכן 

רצוי שעורך הדין המייצג אותנו לא יהיה עורך הדין גם של הצד האחר.

דמי תיווך — דמי תיווך של 1%-2% מערך הנכס. יש לוודא כי עורך הדין הנבחר הוא חבר בלשכת עורכי הדין. כמו   
כן, חשוב לוודא כי תחום התמחותו של עורך הדין הנבחר הוא במקרקעין.

חישוב מס רכישה
מס על רכישה של קניית הנכס )מס רכישה( — בכל רכישה זכות במקרקעין, כגון דירה, מגרש וכו´ ישלם הקונה מס.

רמת המיסוי נקבעת על–פי עלות הדירה. אם דירת המגורים היא דירה יחידה לקונה הנכס אז אין צורך בתשלום של 
מס רכישה. 

יש לציין שרמות המס משתנות בדרך כלל בכל שנה על–פי תנודות המדד. על פי חוק, חייב הרוכש להצהיר לרשויות 
המס על רכישה זכות במקרקעין. 

עורך הדין המייצג את העסקה דואג בדרך כלל לכל שוברי התשלום הנדרשים למקורות המס הרלוונטיים. אם אנו 
סבורים כי מס הרכישה שהוטל עלינו גבוה מדיי ניתן לערער עליו למנהל לשכת מיסוי המקרקעין. אי תשלום של מס 

הרכישה בזמן תגרור קנסות פיגורים ותשלומי הצמדה.

 מדרגות מס רכישה המעודכנות ברכישת דירה יחידה לתושב ישראל,
בתוקף מיום 16 בינואר 2020 ועד 15 בינואר 2021:

 על חלק השווי שעד 1,744,505 ₪: 0%

 על חלק השווי שבין 1,744,505 ₪ – 2,069,205 ₪ – 3.5%

 על חלק השווי שבין 2,069,205 ₪ – 5,338,290 ₪– 5%

 על חלק השווי שבין 5,338,290  ₪ – 17,794,305 ₪ – 8%

 על חלק השווי שמעל 17,794,305 ₪ – 10%

 מדרגות מס רכישה המעודכנות ברכישת דירה נוספת,
בתוקף מיום 16 בינואר 2020 ועד 15 בינואר 2021:

 על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪: 8%

 על חלק השווי שמעל 5,340,425 ₪: 10%

הוצאות כלליות בעניין דירת המגורים
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ביטוחי המשכנתא - כשאנו רוכשים דירת מגורים, הבנק דורש לבטח את הנכס )ביטוח מבנה( ולהציג ביטוח חיים.

ביטוחים אלו הם תנאי הכרחי לקבלת הלוואת המשכנתא. ביטוח נכס )מבנה(, ביטוח זה כולל כל נזק אפשרי שעלול 
להיגרם לנכס; נזקי צנרת, ביטוח לניזוק מצד שלישי, רעידות אדמה וכל נזק אחר הקשור למבנה. 

ביטוח המבנה הכרחי כדי להבטיח לבנק המלווה את שלמותו של הנכס לאורך כל תקופת ההלוואה. את ביטוח המבנה 
עדיף לעשות דרך חברת ביטוח חיצונית שתפחית בדרך כלל את עלותו. 

יש לבדוק את פוליסת הביטוח באופן מקצועי ומעמיק ולמנוע מצב שבו נגלה שהביטוח אינו מחסה נזקים מסוימים. 
בתמורה  וזאת  הלווים,  אחד  מוות של  במקרה  גם  את תשלומי המשכנתא  לבנק  חיים מבטיח  ביטוח  חיים,  ביטוח 

לתשלום חודשי של הלווים בעבורו. 

אם אחד הלווים נפטר יקבל הבנק מחברת הביטוח את מלוא יתרת המשכנתא. כך בעל הדירה נשאר בדירה בלא כל 
שעבוד או כל חוב אחר לבנק. את ביטוח החיים ניתן להחליף בכל זמן נתון. 

חשוב לברר שסוכן הביטוח הוא בעל רישיון מוסמך ולוודא שפוליסת הביטוח ברורה וכל נושא רלוונטי נרשם בה. יש 
לציין שעלינו לעשות סקר מחירים, משום שיש הבדלים במחיר הפוליסה בין חברות הביטוח השונות.

וכו´. לעתים אין אנו  ניקיון, שיפוצים בדירה החדשה, ריהוט חדש  עלויות המעבר — עלויות כגון הובלות, חברת   
מתייחסים לכל ההוצאות הנלוות האלו שהן חלק מעלויות רכישת הדירה. לכן עלינו להכין רשימה מסודרת וידועה 

מראש כדי שנדע פחות או יותר מהי ההוצאה הכספית הנלוות לקניית הדירה.

ביטוח חיים ומבנה למשכנתא

פתיחת תיק משכנתא — בדרך כלל 0.25% מגובה ההלוואה, או עמלה קבועה ידועה מראש. דמי פתיחת תיק היא   
עמלה אותה גובה הבנק בעבור עריכת תיק המשכנתא. הבנק מבחינתו מעוניין לתת לנו את ההלוואה לא פחות ממה 

שאנו מעוניינים לקבלה, וזו הזדמנות מבחינתנו להפחית את עלות העמלה הזו ואף לבטלה לגמרי. 

דמי שמאות — הבנק מעוניין לוודא שהכסף שהוא מלווה לטובת הנכס לא יעבור אחוז מסוים מערך הנכס. לכן   
חשוב לבנק שהשמאי יעריך את ערך הנכס. עלותו של שמאי הנקבעת על–פי גודל הנכס, היא בין 300 ש"ח לאלפי 

שקלים. 

רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין — עמלה זו ניגבת על–ידי הגוף שבו אנו אמורים לבצע את רישום   
הערת האזהרה. עלינו לרשום את שעבוד הנכס לטובת הבנק תחת שמו של רוכש הנכס. 

רשם המשכונות - עלות של כמה עשרות שקלים.   

הוצאות כלליות אחרות  - פתיחת תיק משכנתא
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עמלת עו"ד נוטריון — מהו עו"ד נוטריון? עורך דין בעל ותק של 10 שנים ויותר בתחום עריכת הדין שעבר השתלמות   
מתאימה שהסמיכה אותו לשמש כנוטריון. נוטריון חייב להיות נקי מהרשעות ומהשעיה כלשהי של לשכת עורכי 
הדין. אם עורך הדין עומד בדרישות הללו, הוא רשאי להגיש בקשה ל"ועדה מיוחדת" במשרד המשפטים שתבחן 
את מסמכיו. אם הוא נמצא מתאים, עליו לחתום בספר הנוטריון. האישור הנוטריוני יש בו משום אישור לבנק לשם 
ניתן לקבל תוך כדי התייצבות  וההלוואה. את האישור הנוטריוני  אימות המסמכים הדרושים לבנק בעניין הנכס 
במשרד הנוטריון עם המסמכים הדרושים. עו"ד נוטריון מאשר את המסמכים ומנפיק בעבור הבנק את האישור 

הנדרש. 
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הכנת “תיק משכנתא” לבנקים למשכנתאות
למה חשוב להכין תיק משכנתא מסודר ומקצועי לבנקים השונים? 

ככל שנתוני האשראי ובקשת ההלוואה הנדרשת תעבור לבנק בצורה מסודרת יותר, כך הבקשה תוגש בצורה מהירה 
יותר, ברורה יותר ואנחנו "נמתג" עצמנו בבנק בצורה מקצועית יותר.

ככל שלבנק יהיה יותר וודאות והניירת הרלוונטית תעבור בצורה ברורה יותר, כך הבקשה תאושר מהר יותר ונסיים 
את השירות מהר יותר ואיכותי יותר.

תיק משכנתא מסודר, זה הפנים שלנו ושל הלקוח שלנו מול הבנק.

למה עלינו לשים לב טרם הגשת התיק לבנקים השונים?
 התנהלות תקינה בעו"ש – יש לעבור על כל תדפיסי חשבון הבנק הקיימים ולוודא התנהלות תקינה )ללא פיגורים, 

חריגות ממסגרות והחזרי חיובים וצ'קים.

 שכירים – יש לוודא התאמה מוחלטת ברמת ההכנסות המופיעות בתלוש המשכורת והעו"ש 

 הכנסות ברמת העצמאי – יש לוודא שההכנסות שנאמרו לנו ואולי העברנו כבר לבנק לאישור ראשוני, תואם את 
המוצג באישורי ההכנסות של הרואה חשבון ושומת המס האחרונה. 

 יש לוודא תקינות הנכס ברמה המשפטית והתכנונית מול עו"ד הדין שמלווה את הלווה.

 במידה וישנם עוד הכנסות אותם הצהרנו לגורם המממן, יש לוודא שיש אישור לכל הכנסה ושההכנסה אכן תופיע 
בעו"ש.

יש לבדוק שכל הניירת קיימת, תקינה ומועברת בצורה קריאה וברורה
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ניירת בסיס שיש לצרף לכל סוגי העסקאות

לווה נוסףלווה 2לווה 1

שם לווהשם לווהשם לווה

   התקבלפרופיל לקוח מלא וחתום ע”י הלקוח1

   לא התקבלכתב הסמכה חתום ע”י הלקוח2

   צילומי ת.ז + ספח פתוח3

   תדפיסי עו”ש 3 חודשים אחרונים של כל החשבונות הקיימים + אישור ניהול חשבון4

   דוח יתרות וריכוז הלוואות לכל אחד מהחשבונות הקיימים5

   יתרות לסילוק של כל ההלוואות החוץ בנקאיות6

   שכירים - שלושה תלושי משכורת אחרונים7

   עצמאי - שומת מס אחרונה + אישור הכנסות מרואה חשבון לפי נוסח הבנקים שנתיים אחרונות8

   נכסים קיימים - נסחי טאבו / אישור זכויות של כל הנכסים הקיימים9

הכנסות נוספת

   מזונות - הסכם / קצבאות - אישור ביטוח לאומי / קבצת שארים / קצבאות נכות לצמיתות / שכירויות - הסכמי שכירות10

   במידה וישנם משכנתאות קיימות יש לצרף יתרות לסילוק + התנהלות משכנתא שנתיים אחרונות11

ניירת משלימה לרכישה יד שנייה וקבלן

   חוזה רכישה + נספחים )מפרט טכני / נספח תשלומים(12

   צילום שובר בנק מלווה13

   אישור תשלום ששולם עד כה )שובר תשלום / צילום צ’ק בנקאי / אישור עו”ד(14

   טופס דיווח לרשויות המס15

מינוף נכס קיים / הלוואה לכל מטרה על נכס קיים

   הסבר על  מהות הבקשה ומטרת ההלוואה + יש לצרף הסמכתאות רלוונטיות16

מחיר למשתכן

   אישור זכייה במחיר למשתכן + אישור השתתפות בהגרלה17

הוצאת תעודת זכאות

   תעודת נישואין / ידועים בציבור18

   אישור שירות צבאי / לאומי19

   תעודת זהות + ספח של אחד ההורים )ניתן לאמת מספר אחים ואחיות(20

   צילומי ת.ז של אחים ואחיות לכל אחד מהצדדים21

נוסף - חשוב מאוד

 ● חופשת לידה - יש לצרף תלוש אחרון ממקום העבודה + אישור העסקה / חזרה לעבודה
 ● בעל שליטה מלאה או חלקית בחברה - יש לצרף טופס 106 + תלושי משכורת + הכנסות כמו עצמאי

 ● וותק במקום העבודה של מתחת לשנה - יש לצרף תלוש ממקום העבודה הקודם לטובת רצף תעסוקתי
● אי התאמה בין הנטו לתלשום בתלוש לבין ההפקדות בחשבון - יש לצרף אישור מעסיק על אופי קבלת המשכורת

במידת הצורך ולדרישת הבנק ישלחו מסמכים להשלמה / את כל המסמכים יש להעביר בצורה קריאה וברורה

מסמכים אותם עלינו לדרוש מהלקוח לטובת הכנת תיק משכנתא
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 איפה נגיש את תיק המשכנתאות שלנו, באיזה בנק?
בכל זמן נתון, כל בנק יכול להיות אטרקטיבי יותר, עבור כל לווה ברמה האינדיבידואלית! 

ובכל זאת.. יש כמה נקודות שעלינו לבחון, טרם בחירת הבנק בו נגיש את הבקשה הרצויה:

 בחינת תיק לקוח.

 היסטורית אשראי

 ה”קשרים” שלנו.

 נתוני שוק בכל זמן נתון.

 סוג עסקה.

 התנהלות עו”ש קיימת.

השיקול העיקרי בבחירת בנק למשכנתאות נגזר מאותו חשבון בו הלקוח מנהל את משק הבית שלו.

ראשית, לא הייתי מגיש בקשה ליותר מ 2 בנקים במידה וישנה וודאות כמעט מוחלטת ברמת קבלת האישור לאחר 
קבלת הנתונים מהלקוח. תמיד ניתן להגיש לבנק נוסף במידת הצורך. 

 הבנק / הבנקים בהם מתנהלים חשבונות עו”ש וההתנהלות תקינה לאורך השנים תמיד יהיו בעלי עדיפות עליונה. 
להם אינטרס גבוה ביותר לשמור על הלקוח. לבנקים תנאים מועדפים ללקוחות הבנק לעומת לקוחות חוץ במקרים 

מסוימים.

 רכישה מקבלן / מחיר למשתכן – בנק שמלווה את הפרויקט, גם אם לא הבנק בו מתנהל העו”ש הינו בנק אסטרטגי 
להגשת הבקשה. 

 עסקאות מעבר לקו הירוק – מזרחי טפחות בדרך כלל עושה חיים קלים יותר ללקוח ברמת העסקה.

הגדולים  לבנקים  “פייט”  נותנים  דיסקונט(  הבינלאומי,  )איגוד,  הקטנים  הבנקים   -  45% ל  מתחת  מימון  אחוזי   
)פועלים ולאומי(. אסטרטגית שווה לבדוק. 

“לאכול”  יודעים  ירושלים  ובנק  טפחות  מזרחי   – משפחה(  מבני  )רכישה  מורכבות  עסקאות   / מחולקות  דירות   
עסקאות אלו טוב יותר מבנקים אחרים. 

מינוף נכס קיים / הלוואה לכל מטרה – כלל משכנתאות הינה אלטרנטיבה שבהחלט שווה לבדוק קל וחומר שהנכס 
הקיים ללא משכנתא או משכנתא נמוכה ביחד להלוואה הנדרשת.

רמת התנהלות תקינה או לא לאורך השנים וטיב לקוח )דירוג אשראי( יתנו לנו את התשובה הבסיסית האם להגיש 
את הבקשה למשכנתא בבנק הנוכחי בו מתנהל משק הבית שלנו או להתחיל התנהלות מול בנק אחר.
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לבנק בו אנו מנהלים את משק הבית שלנו ברמה הפיננסית יש משקל גדול. יש לו מקסימום וודאות עלינו לאורך שנים. 

דבר זה יכול להיות וטובתנו וגם ההפך. 

התנהלות תקינה תגרום לבנק בו אנו מנהלים את חשבון העו”ש לרצות לתת לנו את ההלוואה ובתנאים הטובים ביותר. 

התנהלות לא תקינה, סביר להניח שנקבל סירוב לבקשה ואם נקבל אישור, תנאי ההלוואה יהיו בהתאם. 

למה עלינו לצפות בבאנו מגיעים לבנק הנבחר לפתיחת תיק משכנתא? מה העלויות להם עלינו לצפות? על מה אנחנו 
חותמים ומה המשימות שהבנק ייתן לנו לבצע על מנת שיוכל לשחרר את כספי המשכנתא? 

החלטנו לרכוש נכס, התחלנו תהליך לקבלת אישור עקרוני למשכנתא, מצאנו את דירת חלומותינו, הצגנו את הנכס 
לבנק וקיבלנו אישור סופי למשכנתא, חתמנו על חוזה רכישה וקבענו מועד לחתימות בבנק )"אישור סופי" - לאחר 

תמהיל, ריביות ובחינת תקינות הנכס ברמתו המשפטי מצד הבנק(. 

 - או כמו שאנחנו מכירים  לבנק הנבחר לחתימות,  לאחר קבלת האישור הסופי למשכנתא הנדרשת עלינו להגיע 
פתיחת תיק. 

מה כולל הליך החיתום בבנקים?

הליך החיתום בבנק במעמת פתיחת תיק משכנתא כמחולק ל 2:

חתימות על תנאי ההלוואה - חשוב מאוד להגיע עם האישור הסופי ברמת תנאי ההלוואה אותו קיבלנו מהבנק ולוודא 
שאנחנו חותמים על אותם התנאים.

חתימה על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים שיאפשרו לבנק לבצע שעבוד על הנכס הנרכש וביצוע משימות 
נוספות, כגון: שמאות, ביטוחים ועוד לטובת שחרור כספי המשכנתא בפועל.  

לכל עסקה יש הליך חיתום שונה, אומנם לא בהרבה מאחד לאחד, אבל עדיין יש הבדל בהליך החיתום בין משכנתא 
חדשה מקבלן, רכישה יד שנייה, מחזור משכנתא, כל מטרה, מחיר למשתכן וכו'. 

בנוסף לכל החתימות שנצטרך לבצע על כל המסמכים הרלוונטיים של תנאי ההלוואה, הבנק יכין לנו "רשימת מטלות" 
אותה נצטרך לבצע ורצוי כמה שיותר מהר, משום שתנאי ההלוואה נשמרים 24 ימים בלבד )שמאות, ביטוחים, נטוריון, 

רשם משכונות ועוד(.  

הליך החיתום - ופתיחת תיק ותהליך לקיחת המשכנתא בפועל
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חשוב לציין שתנאי ההלוואה נשמרים ל 24 ימים בלבד ובתנאי שמשכנו בפועל את הכסף, כל עוד לא נעשה ביצוע 
של משיכת הכסף )הבנק לא שחרר כסף למוכר או לנו בכל מטרה( תנאי ההלוואה יכולים להשתנות בכפוף לעוגנים 

ומדיניות הבנקים בכל רגע נתון.

לאחר שנחזיר לבנק את כל המסמכים המשפטיים שקיבלנו ונבצע את כל המשימות הנדרשות, יעבור התיק לבחינה 
אחרונה, יאושר סופית והכסף יעבור ישירות למוכר תוך יומיים – שלושה. 

ישירות  "נפגשים" איתו. כלומר, הכסף לא עובר אלינו אלא  חשוב שנדע, כסף שניתן ל"דיור" הינו כסף שאנו לא 
למוכר. בהלוואת לכל מטרה, כנגד שיעבוד נכס קיים הכסף מגיע אלינו לחשבון הבנק.

להלן רשימת סוגי 99% מהעסקאות אותם נבצע מול הבנק:

 פתיחת תיק - קבלת הלוואת משכנתא לטובת רכישת נכס יד שנייה )דירה/קרקע(

 פתיחת תיק - קבלת הלוואת משכנתא לטובת רכישת נכס מקבלן / מחיר למשתכן

 פתיחת תיק - קבלת הלוואת משכנתא לכל מטרה על חשבון נכס קיים

 פתיחת תיק - רכישת קרקע ובנייה עצמית

 פתיחת תיק – מחזור משכנתא

בכל אחד מהמקרים המצוינים עלינו להצטייד בת.ז + ספח מקורי, תלושים עדכניים / אישור הכנסות לשנה הנוכחית 
מעודכן, עו"ש + יתרות של כל אחד מהחשבונות, אמצעי תשלום )פתיחת תיק ושירות משלוחים של הבנק(. 

