
 מאת: מוטי שמואלביץ´
מומחה למשכנתאות ואסטרטג להתנהלות מול הבנקים

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

2020

 סניף ראשי: רחובות רחוב המדע 8 
סניף רמת גן  |  סניף כפר סבא  |  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.

קורס יועצי משכנתאות וגיוס אשראי
חוברת פתרונות



2

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

לפני שאנחנו מתחילים לתרגל, חשוב לי לציין את הדבר הבא: שימו לב חברים, אין אמת אחת בכל המשתמע מבנייה 
אסטרטגית של לקיחת הלוואת משכנתא וניתוח כולל של סל האשראי של כל לקוח ברמה האינדיבידואלית. 

כל יועץ והאסטרטגיה בה הוא מאמין ברמה האישית והמקצועית ולעולם לא ניתן לשפוט פעולה כזו או אחרת של 
יועץ מבלי באמת לדעת מה הייתה נקודת הפתיחה של הלקוח בזמן הנתון בו היה צריך לקחת את הלוואת המשכנתא. 

 לדוגמא:
האם נכון לקחת הלוואה צמודה למדד המחירים לצרכן לתקופה של 30 שנים?  ב 99% מהמקרים בוודאי שלא. 

אך ישנם מצבים בהם ניקח הלוואה זו לתקופה מקסימאלית, לפעמים בגלל מגבלה של יחס החזר, לפעמים מבחירה 
אסטרטגית )אולי נרצה לפרוע את המסלול הספציפי בעוד מספר חודשים( ועוד...

 מספר עקרונות שיעזרו לכם:
ראשית, יש לבנות סל אשראי על מנת לבדוק את כל ההלוואות הקיימות ללקוח מעבר למשכנתא הנדרשת. 

יש לבחון את התקציב הרצוי, הנכון באמת ללקוח שלנו על כל סל האשראי ובכל לבחון אפשרות לבצע שינויים 
בהלוואות קיימות טרם לקיחת המשכנתא וכחלק מאסטרטגיה לבניית תכנית הלוואת משכנתא. 

שורה תחתונה, לא ניתן לבנות תכנית הלוואה מבלי לדעת כמה נכון באמת ללקוח שלנו לשלם על כל סל האשראי 
הקיים.

יכול להיות שיהיה כדאי לסגור חלק מההלוואות הקיימות מההון העצמי הקיים, אולי הפוך, ניקח הלוואה משלימה 
לטובת הורדת גובה המשכנתא לטובת אחוז מימון נמוך יותר. נבחן פריסת הלוואות קיימות לטובת הגדלת החזר 

חודשי במשכנתא ועוד. 

כמו כן, יש להתייחס למענקים, זכאות משכנתא, קרנות השתלמות וכל מקור שיכול להטיב על הלווים.

 עקרון הבסיס ללקיחת הלוואה:
 “כל הלוואה אותה ניקח חייבת להיות בראש ובראשונה חלק מתזרים המזומנים שלנו ברמת תקציב משק הבית.

 לא ניקח הלוואה אשר תכניס אותנו לגירעון תזרימי. 
יש להתאים את סל האשראי לתזרים המזומנים”.

תרגילים ופתרונות-הקדמה
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חלק א – שאלות אמריקאיות

 מהי הלוואה חכמה?. 	
 א. ריבית כמה שיותר נמוכה

 ב. הלוואה בכל ריבית שהיא העיקר שנצליח לקבל
 ג. מסלולים אטרקטיביים וריביות נמוכות

 ד. הלוואה שתשפר את מצבו הפיננסי של הלקוח בהווה ובעתיד ותתן מענה חכם לצורך של הלווה

 סמנו את התשובות הנכונות - מהו דירוג אשראי?. 	
 א. “ציון” בבנק שמעיד על טיב לקוח ויכולתו לפרוע התחייבויות

 ב. ציון אשר עוזר לבנק להעריך סיכונים
 ג. אין דבר כזה

 ד. דירוג אשראי מעיד על טיב עסקה

 מה המימון המקסימאלי שניתן לקבל על נכס יחיד?. 	
 א. 45%
 ב. 70%

 ג. פחות מ 50%
 ד. 75%

 מה המימון המקסימאלי שניתן לקבל על דירה להשקעה בבנקים השונים?. 	
 א. 45%
 ב. 70%
 ג. 50%
ד. 75%

 מה המימון המקסימאלי שניתן לקבל בעסקה שמוגדרת “דיור חלופי”?. 5
 א. 45%
 ב. 70%
 ג. 50%
 ד. 75%

 מה המימון המקסימאלי שניתן לקבל בבנק למשכנתאות על נכס קיים. 	
 א. 45% 
 ב. 70%
 ג. 50%
ד. 75%
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אדם שברשותו נכס קיים בשווי של 00,000	,	 ₪. על הנכס משכנתא בגובה 50,000	 ₪. מה הסכום . 7
 המקסימאלי שיוכל לקבל מהבנק על הנכס הקיים במידה ועומד בכל הקריטריונים לקבלת משכנתא?

 א. 450,000 ₪ 
 ב. 50,000	 ₪ 

 ג. 1,200,000 ₪ 
 ד. אין הגבלה בסכום.

 מהי התקופה המקסימאלית לקבלת משכנתא?. 8
 א. 15 שנים או עד גיל 60

 ב. אין הגבלת גיל
 ג. 25 שנים או עד גיל 75

 ד. 0	 שנים או עד גיל 75 )חריג ניתן לקבל עד גיל 80(

 מהי התנהלות תקינה לצורך קבלת משכנתא?. 	
 א. אדם שלא היה מעולם בפשיטת רגל ולעולם לא היה “מוגבל” ברמת בנק ישראל

 ב. אדם שלעולם לא חזרו לו צ’קים
 ג. כל אדם נחשב “תקין” כי בהלוואת משכנתא יש לבנק את הנכס כבטוחה

ד. אדם שלא היה בפשיטת רגל ב 8 שנים האחרונות לפחות, לא היה מוגדר כ”מוגבל” בנק ישראל בשלוש 
שנים האחרונות לפחות, עו”ש תקין ברמת תזרים בארבעה חודשים האחרונים לפחות ואין תביעות חוב 

 ותיקים פתוחים בהוצל”פ.

 יש לציין לפחות ארבעה קריטריונים שקובעים את דירוג האשראי של הלקוח:. 0	
א. היסטורית אשראי

ב. מקום עבודה + וותק במקום העבודה  
ג. יחס הוצאות / הכנסות בתזרים  

ד. וותק בחשבון הבנק  
ה. אובליגו קיים / רמת בטחונות   

 מהו יחס החזר במשכנתא?. 		
 א. גובה ההחזר המקסימאלי שהבנק יכול לאשר ללקוח על הלוואת המשכנתא ביחס להכנסה המוצהרת 

    של כלל הלווים בהלוואה והוא עומד על 33%.
 ב. גובה ההחזר המקסימאלי שהבנק יכול לאשר ביחס להכנסה המוצהרת של כלל הלווים בהלוואה והוא 

    עומד על 30%.
 ג. גובה ההחזר המקסימאלי שהבנק יכול לאשר ללקוח ביחס להכנסה המוצהרת של כלל הלווים 

    בהלוואה והוא עומד על 0%	 לאחר הפחתת החזר הלוואות קיימות שיש ללקוח בחשבון לתקופה 
    של מעל 1.5 שנים.

 ד. א וג נכונות.
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 יש לציין לפחות ארבעה קריטריונים לקבלת משכנתא:. 		
א. יחס החזר – גובה המשכנתא הנדרשת ביחס להכנסה הכוללת נטו

ב. אחוז מימון – הון עצמי מינימאלי שיש להביא ביחס לסוג העסקה ודרישת הבנק  
ג. היסטורית אשראי  

ד. תקינות הנכס ברמה המשפטית / תכנונית  
ה. ביטוח חיים ומבנה למשכנתא  

 סמנו את התשובה הנכונה ביותר לדעתכם: מתי נרצה למחזר את הלוואת המשכנתא שלנו?. 		
 א. בכל זמן נתון שההלוואה הקיימת לא משרתת אותנו בצורה הטובה ביותר בזמן נתון

 ב. מתי שריביות השוק בזמן נתון נמוכות מהקיים
 ג. תמיד נרצה למחזר את המשכנתא שלנו

 ד. כל התשובות הנכונות

 מעבר לקריטריוני הבסיס, יחס החזר, התנהלות וכו’, מהו הקריטריון הנוסף למחזור משכנתא?. 		
 א. אין קריטריון מיוחד למחזור משכנתא

 ב. יתרת ההלוואה חייבת להיות מתחת ל 1,000,000 ₪ 
 ג. אין דבר כזה

 ד. התנהלות משכנתא תקינה שנתיים אחרונות

לקוח אשר מעוניין לקבל הלוואת משכנתא ע”ס 800,000 ₪, קיבל הצעה של קל”צ בריבית של %	 ל 5	 . 5	
שנים ולחילופין קיבל הצעה של קצ”מ 2.5%. בהנחה שהמדד השנתי עומד על רמה של 1.5% מה הייתם 

 מעדיפים לקחת? כושר ההחזר של הלקוח עד 50	,	 ₪ בחודש.
ברגע שמזינים את הנתונים במחשבון ניתן לראות ללא דופי כי הקל"צ גם זולה יותר וכמובן הלוואה ללא 

סיכון. מצד שני, במקרה זה ניתן לראות שבאותה רמת החזר חודשי התחלתי ניתן להוריד את התקופה 
בקצ"מ ל 		 שנים ובעקבות כך גם הריבית תקטן, פעולה זו תגרום לקצ"מ להיות אטרקטיבית יותר. 

במקרה זה, בגלל שההלוואה בקצ"מ התקצרה לתקופה יחסית קצרה במונחים של משכנתא ורמת הסיכון 
 יחסית נמוכות, הייתי לוקח את הקצ"מ במקרה זה.