להלן טבלה עם כל )כמעט( המשימות שנדרש לבצע וכל המסמכים עליהם נחתום במעמד פתיחת תיק המשכנתא:

לקבלת קישורים לטפסים לדוגמא לחצו כאן

https://moti.org.il/article/99
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משימה / סוג 
הלוואה לכל מחזור משכנתארכישה יד 2רכישה מקבלןעסקה

מטרה
רכישת קרקע + 

מחיר למשתכןבנייה עצמית

במקרה בו אין שמאות מקרקעין
בנק מלווה 

לפרויקט
־כן, ברוב המכן

כןכןקרים
כן )מלבד מקרים 
בהם יש הנחיות 
ברמת שווי שוק(

בטיח חיי למשכנתא 
כןכןכןכןכןכן+ ביטוח מבנה

ייפוי כח נוטריוני

כןכן

־כן - מלבד במ
חזור משכנתא 
פנימי )באותו 

הבנק(

כןכן 

תצהיר דירה יחידה 
כן, במידה ואנו / חלופית

לוקחים משכנתא 
מעל 50% מימון

כן, במידה ואנו 
־לוקחים משכנ

תא מעל 50% 
מימון

  
כן, במידה ואנו 

לוקחים משכנתא מעל 
50% מימון

כן, במידה ואנו 
־לוקחים משכנ

תא מעל 50% 
מימון

רשם משכונות + 
כןכןכןדוחות עיון

כן, במידה והנכס 
לא משוכבד לבנק 

המלווה
כןכן

כתב התחייבות 
־בחלק מהעסכןלרישום משכנתא

כןבחלק מהעסקעות  קאות

שטרות משכנתא  + 
נסח לאחר רישום 
־הערת הזהרה לטו
בת הבנק המלווה

כןכן 
כן, במידה והנכס 
לא משועבד לבנק 

המלווה
 כן

בקשה להסבת 
כן    כןערבות

אישור תשלום הון 
כןכן  כןכןעצמי

אישור עירייה העדר 
כן חובות

כן, במידה 
והמחזור מבוצע 

מבנק אחד 
לאחר

כן, במידה והנכס 
לא משועבד לבנק 

המלווה
 כו

מכתב כוונות
 

־כן, במידה ולמו
כרים משכנתא 

קיימת
 כן

כן, במידה ולמוכרים 
וישנה משכנתא על 

הקרקע
 

הסכמה לדרגה 
   כן  שנייה

כן    כןמכתב החרגה
טופס דיווח לרשויות 

כןכן  כןכןהמס - מש”ח

 כן    טופס בנייה עצמית
טופס הוראת קבע 

־לתשלומי המשכ
נתא

כןכןכןכןכןכן

תשלום דמי פתיחת 
כןכןכןכןכןכןתיק

טבלאת הליך החיתום לפי סוגי עסקאות
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ייפוי כח נוטריוני
אחד המסמכים שנקבל מהבנק ונצטרך להחזיר חתום זהו ייפוי כח נוטריוני. ייפוי כח זהו מסמך הממנה אדם אחר 

לבצע פעולות משפטיות המצוינות בייפוי הכוח בשמו. בעת לקיחת הלוואת משכנתא.

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון 
בלבד, על פי החוק.

חתימתו של הנוטריון נחשבת לאסמכתא בבתי המשפט לאישור זהותו של החותם וכי המסמך נחתם מרצונו החופשי 
של החותם. 

יפוי כח הנוטריוני לבנק למשכנתאות הוא בלתי ניתן לביטול ומשממש לבנק לביצוע פעולות משפטיות לצורך רישום 
ביטחונות במידת הצורך.

כלל הלווים צריכים להופיע בפני הנוטריון עם ת.ז מקורית או דרכון ישראלי מקורי ולחתום אישית בפניו על המסמך 
אותו קיבלנו מהבנק.

ייפוי כוח נוטריוני לבנק זהו מסמך המאפשר לבנק לבצע פעולות משפטיות בשמנו לטובת שיעבוד הנכס  כלומר, 
במידת הצורך.

כל עורך דין שהוא נוטריון יכול לחתום על מסמך זה, אין יותר מידי חשיבות לעורך הדין. פעולה זו פשוטה מאוד 
ולוקחת 5 – 15 דקות בלבד. בדרך כלל הסניף בו אנו מבצעים את הליך החיתום יכול לשלוח אותנו לנוטריון שנמצא 
באזור וכך לסיים את עניין ייפוי הכוח הנוטריוני. עלות הנוטריון סביב ה 250 ₪ - 300 ₪ והבנק מבחינתו דורש העתק 

אחד בלבד. 

פתיחת תיק משכנתא - לרשותכם פירוט מלא בעבור כל משימה שנצטרך 
לבצע לטובת שחרור כספי המשכנתא:

מתן הלוואת משכנתא מטעם הבנק מצריכה מאיתנו ביצוע של שני ביטוחים: ביטוח חיים למשכנתא + ביטוח מבנה 
לנכס.

 ביטוח חיים למשכנתא - מבטיח את החזר יתרת הלוואת המשכנתא במקרה מוות של אחד מהלווים הרשומים 
במשכנתא. 

עלות פוליסת ביטוח החיים למשכנתא נגזרת מגיל הלווים, מצב בריאותי של הלווה, מין, האם מעשן או לא, תחביבים, 
תחום עיסוק ועוד. כמו כן, נתוני ההלוואה משפיעים גם כן: סכום הלוואה ותקופת הלוואה. 

ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה לנכס
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יכול לנוע מכמה עשרות שקלים ולהגיע למאות ולעיתים גם אלפי  עלויות הפוליסה משתנה מחברה כזו לאחרת, 
ישירות  ולא לבצע את הביטוח  ומצבו הבריאותי. חשוב לבדוק במספר חברות  בגיל המבוטח  שקלים תלוי בעיקר 

מהבנק ללא בדיקה מקדימה. 

במצבים חריגים ניתן לקבל פטור מעשיית ביטוח חיים למשכנתא אם ובמידה חברת הביטוח לא מאשרת את קיום 
פטור  לבקש  ניתן  מבוטח,  בהלוואה  נוסף  לווה  יש  ואם  במצב שכזה  מידי.  יקרה  והפוליסה  לחילופין  או  הפוליסה 

מביטוח החיים למשכנתא.

 ביטוח מבנה )נכס( – ביטוח זה מגן גם על הלווה וגם על הבנק המלווה במקרה של נזק במבנה הנכס ובערך הנכס. 

וכו' יכולים לפגוע בנכס ובערכו, אפילו מעשי זדון.  מקרים כמו רעידות אדמה, הצפות, נזקים ממזגי אוויר, שריפה 
מומלץ לבצע את את ביטוח המבנה בסכום של ערך הכינון, כלומר כמה יעלה לבנות את הבית במקרה של נזק עד 

למצבו בשלמות.

את ביטוח המבנה נצטרך להחיל רק מזמן קבלת הנכס בפועל ולאחר קבלת טופס 4. בשונה מביטוח החיים למשכנתא 
שנצטרך להתחיל מיום שחרור הסכום הראשוני מהבנק. 

תצהיר דירה יחידה / דירה חלופית או דירה להשקעה
תצהיר זה מהווה אסמכתא לסוג העסקה אותה אנו מבצעים. כלומר, האם זו דירתנו היחידה, האם זו דירה להשקעה 
זו דירה חלופית )רוכשים נכס  יותר אותה אנו רוכשים מוגדרת בבנק דירה ל"השקעה"(, או האם  )דירה שנייה או 

ומתחייבים למכור את הדירה הנוכחית תוך 24 חודשים(.

הרגולציה מגבילה את הבנקים ברמת אחוזי המימון שניתן לקבל היום, ממידה ואנו מעוניינים לקבלת משכנתא של 
מעל 50% משווי הנכס הנרכש, נצטרך במקרה זה לחתום על תצהיר דירה יחידה או תצהיר דירה חלופית. התצהיר 

צריך להיות חתום גם ע"י עו"ד.

באחוזי מימון של מתחת ל 50%, ללא קשר לסוג העסקה, לא נצטרך לחתום על התצהיר.

רשם משכונות ודוחות עיון
אחד  ועוד.  רכב  נדל"ן,  נכסי  של  משכונים  חוק.  לפי  המשכונים  מאגרי  כל  את  המנהל  גוף  הינו  המשכונות  רשם 
המשימות שנצטרך לבצע על מנת לקבל את הלוואת המשכנתא היא רישום משכון ברשם המשכונות של הנכס אותו 

נשעבד לטובת ההלוואה. רישום המשכון מהווה לבנק עוד בטוחה, אסמכתא ומקור למשכון הנכס לטובת הבנק. 

במעמד פתיחת תיק המשכנתא תקבלו טופס איתו תצטרכו ללכת לרשם המשכונות ולבצע את הרישות לטובת הבנק. 
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את רישום המשכון ניתן לבצע ישירות דרך הבנק, או יותר נכון חברת שליחויות שעובדת עם הבנק והם מבצעים את 
הרישום עבורכם – מומלץ! עלות השליחות נעה בין 60 – 120 ₪ )רק חנייה במקום תסתכם בעשרות שקלים בלי לדבר 

על זמן התהליך, נסיעות וכו'(.  עלות רישום המשכון – 191 ₪.

בנוסף נצטרף להוציא מרשם המשכונות דוחות עיון לכל אחד מהלווים בהלוואה. בדוחות העיון מופיעים כל השעבודים 
הקיימים על כל אחד מהלווים, במידה וקיימים. עלות הוצעת דוח עיון – 31 ₪.

ברכישת נכס יד 2 הבנק יכול לדרוש להוציא דוח עיון גם על המוכרים. 

אישור תשלום הון עצמי
במעמד חתימה על חוזה רכישה, ללא קשר בסוג העסקה, רכישה מקבלן, יד שניה, מחיר למשתכן, נצטרך לשלם 
סכום מסויים. בדרך כלל הסכומים נעים סביב ה - במחיר למשתכן – 7%, רכישה מקבלן 10% - 20%, יד שנייה 10% 

- 15%. את יתרת התשלומים נשלם לפי המפורט בהסכם ההלוואה. 

מבחינת הבנק, נצטרך להעביר אליו אישור תשלום הון עצמי ששולם עד כה, בין אם צילום צ'ק בנקאי ברכישת יד 
שנייה, צילום שובר תשלום של בנק מלווה עם הסכום ששולם וחותמת. כל אלו בצרוף אישור עו"ד על מסמך של 

הבנק בעבור תשלום ההון העצמי.

הבנק מבחינתו מעוניין להיות "כסף אחרון" לסגירת העסקה, כלומר, לאחר כל תשלום ההון העצמי הבנק יתחיל 
להעביר את תשלומי המשכנתא.

במקרים בהם ניתן להוכיח לבנק נזילות כספית והוכחת הון עצמי, הבנק, לשיקול דעתו, יסכים לשחרר כספים גם 
שהוא לא כסף אחרון. 

כתב התחייבות לרישום משכנתא
כתב התחייבות לרישות משכנתא זוהי התחייבות לבנק המלווה מצד הקבלן )החברה המשכנתא( או עו"ד מטעם מנהל 
מקרקעי ישראל אשר אצלה נרשמים הזכויות בנכס. ההתחייבות היא לרשום הערת הזהרה, שעבוד מדרגה ראשונה 

לטובת הבנק לאחר קבלת טופס 4.

התחיבות לרישום המשכנתא לבנק המלווה מבטחת את הבנק המלווה שזכויות על הנכס יהיו של הבנק אם ובמידה 
הלוואה לא ישלם את המשכנתא בצורה תקינה והבנק יחליט להתחיל הליך משפטי למימוש הנכס.  

הלווה יקבל מהבנק מסמך -  "כתב התחייבות", את המסמך הלוואה יצטרך להעביר לעורך הדין של הקבלן ולהחזיר 
חתום לבנק.
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במקרים מסוימים, לעורכי הדין של הקבלן יכולים להיות הסתייגויות בעניין כתב ההתחייבות וישנה מחלוקת בין עורכי 
הדין של הקבלן והמחלקה המשפטית של הבנק. במקרה כזה עורכי הדין של הקבלן יעבירו תיקונים / שינויים בכתב 

ההתחייבות והבנק מצידו יצטרך לאשר או לא לאשר. בכל מקרה, ב99% מהמקרים הם ימצאו פתרונות.

כתב התחייבת לרישות משכנתא יופיע גם ברכישת נכס יד שנייה. כאן עו"ד והמוכר יחתמו על התחייבות לרישום 
משכנתא לטובת הבנק הנותן את המשכנתא.

בקשה להסבת ערבות 
הסבת ערבות בנקאית היא בעצם פעולה של העברת הערבות בין הרוכש לבנק המלווה. במידה ולקחנו את המשכנתא 

בבנק שמלווה את הפרויקט, סביר להניח שלא נצטרך לחתום או להחתים על מסמך זה. 

במקרה בו לקחנו משכנתא בבנק שלא מלווה את הפרויקט, נצטרך להחתים את הבנק המלווה או את עורך הדין 
שמלווה את הפרויקט על הסבת ערבות. 

מסמך זה מבטיח לבנק המלווה שלאחר תשלומי המשכנתא הערבות תוסב מבעל הדירה לבנק בו נלקחה המשכנתא 
לטובת הבטחת החזר כספי במידה והלווה לא יעמוד בתנאי הלוואת המשכנתא.    

לרוב הפרויקטים יש בנק המלווה את הפרויקט )את הקבלן/יזם(, כלומר, לפי ערבות חוק המכר, הכספים ישולמו 
וכל  המלווה  הבנק  ע"י  הפרויקט  לטובת  שנפתח  המלווה,  הבנק  שמנפיק  שוברים  דרך  נאמנות,  לחשבון  ישירות 
תשלומי הרוכשים יעברו לחשבון הנאמנות. הבנק המלווה מעביר כספים לקבלן לפי התקדמות בנייה ובכך )לא רק(, 

שומר על כספי הרוכשים.  

 שמאות מקרקעין
שמאות על הנכס אתו הבנק ישעבד לטובת מתן הלוואת המשכנתא

מקבלן  ברכישה  גם  לבצע שמאות  לבקש  יכול  הבנק  אך  שנייה  יד  נכס  ברכישת  תבוצע  מקרקעין  ביצוע שמאות 
במידה ואין בנק מלווה לפרויקט )אולי יש ליווי של חברת ביטוח, במצב כזה הבנק יכול לדרוש לבצע שמאות(, כמו 
כן, בפרויקט מחיר למשתכן, שגם זה נחשב רכישה מקבלן, הבנק יכול לדרוש ביצוע שמאות על מנת לוודה את שווי 

שוק של הנכס הנרכש.

מתי נצטרך לבצע שמאות מקרקעין?

 רכישת נכס יד 2

 רכישה מקבלן – במצב בו אין בנק מלווה לפרויקט

 מחיר למשתכן – ברוב המקרים בו ניקח משכנתא שלא בבנק שמלווה את הפרויקט, וגם הבנק שמלווה את 
   הפרויקט יכול לבקש שמאות במצב בו לא התקבלו הנחיות ברורות לגבי שווי שוק הדירות.
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 מחזור משכנתא – בכל עסקת מחזור מבנק אחד לאחר נצטרך לבצע מחזור משכנתא. בנוסף, אם אנו מבצעים 
מחזור פנימי )באותו בנק(, גם כאן הבנק יכול לבקש לבצע מחזור אך לא חייב. 

 משכנתא לכל מטרה על נכס קיים – במידה והנכס נקי משעבוד וברצוננו לקחת משכנתא לכל מטרה, יהיה עלינו 
לבצע שמאות. במקרה בו אנו מעוניינים למחזר משכנתא קיימת ובנוסף לקחת תוספת לכל מטרה, גם כאן סביר 

להניח שנצטרך לבצע שמאות.

 רכישת קרקע + בנייה עצמית

נקבל מהבנק הפנייה לביצוע שמאות עם רשימה של מספר שמאים ומחירים. אנחנו צריכים להתקשר לאחד השמאים  
מהרשימה ולהזמינו לנכס עליו נרצה לבצע את השמאות. 

השמאי מבחינתו יבקש שנעביר לו מסמכים טרם הגעתו לנכס, כגון: נסח טאבו/אישור זכויות, תשריט בית משותף, 
טופס ארנונה, ת.ז, חוזה רכישה ועוד – תלוי בסוג העסקה.

שמעל  בשווי  נכס  על  מורחבת  שמאות  בביצוע  הנכס.  בשווי  תלוי   ₪  1,990 ועד   ₪  430 בין  תנוע  השמאי  עלות 
4,000,000 ₪ המחירים עולים ונסגרים בין הלקוח לשמאי. ישנה הנחה בעלות השמאי )עלות סביב ה 270 ₪( אם 

ובמידה והנפקנו תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון והשתמשנו בהלוואה זו כחלק מהמשכנתא. 

חשוב מאוד: לדוח השמאי יש ערך רב מבחינת הבנק וכך צריך להיות גם עבורנו. מעבר לכך שהשמאי נותן אינדיקציה, 
כמעט מדויקת )הרבה יותר מהמחירים במדיה( לשווי שוק של הנכס, השמאי בוחן את הנכס גם ברמתו המשפטית 

והתכנונית ונותן את מצבו המדויק של הנכס ברמות אלו גם.

שווי הנכס שהשמאי מציין בדוח זהו השווי שהבנק יסתמך עליו במידה ומחיר הרכישה בחוזה גבוה מהמצוין בדוח 
השמאות. מצב זה יכול להוות בעיה במידה ואנו מוגבלים ברמת ההון העצמי שלנו ומעוניינים לרכוש נכס במימון 

מקסימאלי.   

לכן, במידה ואנו רוכשים נכס במימון מקסימאלי, נכון יהיה לבצע "שמאות מוקדמת", שמאות טרם חתימה על חוזה 
רכישה ואחרי קבלת האישור העקרוני למימון הנדרש. "שמאות מוקדמת" נכון לבצע גם במצב בו יש ספק ברמתו 

המשפטית ו/או התכנונית של הנכס )דירה מחולקת, חריגות בנייה, עיקולים וכו'.  

ואנחנו  יקרה משמעותית מהשמעות ה"מסובסדת" דרך הבנק אך בהחלט בעלת ערך במידה  השמאות המוקדמת 
נמצאים באחד מהמצבים שצוינו.
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מכתב כוונות זהו מסמך, אותו מנפיק הבנק בו מתנהלת המשכנתא נכון להיום, ובמסמך זה יוצג הסכום המדויק שיש 
להפקיד לטובת סילוק מלא של הלוואת המשכנתא. כמו כן, זהו מסמך התחייבות מצד הבנק, שברגע שיופקד הסכום 

המצוין במכתב הכוונות, תוך 30 יום ישלח הבנק טפסי הסרת שיעבוד מהנכס.

זכות עדכני של הנכס. כל הלווים בהלוואה  / אישור  נסח טאבו עדכני  על מנת שנקבל את מכתב הכוונות עלינו 
הנוכחית יצטרכו להגיע לבנק לחתום על הזמנת מכתב הכוונות.

כל בנק מחויב להנפיק את מכתב הכוונות תוך 3 ימי עסקים וניתן לבקשו בכל סניף של הבנק בו מתנהלת המשכנתא. 

נוסף טרם סגירת  יתרת הקרן במקרה של תשלום חודשי  ו/או  תוקף מכתב הכוונות מוגבל בגלל השינויים במדד 
ההלוואה. לכן את מכתב הכוונות יש להזמין ממש אחרון, לאחר ביצוע שאר המשימות על מנת שתוקפו לא יעבור. 

מכתב כוונות נדרש בעיקר במקרים הבאים:
 מחזור משכנתא לבנק אחר

 סילוק משכנתא קיימת במקרה של מכירה או פירעון ישיר

 גרירת משכנתא

כיום ניתר לבקש להנפיק את מכתב הכוונות לא רק ישירות דרך הסניף )למרות שזה יבוצע הכי מהר ולא יהיה ניתן 
להתנער מאחריות(, ניתן גם באמצעות המוקד ושליחת בקשה. 

במקרה של מחזור משכנתא, נתבקש להגיע לבנק גם עם טופס "הסכמה לדרה שנייה".

הסכמה לרישום משכנתא מדרגה שנייה לטובת מחזור משכנתא
הסכמה לדרגה שנייה זהו מסמך בו הבנק הנוכחי בו מתנהלת הלוואת המשכנתא, מאשר רישום משכנתא מדרגה 

שנייה לבנק אחר.

אנו מעוניינים לקחת משכנתא חדשה כנגד הנכס הקיים במטרה לסגור את המשכנתא בבנק הנוכחי )מחזור משכנתא(. 

בו אנו לוקחים את  לאחר רישום המשכנתא מדרגה שנייה לבנק החדש )הבנק אליו אנו מעוניינים לעבור(, הבנק 
את  יסיר  הבנק  מכן,  ולאחר  הקיימת  המשכנתא  סגירת  לטובת  המשכנתא  כספי  את  מעביר  החדשה  המשכנתא 

השעבוד מדרגה ראשונה מהנכס והבנק החדש יהפוך להיום עם שעבוד מדרגה ראשונה.

את ההסכמה לדרגה שנייה נצטרך להביא בעצמו במצב של מחזור משכנתא מבנק אחד לאחר. ובמקרה של רכישת נכס 
ועליה משכנתא, המוכר יצטרך להנפיק לנו מכתב הסכמה לרישום משכנתא  מהבנק הנוכחי שלו קיימת המשכנתא.  

מכתב כוונות
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שטרות משכנתא - רישום הערת הזהרה לטובת הבנק
על מנת לרשום משכנתא מדרגה ראשונה / דרגה שנייה לטובת הבנק המלווה, הבנק בו אנו לוקחים את המשכנתא 

ינפיק לנו מסמך – "שטרות משכנתא".  

למתן  בטוחה  לצורך  המלווה  הבנק  לטובת  הזהרה  הערת  לרשום  ניתן  שאיתו  משפטי  מסמך  זהו  משכנתא  שטר 
ההלוואה. 

בשטר המשכנתא יופיעו הנתונים הבאים:

 תאריך העסקה

 מהות / סוג העסקה

 סכום הכסף שירשם לטובת הבטוחה לבנק המלווה )במקרים מסוימים רושמים "ללא הגבלת סכום"(

 פרטי הממשכן )הבנק( ופרטי הלווים )בעלי הנכס(

 פרטי הנכס )כתובת, גוש, חלקה, תת חלקה(

בנק מנפיק לנו שטרות משכנתא במקרים הבאים:

 רכישת נכס יד שנייה

 מחזור משכנתא מבנק אחד לאחר

 בקשה להלוואת משכנתא על נכס קיים

 תוספת משכנתא על נכס קיים

או  )כל בעלי הנכס(,  פיזית לטאבו  נצטרך ללכת  ינפיק שטרות משכנתא, איתם  בכל אחד מהמקרים האלו הבנק 
לחתום על ייפוי כח לעורך דין, לטובת רישות הערת הזהרה לטובת הבנק המלווה. 

במצב של מחזור משכנתא מבנק אחד לאחר או רכישת נכס יד 2 שעליה משכנתא קיימת, נצטרך להגיע עם מכתב 
ה"הסכמה לרישום משכנתא מדרגה שנייה" אותו קיבלנו מהבנק הנוכחי שעליו יש משכנתא קיימת. כמו כן, נצטרך 

להגיע עם אישור עירייה על העדר חובות.

לאחר רישום המשכנתא, באותו מעמד של הרישום, נצטרך להנפיק נסח טאבו עדכני שבו יופיע הבנק המלווה בדרגה 
ראשונה או דרגה שנייה, תלוי בעסקה שאנו מבצעים. 

המסמכים  יתר  עם  לבנק  נחזיר  הבנק,  מופיע  שבו  העדכני  טאבו  והנסח  הטאבו  ע"י  החתום  המשכנתא  את שטר 
הרלוונטים.
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אישור עירייה למשכנתא / אישור מועצה על העדר חובות
בכל עסקה שנצטרך לבצע רישום משכנתא בטאבו לטובת הבנק המלווה, נדרש לצרף אישור עירייה על העדר חובות. 

האישור מונפק ע"י הרשות המקומית, מחלקת טאבו בעירייה. מסמך זה אולי נשמע "ידידותי" אך לא תמיד כך הדבר. 
אישור העדר חובות לעירייה בעצם מאשר העדר חובות אך בפועל רוצה לוודא כי לא תתבצע שום עסקה בנכס עליו 

מצויים חובות לעירייה, חריגות בנייה, תשלומי היטלי פיתוח וכו'.

במידה ואין חובות כגון: מים, ארנונה, ביוב וכו', סביר להניח שנקבל את האישור במקום תוך מספר דקות. 

יחד עם זאת, אם הנכס שלנו הינו צמוד קרקע, נמצא בקומת קרקע, קומת גג, העירייה יכולה לדרוש לשלוח פקח 
לוודא תקינות הנכס ברמה התכנונית. דבר זה מעכב את קבלת אישור העירייה לטאבו, קל וחומר אם ימצא חריגות 

בנייה ונדרש לבצע שינויים.

על מנת להימנע ממצבים לא נעימים, ניתן היום להגיש בקשה מוקדמת לקבלת האישור בצורה מכוונת כמעט בכל 
אחת מהעיריות )רשמו בגוגל – "טופס העדר חובות לטאבו"(.

המסמכים שאיתם נצטרך להגיע:

 נסח טאבו / אישור זכויות של הנכס

 אם הנכס מושכר – חוזי שכירות

 ת.ז + ספח

טופס דיווח לרשויות המס )מש"ח – מס שבח(
מיום 1.12.2017 כל עסקה שמתבצעת היום מחויבת בדיווח לרשויות המס. את הדיווח מבצע עורך הדין של הקונה 

ועו"ד של המוכר. בנק למשכנתאות מבקש לקבל העתק מלא )9 עמודים( של טופס דיווח לרשויות המס.

בשפה פשוטה ולא משפטית, חובת  דיווח לרשויות המס נועדה על מנת שתהיה בקרה ואכיפה משמעותית יותר בכל 
נושא תשלומי מס הרכישה ומס שבח במעמד רכישת דירה ומכירת דירה. 

מכתב החרגה לטובת קבלת משכנתא
מכתב החרגה הינו מסמך שהקבלן עצמו מקבל מהבנק המלווה את הפרויקט לטובת בעל הנכס ספציפי, שבו נאמר 
 / יחידת הדיור של הרוכש משוחררת מהשעבוד הכללי של הפרויקט  ע"י הרוכש,  שלאחר תשלום מלא התמורה 

המיזם.
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הבנק שנותן את המשכנתא, ידרוש לקבל "מכתב החרגה" מהקבלן על מנת להבטיח העברת הזכויות בנכס ללא תלות 
בשאר הלווים במיזם או בקבלן עצמו. 

למכתב ההחרגה חשיבות עליונה גם ברמת הבטחת כספי הרוכש וגם ברמת הבנק המלווה, שאם ובמידה הלווה לא 
יעמוד בתשלומי המשכנתא, הבנק יוכל לממש את הנכס ללא תלות השאר המיזם.

הליך חיתום משכנתא - פתיחת תיק משכנתא - נוסף
בנוסף לכל המסמכים הרשומים, בעבור כל סוג של עסקה, הבנק יכול לדרוש שנחתום על מסמכים נוספים ייחודיים 

או נבצע פעולות משפטיות נוספות. 

כמו כן, עלות דמי פתיחת תיק שנצטרך לשלם – 0.25% מגובה ההלוואה. לדוגמא:  500,000 ₪ משכנתא – 1,250 ₪ 
דמי פתיחת תיק. כמובן שניתן להתמקח על גובה עמלת פתיחת התיק. 

סיימנו את כל המשימות "טופס הטיולים" שקיבלנו מהבנק, מה הלאה?

לאחר סיום המשימות שקיבלנו, נצטרך להעביר לבנק את כל המסמכים החתומים ומלאים. הבנק יעביר את כל תיק 
המשכנתא שלנו לבחינה אחרונה ולאחר אישור סופי הבנק ישחרר את כספי המשכנתא.
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שמאות מוקדמת לחוזה
בבואנו לקנות דירה, לשכור דירה או אם כאשר אנחנו מתעניינים בבנייה עתידית של נכס מסוים, יש צורך לעשות 
הערכה של שווי הנכס. הערכה כזו צריכה להיעשות בעיקר עבור מי שקונה, אך גם עבור מי שמוכר, ולעיתים גם עבור 

גורם שלישי חיצוני, לצורך העניין - הבנקים. 

הנכסים  את  לבדוק  שעליהם  שמאים  הם  בו  העוסקים  מקצוע  בעלי  אשר  תחום  היא  לבנקים   מקרקעין  שמאות 
המבוקשים ולתת חוות דעת מקצועית בתאריך מסוים ברמת מצבו המשפטי והתכנוני של הנכס, שווי נכס ועוד. 

ישנו ארגון המאגד בתוכו את כל השמאים המוסמכים של  מדינת ישראל, ובתוכו השמאים מחולקים לפי התחומים 
השונים בהם הם עוסקים. יש שמאים שההתמחות שלהם היא במתן הערכה בנושא משכנתא, חלק מהם הם בעלי 

מקצוע העוסקים יותר בתחום של בעיות מיסוי וכדומה.

מדוע חשובה השמאות?

שמאות מקרקעין באופן כללי חשובה כדי שלכל מי שמעורב בעסקה מסוימת הקשורה בנכסי דלא ניידי )נדל"ן( תהיה 
הערכה מקצועית על שוויו של הנכס ומצבו המשפטי. 

אין אף נכס שדומה לשני, כיוון שהשווי שלהם משתנה והוא תלוי מספר גורמים חשובים. השווי תלוי במיקום הנכס, 
בגילו של הנכס )כלומר בן כמה שנים בניין מסוים(, ובגורמים רבים נוספים, אשר על ידי בדיקה של כולם יוכלו השמאים 

לתת את חוות הדעת שלהם שמאות מקרקעין לבנקים חשובה במקרים בהם הרוכש זקוק להלוואת משכנתא. 

השמאות היא האסמכתא היחידה לבנק ברמת שיעבוד הנכס עליו אנו מעוניינים לקחת את הלוואת המשכנתא. הבנק 
לא יתן משכנתא אם ובמידה והשמאות לא תהיה תקינה מבחינת דוח השמאות.  

מדוע מומלץ לבצע שמאות מקרקעין טרם חתימה על חוזה רכישה?

יועץ המשכנתאות שלכם וגם עורך הדין שמלווה את העסקה אמורים להמליץ על ביצוע שמאות מוקדמת.

ביצוע שמאות טרם חוזה רכישה חשובה מאוד בעיקר ברמת הערכת שווי נכס לטובת מתן משכנתא מצד הבנקים 
השונים. 

אחוז המימון מקסימאלי שבנק מאשר הוא 75% משווי שמאות או סכום רכישה בחוזה, הנמוך מבין השניים. במצב 
בו אדם לוקח משכנתא במימון של 65% ויותר, מומלץ לבצע שמאות מוקדמת, אם ובמידה השמאי יעריך את הנכס 

במחיר נמוך משווי בחוזה הרכישה, הרוכש יכול למצוא עצמו חשוף לבעיית הון עצמי.
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דוגמא:

נחתם חוזה רכישה ע"ס 1,000,000 ₪ והלווה זקוק למשכנתא ע"ס 700,000 ₪, כלומר 70% מימון. השמאי מבחינתו 
העריך את הנכס ב 850,000 ₪. המימון שהבנק יאשר לרוכש הינו משווי שמאות ולא משווי רכישה. הסכום שיקבל 
הרוכש מהבנק הינו 595,000 ₪ או לחילופין, אם הבנק יאשר להגדיל את אחוז המימון ל 75% יאשר הבנק 637,500. 

מצב שישאיר את הרוכש עם גירעון בהון העצמי של היתרה. 

לוקחים משכנתא במימון גבוה? תבצעו שמאות מוקדמת טרם חתימה על חוזה רכישה.
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מחיר למשתכן
 90% נקבל  באמת  אנחנו  והאם  החסרונות  ומה  היתרונות  מה  מהשוק,  נמוך  במחיר  נכס  רכישת  למשתכן,  מחיר 

משכנתא? כל מה שצריך לדעת לפני שבוחרים נכס במחיר למשתכן.

מחיר למשתכן מהו? 

פרויקט מחיר למשתכן הועלה ע"י הממשלה האחרונה במטרה לתת פתרון כולשהו למצוקת הדיור. או יותר נכון לומר, 
מצוקת ההון העצמי לטובת קבלת משכנתא. 

נכון להיום, אדם אשר מעוניין לרכוש את דירתו היחידה, לדוגמא, נכס ב 1,200,000 ש"ח, מחוייב להביא הון עצמי 
מינימאלי של 300,000 ש"ח שמהווים 25% מימון משווי נכס. את היתרה, עד 75% מימון, כלומר 900,000 ש"ח, ניתן 

לקבל בבנק במידה והלקוח עומד בכל הקריטריונים הנדרשים לקבלת משכנתא. 

מצוקת הדיור אינה נובעת בעיקר מהעובדה שמחירי הדירות עלו, היא נובעת מהקריטריונים לקבלת משכנתא לטובת 
רכישת הנכס. ההון העצמי שאדם צריך להביא גבוה מאוד ביחס לשנים קודמות. כמובן שגם שווי הנכס משפיע לא 
מעט. אך אם היה ניתן לקבל 90% מימון, אנשים היו רוכשים נכסים בלי לחשוב פעמיים ואף אחד לא היה מתלונן 

על מחירי הנדל"ן.

הבעיה היא בהון העצמי, נקודה! כאן נכנס הפתרון של מחיר למשתכן. בת'כלס, פתרון לגמרי חלקי ולא בכל הפרויקטים.

בפרויקטים של מחיר למשתכן, המדינה מוציאה מכרז לקבלנים על קרקע של המדינה, הקבלן הזוכה הוא זה שמציע 
את מחירי הדירות הנמוך ביותר, כמוצר מוגמר ללקוח )סביר להניח שהמפרט יהיה בהתאם(. 

רוכשי הדירות נהנים ממחיר נמוך משמעותית )לא בכל הפרויקטים( ממחיר השוק. ההפרש בין עלות הרכישה למחיר 
השוק קריטי ביותר, נדבר על זה בהמשך המאמר.  בממוצע המחיר לרכישה מהקבלן במחיר למשתכן הינו 30%-20% 

משווי שוק, תלוי במיקום הגאוגרפי של הנכס. 

ככל והרכישה מתבצעת בערים בהם שווי קרקע גבוה יותר, כך ההפרויקט יהיה כדאי יותר סביר להניח.

על מנת לאזן מעט או "להשתיק" את רוכשי הדירות בפריפריה, המדינה נותנת מענק כלשהו של 40 א' - 60 א' לפי 
איזור גאוגרפי. המענק משמש לנו כחלק מההון העצמי לטובת רכישת הנכס. חשוב לציין כי ההון העצמי המינימאלי 

שעלינו להביא במידה ואנו זכאים למענק הינו 60,000 ש"ח. 
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מהו מענק לזכאי מחיר למשתכן?

מענק לזכאי מחיר למשתכן זהו סכום כסף לו אנו 
זכאים לקבל מהמדינה וסכום כסף זה משמש לנו 

חלק מההון העצמי לרכישת הנכס.

באיזורי  מגורים  מעודדת  בהחלט  ישראל  מדינת 
הזול  הרכישה  למחיר  קשר  כל  ללא  הפריפריה. 
יחסית שניתן לרכוש נכס בפרויקט מחיר למשתכן, 
 - ש"ח   40,000 של  בגובה  מענק  הזכאים  יקבלו 

60,000 ש"ח תלוי באיזור הגאוגרפי של הרכישה.

את המענק ניתן יהיה לקבל לאחר תשלום מינימאלי 
הון עצמי. כאשר המענק מהווה  60,000 ש"ח  של 

את השלמת ההון העצמי לטובת הרכישה.

ויועברו ישירות  ינתנו בפעימה אחת  כספי המענק 
לקבלן. באישור המשכנתא המענר יראה כהלוואה 

ללא ריבית וללא החזר חודשי.

הבנק,  דרך  לקבל  ניתן  ואישור המענק  הזכות  את 
רצוי הבנק בו אנו מחליטים לקחת את המשכנתא. 
זכאות למענק אינו מחייב שיהיה לנו זכאות ממשרד 

הבינוי ל"זכאות משכנתא".

באילו ישובים נהיה זכאים למענק ומהו גובה המענק?

מענק עד 40,000 ש”חמענק עד 60,000 ש”ח 

אילתאופקים

אשקלוןבית שאן

ג’סר אזרקאבסמת טבעון

חרישג’דיידה מכר

נהריהדבוריה

עכודימונה 

עפולהדיר חנא

פורדיסחצור הגלילית

רכסיםטבריה 

שלומיטורעאן

קרית מלאכיירוחם

 כפר מנדא

 מג’ד אלכרום

 מגדל העמק

 מעלות תרחשיא

 מצפה רמון

 נחף

 נצרת

 נצרת עלית

 נתיבות

 סח’נין

 ערד

 צפת

 קרית ארבע

 קרית שמונה

 שדרות
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מי זכאי להשתתף בהגרלת מחיר למשתכן?

קבוצה ראשונה של זכאים להשתתף בהגרלה של מחיר למשתכן - חסרי דירה, כאלו שאין בבעלותם נכסים קיימים.

הגדרות לחסרי דירה:

 אזרחים שבשלוש שנים האחרונות לא היה בבעלותם דירה או חלק, מעל שליש בדירה.

 אזרחים שאינם בני רשות ליחידות במשקים.

 אזרחים שאין להם זכויות בדירה שנמצאת בהליך בנייה.

קבוצה שניה של זכאים הם משפרי דיור:

משפרי הדיור, הם קבוצה שבבעלותם דירת מגורים או זכויות של מעל שליש בדירת מגורים. אזרח שמעוניין לרכוש 
נכס במחיר למשתכן ובינו במעמד של משפר דיור, התחייב למכור את הנכס שבבעלותו תוך 12 חודשים מיום קבלת 

המפתח של הנכס הנרכש.

תכנית מחיר למשתכן מיועדת למשפחות ובודדים:
 זוגות נשואים או ידועים בציבור

 יחידים )רווקים, גרושים אלמנים( מעל גיל 35

 חד הוריים עם ילד אחד לפחות, רווק שטרם הגיע ל  21 שנה.  

 הורים גרושים מתחת לגיל 35, שילדיהם אינם בחזקתם. 

 התכנית מיועדת גם לנכים יחידים בני 21 ומעלה

 משקיעים )לא בכל הפרויקטים)

 משפרי דיור )לא בכל הפרויקטים(

הקריטריונים לזכאים למחיר למשתכן משתנים ומתעדכנים כל הזמן. ניתן להכנס לאתר של משרד הבינוי והשיכון 
לקבלת עדכונים - משרד הבינוי והשיכון - מחיר למשתכן.



166

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

כיצד ואיפה נוציא תעודת זכאות למחיר למשתכן?

הוצאת תעודת זכאות מחייבת על מנת להשתתף בהגרלת מחיר למשתכן. את תעודת הזכאות ניתן להוציא דרך 3 
חברות )נכון להיום( שנבחרו ע"י משרד הבינוי והשיכון. עלות השירות דרך החברות האלו סביב ה 200 ש"ח. 

 חברת עמידר - מוקד טלפוני 6266* - לחצו כאן

 חברת אלונים - מוקד טלפוני 2850* לחצו כאן

 חברת מילגם - מוקד טלפוני 6078* לחצו כאן

לטובת קבלת תעודת הזכאות יש להכין את המסמכים הבאים ולהגיע לאחת מהחברות ברשימה.

 צילום ת.ז + ספח פתוח - חשוב להגיע גם עם מקור וצילום.

 זוגות גרושים לתקופה של מתחת ל 10 שנים, יש להמציא תעודת גירושים. הסכם גירושין שקיבל תוקף בית משפט.

 זוג העומד להנשא תוך 3 חודשים - אישור מהרבנות

 מסמכים המעידים על מכירת נכס או חלק מנכס שהיה בבעלות ב 10 שנים האחרונות.

 ידועים בציבור - אישור הצהרה מעורך דין על חיים משותפים.