 מה המאפיין העיקרי בלוח סילוקין קרן שווה. 		
 א. החזר חודשי קבוע

 ב. החזר על חשבון קרן עולה עם תקופת הזמן
 ג. החזר ע”ח קרן קבועה

 ד. תשלום ע”ח ריבית בלבד לאורך תקופת ההלוואה

 מה המאפיין העיקרי בלוח סילוקין שפיצר. 7	
 א. החזר חודשי קבוע

 ב. החזר על חשבון קרן עולה עם תקופת הזמן
 ג. החזר ע”ח קרן קבועה

 ד. תשלום ע”ח ריבית בלבד לאורך תקופת ההלוואה
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 מה משותף לשני לוחות הסילוקין קרן שפיצר וקרן שווה. 8	
 א. אין משותף בכלל

 ב. גם בקרן שפיצר וגם בקרן שווה ההחזר על חשבון הקרן עולה
 ג. בשני לוחות הסילוקין ההחזר החודשי יורד

 ד. בשני המקרים יתרת ההלוואה בתום התקופה תהיה 0 ₪  

 אדם שדורש לקבל הלוואה ואינו מעוניין לפגוע בתזרים החודשי כלל, איזו הלוואה ייקח?. 		
 א. הלוואת גרייס מלא
 ב. הלוואת גרייס חלקי

 ג. הלוואת בלון
 ד. שפיצר או קרן שווה

 מה מבין המסלולים הבאים נחשב לבטוח ביותר?. 0	
 א. קבועה צמודה למדד

 ב. משתנה כל 5 שנים
 ג. קל”צ
 ד. פריים

 עמלת פירעון מוקדם:. 		
 א. עמלה שנשלם על הפרש ריביות, במידה והריבית אותה אנו משלמים היום גבוה מהריבית הממוצעת  

     במשק.
 ב. עמלה שנשלם בכל מקרה במעמד פירעון

 ג. עמלה שנשלם רק אם הריבית אותה אנו משלמים בפועל נמוכה מהריבית הממוצעת במשק.
 ד. עמלה שנשלם רק במסלול הפריים

 עמלת פירעון מוקדם– באיזה מסלולים לעולם לא יהיה עמלת פירעון:. 		
 א. קל”צ
 ב. קצ”מ
 ג. פריים

ד. כל המסלולים שתדירות שינוי הריבית שנה ופחות
ה. תשובות ג ו ד נכונות   

אדם שלקח משכנתא בסכום של X ₪ לתקופה של 0	 שנים, לאחר 5 שנים של תשלומי קרן וריבית גילה . 		
 שחייב לבנק יותר ממה שלקח במקור. מה המסלול שלקח הלקוח?

 א. הלוואה על בסיס הפריים
 ב. משתנה כל 5 שנים לא צמודה

 ג. קבועה צמודה למדד
 ד. מק”מ – מלווה קצר מועד
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 מה הסיכונים בהלוואת הפריים?. 		
 א. תנודות בהחזר החודשי

 ב. יתרת קרן שיכולה לעלות
 ג. הלוואה צמודה למדד

ד. עמלת פירעון

 מהו ביטוח החיים למשכנתא?. 5	
 א. ביטוח על נזקים בנכס

 ב. ביטוח על אובדן כושר החזר
 ג. במידה ואחד הלווים הולך לעולמו חברת הביטוח תסלק את יתרת המשכנתא

 ד. ביטוח חיים וביטוח מבנה זה אותו הדבר

 מהו אישור עקרוני למשכנתא?. 		
 א. אישור שמחייב את הבנק בכל מקרה להעמיד את ההלוואה ללקוח

 ב. אישור מותנה, במידה והנתונים שהוצגו נכונים
 ג. אישור שאין לו חשיבות כלל

 ד. אישור לצורך וודאות

 אילו מהמשפטים הבאים הוא נכון?. 7	
 א. בלוח סילוקין שפיצר משלמים קודם את הריבית ואח”כ את קרן ההלוואה

 ב. לוח סילוקין מסוג קרן שווה ההחזר החודשי קבוע
 ג. לוח סלוקין מסוג שפיצר ההחזר החודשי קבוע

 ד. תמיד עדיף לקחת לוח סילוקין מסוג קרן שווה ולא שפיצר.

 הלוואת הפריים היא?. 8	
 א. הלוואה בריבית משתנה צמודת מדד

 ב. הלוואה משתנה על בסיס ריבית בנק ישראל ואינה צמודה למדד
 ג. הלוואה בריבית משתנה כל שנה לא צמודת מדד

 ד. הלוואה בריבית קבועה לא צמודה

 ברמה האסטרטגית, את הריבית הקבועה היית מעדיפ/ה לקחת: . 		
 א. תקופה כמה שיותר קצרה ביחס לכושר ההחזר של הלקוח

 ב. תקופה מקסימאלית בכל מקרה
 ג. עד 20 שנים
 ד. עד 25 שנים
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 מה התפקיד של יועץ משכנתאות: . 0	
 א. לאפיין עם הלקוח את ההחזר החודשי הרצוי לסל האשראי הכולל.

 ב. לגרום ללקוח להבין על מה הוא חותם ברמת תמהיל ההלוואה. 
 ג. להבין עם הלקוח את הצורך שלו ברמת האשראי הנדרש ולבנות לו את הרכב ההלוואה 

    האידיאלי עבורו.
 ד. להשיג ללקוח את תנאי ההלוואה הטובים ביותר ביחס לטיב לקוח וטיב עסקה

 ה. כל התשובות נכונות

ריבית משתנה כל 5 שנים צמודה / לא צמודה, מה התקופה המקסימאלית שנרצה לקחת במצב של חוסר . 		
 ברירה אחרת? יש לתת הסבר.

 א. 0	 שנים
 ב. 15 שנים
 ג. 30 שנים
 ד. 10 שנים

 מה היתרון של הלוואת המשכנתא?. 		
 א. הלוואה בעלות נמוכה 

 ב. הלוואה שניתן לקבל בסכום בלתי מוגבל
 ג. הלוואה שניתן לפרוס לתקופה ארוכה ובכך להתאים את ההחזר החודשי לצורך הלווה.
 ד. הלוואה שניתן לפרוס לתקופה ארוכה ובכך לשלם עלויות נמוכות מאוד על ההלוואה.

 מהם חסרונות הלוואת המשכנתא?. 		
 א. התחייבות לטווח ארוך

 ב. חוסר וודאות למצב הלווים לאורך השנים
 ג. משכון הנכס

 ד. כל התשובות נכונות

 רוכש הנכס, מה עליו או על יועץ המשכנתאות לבצע טרם חתימה על חוזה?. 		
 א. לוודא כי ישנם מקורות להשגת כל ההון העצמי לעסקה
 ב. להוציא אישור עקרוני מבנק אחד לפחות למימון הנדרש

 ג. לתכנן את ההחזר החודשי הרצוי של הלווים ולוודא כי העסקה אכן מתאימה ברמת התזרים
 ד. כל התשובות נכונות
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אדם אשר לוקח הלוואת משכנתא במימון גבוה של 70% ויותר, כיצד הייתם ממליצים לו לפעול טרם . 5	
 חתימה על חוזה רכישה?

 א. אין צורך בביצוע פעולות מיוחדות מלבד הוצאת אישור עקרוני לעסקה
 ב. נבדוק מה ריביות השוק הזולות ביותר שניתן לקבל

 ג. לבדוק מה התקופה המקסימאלית שניתן לקבל את המשכנתא
 ד. להוציא אישור עקרוני לעסקה ובנוסף לבצע שמאות לנכס מוקדמת על מנת לוודא שאכן 

    השמאי מעריך את הנכס ברמה מתאימה, כך שלא יהיו פערי השלמת הון עצמי שלא קיימים.

במצב ומגיע אלינו לקוח עם התנהלות עו”ש לא תקינה, החזר צ’ק בודד וחריגה מתמדת ממסגרות העו”ש. . 		
 כיצד נפעל?

 א. נציג ללקוח תמונת מצב תקינה וכי לא תהיה כל בעיה לקבל אישור למשכנתא משום שמדובר 
     בהחזר חד פעמי של צ’ק.

 ב. אין צורך להתייחס לחריגות בחשבון ולצ’ק בודד שחוזר.
 ג. לא ניתן לקבל אישור למשכנתא במצב שכזה ולכן לא נסגור את הלקוח, חבל לנו על הזמן.

 ד. נציג ללקוח את הבעיה, את הפתרון לבעיה, “ניישר קו” ברמת התנהלות 	 חודשים ואז נגיש 
    את הבקשה לאישור.

 מה הקריטריונים שקובעים את הריבית שהלקוח יקבל בבנקים השונים במסלולים השונים?. 7	
 א. היסטורית אשראי

 ב. תקופת הלוואה
 ג. תמהיל נבחר

 ד. מדיניות הבנקים ברמת מרווחים
 ה. מספר לווים בהלוואה

 ו. כל התשובות נכונות

 הלוואה בריבית קבועה לא צמודה – קל”צ. 8	
 א. הינה ההלוואה היחידה מבין כל ההלוואות הקיימות עם וודאות מוחלטת ומאפייני לוח הסילוקין 

     מהיום הראשון ועד תום תקופת ההלוואה ידועים מראש.
 ב. הלוואה יקרה מאוד 

 ג. ההחזר החודשי לא תואם את הצורך של הלקוח בדרך כלל
ד. כל התשובות נכונות

 הלוואה בריבית קבועה צמודה – קצ”מ. 		
 א. הלוואה עם תנודות יחסית נמוכות בהחזר החודשי בגלל ההצמדה הצפויה במדד. יחד עם זאת 

     לא מומלץ לקחת הלוואה זו לתקופה של מעל 5	 שנים בגלל הריבית הניתנת ביחס לתקופת ההלוואה 
     וההצמדה למדד.  