 נכות - יש להתעדכן מול משרד הבינוי והשיכון עבור סוגי הנכות.
הינכם זכאים, כיצד תקבלו את תעודת הזכות?

אישור הזכאות זה מספר נרשם וסיסמה שתקבלו לאתרי ההגרללות של הפרויקטים של מחיר למשתכן. תוך 10 ימים 
הינכם אמורים לקבל את אישור הזכאות. חלק מפרטי הזכאות יוגדר עבורכם הפרויקטים אלהם אתם יכולים לפנות. 

הגרלות מחיר למשתכן

לאחר קבלת מספר נרשם וסיסמה, ניתן להכנס להגרלות של מחיר למשתכן בכפוף לפרויקטים שהופנתם אלהם. 

באתר של משרד הבינוי והשיכון, ניתן לצפות בכל המכרזים הקיימים ונתוני הפרויקט - לחץ כאן

במידה וזכיתם בהגרלה במחיר למשתכן, תקבלו מספר או יותר נכון מיקום בהגרלה ולפי מיקומכם יהיה עלכם לבחור 
דירה מהדירות שנותרו.

https://www.amidar.co.il/wps/portal/amidar/main-menu/rental-assistance/mehir-lamishtaken
https://alonim-mgar.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D
http://www.milgam.co.il/home/doc.aspx?mCatID=59&mode=s&icid=94
http://www.milgam.co.il/home/doc.aspx?mCatID=59&mode=s&icid=94
https://www.dira.moch.gov.il/
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משכנתא לרוכשי דירות במחיר למשתכן

הלוואת משכנתא לרוכשי דירות במחיר למשתכן, זו הסיבה העיקרית אולי שאנחנו "עפים" על הדירות בפרויקטים 
האלו. הרי, מבטיחים לנו 90% מימון! האם זה באמת נכון? לא!

מבחינת הלקוח, ניתן לקבל מקסימום 90% מימון מעלות הרכישה ובתנאי שלא עובר את ה 70% מימון משווי שוק. 
ומינימום הון עצמי של 100,000 ש"ח.  

ראשית, במחיר למשתכן יש את מחיר הרכישה ויש את מחיר השוק של אותה הדירה. את מחיר השוק של הנכס 
הנרכש בפרויקט מסוים הבנק מקבל בדרך כלל משמאי דרך הקבלן המבצע או שמאי מטעם הבנק. לבנקים יש את 

מחירי השוק של כל הנכסים בפרויקט.

הבנק מבחינתו נותן עד 70%  מימון )לא אוהב להגיע ל 75%( משווי שוק. כלומר:

אם אדם רכש נכס במחיר למשתכן ב 1,000,000 ש"ח ושווי השוק הינו 1,300,000 ש"ח. הרוכש יקבל עד 70% מימון 
משווי שוק - 1,300,000 ש"ח, כלומר - משכנתא עד - 910,000 ש"ח. 

במקרה, זה, בגלל שההון העצמי חייב להיות לפחות 100,000 ש"ח, יקבל הרוכש משכנתא של 900,000 ש"ח.

במקרה ששווי שוק היה נמוך יותר, הרוכש היה מוצא עצמו חייב להביא מעל 100,000 ש"ח הון עצמי. 

70% מימון מקסימום מ 1,200,000 ש"ח -  דוגמא: אם עלות הרכישה 1,000,000 ש"ח ושווי שוק 1,200,000 ש"ח. 
840,000 ש"ח. 

זו המשכנתא המקסימאלית שהבנק יאשר. לכן ההון העצמי המינימאלי חייב להיות במקרה זה, 160,000 ש"ח ולא 
100,000 ש"ח. 

דברים שחשוב לבדוק לפני שבוחרים נכס במחיר למשתכן
 האם ישנה זכאות למענת מהמדינה ומה סכום המענק

 עלות רכישה ביחס לשווי שוק - חשוב לוודא כי יש לנו את מלא ההון העצמי לטובת הרכישה.

 מי הבנק המלווה את הפרויקט.

 צפי סיום הפרויקט - כמה זמן נמתין עד לקבלת המפתח.

 אופי תשלומים והאם ניתן להקדים תשלומים על מנת לחסוך את מדד תשומות הבנייה.

 מי הקבלן המבצע.

 יש לבדוק מחירי שוק באזור.
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מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה היא הלוואה שמתאפשרת לבני גילאי +60  כנגד שיעבוד הנכס. ניתן לקבל בין 15% ל 50% משווי 
הנכס, תלוי בגילאי הלווים. ככל שגילאי הלווים גבוה יותר   כך הסכום שניתן למממש גבוה יותר. 

ההלוואה  תקופת  לאורך  כלום  עליו  לשלם  ולא  מסוים  סכום  לקבל  שניתן  הוא,  הגדול  היתרון  הפוכה,  במשכנתא 
)הלוואת בלון(.

המסמכים שיש להציג: 
 צילומי ת.ז + ספח

 נסח טאבו

 במידה וקיימת משכנתא – התנהלות משכנתא שנתיים אחרונות/

 במידה ויש אופוטרופוס – יש לקבל אישור מהאופוטרופוס + אישור בית משפט לענייני משפחה. 

קריטריונים לקבלת משכנתא הפוכה: 
 התנהלות עו”ש תקינה

 נתוני אשראי תקינים

 גלאי לווים

עלויות נלוות למשכנתא הפוכה:
 שמאות – 1,700 ₪ לערך )תלוי בסוג שמאות)

 דמי פתיחת תיק – 7,900 ₪

 דמי ניהול חודשיים – 75 ₪

 עו”ד מטעם הלקוחות לחתימה על מסמכי ההלוואה – 10,000 ₪ לערך.

 ריבית חודשית – 5.5% צמוד מדד

משכנתא הפוכה
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בנוסף...

את המשכנתא ההפוכה ניתן לקבל גם בהלוואת בלון וגם כהלוואת גרייס. בנוסף, ניתן למשוך בכל חודש סכום מסוים 
מהמסגרת המאושרת ובכך לשלם החזר חודשי של ריבית או לחילופין צבירת חוב )בבלון( אך ורק על הסכום אותו 

משכנו מהמסגרת. 

יתרונות המשכנתא ההפוכה:
זמן, ברגע שבני הזוג )בעלי הנכס( הולכים לעולמם היורשים מוציאים את הנכס   הלוואה שניתנת ללא הגבלת 

   למכירה או סוגרים את המשכנתא ממקורות אחרים.

 האישור להלוואה אינו נמדד לפי הכנסות הלווים. כלומר, הכנסה אינה קריטריון לקבלת ההלוואה.

 מקור לגייס הון לכל מטרה בגיל מבוגר לכל מטרה

 משכנתא הפוכה – טבלת מימון ביחס לגילאי הלווים

% גיל % גיל % גיל % גיל % גיל 

 60 15% 67 22% 74 29% 81 36.5% 88 47%

 61 16% 68 23% 75 30% 82 38% 89 48.5%

 62 17% 69 24% 76 31% 83 39.5% 90 50%

 63 18% 70 25% 77 32% 84 41% 91 50%

 64 19% 71 26% 78 33% 85 42.5% 92 50%

 65 20% 72 27% 79 34% 86 44% 93 50%

 66 21% 73 28% 80 35% 87 45.5% 94 50%

משכנתא הפוכה - טבלת מימון ביחס לגיל הלווים
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דוגמא להחזר הלוואה במשכנתא הפוכה 

הלוואת בלון )תשלום סוף תקופה( תשלום ריבית בלבד )גרייס מלא (
₪ 700,000גובה הלוואה₪ 700,000גובה הלוואה

10תקופה בשנים10תקופה בשנים

120מספר חודשים120מספר חודשים

5.20%ריבית שנתית5.20%ריבית שנתית

0.43%ריבית חודשית0.43%ריבית חודשית

2.00%אינפלציה שנתית2.00%אינפלציה שנתית

0.17%אינפלציה חודשית0.17%אינפלציה חודשית

ללאתשלום חודשי₪ 3,033תשלום חודשי

₪ 1,436,249תשלום ח’ סוף תקופה₪ 703,033תשלום ח’ סוף תקופה

₪ 736,249סה”כ ריבית + הצמדה₪ 364,000סה”כ ריבית + הצמדה

2.05יחס החזר1.52יחס החזר
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רכישת נכס ללא הון עצמי
והבנקים  ישראל  בנק  ומדיניות  האחרון  בעשור  הדירות  מחירי  מעליית  נפגעו  ישראל  במדינת  אזרחים  מעט  לא 
הנדרשת  המשכנתא  קבלת  לטובת  העצמי  בהון  החוסר  ברמת  הינה  הפגיעה  משכנתאות.  מתן  ברמת  המקומיים 

לרכישת הנכס הנדרש. 

מי יכול ומי לא לרכוש נכס ללא הון עצמי, למי זה מתאים ולמי לא ומה שווי נכס שאותם לווים יוכלו להרשות לעצמם 
לרכוש ללא הון עצמי.

ברמת  להגיע  וניתן  הלווים  של  העצמי  ההון  למצוקת  פתרון  לתת  בה  למשתכן  מחיר  פרויקט  האחרונות,  בשנים 
הפוטנציאל למימון של עד 90% מהעלות החוזית של הנכס הנרכש. מה קורה אם אין לנו גם את ה 10% לטובת 
הרכישה? קל וחומר אם אנו מעוניינים לבצע עסקה שלא מוגדרת מחיר למשתכן ואז המימון המקסימאלי הינו 75%. 

רכישת נכס ללא הון עצמי מתאים לאלו שרמת ההכנסה שלהם, הן מבחינת הבנק והן מבחינת הלקוח עצמו, מאפשר 
יכולת למנף עצמם דרך הלוואות משלימות חכמות כנגד נכס קיים או ללא בטחונות כלל. 

עקרונות לבחינת עסקה לרכישת נכס ללא הון עצמי:

 התנהלת מושלמת בחשבון העו”ש 

 בחינה של סל אשראי ותקציב לסל האשראי

 בניית תכנית עסקית לטובת שווי נכס בו נוכל לעמוד ברמת התזרים ביחס לתקציב שלנו לסל האשראי. 

 בחינה של מקורות המוכנים לתת לנו את ההלוואה המשלימה למשכנתא + עלויות נלוות במידת הצורך. 

 הוצאת אישור עקרוני במימון המקסימאלי לנכס המיועד

 הוצאת ההלוואה המשלימה ממקורות המימון שנבחרו

 הוצאת אישור חדש בבנקים הנבחרים לאחר קבלת ההלוואות המשלימות

 שמאות מוקדמת על לנכס לטובת וודאות ברמת אחוז המימון מהבנק ולוודא שמשפטית ותכנונית אין בעיות לא 
   צפויות עם הנכס. 

 חתימה על חוזה רכישה

בשורה התחתונה עלינו לבדוק ולוודא שהמשכנתא + ההלוואה המשלימה הכוללת לא תחרוג ברמת תזרים מכושר 
ההחזר הרצוי לסל האשראי וכמובן לא תחרוג מיחס ההחזר המאושר ע”י הבנק )המוך מבין השניים(.

 כושר החזר הוא מקור המינוף שלנו, עלינו לוודא שההחזרים
החודשיים הכוללים תואמים את התזרים + יחס החזר
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100% מימון - רכישת נכס ללא הון עצמי

רכישת נכס במינימום הון עצמי

סוף

כמה הון עצמי יש?

מינוף כושר החזרמינוף נכסים

מה מקור ההלוואה משלימה למשכנתא

לקיחת ההלוואה המשלימה

לקיחת משכנתא

מה המקסימום שאני יכול לקבל בבנק למשכנתאות?

התאמת כושר החזר ההלוואה המשלימה להחזר החודשי האידאלי

100%  �����–����� ���� ��� ��� ���
???כיצד עלינו לפעול ולהציג עסקאות אלו לבנקים השונים

כל הזכויות שמורות למוטי שמואלביץ ©

מינוף כושר החזרמינוף נכס קיים

בעל  . י הערכת שמאי"משוויו עפ 50%למנף נכס קיים עד  ניתן
.הנכס חייב להיות לווה בהלוואה

מה ההכנסה הפנויה אותה נוכל להציג  , ויחס תזרים חיובי בחינת הוצאות הכנסות
...ההכנסה הפנויה היא המפתח ליכולת המינוף שלנו. לבנקים לאחר הוצאות

לא להגיש את הבקשה למשכנתא על הנכס הקיים באותו בנק בו  
. נגיש את הבקשה למשכנתא על הנכס הנרכש

 

בנק מאשר היום )כושר החזר טרם בחירת הנכס הנרכש  בחינת
)החזר מסך כל ההתחייבויות שלנו 40%עד 

על הנכס  חשוב מאוד לקבל אישורים עקרוניים למימון הנדרש הן
  . הקיים והן על הנכס הנרכש

,  הכלאחרי , המימון על הנכס הקיים יש לבצע תחילה את מימוש
.זה הכסף שמשמש לנו כהון עצמי לרכישת הנכס החדש

15,000₪כוללת הכנסה  

900,000₪שווי נכס לרכישה  

מימון 75%משכנתא לדירה ראשונה

675,000₪מימון בנקאי שניתן לקבל כ"סה  

225,000₪כ הון עצמי  "סה

6,000₪מכלל ההכנסה 40%יחס החזר   

2,700₪מ ש 25החזר משכנתא   

3,000₪מ ש 7 החזר חודשי על משלימה  

5,700₪החזר חודשי כולל  

100% מימון - רכישת נכס ללא הון עצמי
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ניהול תקציב למשפחות
חלק בלתי נפרד מהשירות אותו אנו יכולים וצריכים לתת, לטובת איפיון הצורך האמיתי של הלקוח, זה ניתוח פיננסי 

של המשפחה, ניתוח התזרים הכולל של המשפחה הכולל את כל ההוצאות הקיימות בנשק הבית ביחס להכנסות.

ניהול משק בית זה עסק לכל דבר ועניין. העסק שכל משק בית חייב לדעת לנהל. 

משק הבית זהו אולי העסק שהכי קשה לנהל מהסיבה הפשוטה, בעסק זה מעורב רגש וכסף. השילוב של רגש וכסף 
מביא אותנו לקבלת החלטות שלפעמים חורגות מהיכולות שלנו אפילו במודע. אחרי הכל, את מי נרצה לרצות הכי 

הרבה אם לא את הקרובים לנו ביותר, המשפחה שלנו.  

אין לי דרך אחרת לומר לכם ת זה, שימו לב, כולנו אבל כולנו חייבים ומחוייבים ללמוד לנהל תזרים בצורה מקצועית 
עוד מגיל צעיר. 

ההתנהלות הפיננסית שלנו היום משליכה על המון פעולות שנרצה לבצע הן ברמה האישית והן ברמה הפיננסית. 
לדוגמא: הקמת עסק, לקיחת משכנתא, יזמות ועוד. כל פעולה שנרצה לבצע בהווה ובעתיד מחייבת משק בית תקין 

ויציב, אחרת המשימה הופכת לקשה בהרבה.

משק הבית שלנו מנוהל כמו כל עסק אחר, הוצאות והכנסות. עלינו להיות מודעים לתזרים השוטף ברמת ההוצאות 
ביחס להכנסות.

לפני שנתחיל להיכנס לפרקטיקה של ניהול תקציב למשקי בית, ישנם מספר עקרונות אותם עלינו להבין וליישם 
ברמת ניהול משק הבית שלנו:

 ההוצאות הכוללות ברמה החודשית לא יעלו על ההכנסות החודשיות.

 משק בית לא מתנהל במינוס ולא חי על תשלומים

 כל הלוואה קיימת או עתידית חייבת להיות חלק מהתזרים שלנו ועלינו לדעת שיש לה מקור פירעון.

 הפרדה מוחלטת ברמת ניהול וחשבונות בנק בין משק הבית וכל עסק אחר במידה ומי מהלווים עצמאי.

 יחס הכנסה והוצאות חיובי ככל שניתן, לחיות ממה שיש ולא בושה ושאוף ליותר.

 תקציב מותרות מתאפשרות לאחר יתרות בתזרים מעבר לבסיס המחייב

 רצוי לבצע הפרדה בין בנקים בו מנוהל משק בית ובין בנק בו מנוהל עסק קיים אחר.

חשוב שנבין, הדרך שבה אנו מנהלים את חשבון העובר ושב שלנו, כך חשבון העובר ושב שלנו יראה. נראות העובר 
ושב שלנו ברמת חשבון הבנק, זה העתק הדבר לניהול משק הבית שלנו.

ישראלי ממוצע “מגלגל” כספים ולא חי לפי תקציב ידוע מראש.

רוב משקי הבית במדינת ישראל מוציאים כספים בממוצע יותר ממה שהם מכניסים!
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למה זה קורה?
 הקלות הבלתי נסבלת שהבנקים מוכרים אשראי ללקוחות.

 “עידן השפע”  השפעת המדיה ותרבות צריכה.

 אין מודעות לחינוך פיננסי אמיתי

מה ההשלכות?
 פגיעה ברמת החיים - גרעון חודשי שמביא להתחייבויות בלתי פוסקות שהולכות וגדלות.

 איכות חיים ירודה - חרדות, דאגות.

 חינוך ודוגמא אישית - הילדים שלנו לומדים מאיתנו! 

 משפחה - לחץ, פגיעה בזוגיות, מתח.

 חוסר הערכה עצמית

 הופכים להיות אנשים פחות שמחים!!!

מהו המהות של  ניהול תזרים למשפחות?
 מאפייני המשפחה - צורך, יעדים.

 ניהול תקציב חכם – שיקוף הנתונים הכלכליים ובניית תזרים תקין לטווח הארוך וכדרך חיים.

 איתור בעיה כלכלית ומתן פתרונות.

באו נעבור שלב שלב ונלמד לבנות תכנית עסקית ותקציב חכם למשקי הבית שלנו בפגישה אחת!  

נבקש מהמשפחה לאסוף עבורנו את כל המסמכים הרלוונטיים: אישורי הכנסות, עובר ושב של כל החשבונות הקיימים 
+ דוח יתרות ופירוט הלוואות לכל אחד מהחשבונות, פירוט כרטיסי אשראי קיימים.
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ישראלי ממוצע “מגלגל” כספים ולא חי לפי תקציב ידוע מראש, רוב משקי הבית במדינת ישראל מוציאים 
כספים בממוצע יותר ממה שהם מכניסים!

אספנו את המסמכים, עכשיו אפשר להתחיל....
 שלב ראשון - הזנת נתונים וקבלת מצב נוכחי ברמת סל אשראי קיים והכנסות

 שלב שני - הזנת נתונים לטובת קבלת מצב ראשוני של הוצאות שוטפות

 שלב שלישי -  הכנת תקציב יעד במידה ויש גירעון בתקציב או שדרוג תזרים קיים

 שלב רביעי - בחירת אמצעי תשלום, כיצד נשלם את ההוצאת שלנו, מזומן, אשראי, צקים, הראות קבע.

 שלב חמש - נראות חשבון העובר ושב שלנו.

 שלב אחרון - פיקוח, בקרה ומודעות לטווח הארוך

ניהול תקציב – עסק אישי של כל משפחה או אדם בודד!
 התנהלות שוטפת – ניהול תקציב חודשי + בלת”מ 

 חינוך פיננסי - לחיות ממה שיש ולא דרך התחייבויות ארוכות טווח

 דיור ומשכנתא – לקנות זה קל, לתחזק זה קשה יותר.

 חיסכון והשקעות

 ביטוח ופנסיה
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למה זה קורה?
 הקלות הבלתי נסבלת שהבנקים מוכרים אשראי ללקוחות.

 “עידן השפע” – השפעת המדיה ותרבות צריכה.

 אין חינוך פיננסי. 

מה ההשלכות?
 פגיעה ברמת החיים – גרעון חודשי שמביא להתחייבויות בלתי פוסקות שהולכות וגדלות.

 איכות חיים – חרדות, דאגות.

 חינוך ודוגמא אישית – הילדים שלנו לומדים מאיתנו! 

 משפחה – לחץ, פגיעה בזוגיות, מתח.