 ב. הלוואה יקרה מאוד 
 ג. ההחזר החודשי נמוך ותואם את הצורך של הלקוח בדרך כלל

 ד. אין עמלת פירעון על הלוואה זו
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 הלוואה בריבית משתנה כל 5 שנים צמודה למדד, מהם המאפיינים?. 0	
 א. נקודות שינוי בריבית יחסית רבות  

 ב. עמלות פירעון יחסית נמוכה אם בכלל יש
 ג. הריבית אינה נגזרת מתקופת הלוואה

 ד. ההלוואה צמודה ולכן לא מומלץ לקחת לתקופה ארוכה
ה. כל התשובות נכונות

 הלוואת הפריים. 		
 א. תנודות יחסית גבוהות ברמת ההחזר החודשי בכל שינוי בריבית

 ב. הלוואה שאינה צמודה למדד
 ג. הריבית הינה משתנה ביחס לשינוי של ריבית בנק ישראל 

 ד. ירידה בריבית תקטין את ההחזר החודשי
 ה. כל התשובות נכונות

 לאיזה בנק נגיש את הבקשה של הלקוח לקבלת אישור וחיתום. 		
 א. אין חשיבות לבנק הנבחר, נגיש לכל הבנקים

 ב. בוודאות הבנק בו הלקוח מנהל את חשבון העו”ש שלו ללא כל קשר להתנהלות
 ג. עדיפות לבנק בו מתנהל העו”ש במידה וההתנהלות תקינה ובנוסף נבחר בנק בו אסטרטגית 

    ניתן יהיה לקבל אישור ותנאים טובים לפי היכרות שלנו בשטח והניסיון.
 ד. כל התשובות נכונות

 מהי “שמאות מוקדמת”: . 		
א. שמאות שמבצעים לאחר חתימה על חוזה רכישה

ב. שמאות שמבצעים לאחר חיתום בבנק   
ג. שמאות שמבצעים לאחר קבלת אישור עקרוני בבנקים ולפני חתימה על חוזה רכישה

ד. אין דבר כזה שמאות מוקדמת  

איזו הלוואה, ברמה הפיננסית תהיה זולה יותר, קל”צ %	 או קצ”מ 2.6%, בהנחה עלייה שנתית במדד . 		
 המחירים לצרכן של 1.4%? 

 א. קצ”מ
 ב. בדרך כלל הקל”צ

 ג. תמיד קל”צ
 ד. תלוי בתקופת ההלוואה
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 באילו מקרים, בהלוואת משכנתא, לא חלה הרגולציה ברמת חובת המסלולים )“לפחות שליש, עד שליש”(? . 5	
 א. משכנתא למטרה עסקית כנגד שיעבוד נכס מסחרי

 ב. תוספת למשכנתא קיימת למטרה עסקית כנגד נכס שיעבוד נכס למגורים
 ג. הרגולציה חלה תמיד

ד. בהלוואות לכל מטרה

  מתי נמליץ ללקוחות שלנו לבצע “שמאות מוקדמת”: . 		
א. בכל מצב

ב. באחוזי מימון שהם מעל 60%   
ג. בכל מצב בו עניין ההון העצמי קריטי וישנה מגבלה של הון עצמי ושווי נכס לפי הערכת שמאי נחוצה.

ד. לעולם לא נמליץ  

מחיר למשתכן, לקוח רכש נכס, עלות חוזית לרכישה 1.1 מ’, שווי לפי הערכת שמאי 1.4 מ’. איזה שווי . 7	
 הבנק לוקח בחשבון לטובת עניין אחוז המימון:

 א. 1.1 מ’
 ב. עושה ממוצע בינהם

 ג. 1.4 מ’
 ד. תמיד את הנמוך מבין השניים

 מהו אחוז המימון שניתן לקבל במחיר למשתכן? סמנו את התשובות הנכונות:. 8	
 א. עד 70% משווי שוק. חריג, עד 75%.

 ב. עד 0%	 משווי רכישה וכל עוד לא עובר 70% משווי שוק )חריג 75%(.
 ג. 90% משווי שוק

 ד. עד 75% משווי רכישה של 1.8 מ’ ומעלה.

 מחיר למשתכן, מה שווי נכס מינימאלי לרכישה שהבנק לא מתייחס לשווי שוק?. 		
 א. 1.5 מ’
 ב. 2.2 מ’

 ג. אין חיה כזו
ד. 1.8 מ’

 מי זכאי להלוואת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון:. 50
א. מי שרוכש את דירתו הראשונה ביחס לניקוד אותו מקבל

ב. אך ורק מי שעשה שירות צבאי   
 ג. מי שרוכש דירה יחידה

ד. כל אחד זכאי
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 כלל משכנתאות – מה המימון המקסימאלי שניתן לקבל לכל מטרה על נכס קיים? . 	5
א. לא ניתן לקבל בכלל לכל מטרה, רק לדיור בלבד

ב. בדיוק כמו בבנקים עד 50% מימון   
 ג. עד 0%	 מימון

 ד. אין הגבלה במימון

 משכנתא הפוכה . 	5
א. הלוואה שניתנת לטובת רכישת נכס להשקעה

ב. משכון הנכס הנרכש   
 ג. משכנתא לכל מטרה שניתנת כנגד שעבוד נכס קיים ללווים בני +60

 ד. אין הלוואה כזו

 משכנתא הפוכה, סמנו את התשובות הנכונות: . 	5
א. לקיחת ההלוואה מצריכה מהלווים הכנסה מוצהרת מינימאלית

ב. כל אדם מעל גיל 60 יכול לקבל משכנתא הפוכה ללא תנאי מקדים   
 ג. גילאי +60, התנהלות תקינה לבנקים ולרשויות, נכס תקין ברמה התכנונית והמשפטית, 

    אין צורך בהצגת הכנסה. 
 ד. אין הגבלת סכום במשכנתא הפוכה.

 מהו המסלול ומהי הריבית הנוכחית של זכאי משרד הבינוי והשיכון?. 	5
א. 4% צמוד מדד, קבועה,  לתקופה של 30 שנים וללא עמלות פירעון

ב. 3% לא צמוד למדד, משתנה, ל 30 שנים וללא עמלות פירעון   
 ג. 2.5% צמוד מדד, קבועה, ל 10 שנים ללא עמלות פירעון

 ד. %	 צמוד מדד, קבועה, 0	 שנים, הריבית תרד ככל שתקופת ההלוואה תתקצר, ללא עמלות פירעון. 

 סמנו את התשובות הנכונות: מתי סביר להניח יהיה אטרקטיבי עבורנו להשתמש בהלוואת הזכאות:. 55
א. תמיד יהיה כדאי, אין עמלת פירעון

ב. ההלוואה צמודה למדד ולכן לא כדאית לעולם   
 ג. בדרך כלל באחוזי מימון גבוהים של מעל 0%	 מימון הלוואת הזכאות אטרקטיבית ועדין יש לבחון 

    אל מול המסלולים האחרים.
ד. באחוזי מימון נמוכים של 45%  ומטה.

 מתי כדאי לנו להוציא תעודת זכאות של משרד הבינוי והשיכון?. 	5
א. תמיד, מה יש לנו להפסיד, עוד אופציה של מסלול הלוואה. 

ב. אין צורך כי ההלוואה לא אטרקטיבית.   
 ג. מעל 60% מימון.

ד. מתחת ל 60% מימון.
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 הרגולציה לבניית תוכנית הלוואה מחייבת )יש לסמן את התשובות הנכונות(: . 57
א. את הלוואה הפריים חובה לקחת לפחות שליש מגובה ההלוואה

ב. הריבית המשתנה בתדירות כל 5 שנים ומעלה ניתן לקחת עד 2/3 מגובה ההלוואה.   
ג. חובה לקחת לפחות שליש מגובה ההלוואה בריבית קבועה – קצ”מ או קל”צ ו/או שילוב של שנהם.

ד. משתנה בתדירות של מתחת ל 5 שנים ניתן לקחת עד שליש מגובה ההלוואה.   
 ה. אין חשיבות לרגולציה וניתן לבחור סכומים ומסלולים ללא הגבלה.

מהם ההכנסות אותם הבנק ייקח לטובת חישוב יחס החזר במקרה הבא: זוג לווים משתכרים יחד ברמה . 58
של 500,		 נטו. לטובת קבלת אישור להלוואה הרצויה נדרשו להביא לווה נוסף. הכנסות הלווה הנוסף נטו 

7,800	 ₪ ולו החזרי הלוואות כולל 00	,	 ₪. מה תהיה ההכנסה הכוללת עבור הבנק לטובת חישוב יחס 
 החזר.   

א. 32,300 ₪ 
ב. לא ניתן להתייחס להכנסה של לווה נוסף   

ג. 00	,		 ₪ 
ד. 19,200 ₪    

זוג בני 5	 זכה ומעוניין לרכוש נכס בפרויקט מחיר למשתכן בשדרות. ברשותו הון עצמי של 000,	7 ₪ . 	5
והכנסותיו 800,		 ללקוחות החזר הלוואה ע”ס 700 ₪. הנכס ברמה החוזית 0,000		 ₪. האם ללקוח 
מספיק הון עצמי לעסקה, מה יהיה ההחזר המקסימאלי שהבנק יאשר ללקוחות לשם על המשכנתא 

 הנדרשת, ומה ההון העצמי המינימאלי שהזוג יצטרך להביא מהבית?   
א. לא, 6,020 ₪, 100,000 ₪.

ב. כן, 0	0,	 ₪, 0,000	 ₪.   

ג. כן, 6,440 ₪, 60,000 ₪.
ד. כן, 6,020 ₪, 40,000 ₪.  

מהם מדרגות המענק שניתן לקבל היום בפרויקט מחיר למשתכן ומה הניקוד המינימאלי לטובת קבלת . 0	
 נקודות זיכוי לזכאות משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון. 

א. 60,000 מענק בכל מקרה  /  1,199 מינימום נקודות זיכוי
ב. 40,000 מענק בכל מקרה  /  599 מינימום נקודות זיכוי   

ג. 0,000	 או 0,000	 תלוי במיקום הגאוגרפי  /  		5 מינימום נקודות זיכוי
ד. 70,000 מענק בכל מקרה  /  99 מינימום נקודות זיכוי  

 תוכנית חומש למגזר האתיופי – סמנו את התשובה הנכונה: . 		
א. מענק עד לסכום של 600,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה לתקופה של עד 25 שנים
ב. מענק עד לסכום של 600,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה לתקופה של עד 30 שנים   

ג. מענק עד לסכום של 00,000	 ₪ 0	 שנים ראשונות 0% ריבית צמוד מדד ולאחר מכן %	 צמוד מדד.
ד. מענק עד לסכום של 600,000 ₪ 15 שנים ראשונות 2% ריבית צמוד מדד ולאחר מכן 2.5% צמוד מדד.  
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 תוכנית חומש למגזר האתיופי – מהו המימון המקסימאלי שניתן לקבל:. 		
א. 75%
ב. 90%   
ג. 5%	

ד. 100%  

 גרירת משכנתא – האם ישנה מגבלה ברמת אחוז המימון? . 		
א. כן, במידה וישנם דירות נוספות – עד 50% מימון

ב. לא, בגרירת משכנתא אין מגבלה והגרירה הינה תלויה באישור הבנק. ניתן לגרור משכנתא    
    כמו שניתן למחזר סכום מלא של משכנתא קיימת ללא כל קשר לרגולציה.  

ג. הבנקים לא מאשרים גרירת משכנתא כי הם מפסידים כסף
ד. גרירת משכנתא ניתן לבצע כל עוד ערך הנכס החדש לא יורד מהקיים.  

 הנפקת תעודת זכאות -  מהם מסמכי הבסיס שיש להציג לבנק על מנת להוציא תעודת זכאות. 		
 א. אין צורך להציג, לבנק את כל הנתונים מהמסמכים הרגילים אותם אנו מגישים לטובת קבלת 

   אישור עקרוני.
ב. תעודת עולה חדש, חוגר, ת.ז, תעודת נישואים   

 ג. תעודת זהות + ספח של בני הזוג, אישור על שירות צבאי / לאומי במידה ויש / תעודת זהות + ספח 
   של כל האחים והאחיות המתגוררים בארץ, תעודת נישואין.

ד. לא ניתן להנפיק תעודת זכאות אם לפחות לאחד מבני הזוג לא היה דירה בבעלות בעבר.   

 זוג הרוכש את דירתו היחידה בשווי 1.72 מ’ – מה יהיה המס אותו יצטרך לשלם?. 5	
א. 8% כמו דירה להשקעה

ב. 5% משום שזו דירתו הראשונה   
ג. לא ישלם, מדרגת המס לדירה יחידה הינה - 505,		7,	 ₪

ד. ישלם את הסכום היחסי מסכום - 1,696,750 ש"ח  

 זוג הרוכש את דירתו היחידה בשווי 2.05  מ’ – מה יהיה המס אותו יצטרך לשלם?. 		
א. 5% על החלק היחסי ממדרגת המס הראשונה

ב. 3.5% על החלק היחסי ממדרגת המס הראשונה   
ג. 5% מהשקל הראשון

ד. 8% על החלק היחסי ממדרגת המס הראשונה.  

 מה המס אותו ישלם רוכש על דירה להשקעה?. 7	
א. 8% עד לסכום של 5		,0		,5 ₪ ומעל ישלם 0%	 על הסכום היחסי
ב. 8% עד לסכום של 5,340,425 ₪ ומעל ישלם 5% על הסכום היחסי   

ג. 10% עד לסכום של 5,340,425 ₪ ומעל ישלם 8% על הסכום היחסי
ד. 5% עד לסכום של 5,340,425 ₪ ומעל ישלם 5% על הסכום היחסי   
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 זוג המעוניין לרכוש דירתו הראשונה בשווי 2.01 מ’ ₪, מה המס אותו ישלם?. 8	
א. 21,240 ₪ 
ב. 13,275 ₪    

ג. דירה יחידה, אין צורך בתשלום מס
ד. 			,	 ₪   

 זוג המעוניין לרכוש דירתו השנייה בשווי 2.59 מ’ ₪, מה המס אותו ישלם?. 		
א. 00	,07	 ₪ 

ב. לכל היותר 165,000 ₪     
ג. 259,000 ₪ 

ד. 50% משווי הנכס.  

 מהי הקצאת הון ומדוע משפיעה על ריביות בהלוואת המשכנתא?. 70
 א. הקצאת הון - הביטחונות הנזילים שהבנק צריך להפריש עבור כל שקל שהוא מלווה. 

    ככל שרמת הביטחונות גבוהים יותר, הריביות תהיינה גבוהות יותר.
ב. הקצאת הון  מגדירה את רמת הסיכון של הלקוח ובעקבות כך הריביות יעלו או ירדו בהתאם     

ג. הקצאת הון מוגדרת רק בהלוואות לתושבי חוץ ולכן אין כלל חשיבות לתושבי הארץ
ד. הקצאת הון - הביטחונות הנזילים שהבנק צריך להפריש עבור כל שקל שהוא מלווה.    

    הקצאת הון מוגדרת רק בדירות להשקעה.

 מה תהיה הקצאת הון באחוזי מימון של 5%	 מימון ועד איזה אחוז מימון הקצאת ההון תהיה זהה?. 	7
א. 50% הקצאת הון ועד 60% מימון 
ב. 45% הקצאת הון ועד 45% מימון     

ג. 5%	 הקצאת הון ועד 5%	 מימון
ד. 60% הקצאת הון ועד 60% מימון  

 הקצאת הון באחוזי מימון של %		 - 0%	. 	7
א. 50%
ב. 60%   
ג. 45%
ד. 70%  

 הקצאת הון באחוזי מימון של %		 - 75%. 	7
א. 50%
ב. 0%	   
ג. 45%
ד. 70%  
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 הקצאת הון בהלוואת משכנתא לכל מטרה?. 	7
א. 50%
ב. 60%   
ג. 45%
ד. 75%   

 הקצאת הון בהלוואות לקבוצות רכישה? . 75
א. 00%	
ב. 60%   
ג. 45%
ד. 75%  

 הקצאת הון לתושבי חוץ?. 	7
א. 100%

ב. 75%   
ג. תושבי חוץ – הקצאת הון זהה לתושבי הארץ

ד. תושבי חוץ – אין הקצאת הון  

 מהו סכום הלוואת המשכנתא בו הקצאת ההון אינה נגזרת מאחוז המימון?. 77
א. אין דבר כזה, שאלה לא הגיונית

ב. 2.1 מיליון ₪    
ג. 5 מיליון ₪ 

ד. גובה הסכום זהה למדרגת חישוב מס הרכישה   

אדם שיש לו דירה בבעלות בשותפות, עד איזה אחוז בשותפות לא תחשב דירה במידה וירצה לרכוש . 78
 דירה נוספת? 

א. %		
ב. 25%   
ג. 45%
ד. 10%   

 זוג אשר זכה בפרוייקט מחיר למשתכן, מהם המסמכים הקשורים לפרויקט שיש לבקש מהלקוח?. 	7
 א. במחיר למשתכן - אישור השתתפות בהגרלה וגם אישור זכייה בהגרלה, אישור זה מגיע 

    ממשרד השיכון.
ב. אין צורך, הכל מגיע ישירות לבנק   

ג. ת.ז + ספח בלבד
ד. אישור השתתפות בהגרלה ותעודת זכאות  



17

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 אדם אשר רכש בעבר דירה למגורים ומכר, לאחר מה שנים יכול להוציא תעודת זכאות נוספת? . 80
א. 14 שנים

ב. 7 שנים   
ג. 3 שנים

ד. לא יכול  

 האם תושב חוץ יכול לקבל משכנתא? מה אחוז המימון אותו יכול לקבל? . 	8
א. לא, לבנק מתנגד ומאוד מקשה על תושבי חוץ.

ב. כן, עד 50% לכל היותר.   
ג. כן, כמו אזרח ישראלי, יחד עם זאת הבנק לא נוהג לתת מעל 50% מימון.

ד. לא.  

 לצורך קבלת משכנתא, מי נחשב תושב חוץ?. 	8
א. ישראלי אשר מתגורר בחו"ל  כדרך קבע, יהודי שחי בחו"ל והכנסותיו בחו"ל.

ב. כל אדם שאינו ישראלי   
ג. תושבי חוץ – ישראלי שיש להם עסקים בחו”ל

ד. יהודים, המתגוררים בארץ טסים לחו”ל לפחות פעמיים בשנה וישנם מקורות הכנסה כם בחו”ל.  

 מהו סכום המשכנתא שהבנק לא מחייב בביטוח מבנה או חיים? . 	8
א. מחייב בכל מקרה

ב. 000,		 ₪    
ג. 130,000 ₪ 

ד. ביטוח מבנה לא חובה לבצע, רק אם רוצים  

 מהו ביטוח מבנה למשכנתא? . 	8
א. ביטוח אותו עושה הרוכש למנוע נזילות בדירה והביטוח הינו משרת את הרוכש בלבד

ב. ביטוח מבנה שומר על ערך המבנה הכולל בבניין בו יותר מ 4 דירות   
ג. ביטוח מבנה זהו ביטוח המבטיח לבנק את שמירת ערך הנכס במקרה של נזקים למבנה. 

ד. ביטוח מבנה וביטוח חיים זה אותו ביטוח, ניתן לבחור איזה ביטוח לעשות  

אדם אשר מעוניין לרכוש נכס בפרויקט תמ”א 8	, אין בנק מלווה, מה עליו לבדוק טרם יגיש את הבקשה . 85
 לגורם המממן? 

א. אין מה לבדוק במיוחד, פשוט להגיש לכל הבנקים ללא קשר לסוג העסקה.
ב. יש לבדוק באילו בנקים הלקוח מנהל חשבון תקין ושם להגיש את הבקשה   

 ג. יש לבדוק מול הקבלן המבצע באיזה בנקים יש הנחיות בנוגע לפרויקט הספציפי.  
    בעסקאות תמ"א יש לבדוק תחילה מי הבנקים שמאשרים מימון לפרויקט הספציפי ובנוסף לבדוק 
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     הנחיות הבנק בכל המשתמע משחרור הכספים לקבלן.  בדרך כלל בעסקאות תמ"א ללא ליווי בנקאי, 
     הבנק מאוד נוקשה בשחרור הכספים וישחרר כספים לקראת סוף הפרויקט או לפחות סיום בניית 

    הנכס הנרכש.
ד. לא להכנס לעסקאות אלו, לא ניתן לקבל משכנתא ללא ליווי של בנק מלווה.  