 חוסר הערכה עצמית

 הופכים להיות אנשים פחות שמחים!!!

מהו המהות של ייעוץ לכלכלת המשפחה?
 ניהול תקציב חכם ושקול ושדרוג רמת החיים, איך עושים זאת?

 מאפייני המשפחה – צורך, יעדים.

 ניהול תקציב חכם – שיקוף הנתונים הכלכליים.

 איתור בעיה כלכלית ומתן פתרונות.

 פנסיה – פגישה עם יועץ פנסיוני.

 ליווי ובקרה.

ניהול תקציב  – השלבים...
שלב ראשון – איסוף כל החומר הרלוונטי

דרך הניירת הרלוונטית אפשר ללמוד על המשפחה המון וכמובן לראות בשקיפות את כל הנתונים הפיננסים ולתת 
את הפתרון הטוב ביותר לבעיה הקיימת ולשפר את המצב הקיים.

 תלושי משכורת / דוחות לעצמאיים

 כרטיסי אשראי

 עו”ש חצי שנה אחורה + ריכוז יתרות של כל אחד מהחשבונות הקיימים

 דוח פירוט משכנתא
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שלב שני – נכסים והתחייבויות

עלינו לרכז את כלל הנכסים וההתחייבויות של המשפחה על מנת למצוא את מקור הבעיה ברמת התקציב.

נכסיםהתחייבויות

הכנסות קבועותמשכנתאות

נדל”ןהלוואות מסחריות בבנקים

חסכונותהתחייבויות אחרות ארוכות טווח

ירושותצקים עתידיים

קרנות השתלמות, פנסיה, אחראשראי וחובות אחרים

שלב שלישי – ניהול תקציב

עלינו לבנות את התקציב כמו שהוא ולהגדיר תקציב יעד

סה”כ הכנסות
-

הוצאות שוטפות
-

בלת”מ
____________________

עודף או גירעון

ניהול תקציב – למה זה חשוב במעמד לקיחת משכנתא ומה תחומי האחריות שלנו?

1. רק דרך ניהול תקציב ניתן לבחון את כושר ההחזר האמיתי של המשפחה

2. רק דרך כושר החזר נכון ניתן לדעת מה הנכס האידיאלי מבחינתנו ברמה הפיננסית

 3. האחריות שלנו בתור יועצי משכנתאות היא להביא את הלקוח לעסקה הטובה ביותר ברמה הפיננסית ביחס 
ליכולת ההחזר שלו.  

4. משכנתא היא הלוואה ארוכת טווח שיש לנהל מתוך תקציב ידוע מראש.

5. לאחר תשלומי המשכנתא והבלת”מ )במשכנתא( התקציב צריך להיות ביתרות.
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גיוס אשראי לעסק מתחיל וקיים
אשראי חכם 

 מימון אשר פותח עבורנו הזדמנויות עסקיות שישפרו את מצבנו הפיננסי בעתיד הקרוב/רחוק.

 הלוואה חכמה – אשראי אשר אמור לשפר את מצבנו הפיננסי בהווה ובעתיד ונותן פתרון יעיל לצורך שלנו.

 כל אשראי אותו אנו לוקחים, צריך להתבסס כנגד תוכנית עסקית פיננסית ידועה מראש. 

עקרונות לביצוע טרם לקיחת הלוואה
איך עושים זאת...?

 בחינת צורך הלקוח )ניתוח הוצאות/הכנסות( וההחזר החודשי הרצוי

 בניית תקציב כלכלי על מנת להשיג את ההחזר החודשי הרצוי

 בחינת סוג עסקה, מאפייני לקוח, צפי כלכלי עתידי

 איך ההלוואה תשפר את מצבי בהווה ובעתיד.

 השוואה בין מסלולים שונים וריביות השוק בכל זמן נתון הן ברמת מחיר הכסף והן ברמת רמת הסיכון 

 אם כל אלו ייעשו בצורה מקצועית, הלקוח לעולם לא ישלם יותר ממה שהמציאות מחייבת! 

עסק מנקודת מבטו של הבנק

עסק חדש עסק קיים 

אי וודאות וותק 

הסתמכות בעיקר על טיב לקוח וביטחונות פעילות עסקית מוכחת 

בניית אמון מאפס נתונים הסטורים מוכחים ברמת ההתנהלות 

פעילות עסקית חדשה דוחות ומאזנים פיננסים 

היכרות אישית עם הבנק המלווה 
נתוני אשראי שליליים 
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סוגי אשראי והלוואות

פירוט סוג אשראי 

קרן וריבית, בלון, גריס, גריס חלקי הלוואה 

חריגה מקסימאלית מנקודת ה – 0 מסגרת אשראי 

הקצאת אשראי 
מסגרת מאושרת מראש עליה אנו נשלם בכל חודש סכום קבוע + 

החזר על הסכום שנלקח. 

חברות מימון חוץ בנקאיות, שוק אפור הלוואה חוץ בנקאית 

הלוואה אשר ניתנת כנגד שיעבוד נכס משכנתא 

מסגרת אשראי בנקאית/חוץ בנקאית, תחליף למזומן. כרטיסי אשראי 

כמה אשראי העסק שלי דורש?

שלב 1 – ניהול הוצאות

בחינת הצורך באשראי בעסק שלי

סכום  לא כולל מע”מ הוצאות 

X שכירות מקום 

X משרד 

X רו”ח 

X רכבים 

X משכורות 

X החזר מימון 

סה”כ סה”כ 
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שלב 2 – ניהול הכנסות 

סכום  לא כולל מע”מ הכנסות 

X לקוחות קבועים 

X לקוחות מזדמנים 

X “רטיינר” חודשי קבוע 

X אחר 1 

X אחר 2 

X אחר 3 

סה”כ סה”כ 

שלב 3 – ניהול תזרים 

ניהול תזרים ונתוני אשראי 

120,000 ₪ סה”כ הכנסות 

100,000 ₪ סה"כ  הוצאות 

8 מספר תשלומים בממוצע 

60 + תשלומים שוטף 30/60/90/120 

% Xממוצע זיכויים / החזרות 
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שיחה ראשונית מול הלקוח – המטרה תאום פגישה!

מה אנחנו בעצם מוכרים? - שירות, מקצועיות, אובייקטיביות!

לבנק יש מטרה למכור כסף, אך לא אינטרס לתת הלוואה טובה מתוך אינטרס הלקוח. 

אנחנו מייצגים את הלקוח מול הבנק ומפענחים עבורו, מתוך אינטרס שלו, את ההלוואה הטובה ביותר הן ברמת 
התמהיל והן ברמת הריבית, כלומר, גורמים ללקוח לקבל את ההלוואה הטובה ביותר עבורו. 

לעולם לא נתחייב לריבית כזו או אחרת. בהחלט נציין כי עבורנו, להשיג את ריביות השוק הזולות ביותר זה החלק 
הקל בתהליך, אנחנו יודעים מה לדרוש מהבנק. כמובן, הכל ביחס להרכב ההלוואה האידיאלי עבור כל לקוח ולקוח 

ברמה האישית, טיב לקוח וסוד עסקה.

לקוח אשר יאמין שאנחנו מספיק מקצועיים, אמינים ונותני שירות טובים, יהיה לו שווה לשלם לנו רק בשביל השקט 
הנפשי ברמת לקיחת הלוואת המשכנתא. לקנות מאות אלפי שקלים, צריכים לדעת איך...

רוב האנשים שמעוניינים לקחת משכנתא, אין להם מושג על מה הם חותמים בבנקים, הדבר היחיד שהם מבינים זה 
ריביות מתוך "סקר שוק" שעשו בבנקים. אין להם מושג מרמה האסטרטגית איך לבנות את ההלוואה בצורה חכמה 

ומה זה בכלל אומר "הלוואה חכמה". 

מה שלקוחי המשכנתאות לא מבינים זה:

1. כיצד ההלוואה שהם לוקחים תשפיע לאורך התקופה

2. כיצד הם צריכים להתנהל אל מול הלוואת המשכנתא לאורך התקופה

3.  כמה זה חשוב לדעת להתנהל אל מול הלוואת המשכנתא לאורך התקופה

מכירה מקצועית של השירות שלנו היא בכך שנבהיר ללקוח שהוא מקבל ליווי מלא ומקצועי ברמת לקיחת המשכנתא, 
וזאת עד קבלת המשכנתא בפועל וכמו כן, פיקוח על הלוואת המשכנתא. 

לקוח שמבין שלחתום על הלוואת של מאות אלפי שקלים מבלי שהוא יודע על מה הוא חותם זה חוסר אחריות – זה 
הלקוח שייצא הכי מרוצה.

אנחנו עובדים עם לקוחות שלנו בשיתוף פעולה ולא נמצאים בתחרות אחד עם השני מי ישיג את הריבית הכי זולה. 
לקוחות אשר קיבלו אישור מהבנק, או מעוניינים לוודא שאנחנו ניתן להם ריביות טובות יותר ונתחייב לחיסכון, הם 

לקוחות שצריכים להביא לנו אישורים מהבנק על התנאים שהם קיבלו. 

שיווק ומכירות בתחום המשכנתאות
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חלק מהשירות זה העובדה שאנו עושים עבור הלקוחות את כל ההליך מול הבנק, לא יהיה מצב שאנחנו נוציא ללקוח 
כזה או אחר אישור מהבנק ואז הוא ילך עם האישור לבנק וישיג 0.001% זול יותר – ויש מלא מתחכמים.  

 שקיפות קונה אמינות
▼ 

 אמינות יוצרת מכירה איכותית  
▼ 

מכירה איכותית תיצור סביבת עבודה 
 בריאה ושירות איכותי

▼ 
לקוח מרוצה!!!

מה מותר להגיד ולמה מותר להתחייב ללקוחות במעמד הפגישה:

 אנחנו נשיג עבורך את ריביות השוק הנמוכות ביותר ביחס לטיב הלקוח והעסקה.

 בנייה של משכנתא חכמה מתוך אינטרס הלקוח ולא אינטרס הבנק

 פיקוח על הלוואת המשכנתא.

 ננהל עבור הלקוחות את ההליך הבירוקרטי עד למועד החתימות בבנק לטובת קבלת האישור למשכנתא ובתנאים      
   הרצויים.

מה אסור להגיד או להציג ללקוח:

 אסור להתחייב לריבית כזו או אחרת!!
 אסור להציג את העסקה "אם לא תרצה תוכל לבטל..."

 אסור להציג נתונים שלא באמת ניתן להשיג.

 תמיד להשאיר מקום ל"הפתעות" חיוביות בשביל הלקוח
ריבית אטרקטיבית ממש שהצגנו, הפחתה בשנים, פתרון ייחודי!
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תסריט שיחה – משכנתא חדשה
היועץ: "שלום ליאת, נעים מאוד, שמי ירון – היועץ משכנתאות. השארת לי פרטים באתר, כיצד אני יכול לעזור לך...? 

הלקוח הפוטנציאלי: שלום ירון, אני מעוניינת ברכישה של נכס והייתי מעוניינת לקבל פרטים .....

***** שהלקוח מדבר, המון הקשה, כל עוד לא שאל שאלה ספציפית, לא צריך להתערבב בשיחה. 

היועץ: מעולה! ליאת, מה את אומרת שנתאם פגישה, את יכולה להגיע אלינו או אנחנו אלייך, הפגישה הינה ראשונית 
ואיננה כרוכה בשום התחייבות או כל עלות מצידך. נסביר לך על השירות, על התהליך ונבחן את הצורך האמיתי שלך 
ברמת הלוואת המשכנתא. אך תחילה אשאל אותך מספר שאלות על מנת לוודא שאני לא אגיע לחינם ואבזבז לך 

זמן יקר וגם לי...

ממלאים את השאלון – רואים כי טוב ומתאמים פגישה.

שאלון לקוח במעמד השיחה הראשונית – משכנתא חדשה

בנק עו”שסוג עסקהשמות הלווים + משפחה

שאלה: 1. גובה הלוואה נדרשת:

תשובה:

שאלה: 2. שווי הנכס הנרכש:

תשובה:

שאלה: 3. מהו ההון העצמי:

תשובה:

שאלה: 4. מיקום הנכס הנרכש:

תשובה:

שאלה: 5. האם רוכשים דירה חדשה מקבלן או יד שנייה, או מגרש ובנייה עצמית?

תשובה:

שאלה: 6. האם שני בני הזוג או הלווים עובדים? לפרט היכן...

תשובה:

שאלה: 7. סך הכנסות נטו של כלל הלווים?

תשובה:

שאלה: 8. האם ללווים נכסים נוספים בבעלותם? במידה וכן, האם ישנם משכנתאות על מי מהנכסים? פרט כמה, התנהלות וכו’

תשובה:
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שאלה: 9. האם היסטורית האשראי של כלל הלווים תקינה )הוצל”פ, עיקולים, פשיטת רגל, הגבלות וכו’...(?

תשובה:

שאלה: 10. גילאי הלווים?

תשובה:

שאלה: 11. האם קיבלו כבר אישור עקרוני/הצעה לעסקה מאחד הבנקים? במידה וכן, יש לשלוח אלינו את ההצעה

תשובה:

שאלה: 12. האם נחתם חוזה רכישה?

תשובה:

שאלה: 13. במידה והעסקה היא רכישת מגרש + בנייה עצמית – האם ישנם היתרי בנייה ותוכניות?

תשובה:

שאלה: 14. יש לוודא האם העסקה היא בין בני משפחה או לא: 

תשובה:

שאלה: 15. האם ללווים הלוואות נוספות בחשבון הבנק: במידה וכן, כמה ומהו ההחזר החודשי?

תשובה:

הערות:

מחזור משכנתא – מה אנחנו בעצם מוכרים ומה כולל השירות שלנו?
"מחזור משכנתא הינה פעולה נכונה בכל הזדמנות לחיסכון פיננסי מוכח או לחילופין להתאים מחדש את הלוואת 
חושב  אני  ללקוחותיי,  המשכנתא  הלוואת  את  ממחזר  אני  כאשר  נתון!  זמן  בכל  שלנו  הפיננסי  לצורך  המשכנתא 

לעצמי: אם הייתי צריך לקחת היום את הלוואת המשכנתא, כיצד הייתי פועל?"

מחזור משכנתא היא פעולה בה אנו מחליטים לקחת משכנתא שמטרתה לחסל את המשכנתא הנוכחית. הסיבה 
העיקרית והמחייבת פעולה זו היא העובדה שבכל זמן נתון נרצה לשלם את המינימום הנדרש. כלומר, נעדיף לקחת 

הלוואה זולה יותר ולסגור הלוואה קיימת יקרה יותר.

מחזור משכנתא הינה פעולה שיכולה להתבצע באותו הבנק בו מתנהלת ההלוואה הנוכחית, ועם זאת יכולה בהחלט 
להתבצע בבנק אחר. כלומר, אם אנחנו משלמים היום הלוואה בבנק לאומי, לא נבטל את האפשרות לעבור לבנק 
פועלים. הסיבה: לבנק הנוכחי בו מתנהלת הלוואת המשכנתא שלנו אין אינטרס למחזר לנו את הלוואת המשכנתא 
בתנאים הטובים ביותר. מנגד, לבנק אחר יש אינטרס שנעביר את הלוואת המשכנתא שלנו אליו ולכן יהיה מוכן לתת 

לנו תנאים טובים יותר.

מחזור משכנתא היא פעולה מחייבת בממוצע כל 5 שנים )כאשר תקופת ההלוואה מעל 10 שנים(, אחרי הכל, בכל 
זמן נתון שאני משלמים יותר ממה שהמציאות מחייבת – אנחנו פראיירים!
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השירות שלנו...

 בדיקת כדאיות מחזור משכנתא ללא התחייבות וללא כל עלות – כמה כסף אתם יכולים לחסוך...?

 פגישה ראשונית לא מחייבת וללא עלות למתן הסבר על פוטנציאל החיסכון והשרות )פגישת מכירה(.

 ליווי פיננסי ע"י מומחה למשכנתאות עד קבלת המשכנתא החדשה בפועל

 בניית תכנית )תמהיל( הלוואה אסטרטגית ביחס לטיב הלקוח וטיב העסקה

 כל ניהול הבירוקרטיה מול הבנק

 הטבה – פיקוח על הלוואת המשכנתא.

מיועד לאנשי המכירות חשוב מאוד!!!

דגשים מקצועיים ומכירות של השירות: אשר לקוח מרגיש צורך למחזר את הלוואת המשכנתא, מעניין אותו לדעת 
דבר אחד עקרי– כמה כסף הוא יכול לחסוך!!! 

"פוטנציאל החיסכון שלך – 120,000 ₪ !!!!!"

במעמד המכירה חשוב מאוד להתמקד בפוטנציאל החיסכון מינימאלי ולא בריבית כזו או אחרת מהסיבה הבאה:

 ריביות השוק יכולות להשתנות בכל זמן נתון

 טיב לקוח – הריביות יכולות להשתנות ביחס לטיב הלקוח והיסטורית האשראי שלו

 תמהיל – בשורה התחתונה, הריביות הינם ביחס לתמהיל שייבחר ללקוחות.

 לקוחות יכולים לתפוס "טרמפ" על ריבית כזו או אחרת במהלך השירות

הלקוח לא מבין בריביות, אם נגיד ללקוח במעמד 2.2% או 1.8% זה לא ישנה דבר!!! הלקוח רוצה לדעת כמה כסף 
הוא חסך בשורה התחתונה.

חשוב להבין ולהסביר ללקוח: מחזור משכנתא היא פעולה של לקיחת משכנתא חדשה שמטרתה לסגור את המשכנתא 
הקיימת. אם הלקוח היה לוקח את ההלוואה במקור דרכנו ההלוואה הייתה נלקחת בצורה אחרת, יתרת הקרן הייתה 
פוחתת, ההחזר החודשי היה עולה תדירות הרבה יותר נמוכה, רמת הסיכון של ההלוואה הייתה מינימאלית וכמובן 

שלא היה צורך למחזר היום את הלוואת המשכנתא.

מה שבעצם אנחנו עושים ללקוח זה לקיחת משכנתא בצורה חכמה מתוך אינטרס שלו ולא אינטרס של הבנק בדיוק 
כפי שהיה צריך לעשות במקור! השינוי הזה יחסוך ללקוח במינימום את הסכום המובטח!

 שקיפות קונה אמינות
▼ 

 אמינות יוצרת מכירה איכותית  
▼ 

 מכירה איכותית תיצור סביבת עבודה בריאה ושירות איכותי
▼ 

לקוח מרוצה!!!
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מה מותר להגיד ולמה מותר להתחייב ללקוחות במעמד הפגישה:

 אנחנו נשיג עבורך את ריביות השוק הנמוכות ביותר

 ניתן להציג ללקוחות אישורים עקרוניים של לקוחות שלנו )כמו שיש בחוברת(

 פוטנציאל חיסכון שלך הוא במינימום...

 ניתן להציג ללקוח טבלת ריביות שניתן להשיג היום – חשוב לציין היום ולא להתחייב!!!

 בנייה של משכנתא חכמה מתוך אינטרס הלקוח ולא אינטרס הבנק

 מותר להציג אישורים שהשגנו עם ריביות אך לא להתחייב לריביות אלו.

מה אסור להגיד או להציג ללקוח:

 אסור להתחייב לריבית כזו או אחרת!!

 אסור להציג את העסקה "אם לא תרצה תוכל לבטל..."

 אסור להציג נתונים פחות ממה שמוטי מאשר.

תסריט שיחה – מחזור משכנתא

היועץ: "שלום  ליאת, נעים מאוד, שמי ירון – היועץ משכנתאות. השארת לי פרטים באתר, כיצד אני יכול לעזור לך...? 

הלקוח הפוטנציאלי: שלום ירון, ברשותי משכנתא והייתי רוצה לבדוק מה ניתן לעשות, נראה לי שאני משלמת המון 
כסף על ההלוואה. כמו כן, הייתי רוצה לבדוק את האופציה להגדיל את ההלוואה / לפרוס את ההלוואה / לקצר 

תקופה...