 סמנו את התשובות הנכונות – תמ”א 8	 . 	8
 א. לעולם לא נחתום חוזה מול הקבלן ללא קבלת אישור עקרוני מהבנק או חברות ביטוח 

    רלוונטיות ספציפי ביחס לדירה אותה נרצה לרכוש.
ב. תנאי התשלום צריכים להיות בכפוף להגדרות הגוף המממן   

ג. תמ”א 38, עסקאות שלא ניתן לקבל משכנתא 
ד. לא חובה לבצע ביטוח חיים ומבנה בעסקאות אלו  

 באיזה מקרים ניתן לקבל פטור מביטוח חיים למשכנתא? . 87
א. לא ניתן לקבל פטור – תנאי חובה לקבלת משכנתא 

ב. במקרה שהפרמיה עולה על 1799 ₪    
 ג. ניתן לקבל פטור במקרה בו חברת הביטוח לא מוכנה לבטח את הלווה ובמקרים חריגים 

   שהפרמייה גבוהה מידי ובן הזוג השני יבוטח. 
ד. בכל מקרה ניתן לקבל פטור, שיקול דעת של הלווים.   

 תכנית חומש –מגזר אתיופי, מיזכאי להשתתף בהגרלה? . 88
א. כל עולי אתיופיה, בלבד שיהיו נשואים 

ב. חובה לפחות ילד אחד ושהזוג יהיה נשוי    
ג. כל אחד יכול לנסות את מזלו בהגרלה 

ד. הונפק עבורו אישור תקף זכאות לתכנית "הלוואות לדיור ליוצאי אתיופיה", ובתנאי שעד מועד    
    ההגרלה מצבו המשפחתי לא השתנה.

זכה בהגרלת תכנית חומש למגזר האתיופי, מהו טווח הזמן שיש לנצל לטובת מימוש הזכאות מבלי לבקש . 	8
 תוספת זמן חריגה. 
א. אין הגבלת זמן 
ב. עד 36 חודשים    

ג. חצי שנה 
ד. שנה וחצי  

 מיהו הגוף האחראי על תכנית חומש למגזר האתיופי וההגרלה  . 0	
א. משרד הפנים 

ב. משרד הבינוי והשיכון    
ג. רשויות המס 

ד. בנק ישראל  
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 מהו מכתב החרגה? . 		
א. מכתב שמאפשר ללקוח לפצל דירה לעד 2 יחידות לאחר קבלת טופס 4. 

ב. מכתב שנדרש הקבלן להנפיק לבנק המלווה לטובת אישור למשכנתא   
ג. מכתב המאשר חריגות בנייה בנכס ספציפי 

ד. מסמך שהקבלן מקבל מהבנק המלווה לטובת בעל הנכס ספציפי, שבו נאמר שלאחר תשלום מלא      
   התמורה ע"י הרוכש, יחידת הדיור של הרוכש משוחררת מהשעבוד הכללי של הפרויקט.

 טופס דיווח לרשויות המס, מהו ובאילו עסקאות נצטרך להציג לבנק? . 		
א. טופס מקוון המדווח לרשויות המס בעקבות כל עסקת רכישה, אך בעסקאות שאין בגינם תשלום מס 

אין צורך בדיווח. 
ב. לא רלוונטי בעסקאות נדלן דירה יחידה, רק להשקעה.    

 ג. כל עסקה שמתבצעת מחויבת בדיווח לרשויות המס לצורך בקרה על תשלומי המס בעקבות עסקאות 
   מבוצעות. יש להעביר לבנק טופס דיווח בכל עסקת רכישה. הדיווח נעשה ע”י עורך הדין באופן מקוון.   

ד. מסמך אשר מגדיר את סכום המס אותו נצטרך לשלם ואין צורך כלל בשיתוף הבנק המממן.  

 משכנתא חדשה - הגענו לטאבו לרשום הערת אזהרה, מה המסמך אותו נצטרך להביא איתנו?   . 		
א. שטרות משכנתא מהבנק המממן + אישור עירייה על העדר חובות + ת.ז

ב. שטרות משכנתא + ת.ז  בלבד   
ג. חוזה רכישה ות.ז 

ד. חוזה רכישה, שטרות, אישור תשלום הון עצמי חובה!  

 מהו שטר משכנתא?  . 		
א. סוג של אישור עקרוני לרשויות המס 

ב. אישור אותו נצטרך להנפיק למוכר לטובת סגירת עסקה   
 ג. מסמך משפטי לטובת השתתפות בהגרלת מחיר למשתכן והוצאת תעודת זכאות ממשרד הבינוי  

   והשיכון 
ד. מסמך משפטי שאיתו ניתן לרשום הערת אזהרה לטובת הבנק המלווה לצורך בטוחה.   

 “הסכמה לדרגה שנייה” – מה העסקה הנכונה . 5	
א. מחיר למשתכן 

ב. מחזור משכנתא     
ג. רכישה מקבלן 

ד. בנייה עצמית  

 מי מנפיק את מכתב ההסכמה לדרגה שנייה? . 		
א. בעסקת מחזור משכנתא, מבנק אחד לאחר, הבנק המלווה מנפיק מכתב הסכמה לבנק הנוכחי.

ב. בעסקת מחזור משכנתא, הבנק הנוכחי מנפיק לבנק המממן   
ג. ברכישה מקבלן, הקבלן מנפיק לבנק המממן 

ד. ברכישה יד שנייה, הבנק המלווה מנפיק למוכר  
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 מכתב כוונות – סמנו את התשובה הנכונה . 7	
 א. מסמך אותו מנפיק הבנק בו מתנהלת המשכנתא נכון להיום, ובמסמך זה יוצג הסכום שבערך יש  

     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.

ב. מסמך אותו מנפיק הקבלן לבנק 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.
 ג. מסמך אותו מנפיק הבנק המממן לבנק 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.
ד. 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 0	 יום ישלח הבנק טפסי הסרת שיעבוד מהנכס.

 כתב התחייבות לרישום משכנתא – סמנו את התשובה הנכונה . 8	
א. התחייבות הרוכש לרשום משכנתא עד שבועיים מיום חתימה על מסמכי הלוואת המשכנתא 

ב. התחייבות מצד הבנק לרשום משכנתא לטובת שיעבוד הנכס     
ג. התחייבות מצד הקבלן למסור את הנכס בזמן 

ד. התחייבות לבנק המלווה מצד הקבלן )החברה המשכנתא( או עו"ד מטעם מנהל מקרקעי ישראל    
    אשר אצלה נרשמים הזכויות בנכס. ההתחייבות היא לרשום הערת אזהרה, שעבוד מדרגה ראשונה 

    לטובת הבנק לאחר קבלת טופס 	.

 הסבת ערבות – סמנו את התשובה הנכונה. 		
א. במחזור משכנתא מבנק אחד לאחר 

ב. פעולה של העברת הערבות בין הרוכש לבנק המלווה ברכישה מקבלן   
ג. בנייה עצמית, פעולה בא אנו מסבים את הערבות שיש לנו על הקרקע 

ד. לא קיים בעסקאות משכנתא   

 מעבר לרישום משכנתא בטאבו או במנהל, היכן נצטרך לרשום את השעבוד לטובת הבנק? . 00	
א. משרד הפנים 

ב. מס הכנסה     
ג. רשם משכונות 

ד. בבנק עצמו   
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 תצהיר דירה יחידה / חלופית – סמנו את התשובות הנכונות. 	0	
א. נחתום ברכישה דירה חלופית, מימון גבוה מ 50%  

ב. נחתום ברכישה דירה יחידה, מימון גבוה מ 50%     
ג. נחתום ברכישה דירה להשקעה, מימון גבוה מ 60%% 
ד. בכל עסקה נצטרך להצהיר על דירה חלופית או יחידה  

 ייפוי כח נטוריוני למשכנתא – סמנו את התשובה הנכונה. 	0	
א. ייפוי כח הנותן אפשרות לעורך הדין של המוכרים לבצע פעולות במקומם 

ב. ייפוי כח לטובת רישום משכנתא ע”י אחד מהלווים בלבד     
ג. ייפוי כח לטובת הוצאת אישור עקרוני ע”י עו”ד 

ד. ייפוי כוח נוטריוני לבנק זהו מסמך המאפשר לבנק לבצע פעולות משפטיות בשמנו לטובת    
    שיעבוד הנכס במידת הצורך.

 רכישה מקבלן - שוברים. סמנו את התשובה הנכונה. 	0	
 א. שוברים אותם מנפיק בנק מלווה לטובת תשלומי המשכנתא.

 ב. שוברי המשכנתא נועדו על מנת שהתשלומים יועברו ישירות לבנק המלווה ולא לקבלן המבצע.  
ג. שטרות לטובת רישום משכנתא מזורז 

ד. כתבי התחייבות לביצוע ההלוואה ותשלומים בזמן.  

 	0	. ירון  מעוניין לרכוש נכס, הנכס רשום במנהל מקרקעי ישראל, מהם המסמכים אותם יצטרך להביא   
  לבנק ברמת הנכס הנרכש: 

א. אין מסמכים מיוחדים, כל העסקאות זהות מבחינת הבנק או הגוף המממן 
ב. אישור זכויות + נסח טאבו.    

ג. אישור זכויות מהמנהל + אישור מהחברה המשכנתא במידת הצורך 
ד. נסח טאבו, תלושי משכורת ות.ז   

 05	. סמנו את התשובה הנכונה - טאבו למנהל
 א. בטאבו הרישום נותן בעלות חוקית אך בעלי נכסים הרשומים בטאבו לא יכולים לבצע עסקאות 

     באופן חופשי יחסית למנהל. המנהל נותן לרוכשים פרטיים בעלות לטווח ארוך בהליך חכירה לתקופה 
     של עד 10 שנים.