***** שהלקוח מדבר, המון הקשה, כל עוד לא שאל שאלה ספציפית, לא צריך להתערבב בשיחה. 

היועץ: מעולה! ליאת, על מנת שלא נבזבז זמן יקר, אני רוצה לוודא כי באמת יש מה לעשות ואני באמת אוכל לעזור 
לך, בואי נוציא ביחד את דוח המשכנתא מהבנק ובינתיים נמלא את השאלון.

רואים כי טוב ומתאמים פגישה...

קבענו...?
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שאלון לקוח במעמד השיחה הראשונית– מחזור משכנתא + הלוואה לכל מטרה
במידה והדוח תקין ויש פוטנציאל חיסכון יש למלא את השאלון הבא טרם תאום פגישה עם נציג המכירות. יש 

לצרף את הדו”ח הנ”ל לאיש המכירות.

בנק משכנתאות נוכחי:תאריך הוצאת הדו”ח:שם הלקוח:

יתרה לסילוק היוםשווי נכס

שאלה: מי הם הלווים הקיימים בהלוואה? )האם יש לווים או ערבים בהלוואה הקיימת?(. 	

תשובה:

תשובה: האם ללקוח התנהלות משכנתא תקינה בשלוש שנים האחרונות? אם לא יש לפרט. 	

תשובה:

שאלה: האם ללקוח היו החזרים בחשבון הבנק בארבעת החודשים האחרונים? אם כן יש לפרט. 	

תשובה:

שאלה: האם היסטורית האשראי תקינה לאורך השנים? )עיקולים, הוצל”פ, הגבלה, פשיטת רגל וכו’...( פרט. 	

תשובה:

שאלה: האם הלקוח שכיר או עצמאי ומה תחום עיסוקם?. 	

תשובה:

שאלה: באיזה חשבון בנק מנהלים הזוג את חשבון העו”ש שלהם? במידה ויש יותר מאחד יש לפרט. 	

תשובה:

שאלה: מה גובה ההכנסות של כלל הלווים?. 	

תשובה:

שאלה: גלאי הלווים?. 	

תשובה:

שאלה: מצב בריאותי של הלווים?. 	

תשובה:

שאלה: האם הנכס רשום בטאבו או במנהל? כתובת הנכס )עיר( ?. 		

תשובה:

שאלה: האם יש הערות אזהרה על הנכס?. 		

תשובה:

שאלה: האם הנכס משמש למגורים או להשקעה?. 		
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תשובה:

שאלה: האם ללקוח נכסים נוספים ומשכנתאות נוספות בבעלותו? יש לפרט.... 		

תשובה:

שאלה: האם ההלוואה נלקחה לדיור או לכל מטרה אחרת?. 		

תשובה:

שאלה: האם ללקוח הלוואות בבנק מלבד המשכנתא, כמה? מה ההחזר על הלוואות אלו?. 		

תשובה:

שאלות רלוונטית ללקוחות שמעוניינים באשראי נוסף על הנכס הקיים - משכנתא לכל מטרה:

כל השאלות 1-14 רלוונטית ובנוסף:

שאלה: מה גובה ההלוואה הנדרשת?. 	

תשובה:

שאלה: לאיזו מטרה ההלוואה הנדרשת?. 	

תשובה:

הערות ופרוט כללי על העסקה:
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שאלות נפוצות של לקוחות... התנגדויות
1. מי אתם?

חשוב ליצור מיתוג ראשוני על מנת שיווצר אמון בין היועץ ללקוח טרם הפגישה הראשונית

2. למה כדאי לנו לקחת אתכם?
“אחרי שתפגש עם נציג שלנו, אני אדבר איתך ואתה תענה לי לבד על השאלה שלנו. אתה תבין כמה כסף אתה יכול 
לחסוך, את רמת המקצועיות והשירות שאתה מקבל. בו נסכם שאני מדברת איתך גם אחרי הפגישה עם הנציג שלנו 

שמגיע עד אלכם הביתה!!!”

3. איך אני יודע שאני יכול לסמוך עליכם?
“אם אי אפשר היה לסמוך עלינו לא היינו מגיעים לאן שהגענו. אנחנו מורשי עבודה מול כלל הבנקים בארץ ובנינו 
זה לא משהו שאפשר להציג, זה משהו שאתה צריך להרגיש ולאחר הפגישה עם הנציג שלנו אתה תבין על מה אני 

מדברת.

4. למה שאני יעביר לכם פרטים אישיים שלי?
אתה לא מעביר לנו עדיין שום פרטים מלבד העובדה שאנחנו עוזרים לך להוציא את דו”ח המשכנתא שלך מהבנק על 

מנת לבדוק עם יש פוטנציאל חיסכון וכמה. אתה עולה איתי ביחד לשיחה מול הבנק לאשר את הפרטים.

5. אמצעי תשלום, למה אני צריך לשלם במעמד הפגישה?
במעמד הפגישה אנחנו מתחייבים לך לחיסכון מינימאלי בהלוואת המשכנתא כמו כן לרמת השרות. אם לא תקבל 
את החיסכון המובטח אתה מזוכה  ב – 100% מהכסף. את התשלום הראשון ניתן לתת לחודש קדימה ועד אז והרבה 

לפני את/ה תראה את התוצאה.

6. יקר לי...
אדם שאומר “יקר לי” – מצוין!!! כלומר, מעוניין לקבל את השירות ואף מוכן לשלם, אך באיזה מכיר ? המטרה שלנו 

לגרום לו להבין שהמחיר אותו אנו דורשים משתלם לו לשלם לנו. 

7. יש לי עמלת פירעון, אמרו לי בבנק שלא כדאי לי למחזר את המשכנתא...  ככל שעמלת הפירעון שלנו גבוה יותר 
כך כדאיות המחזור תשתלם יותר...

8. האם אתה כלכלן או רואה חשבון? – אלו הם לקוחותיי הטובים ביותר, אני אסטרטג להתנהלות מול בנקים.

9. מה הניסיון שיש לך בתחום? מספיק בשביל שתקבל/י  את הטוב ביותר עבורך
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 מילון מונחים

EMI ביטוח משכנתא

EMI מאפשרת לכם לקבל עד 90% מימון,  בבנקים למשכנתאות. EMI מבטחת את כל הבנקים למשכנתאות בישראל 
וגופים פיננסיים נוספים המורשים ע"י בנק ישראל להעניק משכנתאות. מבוטחי החברה הפוטנציאליים הינם בנקים 

מסחריים, בנקים למשכנתאות ו/או גופים פיננסיים אחרים, העוסקים במתן הלוואות המובטחות במשכנתא.

אדמות מנהל
אדמות מנהל  - אדמת מנהל הן קרקעות השייכות מנהל מקרקעי ישראל. מנהל מקרקעי ישראל זהו הגוף אשר 
רושם שיעבוד על הקרקעות במדינת ישראל והוא הגוף המשפטי האחראי על הסדר של תשלומי חכירה. חכירה היא 
שכירות הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 עם אפשרות ל49 שנים נוספות. תשלומי החכירה מתבצעות 
באופן ישר למנהל. התנהלות הבנקים למשכנתאות ביחס לאדמות מנהל זהות כמעט לחלוטין לעסקאות הרשומות 

בטאבו. ברמת שעבוד הנכס להלוואת המשכנתא, הבנק רואה זאת בעין שווה.

אובליגו
סך האשראי, ההתחייבויות הכולל שלנו. מסגרת אשראי, הלוואות, כרטיסי אשראי ועוד... 

אחוזי מימון במשכנתא
אחוזי מימון במשכנתא )LTV – Loan To Value( - סכום הכסף אותו אנו לווים מהבנק ביחס לשווי הנכס אותו אנו 
רוכשים וההון העצמי שברשותנו. לדוגמא: אם ברשותינו 300,000 שך הון עצמי ושווי הנכס 1,000,000 ש"ח אחוזי 
30% הון עצמי )300,000/1,000,000 =  70%. 300,000 ש"ח מתוך 1,000,000 ש"ח מהווים  המימון למשכנתא הינם 

30%( ולכן אחוזי המימון אותם נצטרך ללוות מהבנק הינו 70%. 

אי כיבוד ממסר
אכ"מ - אי כיבוד ממסר. ממסר שניתן להפקדה וחוזר בעקבות חוסר אשראי בחשבון של בעל הממסר.

איגרת חוב
איגרת חוב )אג"ח( - נייר ערך אשר מהווה תעודת התחייבות לתשלום חוב. אג"ח זהו מכשיר פיננסי בעזרתו רשויות 
מקומיות, מדינות, חברות עיסקיות ואחרים לווים כסף מהציבור )או אף ממלווים אחרים(. ניתן לראות באג"ח כסוג של 
הלוואה סחירה )כלומר בניגוד להלוואה "רגילה" בבנק - את האג"ח ניתן למכור ולקנות(. בנק הפועלים ובנק מזרחי 

טפחות למשכנתאות משתמשות באג"ח מסוג גליל למתן ריבית בסיס על הלוואות משכנתא משתנות.
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אינפלציה
אינפלציה - מונח כלכלי אשר מתאר תהליך של עלייה כללית ומתמשכת של רמת המחירים במדינה או בשוק מסוים. 
1980- בין השנים  ומורדות במהלך השנים. לשיאה הקיצוני הגיעה האינפלציה  ידעה מעלות  האינפלציה בישראל 

1985: שיעור האינפלציה השנתית הגיע לשיא של 445% )כלומר, המחירים עלו פי חמישה וחצי בממוצע בתוך שנה 
אחת בלבד( בשנת 1984. השיעור הגבוה ביותר של עליית המדד החודשית נרשם בחודש יולי של שנת 1985, והוא 
עמד על 27.49%. עליית המחירים המהירה והבלתי מבוקרת הביאה לכך שבמשך כמה שנים חושב תקציב המדינה 
בדולרים של ארצות הברית במקום בשקלים, כיוון שאי אפשר היה לדעת בתחילת השנה מה יהיה ערך השקל בסופה. 
כמו כן, נוצר חוב חיצוני גדול מאוד שאיים להחמיר את המשבר הכלכלי, ונרשם שפל ביתרות מטבע החוץ של ישראל. 
האינפלציה נבלמה בסופו של דבר בעקבות תוכנית הייצוב הכלכלית של 1985. לאינפלציה השפעה חסרת תקדים על 

הלוואות המשכנתא אותם אנו לוקחים, לפעמים הרבה מעבר, ובעלת משמעות רבה יותר מריביות המשכנתא.

אישור הכנסות רואה חשבון
אישור הכנסות רואה חשבון - עצמאיים שבנינו, אשר מעוניינים לקחת משכנתא ואינם מנפיקים תלושי שכר, יצטרכו 
להמציא מהרואה חשבון, אישור הכנסות נטו לשנת המשס הנוכחית מתחילת השנה ועד היום הנתון וכמו כן לשנה 

שלפניה. אישור רואה חשבון מציין את גובה ההכנסה נטו לשנת המס.

אישור זכויות במקרקעין
אישור זכויות במקרקעין - מסמך זה מונפק על ידי מינהל מקרקעי ישראל או חברה משכנת הפועלת מטעמו. אישור 
הזכויות מפרט את הרשומות הרלוונטים לגבי המקרקעין. בעלי הזכויות, שעבודים על המקרקעין, עיקולים, הערות 
הזהרה. בתהליך רכישת נכס, ובמידה והנכס רשום במינהל והאישור הוצא ע"י חברה משכנתא יש להמציא ממנהל 

מקרקעי ישראל בנוסף "הודעה על רישום זכות בנכס" בשביל הבנקים למשכנתאות.

אישור עקרוני להלוואות משכנתא
וטיב העסקה שמציג הלקוח לבנק.  אישור אשר מנפיק הבנק למשכנתאות לאחר בחינה ראשונית של טיב הנכס 
האישור העקרוני הראשוני אינו מחייב עד שלא הוצגו כל המסמכים הדרושים במלואם וכמו כן, עד שלא נבדק הנכס 

ברמתו המשפטית של המחלקה המשפטית של הבנק.

אישור עקרוני סופי
כל  הצגת  לאחר  למשכנתאות,  הבנק  וחתימת  באישור  ללקוח  אישור שנמסר  הינו  למשכנתא  סופי  עקרוני  אישור 
הנכס  וטיב  הלקוח  טיב  בחינת  לאחר  מתקבל  הינו  הסופי  האישור  רכישה.  חוזה  כולל  לבנק  הנדרשים  המסמכים 
במחלקה המשפטית של הבנק. באישור העקרוני מוצגים כל נתוני ההלוואה הרלוונטיים כגון: גובה הלוואה, אחוזי 

מימון, שווי נכס, ריביות, התניות )במידה ונדרשים ערבים, שמאות, ביטוחים וכו´...(. 
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ארביטראז
יותר. פעולת ארביטראז´  ניצולו למטרת רווח של פער במחיריו של נכס מסוים בשני שווקים או  ארביטראז´ הוא 
פשוטה מורכבת מרכישת הנכס בשוק שבו מחירו זול יותר ומכירתו בשוק אחר במחיר גבוה יותר. פעולות ארביטראז´ 
מורכבות יותר עשויות לכלול פעולות קנייה ומכירה של מספר נכסים במספר רב של שווקים, המתקזזות האחת עם 

השנייה ומותירות רווח ביד מבצען.

ארנונה
ארנונה היא מס מוניציפלי המוטל על תושבי יישוב מסוים, למימון פעולתה של הרשות המקומית. גובה הארנונה 
נקבע לפי שטח הנכס שעליו היא מוטלת, לפי סוג השימוש בנכס )מגורים, מסחר, משרדים, תעשייה וכדומה( ומיקומו 
של הנכס )שכונת יוקרה, אזור מסחרי מפותח, שכונה המאוכלסת בידי תושבים בעלי אפיון סוציו-אקונומי נמוך וכן 

הלאה(.

אשראי בנקאי
פיננסי, תמורת התחייבות של הלווה  או לחברה על–ידי מוסד  הניתנת לאדם  הוא הלוואה  בנקאי, אשראי  אשראי 
להשיב את ההלוואה, בתוספת ריבית, כעבור זמן קצר )לרוב, כחודש( או לשיעורין )"קרדיט"( במהלך מספר חודשים. 
הלוואת אשראי ניתנת לרוב תמורת עירבונות ישירים )כמו חסכון ´נעול´ בגובה מסוים( או עקיפים, או שניהם. את 

האשראי ניתן לתת בצורת הלוואה עם פריסה לתקופה מוגדרת מראש, מסגרת אשראי, כרטיסי אשראי.

בטוחה
בטוחה היא בעצם שעבוד... שעבוד הוא מונח משפטי המתאר ייחודם של נכס או קבוצה של נכסים כערובה לקיומו 
של חיוב. במסגרת השעבוד מתחייב הלווה, במסגרת הסכם ההלוואה, שלא לשעבד נכס כלשהו שבבעלותו למלווים 
אחרים, מבלי שקיבל את הסכמת המלווה או כל עוד לא פרע את חובו למלווה. בכך מגן השעבוד על מלווה שלטובתו 
נרשם שעבוד צף מאפשרות שבעתיד ירשום הלווה שעבוד ספציפי לטובת מלווים אחרים על אותה קבוצת נכסים. 
משכון הוא צורה של שעבוד, וכך גם משכנתא, המתייחסת לשעבוד מקרקעין, שעבוד צף המתאר שעבוד של כלל 

נכסיו של תאגיד, וכן עירבון.

בטחונות נזילים
בטחונות נזילים אלו הם ביטחונות אשר נגישים למימוש מהיר למוסד המלווה בכל זמן נתון.

בטחונות קבועים
בטחונות קבועים אלו הם בטחונות אשר משועבדים לאשראי ניתן ברמה השוטפת, כגון: נכסים, פיקדונות, ממסרים, 

תזרים.
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ביטוח חיים למשכנתא
טרם  לעולמו  הולך  מהמבוטחים  ומי  במקרה  המשכנתא  חוב  את  מחסל  אשר  ביטוח  הינו  למשכנתא  חיים  ביטוח 

תשלומי הלוואת המשכנתא.

ביטוח מבנה למשכנתא
ביטוח מבנה למשכנתא מונע מאיתנו ומהבנק המספק לנו משכנתא את הסיכון שאם יגרם נזק למבנה הדירה לא ניתן 

יהיה לשלם עבור התיקונים או לעמוד בהתחייבות לשלם את המשכנתא לבנק.

ביטוח משכנתא
ביטוחי  לרוב  למשכנתא.  חיים  וביטוח  למשכנתא  מבנה  ביטוח  עיקריים:  ביטוחים  משני  מורכב  משכנתא  ביטוח 

המשכנתא מחייבים והם כתנאי לקבלת המשכנתא. 

ביטול משכון
ביטול משכון, פעולה זו מבוצעת ברשם המשכונות בדרך של הגשת הודעת ביטול משכון החתומה ע"י הגורם הממשכן. 
בדרך כלל בנק למשכנתאות, על הלוואות הניתנות לרכישת נכס או הלוואת משכנתא לכל מטרה כנגד נכס, לאחר 

פירעון ההלוואה בגינה בוצע המשכון, או כאשר מולאה ההתחייבות שלצורך הבטחתה מושכן הנכס.

Bank בנק
בנק הוא מוסד פיננסי שעיסוקו העיקרי הוא טיפול ותיווך בכסף ומחירת סיכונים. זה כולל קבלת פיקדונות כספיים 
מפרטים ותאגידים במסגרת חשבונות שקים, חיסכון או השקעה ומתן הלוואות לאחרים, הלוואות משכנתא, הלוואה 

לכל מטרה אחרת לעצמאיים, שכירום וכו´.

בנק מרכזי ישראל
בנק ישראל, הבנק המרכזי של מדינת ישראל. בראשותו של בנק ישראל עומד הנגיד - נגיד בנק ישראל. בנק ישראל 
פועל מכוחו של חוק בנק ישראל. תפקידיו המרכזיים של הבנק הם שמירה על יציבות המחירים באמצעות שינויים 
לציבור  מייצרים אשראי  לבנקים מסחריים, שבתורם  מלווה  הוא  בו  ישראל,  בנק  ריבית   - הנקראת  הריבית  בשער 
ולעסקים ושימוש באמצעים נוספים במסגרת המדיניות המוניטארית, כמו כן, פיקוח ורגולציה על הבנקים בישראל, 
וניהול יתרות המט"ח הלאומיות. ריבית בנק ישראל הינה הריבית ממנה נגזרת ריבית הפריים על הלוואות המשכנתא 

וההלוואות המסחריות אותן אנו לוקחים במסלול הפריים.
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ברוקר
ברוקר או מתווך בעברית, הוא גוף או אדם פרטי, שמארגן עסקאות בין קונה ומוכר, ומקבל עמלה כאשר העסקה 

יוצאת לפועל.

גוש, חלקה, ותת חלקה
גוש וחלקה הם בעצם מספרי הזיהוי של כל נכס מקרקעין הממוקם בשטחה של  בישראל. "גוש" מתייחס לשטח גדול 
יחסית הכולל מספר בניינים, חלקה מתייחסת לשטח עליו ממוקם הבניין, ואילו תת-חלקה מתייחסת לדירה עצמה. 
לפי נתוני גוש - חלקה - תת חלקה, ניתן להוציא נסח טאבו או אישורי זכויות מהמנהל. נסח הטאבו ואישורי הזכויות 
נחוצים לנו בעיקר בבואנו לרכוש נכס לקבל עליו פרטים, וכן, כל בנק למשכנתאות מבקש ע"י המחלקה המשפטית 

לבדוק את הנכס טרם שיעבוד לבנק. נכון הדבר ובעיקר בהלוואות משכנתא. 

גרירת הלוואת משכנתא
"נגררת"  נכס אחר. הלוואת המשכנתא  נכס משעבוד ע"י שעבוד  הינה פעולה בא אנו משחררים  גרירת משכנתא 
ונשארת כפי שהיא על הנכס המשועבר החדש. פעולה זו מתבצעת בעיקר בשני מקרים עיקריים: 1. הלוואה קיימת 
טובה יותר מהלוואות שניתן להשיג בזמן נתון. 2. הלקוח נמצא ב"בעיה" קיימת לקבל הלוואה משכנתא חדשה, ולכן 

מעדיף לא לחסל את הלוואת המשכנתא הקיימת ולבצע גרירה על מנת לא לאבד את המימון על הנכס.

דוח התנהלות משכנתא
דו"ח התנהלות משכנתא - דו"ח המעיד על התנהלות ואופי תשלומי המשכנתא לאורך השנים. בכל סוף שנה מציג 
הבנק למשכנתאות המלוואה את דו"ח התנהלות המשכנתא של מי מהלווים. בדו"ח התנהלות המשכנתא יופיעו פרטי 
הלוואת המשכנתא, תשלומי המשכנתא, במידה ויש גם ריביות פיגורים וכו´... במעמד של מחזור משכנתא בבנק הקיים 
יבקשו לראות את דו"ח התנהלות המשכנתא לאורך שנתיים אחורה. התנהלות לא תקינה  ויותר מכך, בבנק אחר, 

תקשה עלינו לבצע פעולות ברמת המחזור משכנתא.

דוח רווח והפסד
דוח רווח והפסד -  הינו דוח כספי אשר מפרט את התוצאות הכספיות של הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן 

נתון, בדרך כלל הדו"ח מתייחס לרבעון או שנה.

דירה
דירה - יחידת מגורים או דירת מגורים. דירה, מקום בו מתנהל תא משפחתי או כל מסגרת אחרת בה אנשים מנהלים 
את חייהם הבסיסיים לבד או ביחד. הדירה מהווה מרכיב בסיסי באיכות החיים האנושית, הדירה מחולקת ליחידות 

פנימיות לפי צרכינו, חדרי מגורים, סלון לאירוח, מטבח ופינות אוכל, חדרי רחצה ועוד...
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דפלציה
דפלציה - תופעה כלכלית אשר מאופיינת בירידה ברמת המחירים הכללית. כאשר הכסף שלנו מסוגל לקנות יותר, 
כלומר, עלייה בכוח הקנייה של הכסף. ירידת רמת המחירים ועליית כוח הקניה של הכסף נובעת מצמצום היצע 
ההיפך  היא  דפלציה  יורדים.  והמחירים  יותר  שווה  הכסף  לכן  עולה,  ערכו  מצטמצם  ההיצע  כאשר  בשוק,  הכסף 
מאינפלציה. דיפלציה היא מדד שלילי בזמן נתון, לדיפלציה, כמו לאינפלציה יש משקל גדול על הלוואות המשכנתא 

אותן אנו לוקחים.

הודעת משכון
משכון - מונח משפטי המגדיר נכס אשר משועבד כבטוחה לחוב. משכנתא היא מקרה פרטי של משכון, המתייחס 
לנכס מקרקעין. הודעת משכון - הודעה אשר עליה חתום בעל הזכויות בנכס, הבנק מעביר לרשם המשכונות הודעה 
לרשם המשכונות לשעבוד הנכס. בהודעה אותה מעביר הבנק לרשם המשכונות מצוין כי בעל הזכויות בנכס מוכן 

למשכן את זכויותיו בנכס לטובת הבנק ומבקש מהרשם לבצע רישום בהתאם.

הון עצמי למשכנתא
הון עצמי למשכנתא  -סה"כ הון שברשותנו לטובת רכישת הנכס, כאשר את היתרה נצטרך לממן דרך בנק למשכנתאות.

הוראת קבע
הו"ק - הוראת קבע, או שמא, הרשאה לחייב את דרך חשבון הבנק שלנו סכום מסוים בתאריך מוגדר. כל מוסד אשר 
עובד עם אופציית תשלומי הו"ק, מחויב בהסדר עם הבנק בכך. החיוב החודשי בהוראת קבע יכול להתבצע באחד 
20 לכל חודש. הו"ק משמש אותנו לתשלומים  ו  15 לכל חודש  10 לכל חודש,  1 לכל חודש,   : מהמועדים הבאים 
ולתחלופה של כרטיסי אשראי וצ´קים, לכך יתרונות רבים לנו. את המשכנתא שלנו אנו משלמים גם כן בהוראת קבע 

דרך הבנק.

היוון
היוון - שם כללי לתהליך בו אנו רוצים לחשב ערך כספי מתקופה אחת לתקופה אחרת. כאשר אנו מעוניינים להוון 

אנו בעצם רוצים לדעת מה הערך הנוכחי של הכסף.

היטל השבחה
היטל השבחה - היטל השבחה הוא תשלום חובה אשר אנו נדרשים לשלם, מבעל מקרקעין או מחוכר לדורות על ידי 
הוועדה המקומית אשר אישרה תוכנית והביאה בכך לעליית שווי המקרקעין שלו. גובה ההיטל הוא מחצית מעליית 
השווי של המקרקעין. מטרת ההיטל הוא כיסוי הוצאות הוועדה המקומית שעוסקת בתכנון ופיתוח, פטור מתשלום 

היטל השבחה יינתן במקרים מסויימים.
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היתר בנייה
ובנייה לבצע עבודת בניה, הריסה או שינוי בשימושים  ידי הועדה המקומית לתכנון  היתר בנייה, אישור שניתן על 
במקרקעין. היתר הבנייה יעיל מאוד בבואנו לבקש מימון לבנייה נוספת כנגד היתרים. משכנתא נוספת כנגד היתרים 

תינתן בריביות משכנתא לכל דבר ועיניין.

הכנסה כוללת
סך כל ההכנסות של הלווים מכל מקור, כגון: תלושי שכר ממקום העבודה, אישורי רואה חשבון על הכנסות מעסק, 
חוזי שכירויות מהשכרת נכסים או כל נכס אחר המניב לנו תשואות, וכד´. ההכנסה הכוללת ביחס להוצאות מעידים 

על "כושר החזר" ברמה האובייקטיבית במעמד בקשת אישור עקרוני למשכנתא. 

הכנסה נטו
הכנסה נטו - הכנסה אשר מתקבלת לאחר ניכוי כל הוצאות הרשות והחובה. לדוגמא: הוצאות מס הכנסה, הוצאות 
ביטוח לאומי, הוצאות פנסיה ועוד... כל הוצאה עליה נשלם מס או נצטרך לבצע ניכוי מההכנסות. לוקחים משכנתא? 
בנק למשכנתאות רואה "הכנסה נטו" באופן אובייקטיבי ביותר - אישורים! אסמכתאות! לשכירים שבנינו, הכנסות 
נטו הן אלו שנכנסות ישירות לחשבון הבנק לאחר כל הניכויים וכל הזיכויים - נסיעות, אש"ל וכו´. העצמאיים שבניינו, 

יחושה הכנסות נטו עפ"י אישורי רואה חשבון ושומת מס לכל שנה. 

הלוואת בלון
הלוואת בלון - תשלומי קרן וריבית בסוף תקופה, כאשר התקופה עצמה מוגדרת מראש וההחזר הינו נגזרת מגובה 

ההלוואה, הריבית, הצמדה )אם יש( ותקופת ההלוואה.

הלוואת גרייס במשכנתא
הלוואת גרייס - תשלומי ריבית לאורך תקופה מוגדרת מראש ותשלום הקרן ישולמו בסוף התקופה.

הלוואת סאב פריים
הלוואת סאב פריים - בארה"ב מונח הסאבפריים )subprime( הינו מתייחס להלוואות אשר ניתנות ללווים אשר היה 
להם קשה ולא הצליחו לשלם על הלוואות שלקחו או ללקוחות אשר אין להם מקורות הכנסה או ביטחונות להלוואות 
אשר ברצונם לקחת. הלוואות הסאב פריים בעצם אלו הלוואות אשר ניתנות ללווים בדרוג אשראי נמוך. הלוואות אלו 

ניתנות ברמת סיכון גבוה ולכן מחיר הכסף על הלוואות אלו גבוהות יותר.
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הלוואת סולו
הלוואת סולו הינה הלוואה אשר ניתנת ללווה ללא כל ביטחונות, ערבים וכו´... הלוואה זו ניתנת ללווה כאשר הגוף 
המלווה נותן אמון מלא בלקוח. סיבות נוספות - עקב התנהלות טובה לאורך השנים, פתיחת חשבון חדש, וותק ועוד...

המחאה
המחאה - סוג של שטר המשמש לתשלום בהווה או עתידי.

הסכם
הסכם )חוזה( - ביטוי חברתי משפטי אשר בא לבטא הסכמה בין שני צדדים )או יותר( הכשירים משפטית לעריכתו. 

כאשר מתבצעים ההסכמות הבאות: הצעה וקיבול, מצב סביר של המסכימים, תמורה. 

הסכם ערבות בנקאית
הסבת ערבות בנקאית, פעולה אשר זכויותיו של אדם עוברת לידי הבנק. בדרך כלל בעקבות אשראי שניתן או קיים 
של לקוח לבנק. הבנק יכול לממש את כספו במידה והלווה לא עומד בתשלומי ההלוואה או לא עומד בתנאי ההלוואה.

הסרת שיעבוד משכנתא
הסרת שיעבוד משכנתא - פעולת הסרת השיעבוד משכנתא, מחיקת רישום שיעבוד הנכס שהיה רשום לטובת הבנק 

למשכנתאות לטובת העמדת הלוואת משכנתא.

הערת אזהרה
הערת אזהרה - רישום במרשם המקרקעין, טאבו בדבר התחייבות, של בעל המקרקעין עצמו או בעל הזכות במקרקעין, 
לעשות במקרקעין מסוימים עסקה או להימנע מלעשות עסקה. כאשר אנו חותמים על הסכם רכישת נכס, עלינו 
לדאוג מאופן מיידי על רישום הערת אזהרה לטובתנו במרשם המקרקעין, וזאת שהמוכר לא יוכל לבצע עסקה נוספת 

במקביל אלינו.

הקפאת משכנתא
הקפאת משכנתא כחלק מהסכם הלוואת משכנתא - כיום, ברוב הבנקים למשכנתאות ניתן לקבל "הקפאת משכנתא" 
חודש בשנה. כלומר, בהודעה מוקדמת, ניתן לקבל דחייה של תשלום המשכנתא לסוף תקופת ההלוואה או לחילופין, 

פריסת התשלום לאורך חיי הלוואת המשכנתא.

הקפאת משכנתא כחלק מפעולה אסטרטגית - הלוואת המשכנתא ניתנת במעמד רכישת נכס וכנגד שיעבוד הנכס 
עצמו לבטוחה. ניתן, במצב של מכירת נכס או רצון לשחרר את הנכס משעבוד, לשעבד סכום כסף העולה ב 10% על 

גובה המשכנתא הנוכחית. במצב כזה אנו שומרים על המשכנתא הקיימת ללא שיעבוד הנכס.
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התחייבות לרישום משכנתא
התחייבות לרישום משכנתא - התחייבות רישום משכנתא נחתמת ע"י בעלי הנכס מול עורך דין מוסמך. ההתחייבות 
היא לרשום שיעבוד של הנכס אותו ממשכן הבנק לטובת הלוואת משכנתא הניתנת. ההחייבות לרישום המשכנתא 
נדרשת בעקבות העובדה שהנכס לא יכול להרשם באופן מיידי כשעבוד לטובת הבנק. ההתחייבות "מכסה" את הבנק 
עד רישום הערת האזהרה לטובתו וזאת למקרה והעסקה לא תצא לפועל בסופו של דבר. ההתחייבות נועדה לרשום 
הערת אזהרה בטאבו לאחר סיום בניית הפרוייקט, קבלת טופס 4 וביצוע פרצלציה. במקרים רבים התחייבות רישום 

משכנתא יכול לקחת מספר רב של חודשים ושנים.

זיכרון דברים
זכרון דברים - מסמך המעיד על הסכמה בין שני צדדים או יותר. בתי המשפט רואים בזכרון דברים כחוזה לכל דבר 

ועניין. 

זכאות משכנתא
והשיכון, מעניקה לתושבי ישראל סיוע במשכנתא לזכאים. הסיוע מורכב  מדינת ישראל, באמצעות משרד הבינוי 
28 שנה בתנאי החזר מועדפים. המדינה קובעת את גובה  25 או   ,20 מהלוואה צמודה בריבית קבועה, הניתנת ל- 

ההלוואה ואת תנאיה לפי קרטריונים מוגדרים. את תעודת הזכאות ניתן להנפיק בכל סניף בנק למשכנתאות.

זכויות בנייה
מהן זכויות בנייה? זכויות בנייה הן אפשרויות הבניה והשימוש הניתנים בקרקע מסוימת

חברה משכנת
חברה משכנתא, חברה בא נרשמים כל רישומי המקרקעין המוסדרים, רישומי זכויות הרוכשים של הנכס ורישומי 
זכויות של הבנקים למשכנתאות. הרישום אצל החברה המשכנתא תתבצע מהרגע שמקבלים חזקה על הנכס ועד 
לרישום מוסדר בטאבו. במקרים שטרם הוסדרו עינייני החלוקה בנדל"ן, פרצלציה, יבוצע הרישום אצל עורך הדין 
של החברה המשכנתא. במקרים של לקיחת משכנתא, והרישום הינו בחברה משכנתא יש להמציא כתב התחייבות 

לרישום משכנתא מהחברה המשכנת. אישור זה יבטיח רישום במנהל המקרקיען בעט סידור עינייני הפרצלציה.

חוק מכר
חוק מכר דירות נועד לייצר הגנה לרוכשי הדירות מחברות. חוק המכר, מפרט בין השאר את מסמכי חוזה המכר על 
מנת להגדיר את העיסקה ופרטיה בצורה מלאה. חוק המכר, מפרט בין השאר את אחריות החברה וצרת מימושה. 
חוק המכר מפרט בין השאר את אופן הגנת הרוכש ובטוחותיו. חוק מכר, מסדיר את תהליך רכישת הדירות מחברות 

משכנות. 
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חח"ד
חח"ד - חשבון חוזר דביטורי. חשבון זה מהווה מסגרות אשראי אשר ניתנות ללקוחות עסקיים או לקוחות פרטיים 

אשר מסגרות העו"ש גבולות ממסגרות עו"ש רגילות.

חכירה לדורות
על-פי חוק השכירות והשאילה, חכירה לדורות )או 'חכירה לזמן ארוך'( היא שכירות מקרקעין לתקופה של למעלה 
מעשרים וחמש שנים. נוסף על דיני השכירות הרגילים, החילו על החכירה לדורות גם אחדים מדיני הבעלות. בנכסים 
אחרים חכירה לזמן ארוך יכולה להיות בצורות שונות, כגון: הסכם מכירה וחכירה חוזרת, או חוזים שבמהותם הם 
בעצם רכישת נכס בתשלומים לשיעורין. הענקת זכות חכירה לזמן ארוך היא אירוע מס לעניין מס שבח ומס רכישה. 

חשבון מוגבל
חשבון מוגבל - חשבון הבנק הופך להיות מוגבל לאחר שחזרו בו במשך שנה עשרה שיקים ובתנאי שיחלפו לפחות 15 

יום בין החזרה הראשונה לאחרונה. תקופת ההגבלה הינה לשנה.

חשבון מוגבל חמור
לקוח מוגבל חמור הינו אחד שחשבון נוסף שהוא מנהל הוגבל באותה תקופת הגבלה של חשבון אחר. לקוח מוגבל 
יכול להיות, לקוח שהיה מוגבל בעבר והוגבל שנית תוך 3 שנים מיום שנסתיימה ההגבלה הקודמת .תקופת ההגבלה 

של לקוח מוגבל חמור היא לתקופה של שנתיים. 

טאבו
על  הבעלות  וקביעת  רישום  שהוא  בישראל,  במקרקעין  זכויות  רישום  מקרקעין".   רישום  ל"לשכת  כינוי   - טאבו 
מקרקעין בישראל נעשה כיום בעיקר על פי שיטת טורנס, אך היות שכ־5% מהקרקעות בישראל טרם מופו והוסדרו 
כהלכה )מספר זה הולך ופוחת עם השנים(, מתקיים במקביל גם רישום ציבורי של עסקאות בקרקעות אלו. הגורם 
תשע  המפעיל  המשפטים,  משרד  של  מקרקעין  והסדר  רישום  אגף  היא  בישראל  המקרקעין  מרשם  על  האחראי 

לשכות רישום מקרקעין אזוריות ושלוש שלוחות.

לשכת רישום המקרקעין נקראה בתקופת השלטון העותמ'ני בשם הטורקי טאפו )בוטאה בערבית טאבו( כינוי המקובל 
ובמדינת ישראל.  ונמשך בתקופת המנדט הבריטי  עד היום. תהליך הסדרת המקרקעין החל באמצע המאה ה־19, 

)מתוך ויקיפדיה(.

טאבו ירדני
טאבו ירדני - פנקס רישום המקרקעין הירדני נקרא "הטאבו הירדני".
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טופס 4
טופס 4 הינו שלב מקדים לקבלת אישור למגורים בדירה. חל איסור להתגורר בדירה טרם הונפק לה טופס 4. טופס 
4 מאפשר חיבור הבניין לרשתות החשמל והמים. חיבור דירה  4 ניתן ע"פי תקנות התכנון והבנייה בישראל. טופס 
או מבנה לרשת החשמל בטרם קבלת טופס 4 הוא מסוכן ולא חוקי. טופס 4 מהווה אישור שהמבנה עומד בתקנות 

הבנייה והבטיחות.

ייפוי כוח נטוריוני
ייפוי כוח נטוריוני - ייפוי כוח נוטריוני הוא ייפוי כוח רגיל שנערך ונחתם בנוכחות נוטריון )עו"ד מוסמך בעל וותק רב 

שנים בתחום( ולאחר שהנוטריון זיהה את המעורבים בדבר והעביר להם את משמעות הכתוב.

יסודות בנייה
יסודות בנייה - הכנת הקרקע והעמדת בסיס המבנה על האדמה. תחילת הבנייה, שלב הביסוס כולל את עבודות העפר 

ויציקת יסודות הבניין.

כושר החזר
כושר החזר - היחס בין ההכנסות להוצאות. ובעיניין הלוואת משכנתא, מהו כושר הפרעון שלנו על הלוואת המשכנתא? 

כמה כסף אנו יכולים לשלם בחודש על הלוואת המשכנתא.

כסף
כסף - אמצעי למסחר. תכליתו של הכסף הוא לפשט את פעולת המסחר. קניה, מכירה, עבודה ושירותים. הכסף 

מהווה שווה ערך לסחורה, לשירות או לעבודה. כסף הוא אמצעי מוסכם לתשלום.

לוח סילוקין
לוח סילוקין - צורת החזר הלוואה. לוח הסילוקין ניתן בשני אופניים: לוח סילוקין מסוג שפיצר, אותו מאפיין החזר 

חודשי קבוע. ולוח סילוקים מסוג קרן שווה, המאפיין העיקרי החזר חודשי קבוע על חשבון הקרן.

מאזן בוחן
בהנהלת חשבונות, מאזן בוח ן הוא גיליון עבודה שבו מפורטות היתרות של כל כרטיסי החשבון בספר החשבונות של 

ישות חשבונאית בעמודות של חובה וזכות. מאזן הבוחן נערך מעת לעת, בהתאם לצורכי הישות.

במאזן בוחן תקין סך פקודות היומן בצד החובה יהיה בהכרח שווה לסך פקודות היומן בצד הזכות, כלומר, מאזן הבוחן 
יהיה מאוזן. עם זאת, מאזן בוחן מאוזן אינו מבטיח שלא קיימות שגיאות אחרות. לדוגמה, ייתכן שלא נרשמה עסקה 
כלל; ייתכן שהרישום התבצע בכרטיס החשבון הלא נכון; ייתכן ונרשמה עסקה שכלל לא התרחשה במציאות וייתכן 
שבמקרים מסוימים החיוב נעשה בצד החובה, והזיכוי נעשה בצד הזכות: במובן זה, הבלבול בין צד הזכות לצד החובה 

קיים גם קיים.
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מאזן מבוקר
מאזן מבוקר - דוח חברות אשר מציג את כלל מצבה הפיננסי של החברה לשנה החולפת

מדד בסיס
מדד בסיס - נקודת זמן ממנה תחושב ותתבצע השוואה לעלייה או ירידה במדד.