 ב. בטאבו הרישום נותן בעלות חוקית ובעלי נכסים הרשומים בטאבו יכולים לבצע עסקאות באופן חופשי 
     יחסית למנהל. המנהל נותן לרוכשים פרטיים בעלות לטווח ארוך בהליך חכירה לתקופה של 50 שנים. 

 ג. בטאבו ובמנהל הרישום נותן בעלות חוקית בעלי נכסים הרשומים ויכולים לבצע עסקאות 
   באופן חופשי יחסית.  

ד. המנהל והטאבו נותנים לרוכשים פרטיים בעלות לטווח ארוך בהליך חכירה לתקופה של עד 150 שנים.  
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שאלות פתוחות
 שאלה מספר 	0	:

לפי הוראות בנק ישראל, לפחות שליש מגובה הלוואה נהיה חייבים לקחת בריבית קבועה. יש לתת הסבר 
מפורט, מה יהיה שיקול הדעת בבואנו לבחור בין קל”צ לקצ”מ. יש לתת דוגמא מספרית גם כן.

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?

עלינו לבחון את ההחזר החודשי הרצוי של הלקוח ובכך להתאים את תקופת ההלוואה במסלול הקל"צ.  נניח 
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.

דוגמא:
גובה הלוואה מינימאלי בקבועה: 800,000 ₪ / כושר החזר מקסימאלי של הלווה – 4,800 ₪ / מדד שנתי לחישוב 1.5%

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.

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
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 שאלה מספר 07	:
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 לשלב בהלוואה משתנה 
כל 5 / משתנה כל 7. 

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

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

    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. 
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 שאלה מספר 08	:
יש לפרט 10 עקרונות בניית תמהיל הלוואה משכנתא.

להלן עקרונות לבניית תמהיל משכנתא ללקוח לפי סדר הפעולות המומלץ:

 1. בניית סל אשראי – יש לבדוק את כל ההלוואות הקיימות ללקוח בבנקים השונים + חוץ בנקאי, חברות ביטוח, 
    כרטיסי אשראי בנקאי + חוץ בנקאי, חובות אחרים עלהם יש החזר חודשי )משפחה, חברים(ף מינוס ועוד. 

 2. חישוב תקציב אידיאלי לסל האשראי הכולל – יש לבחון את ההחזר החודשי הרצוי של הלקוח למשכנתא החדשה + 
    סל האשראי הקיים.

3. פריסה מחודשת של התחייבויות קיימות / סגירת חלק מההלוואות עם ההון העצמי הקיים במידה וישנה אפשרות. 
4. מצב הפוך לסעיף 3 - בחינת לקיחת הלוואה חדשה לטובת הפחתת אחוז המימון במשכנתא

 5. לבחון את גובה המשכנתא האידיאלי ואם יש אפשרות להפחית את המשכנתא או לחילופין להעלות את גובה 
    המשכנתא לטובת הורדת אחוז מינון או לחילופין הגדלת המימון לצורך הוספת "מסלול פיתוי" בהלוואה.

6. יש לבחון את ריביות השוק במסלולים השונים
7. לפחות שליש מההלוואה בריבית קבועה – יש לבחון את האטרקטיביות בין הקל"צ לקצ"מ

8. עד שליש מההלוואה בריבית משתנה שתדירות הריבית הינה מתחת ל 5 שנים.  
9. ריביות קבועות נעדיף לקחת לתקופות קצרות ככל שניתן ביחס לכושר ההחזר של הלקוח

 10. מסלול הפרים – 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.

 11. 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.  
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 שאלה מספר 	0	:
מה ההבדל בין לווה נוסף ללווה נוסף משלם? באיזה מקרים הבנק ידרוש כל אחד מהלווים?

"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 שוות 

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.   

ברוב מקורות המימון הבנקאיים לווה נוסף משלום או לא משלם חייב להיות מקרבה ראשונה – אמא/אבא/אח/אחות. 
בחוץ בנקאי, לא מחייבים קרבה ראשונה.
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 שאלה מספר 0		:
מחיר למשתכן, מהם יהיו לדעתך השיקולים להכנס או לא להכנס לעסקה, אותם היית מציג ללקוח במידה, 

במידה והלקוח הגיע טרם חתימה על חוזה רכישה.

ישנם 3 שיקולים עיקריים בעסקאות "מחיר למשתכן" אותם עלינו לבחון טרם חתימה על הסכם רכישה:

עלות חוזית אל מול שווי שוק – יש לבדוק את שווי השוק של הנכס אותו אנו מעוניינים לרכוש לעומת עלות החוזית. 
נניח והעלות החוזית הינה 900,000 ₪ ושווי שוק של הנכס 1,050,000 ₪ ההפרש באחוזים הינו 16.6% )1,050,000 ₪ / 

900,000 ₪ =  1.166666(. יחס זה הינו נמוך מאוד בעסקת מחיר למשתכן.    

במקרה שכזה, ניתן יהיה לקבל משכנתא מקסימאלית של 787,500 ₪, כלומר, 75% משווי שוק וזה לכל היותר, בנקים 
לא אוהבים לתת מעל 70% משווי שוק במחיר למשתכן. 

ואם נאמר שניתן לקבל משכנתא של 90% מימון והון עצמי של 100,000 ₪, אז הנה מקרה בו מצטרך להביא לפחות 
125,000 ₪ הון עצמי לעסקה וזאת כי היחס בין שווע שוק לעלות חוזית נמוך מאוד.  

חשוב מאוד לבדוק שיש לנו את ההון העצמי המינימאלי הנדרש לעסקה טרם חתימה על חוזה הרכישה!

אם על אותה עלות חוזית שווי שוק הייתה 1,150,000 ₪ היינו עומדים על יחס שונה לגמרי ) 27.7%(. ובמקרה זה 
100,000 ₪ הון עצמי יספיק לעסקה.

תקופת זמן עד קבלת טופס 	 )מפתח – כניסה לדירה( – יש הבדל עצום בין לקבל מפתח תוך שנתיים לבין קבלת 
מפתח בעוד 4 -  5 שנים. מה הסיבה? תשלומים של עשרות אלפי שקלים של הפרשי מדד תשומות הבנייה, ריביות 

ביניים עד קבלת המפתח. חוסר וודאות ברמת הריביות על המסלולים שטרם מומשו מהמסגרת.  

אפשרות להקדמת תשלומי המשכנתא – אפשרות להקדמת תשלומי המשכנתא מצד אחד תגדיל את ההחזר החודשי 
)גם אם נבצע דחיית תשלומים, גרייס( אך מצד שני לא נהיה חשופים לתשלומים נוספים של מדד תשומות בנייה, לא 

נהיה חשופים לעליית ריביות על המסלולים שתרם מומשו מהמסגרת של ההלוואה. 
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
יועצי משכנתאות אינם עורכי דין, בכל זאת, מה הסעיף אותו היינו ממליצים ללקוח להכניס בחוזה הרכישה 

על מנת להגן עליו מנקודת מבטו של הבנק ויועץ המשכנתאות? 

ברוב המקרים האישור העקרוני של הבנק, גם לאחר הצגת המסמכים הבסיסיים )הכנסות, עוש וכו'(, הינו אישור שלא 
מתייחס לצד המשפטי ברמת הנכס. הייתי ממליץ ללקוחותיי להוסיף את הסעיף הבא  לחוזה הרכישה: 

"אם ובמידה לא יהיה ניתן לקבל משכנתא בעקבות מצבו המשפטי או התכנוני של הנכס, העסקה מבוטלת".

מקרים רבים בהם רוכשים נכס עם בעיות משפטיות או תכנוניות בנכס כגון: חריגות בנייה, עיקולים, הגבלות וכו', הבנק 
מבחינתו יכול לבחור לא לתת משכנתא כלל על הנכס או להפחית את אחוז המימון.   
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
קרן השתלמות נזילה, באילו מקרים נחליט להשתמש ובאיזה מקרים נחליט לא להשתמש לטובת הלוואת 

המשכנתא. יש לתת הסבר מפורט.

קרן השתלמות נזילה יכולה להוות מקור להון עצמי, כלומר, נוכל לשחררה או לקבל הלוואה בתשלומי קרן וריבית או 
.)P- 0.5% תשלומי ריבית בלבד )ריבית אטרקטיבית ביותר סביב ה

מתי אחליט להשתמש בקרן ההשתלמות: 

• במקרה בו ההון העצמי הקיים לא מספיק לעסקה והלוואה משלימה תפגע ביחס ההחזר הרצוי.
• ניתן להשתמש בקרן ההשתלמות כמקור להלוות גישור אטרקטיבית לטווח ארוך )3 שנים עם אופציה לחידוש( כך 

אני נהנה מהון עצמי לעסקה והתשואה ביחס לריבית אותה אשלם תהיה חיובית.

מתי אחליט לא להשתמש בקרן ההשתלמות:

• לא אשתמש בקרן ההשתלמות בכל מצב בו המציאות לא מחייבת או תשפר את התועלת  ברמת התשואה על הקרן. 
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
לוחות סילוקין שפיצר או קרן שווה, מה יהיה שיקול הדעת בבחירת לוח סילוקין בהלוואת המשכנתא? במה 

אתם הייתם בוחרים? יש לתת הסבר מפורט:

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(

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(? 

נקצר את תקופת ההלוואה בשפיצר ל 18 שנים... סביר להניח שגם הריבית תופחת נניח ל 4%. 

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. 

תקופת הלוואה היא הגורם שהכי משפיע על מחיר הכסף. 

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

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
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
מהו סל אשראי ותקציב לסל אשראי? יש לתת דוגמא מפורטת.

6,950 ₪תשלום הלוואות + שכירות היום
האם אנחנו נמצאים נכון להיום ביתרה או בגירעון בתזרים?

1,500 ₪ - )אם יתרה נכניס נתון ב  + אם גירעון  נסמן -(.
5,450 ₪ החזר חודשי רצוי לסל האשראי

סל אשראי – סך כל ההלוואות / התחייבויות כספיות קיימות + המשכנתא העתידית או הלוואה עתידית אותה נצטרך 
לקחת. דוגמא:

153,000 + 750,000סה"כ
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

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.