מדד המחירים לצרכן
לזמן,  ומשתנה מזמן  - מהווה אחד מסוגי מדדי המחירים, המחושב בטכניקות סטטיסטיות  מדד המחירים לצרכן 
אשר מיועד למדוד את השתנות המחירים של סל מוצרים ושירותים הנצרכים על ידי קבוצת צרכנים. רוב הלוואות 

המשכנתא אותן אנו לוקחים צמודות למדד המחירים לצרכן.

מדד משכן
מדד משכן - מדד זה עוקב אחרי מצבם השוטף של רוכשי הדירות בישראל ומתפרסם ע"י בנק פועלים )משכן(. עליה 
במדד משכן מציין שיפור במצבם של רוכשי הדירות וירידה במדד משכן תציין הרעה במצבם של רוכשי הדירות. מדד 

משכן משקלל ארבעה פרמטרים:

מדד תשומות הבנייה
מדד תשומות הבנייה משקף את עלות בניית דירה חדשה וכולל את מרכיבי הבנייה השונים: שכר עבודה, חומרי בנייה, 
מלט, חומרי מחצבה ומוצרים נוספים כמו כלים, מוצרי חשמל ועוד. המדד הוא סל מחירים המשתנה על פי סקר 

שמבצעת בכל חודש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( ומפרסמת אותו.

מדיניות מוניטארית
המוניטארית  המדיניות  כלומר,  במשק.  הכסף  כמות  על  ישיר  באופן  המשפיעה  מדיניות  היא  מוניטארית  מדיניות 
מבוצעת על ידי הבנק המרכזי, בנק ישראל. בנק ישראל מפקח על כמות אמצעי התשלום במשק. בתקופה שבה יש 
אינפלציה גוברת, תיושם מדיניות מוניטרית מצמצמת שתפעל להעלות את שווי הכסף, כלומר העלאת ריבית בנק 

ישראל והפוך. מטרת המדיניות המוניטארית היא השגת יעדי אינפלציה שנקבעו מראש ואיזון כלכלי.

מושע
מושע - בעלות משותפת במקרקעין, כאשר טרם נקבעה חלוקה, פרצלציה מוגדרת לכל אחד מבעליו.

מח"מ - משך חיים ממוצע
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מחשבונים להלוואות משכנתא 
מחשבוני משכנתא אלו מחשבונים אשר יכולים לתת לנו אינדיקציה של החזרים חודשיים במשכנתא, תשלומי ריביות 

משכנתא, לוחות הסילוקין ועוד. 

מט"ח - מטבע חוץ

מחזור הלוואת משכנתא
מחזור הלוואת משכנתא - לקיחת משכנתא שמטרתה לחסל משכנתא קיימת.

מכתב החרגה
מכתב החרגה - מסמך בו מאשר בנק למשכנתאות, אשר הלווה כסף ליזם, לצורך מימון קניית קרקע ועלויות הבניה, 
כי בהתקיים תנאי מסוים, יחידות מסוימות בבנין לא יהיו כפופות לשעבוד. מכתב החרגה נדרש במסגרת עסקאות 

רכישת דירה מקבלן, הבנק המלווה שרשם שעבוד על כל הקרקע והבנין שעתיד להיבנות על הקרקע.

מאחר וטרם התבצע פרצלציה מוגדרת בלשכת המקרקעין, השעבוד חל על כל המקרקעין. קונה שמשלם את התמורה 
בגין דירה בודדת, מעוניין שהמשכנתא של הבנק שהלוואה לקבלן לא תחול על הדירה אותה רכש, לכן ידרוש מהקבלן 

להמציא לו מכתב החרגה, במעמד התשלום האחרון, כדי לוודא שהדירה אכן נקיה מהמשכנתא.

מכתב כוונות
מכתב כוונות - מכתב אותו מחוייב להמציא בנק למשכנתאות ללווה, מכתב הכוונות מחייב את הבנק המלווה לשחרר 
את הנכס המשועבד מכל שעבוד בתנאי והסכום המצויין במכתב הכוונות לסילוק הלוואת המשכנתא יופקד לטובת 
העיניין והחוב יחוסל. מכתב הכוונות מחייב את הבנק למשכנתאות בדבר הסרת שעבוד על הנכס כנגד קבלת הסכום 

הנקוב במכתב הכוונת, עד לתאריך תשלום מסוים.

מנהל מקרקעי ישראל

מנהל מקרקעי ישראל זהו הגוף אשר רושם שיעבודים על הקרקעות במדינת ישראל והוא הגוף המשפטי האחראי על 
הסדר של תשלומי חכירה. חכירה היא שכירות הקרקע ממנהל מקרקעי ישראל לתקופה של 49 עם אפשרות ל49 שנים 
זהות  ביחס לאדמות מנהל  הבנקים למשכנתאות  ישר למנהל. התנהלות  באופן  נוספות. תשלומי החכירה מתבצעות 

כמעט לחלוטין לעסקאות הרשומות בטאבו. ברמת שעבוד הנכס להלוואת המשכנתא, הבנק רואה זאת בעין שווה.

מס רכישה
מס רכישה - מס אשר מוטל על פי חוק על כל הרוכש דירה למגורים. גובה תשלום מס הרכישה מחולק לשלוש מדרגות 
כתלות בשווי הדירה אשר עתידה להירכש. מדרגות המס הינן 0%, 3.5% ו-5%. עלויות מס הרכישה מתעדכנות מספר 

פעמים בשנה.  
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מס שבח
באיגוד  מניות  מכירת  או  מקרקעין  ממכירת  הנובע  הון  רווח  על  המוטל  מס  הוא  מקרקעין  שבח  מס   - שבח  מס 

מקרקעין. התשלום הינו אחוז מסויים מהרווח אשר משתנה משנה לשנה )או שלא(.

מק״מ
מק"מ - מלווה קצר מועד

משכון
משכון - מונח אשר פירושו "נכס אשר משועבד כבטוחה לחוב". משכנתא היא מקרה פרטי של משכון אשר מתייחס 

לנכס מקרקעין.

משכנתא הפוכה
הלוואת  החזר  כאשר  בתשלומים.  או  בודד  כסכום  נכס  שיעבוד של  כנגד  ניתנת  הלוואה אשר   - הפוכה  משכנתא 
המשכנתא ההפוכה תבוצע במקרה של מכירת הנכס או שבני הזוג הולכים לעולמם. משכנתא זו מיועדת לגילאי 60 +. 

משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון ממונה על ייזום וביצוע מדיניות הממשלה בתחומי השיכון והבנייה למגורים. פעילות המשרד 
דיור הולמים, במחיר סביר, מתוך התמקדות  מכוונת ליצירת תנאים שיאפשרו לכלל האוכלוסייה למצוא פתרונות 

בקבוצות האוכלוסייה החלשות יחסית

נטוריון
חתימתו  ולערוך מסמכים משפטיים.  להעיד  לאשר,  לאמת,  לחוק,  בהתאם  וזאת  מוסמך  אשר  דין  עורך   - נוטריון 
של עורך הדין הנוטוריוני, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או 
לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט 
או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בארץ והן מחוץ לה. במדינת ישראל מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים, 
התשל"ו-1976. במדינות שונות ניתן להבחין בין משרות נוטריוניות שונות, ובמיוחד בין משרתו של "הנוטריון הציבורי" 
ובין נוטריונים פרטיים. הבחנה זו הייתה תקפה בישראל עד לקבלת חוק הנוטריונים, והיא אינה תקפה כיום. הדיון 

להלן בסמכותו ובמשרתו של הנוטריון הוא על פי הדין הישראלי.

נכס מניב
נכס מניב - נכס עליו נקבל תשואה חודשית עד שנתית.
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נסח טאבו
נסח טאבו - נסח טאבו הוא למעשה תעודת הזהות של הנכס. ניתן לקבל את כל המידע המשפטי על הנכס באמצעות 

נסח הטאבו.

סטגפלציה
סטגפלציה - סיטואציה בה שיעור האינפלציה גבוה, הצמיחה הכלכלית מאטה ושיעור האבטלה נשאר גבוה.

סיכוני אשראי
סיכוני אשראי - הגדרה לרמת סיכוי המלווה לכך שהלווה לא יעמוד בהתחייבות ההלוואה.

עמידר
עמידר - עמידר, החברה הלאומית לשיכון בישראל בע"מ, משמשת כלי חשוב במימוש מדיניות הרווחה והשיכון של 
ממשלות ישראל לדורותיהן. מאז נוסדה כחברה ממשלתית, בשנת 1949, מילאה עמידר תפקיד היסטורי בבניין הארץ 

ובשיכון מיליוני עולים.

תחומי הפעילות המרכזיים של עמידר כוללים:

 ניהול דיור ציבורי.

 ניהול ותפעול בתי דיור מוגן.

 הענקת סיוע בשכר דירה.

 פעילות במישור הלאומי על פי החלטות הממשלה.

 פעילות קהילתית ללקוחות החברה.

עמלת דמי ניהול
עמלת דמי ניהול - עמלה זו נגבת בדרך כלל בכל תחילת רבעון והיא נגבת בגין ניהול שותף של חשבון הבנק.

עמלת דמי עריכת מסמכים
עמלת דמי עריכת מסמכים - עמלה מדורגת שנגבית עקב מתן הלוואה, מסגרות אשראי חדשים או איחוד אשראי 
קיים. דמי עריכת מסמכים נקבע עפ"י גובה האשראי הניתן. בדרך כלל עד סכום של 50,000 ש"ח לא נגבה דמי עריכת 
מסמכים. כמובן, שניתן להתמקח על דמי עריכת המסמכים, קל וחומר בהלוואות משכנתא, בהן דמי עריכת המסמכים 

גבוה עקב סכומי המשכנתא הגבוהים.
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עמלת הקצאת אשראי
עמלת הקצאת אשראי מוגדרת כעמלה אשר נגבת בעבור מסגרת האשראי אותו העמיד הבנק ללקוח. חיוב עמלת 

הקצעת האשראי מתבצע לפי המוסכם בין המוסד המלווה ללקוח. בדרך כלל עמלה זו נגבת כל רבעון.

עמלת חליפין
עמלת חליפין נגבת בגין עסקאות המתבצעות במטבע זה. המרת מטבע או רכישת מטבע זר.

עמלת פרעון מוקדם למשכנתא
עמלת פרעון מוקדם למשכנתא - עמלה אותה נצטרך לשלם עקב פרעון מוקדם של ההלוואה בניגוד למוסכם בחוזה 

ההלוואה שנחתם במקור.

עמלת פתיחת תיק
תיק המשכנתא. עמלת  וניהול  הלוואה  עריכת מסמכי  בגים  נצטרך לשלם  אותם  ניהול  דמי   - תיק  עמלת פתיחת 

פתיחת תיק הינה 0.25% מגובה הלוואת המשכנתא הניתנת בפועל. סכום זה ניתן להפחית.

עמלת שורה
עמלת שורה מוגדרת כעמלה אשר ניגבת בעבור כל פעולה בחשבון הבנק ואין עליה תשלום ריבית

עסקה משכנתא בתוך המשפחה
- עסקת משכנתא בתוך המשפחה מוגדרת כאשר אחד מבני המשפחה מקרבה  עסקת משכנתא בתוך המשפחה 

ראשונה או שנייה מעוניין לרכוש את חלקו של האחר. 

פז"ק 
פיקדון לזמן קצוב.  פיקדון שקלי לא צמוד לזמן קצוב, בריבית קבועה או משתנה, לתקופות הפקדה מוגדרות מראש, 
בסכום, בריבית ובתנאים מוסכמים, כפי שנקבעו עם הלקוח במועד ההפקדה.הפיקדון יכול להיות חד פעמי או מתחדש 

לסירוגין עם אפשרות למשיכה חלקית או מלאה של קרן ההפקדה ו/או הריבית במועדי החידוש.

פמ"ח - פקדון מטבע חוץ.

פח"ק
ראשי תיבות של פיקדון חוזר קרדיטורי. פח"ק, פיקדון בנקאי אשר נותן למשקיעים בו ריבית יומית. פיקדון פח"ק נזיל 

באופן מוחלט וניתן למימוש יומי.
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פיקדון
פיקדון - פיקדון הינו תוכנית של חיסכון אשר עליו נקבל ריבית ביחס לתקופת הפיקדון וגובה הפיקדון. ישנן סוגים 

רבים של פיקדונות: פיקדון יומי, פיקדון שבועי, פיקדון חודשי, פיקדון שנתי ורב שנתי.

פצ"מ - פיקדון צמוד מטבע. פיקדונות אשר מוצמדים למטבע חוץ.

פק"מ - פיקדון קצר מועד

פר"י 
פיקדון חוזר יומי. ניתן לומר גם פיקדון חוזר קרדיטורי. ניתן להפקיד ולמשוך כספים מהפיקדון בכל יום עסקים נתון 

וזאת בתנאי שסכום הקרן לא יפחת מהמוסכם.

פרי פאסו
פרי פאסו - פירושו של הפרי פאסו הינה דרגה שווה. בהיבט הבנקאי, מתייחס המונח לחלוקת שיעבוד הנכס בין שני 
בנקים או יותר. דרגות השעבוד נעשות ברמות של רישום משכנתא ראשונה, משכנתא שנייה ויותר... כבמידת הצורך, 

כל בנק יפרע את חלקו ביחס לדרגות השעבוד.

פר"מ
פר"מ - פיקדון בריבית משתנה. פיקדון זה ניתן לתקופה של 7 ימים ועד לתקופה של שנה. פיקדון זה ניתר בריבית 

משתנה פריים כאשר הריבית ניתנת במרווח מסוים.

קבוצת רכישה לבנייה

קבוצת רכישה - התארגנות של אנשים פרטיים לרכישת קרקע ובניית פרויקט מגורים משותף. 

קל"צ - קבועה לא צמודה, מתייחס להלואות הניתנות בריביות קבועות שאינן צמודות למדד המחירים לצרכן.

קצבת שאירים
קצבת שאירים - קצבת/ביטוח שאירים נועד על מנת להבטיח אמצעי קיום לשאירים - אלמן/ה ויתומים של תושב/ת 

ישראל.

קרן שווה
קרן שווה - מתייחס לצורת החזר תשלומי הלוואה בין אם הלוואת משכנתא או הלוואה מסחרית, כאשר ההחזר על 

חשבון הקרן שווה לאורך תקופת ההלוואה.
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קרקע חקלאית
קרקע חקלאית - היא קרקע שהשימושים אשר מותרים בא הינם למטרות חקלאיות בלבד.

ריביות עוגן
ריביות עוגן - ריבית אשר נקבעת ע"י אובייקט שאינו תלוי באופן ישיר באף מוסד או אדם. ריבית העוגן הינה ממוצע 

משוכלל של מספר פרמטרים.

ריבית
ריבית = מחיר הכסף. סכום הכסף אותו נצטרך לשלם עבור הכסף אותו אנו רוכשים. הריבית מחושבת על יתרת הקרן 

של ההלוואה.

ריבית אפקטיבית
ריבית אפקטיבית - ריבית אפקטיבית, נקראת גם כריבית מתואמת  היא הריבית המשולמת בפועל על ההלוואה.

ריבית דריבית
ריבית דריבית - ריבית המחושבת הן על קרן ההלוואה והן על הריבית המצטברת חודש בחודשו עד לפירעון מלא של 

ההלוואה.

ריבית חובה
ריבית חובה היא ריבית הפריים P שמחושבת על אשראי שניתן וריבית L לייבור אשר מחושבת בחשבונות מט"ח על 

הלוואות מט"ח. אלו מחושבים בתוספת סיכון אשר מתורגמת לאחוזים.

B ריבית ממוצעת
המשכנתא  הלוואות  על  מקבלים  הלווים  אותה  הריבית  ממוצע  היא,  כן  כשמה   - משכנתאות  על  ממוצעת  ריבית 

והלוואות אחרות הניתנות על נכס במקרקעין באמצעות בנקים למשכנתאות.

ריבית משתנה
ריבית משתנה - ריבית אשר ניתנת לשינוי עפ"י אובייקט חיצוני ובלתי תלוי בכל תקופת זמן הנקבעת במעמד חוזה 

הלוואה.

ריבית נומינלית
ריבית נומינלית - ריבית נקובה על הלוואה או פיקדון ללא התייחסות להצמדה למדד
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ריבית ריאלית
ריבית ריאלית - היא בעצם הריבית נומינלית בניכוי עליית המדד. הריבית הריאלית מודדת בכמה עלה כוח הקנייה 

שלנו בפועל לאור עליית המחירים במשק.

רשם המשכונות
רשם המשכונות - רשם המשכונות, בעל תפקיד ברשות התאגידים שבמשרד המשפטים בישראל, רשם המשכונות 

מפעיל מאגר מידע על משכונות שנרשמו על פי דין.

שומת מס
שומת מס -  הערכת מס,  קביעת שווי או אומדן לערכו של דבר...  תהליך השומה הוא קביעה של אחת מרשויות 
המס מהו סכום המס שעל הנישום לשלם. כל מי מאיתנו העצמאיים אשר מעוניין בלקיחת משכנתא יצטרך להמציא 

שומת מס לשנה הקודמת.

שטר מכר
שטר מכר - תעודה בעלת תוקף משפטי המאשרת ומעידה על העברת זכות, קניין או בעלות של נכס מבעליו לבעלים 

חדשים.

שטרי משכנתא
פרעון  למועד  עד  וזאת  המלווה  המוסד  לטובת  נכס  לשעבד  ניתן  שבאמצעותו  משפטי  מסמך   - משכנתא  שטרי 

הלוואת המשכנתא. שטר המשכנתא מכיר את פרטי הנכס, תנאי המשכנתא ותקופת הלוואה.

שמאי מקרקעין
שמאי מקרקעין - אדם אשר מוסמך להעריך שווי במקרקעין.

שפיצר
שפיצר - צורת החזר תשלום בלוח הסילוקין, מאפיין של לוח סילוקין מסוג שפיצר - החזר חודשי קבוע.

תוספת סיכון
תוספת סיכון - מרווח ריבית לחיוב או לשלילה שניתן על ריבית בסיס ביחס לטיב הלקוח וטיב העסקה.

תמהיל להלוואת משכנתא
תמהיל הלוואת משכנתא - הצורה או הדרך אשר אנו מעוניינם לקחת את הלוואת המשכנתא שלנו. כלומר, כיצד 
אנו בוחרים לחלק את סכום ההלוואה הכולל ביחס לתקופת השנים, המסלולים וסכום ההלוואה היחסי לכל מסלול.
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תקופת הלוואה
תקופת הלוואת משכנתא - משך הזמן שאנו מעוניינים לפרוס את תשלומי הלוואת המשכנתא.

תקופת הלוואת משכנתא
תקופת הלוואת משכנתא - משך הזמן שאנו מעוניינים לפרוס את תשלומי הלוואת המשכנתא.

תשואה
תשואה - היחס בין שווי השקעה בנקודות זמן שונות.

קישורים רלוונטיים
קישורנושאמספר

לחץ כאןפורטל המשכנתאות של מוטי שמואלביץ1

לחץ כאןמחשבון משכנתא2

לחץ כאןמחשבון בדיקת פוטנציאל חיסכון במשכנתא3

לחץ כאןריביות משכנתא עדכניות4

לחץ כאןחדשות משכנתא5

לחץ כאןפורטל מידע6

לחץ כאןממוצע ריביות משכנתא צמודות7

לחץ כאןממוצע ריביות משכנתא לא צמודות8

לחץ כאןריבית הפריים + בנק ישראל9

לחץ כאןמדד המחירים לצרכן10

https://moti.org.il/article/99
https://moti.org.il/article/99
https://moti.org.il/calculator
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