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.

החזר חודשיסל אשראי
1,500 ₪ 75,000 ₪יתרת הלוואה בבנקים השונים

400 ₪ 22,000 ₪יתרת הלוואות חוץ בנקאי
25 ₪ 19,000 ₪מסגרות מנוצלות בכרטיסי אשראי בנקאיים

25 ₪ 15,000 ₪מסגרות מנוצלות בכרטיסי אשראי חוץ  בנקאיים
50 ₪ חודשי ממוצע12,000 ₪מינוס

אין החזר חודשי10,000 ₪חובות לבני משפחה / חברים
משכנתא – 750,000 ₪הלוואה נוספת / משכנתא חדשה שעלינו לקחת
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 5		:
יש לתת 5 סיבות למחזור משכנתא ולציין מה משותף לכולן.

סיבות למחזור משכנתא:

• ריביות שוק נמוכות מהריביות הקיימות
• אפשרות לקצר את תקופת הלוואת המשכנתא

• 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

מחזור משכנתא הינה פעולה שנבצע בכל זמן נתון שההלוואה הקיימת לא משרתת אותנו נאמנה ביחס לנתונים 
הפיננסים בזמן נתון.   

 בבואנו לבחון אפשרות למחזור משכנתא, עלינו לשאול את עצמנו: "אם היום הייתי צריך לקחת את המשכנתא, 
האם הייתי לוקח אותה כפי שהיא היום"?
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
מה ההבדל בין נסח טאבו לאישור זכויות וכיצד הבדל זה משפיע על הליך החיתום של הלקוח?

מנהל - מנהל מקרקעי ישראל אוחז בידיו את רוב קרקעות מדינת ישראל. נותן לרוכשים פרטיים בעלות לטווח ארוך 
 )50 שנים + 50 שנים( בהליך חכירה. כל עסקה תהיה כפופה לאישור המנהל כי הם הבעלים האמיתיים.

נכסים הרשומים במנהל יופיעו באישור הזכויות של המנהל ו/או של החברה המשכנתא )הקבלן(.

טאבו - גוף במשרד המשפטים, גוף זה אחראי על רישום הנכסים ובעלי הנכסים. הרישום נותן תוקף חוקי על בעלות 
הנכס. בעלי נכסים הרשומים בטאבו יכולים לבצע עסקאות באופן חופשי. נכסים הרשומים בטאבו יופיעו בנסח 

הטאבו. 

הליך החיתום בעסקאות טאבו פשוט בהרבה מהליך החיתום מול המנהל. הליך 

החיתום בעסקאות טאבו דורשות עבודה רק מול הטאבו ובדרך כלל מסתיימות עם הנפקת שטרות משכנתא מהבנק 
המממן. 

 הליך החיתום מול המנהל יכול להיות מורכב בהרבה כי ההליך יבוצע בדרך כלל גם מול החברה המשכנתא וגם 
 מול המנהל. במקרים רבים שהנכס נמצא בתהליך של רישום מהמנהל לטאבו, מצב זה יקשה וד יגרום לעסקה 

להיות בלתי ניתנת למימון.
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 7		:
קיבלנו תלושי משכורת מלקוח, מה עלינו לבדוק בתלוש המשכורת שמאוד עקרוני לבנק בבואו לאשר סופית 

את הלוואת המשכנתא.

חשוב מאוד לבדוק בתלוש המשכורת:

• התאמה מלאה בין ה "נטו לתשלום" בתלוש המשכורת והמשכורת שמופיעה בעובר ושב. 
 • וותק במקום העבודה – אם ובמידה יש וותר פחות משנה הבנק ידרוש לדעת מה עשו לפני ולהציג תלוש 

  ממקום העבודה הקודם.
 • "מספר עובד" – אם ובמידה מדובר בעובד מספר 1,2,3 הבנק ירצה אישור מהמעסיק ורואה החשבון 

  של החברה שללווה אין מניות בחברה ושהינו שכיר בלבד. 
 • "מצטברים" – הבנק יבדוק את ההכנסה המצטברת בשנה הנוכחים לעומת המשכורת נטו בתלושים אותם 

  נציג לבנק לוודא שאכן זו המשכורת הממוצעת בשנה האחרונה. 
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 8		:
מה תהיה האסטרטגיה שלך בבחירת בנק למשכנתאות בו נחליט להגיש את הבקשה לאישור עקרוני? 

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.

 • אחוזי מימון מתחת ל 45% - הבנקים הקטנים )איגוד, הבינלאומי, דיסקונט( נותנים "פייט" לבנקים הגדולים 
  )פועלים ולאומי(. אסטרטגית שווה לבדוק. 

 • דירות מחולקות / עסקאות מורכבות )רכישה מבני משפחה( – מזרחי טפחות ובנק ירושלים יודעים "לאכול" 
  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.
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
רכישת נכס ללא הון עצמי, למי זה מתאים ומהם העקרונות לרכישת נכס ללא הון עצמי?

 שאנו מדברים על רכישת נכס ללא הון עצמי, אנו מדברים על אדם שמעוניין לרכוש נכס כאשר אין בידו אף לא 
שקל אחד לטובת העסקה עצמה. 

רכישת נכס ללא הון עצמי מתאים לאלו שרמת ההכנסה שלהם )הן מבחינת הבנק והן מבחינת הלקוח עצמו( 
מאפשרת יכולת למנף עצמם דרך הלוואות משלימות 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 )75%( 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(. 
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 0		:
ייעוץ  משכנתאות – מהם השלבית במתן השירות משיחת הטלפון הראשונה ועד קבלת המשכנתא בפועל?

ייעוץ משכנתאות שלבים:

שלב 	 –  שיחה ראשונית עם הלקוח
בשיחה הראשונית עם הלקוח עלינו לוודא שהעסקה אותה רוצה הלקוח הפוטנציאלי לבצע אכן תואמת את נתוניו 
הפיננסים ואם לא שיש לנו לפחות פתרון יצירתי למימוש העסקה. המטרה בשיחה הראשונית – לתאם פגישה עם 

הלקוח, פגישת ייעוץ בתשלום או פגישת מכירה על מנת להפוך את הלקוח הפוטנציאלי ללקוח מן השורה. 

שלב 	 – פגישת ייעוץ / מכירה
לאחר שיחת הטלפון, אם הפגישה מוגדרת "ייעוץ בתשלום", כמובן שניתן את הייעוץ המוסכם וננסה לגרום ללקוח 

להמשיך איתנו בשאר התהליך בתשלום נוסף. במידה והגענו ללקוח לפגישה ללא התחייבות, הפגישה מבחינתו הינה 
פגישת מכירה. עלינו למכור את השירות, להחתים את הלקוח על הסכם התקשרות וכמובן, אמצעי תשלום. לאחר 

מכן, כבר בפגישה הראשונה, נמלא עם הלקוח את כתבי ההסמכה הרלוונטיים ופרופיל לקוח עם הנתונים הרלוונטיים. 

שלב 	 – שליחת מייל "וולקאם" ללקוח + ניירת 
דקה לאחר סגירת העסקה, נשלח ללקוח מייל עם כל המסמכים שעליו להעביר לנו לטובת העסקה. 

שלב 	 – בחינת סל האשראי ותקציב לסל האשראי הכולל 
עלינו לבדוק תחילה האם ישנם הלוואות קיימות ללא קשר למשכנתא, מה ההון העצמי הכולל ברשות הלקוח, נכסים 

נוספים האם יש או אין, גובה המשכנתא האידיאלית לעסקה, תקציב לסל האשראי. 

שלב 5 – הוצאת אישור עקרוני טלפוני / דיגיטלי ב 	 בנקים נבחרים
הוצאת אישור עקרוני דיגיטלי או טלפוני בבנקים ניתן לבצע גם ללא מסמכים ועל סמך הנתונים שהלקוח הציג ורשם 

ב"פרופיל לקוח".

שלב 	 – 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 הסבר על התמהיל
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
האישור הסופי יבוצע לאחר חתימה על חוזה הרכישה )במקרה של רכישה( ובניית תכנית ההלוואה. נרצה לקבל 

אישור על העסקה + ריביות על התמהיל הנבחר. 

שלב 	 – בחירת בנק ותאום חתימות
לאחר קבלת אישור סופי, נבחר את הבנק לטובת פתיחת תיק ונתאם ללקוח חתימות
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
רכישה מקבלן, במידה וישנה אפשרות להקדים את תשלומי המשכנתא, מה היו השיקולים האם כן או לא 

להקדים תשלומים?

השיקולים להקדמת תשלומי המשכנתא מלאים או חלקיים לקבלן:

• שמירה על ריביות שוק ולמזער את הסיכון שהריביות יעלו בעתיד
• מדד תשומות הבנייה, במידה ושילמנו לקבלן, על הסכום היחסי לא תהיה השפעה של מדד תשומות הבנייה.

• כל עוד הבנק לא שחרר לנו את כספי המשכנתא הוא לא מחויב להלוואה. כלומר, יכול להיות מצב בו נרכוש נכס, 
נקבל אישור ולא נמשוך את כספי המשכנתא או חלק מכספי המשכנתא. נחליט לקחת את המשכנתא בעוד שנה 

בכפוף להסכמות עם הקבלן. 
 במצב כזה, נגיע בעוד שנה לבנק, נצטרך להוציא אישור חדש כי האישור שבזמנו הוצאנו לא תקף. 

 אם ובמידה מצבנו הפיננסי שונה ולא לטובה, ומסיבה כזו או אחרת הבנק לא יאשר לנו את המשכנתא, 
אנו יכולים למצוא עצמנו מתמודדים עם סיטואציה שלא מאשרים לנו משכנתא. 

לכן גם אם ישנה אפשרות לדחות תשלומים, גם אם זה מאוד נוח, חשוב להכניס את הבנק לעסקה אפילו בסכום קטן 
כבר מהתחלה. 

השיקולים לא להקדים תשלומים לקבלן:

• לא התקבלו שוברים מהבנק המלווה והיתרי בנייה
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
מתי היינו בוחרים לקחת משכנתא חוץ בנקאי ולא בבנק? יש לפרט?

משכנתא חוץ בנקאית תהיה אטרקטיבית במצבים שהבנק לא מאשר לנו בקשה מסוימת בגלל הרגולציה הקיימת 
ואפילו לא מאשר משיקולים שלו עצמו. 

ישנם גופים חוץ בנקאיים רבים שיודעים לתת לנו הלוואות כנגד שיעבוד נכסים, הבכירים שבהם: כלל משכנתאות ו 
מימון ישיר.

בהלוואות משכנתא לכל מטרה בסכומים גבוהים של כמה מאות אלפי שקלים, בנקים יכולים להיות מקור שלא פשוט 
לעבוד איתו. כלל משכנתאות מאוד נוחים בירוקרטית ואפילו אטרקטיביים לא פחות מהבנקים בהלוואות משכנתא 

לכל מטרה.  

גופים חוץ בנקאיים אינם כפופים לרגולציה כמו הבנקים ולכן ניתן לקבל אחוזי מימון גבוהים יותר מאשר בבנקים 
בהלוואות לכל מטרה ורכישת נכס להשקעה. 

במצבים בהם יש צורך באחוזי מימון גבוהים ממש שהבנק מאפשר בכפוף לרגולציה – מינוף נכס קיים, משכנתא על 
דירה להשקעה, הבנק מאפשר משכנתא על 50% משווי הנכס הקיים ו50% מהנרכש. 

כלל משכנתאות
מינוף נכס קיים - עד 60% מימון

משכנתא לטובת דירה להשקעה – עד 60% מימון

מימון ישיר
מינוף נכס קיים - עד 65% מימון

משכנתא לטובת דירה להשקעה – עד 75% מימון
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
יש לציין 4 מקורות ללקיחת משכנתא חוץ בנקאי ומה היתרונות / החסרונות של כל אחד מהם ביחס לבנק.

כלל משכנתאות

חסרונות מול הבנקיתרונות מול הבנק

חברת ביטוח היא עדיין לא בנקמינוף נכס קיים עד 60%

משכנתא לדירה יחידה עד 75% מימוןמשכנתא לטובת רכישת דירה להשקעה – 60%

ריביות אטרקטיביות בעסקאות לדיורריביות לא פחות אטרקטיביות לכל מטרה

קל יותר לקבל אישור להלוואה לכל מטרה 

לא כפופים לרגולציה

מימון ישיר

חסרונות מול הבנקיתרונות מול הבנק

חברת ביטוח היא עדיין לא בנקמינוף נכס קיים עד 65%

משכנתא לדירה יחידה עד 75% מימוןמשכנתא לטובת רכישת דירה להשקעה – 75%

ריביות אטרקטיביות בעסקאות לדיורלא כפופים לרגולציה

ריביות גבוהות משמעותי מהבנקים גם לדיור וגם לכל מטרהקל יותר לקבל אישור להלוואה לכל מטרה 

ניתן לקבל עד 80% במסלול הפריים

מקורות המימון להלוואות משכנתא חוץ בנקאי - מימון ישיר וכלל משכנתאות
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
באילו מקרים נחליט לקחת משכנתא לכל מטרה ובאילו מקרים נעדיף להתנהל מול מחלקה פרטית/עסקית.

הלוואה משכנתא לכל מטרה ניקח במקרים הבאים:

• סכום ההלוואה הנדרש לא מאושר ללא בטחונות
• ההחזר החודשי גבוה ביחס להלוואה הנדרשת בגלל מגבלת תקופת ההלוואה בבנקים מסחריים

• אפשרות ללקיחת סכומים גבוהים לכל מטרה ולייצר החזר חודשי נח ביחס לגובה ההלוואה
• בכל מקרה והלוואה מסוג משכנתא לכל מטרה תתן לנו פתרון תזרימי לגירעון בו אנו נמצאים 

מתי נעדיף לא להשתמש בהלוואות משכנתא לכל מטרה ונעדיף מסחרי רגיל:

• אם ההלוואה לכל מטרה מעלה את מדרגת אחוז המימון, יש לבחון אלטרנטיבית במחלקה המסחרית של ההלוואה 
ואל לפחות חלק מההלוואה על מנת לא לעבור את מדרגת אחוז המימון של ה 45%.
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 5		:
מה המשמעות של דוח נתוני אשראי ומהם הפרטים אותו מציג? עם מי הדוח מטיב ועם מי פחות?

המערכת אוספת מידע פיננסי מהשנים עברועל 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.

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. 
הציון 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 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
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 שאלה מספר 			:
מה ההבדל בין אישור עקרוני לאישור סופי בהלוואת המשכנתא?

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.

אישור עקרוני לאחר הצגת מסמכים ולפני חתימה על חוזה רכישה
אישור זה נחשה כבר לאמין וניתן על סמך אישור זה ללכת ולחתום חוזה רכישה. הבנק מבחינתו בחן את 

הקריטריונים הרלוונטיים ברמת "טיב לקוח" ביחס להלוואה הנדרשת ושווי נכס. כלומר, הבנק בחן את יכולת הפירעון 
בכפוף 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: 

"במידה ולא יהיה ניתן לקבל את הלוואת המשכנתא מסיבה משפטית או תכנונית, לאחר בחינה של המחלקה 
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 כח מצויינת מול הבנק.
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 שאלה מספר 7		:
מהי שמאות מוקדמת? מתי נמליץ ללקוחותינו לבצע שמאות מוקדמת?

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. 
שמאות מקרקעין לבנקים  היא תחום אשר בעלי מקצוע העוסקים בו הם שמאים שעליהם לבדוק את הנכסים 

המבוקשים ולתת חוות דעת מקצועית בתאריך מסוים ברמת מצבו המשפטי 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. 

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.

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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 שאלה מספר 8		:
מהי גרירת משכנתא? מתי נחליט לגרור ומתי נעדיף שלא? 

אפשר לומר שגרירת משכנתא הינה פעולה הפוכה למחזור משכנתא, אם במחזור משכנתא הבטוחה נשארת 
וההלוואה משתנה, בגרירת משכנתא נרצה לשמור על המשכנתא הקיימת ולהעביר לבטוחה אחרת. 

במצב בו המשכנתא הקיימת אטרקטיבית ולא פוגעת לנו בתקציב החדש לסל האשראי הנוכחי, אין סיבה לא לבצע 
את הגרירה. כמובן שגרירת משכנתא מגבילה אותנו להישאר בבנק הנוכחי. 

גרירת משכנתא תהיה פחות אטרקטיבית עבורנו, גם במקרה בו המשכנתא הקיימת מעולה ברמת התנאים, במצבים 
הבאים:

• במצב בו אנו מעוניינים לבצע עסקה שמחייבת אותנו במשכנתא נוספת בנוסף לגרירה ובגלל ההחזר על המשכנתא 
הקיימת נהיה מחויבים לפרוס את החדשה לתקופה של 30 שנים. 

• גרירת משכנתא מחיבת אותנו להישאר בבנק הנוכחי, המידה ואנו זקוקים לתוספת, האם לבנק אינטרס לתת לנו 
תנאים באמת אטרקטיבים?

בסופו של דבר, עלינו לבדוק את הדבר הבא:  אם היינו צריכים לקחת חדשה, האם המשכנתא אותו אנו מעוניינים 
לגרור היתה חלק מתכנית ההלוואה החדשה הכוללת... 
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 שאלה מספר 			:
הקפאת משכנתא מהי? יש לציין יתרונות וחסרונות.

הקפאת משכנתא – מצב בו אנו מוכרים נכס ומעוניינים לשמר את המשכנתא הקיימת. הבנק ידרוש מאיתנו להפקיד 
ממכירת הנכס את גובה המשכנתא בתוספת של 10% מגובה ההלוואה על מנת לשמר את המשכנתא הקיימת.

חסרונות:
• משכיבים המון כסף בבנק שיכול להניב תשואה במקום אחר

יתרונות:
• שמירה על תנאי משכנתא טובים
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 שאלה מספר 0		:
בבואנו לבדוק פוטנציאל חיסכון בהלוואת משכנתא קיימת, מהם הנתונים אותם עלינו לקחת בחשבון הן 

ברמת המשכנתא הקיימת והן ברמת הלקוח עצמו?

בשביל לבדוק פוטנציאל חיסכון בהלוות המשכנתא, במידה ואנו יוצאים בהנחה שכושר ההחזר של הלקוח זהה. 

 אציין ואומר שהחיסכון בהלוואת המשכנתא מוגדר כפוטנציאל ולא חיסכון חלוט וודאי. כמה סיבות לכך:  
 אין אנו יודעים מה באמת יהיה המדד לאורך השנים בהלוואות הצמודות במידה ונחליט לשלב בהלוואה. 

 מה יהיה השינוי בריביות המשתנות לאורך השנים. אולי עמלת הפירעון גבוהה היון ובעוד X שנים ברצוננו לסלק 
את המשכנתא והריבית הממוצעת יכולה לעלות עד לרמה שעמלת הפירעון תקטן משמעותית ואף תעלם לחלוטין.

לאם עדיין ברצוננו לבדוק פוטנציאל חיסכון בהלוואות קיימות:

 תחילה נבדוק את עלות ההלוואה הכוללת נכון מיום זה ועד תום תקופת ההלוואה לכל אחד מהמסלולים הקיימים.

 נחשב את עלות ההלוואה נכון לנתוני ההלוואה היום. כלומר, במידה ולא יבצע מחזור מה תהיה עלות ההלוואה 
עד תום התקופה.

לאחר מכן, נבנה תכנית הלוואה לפי יתרה כוללת לסילוק )יתרה + עמלת פירעון במידה ויש(:

נניח שעלות ההלוואה הקיימת יצאה 228,000 ₪ 
נניח שעלות הלוואה במשכנתא החדשה יצאה 132,000 ₪

ההפרש: 96,000 ₪ 

עמלת פירעון הייתה 21,000 ₪

פוטנציאל חיסכון: 75,000 ₪. 

עלות כוללתהחזר חודשימדד שנתיריבית נוכחיתיתרת תקופהיתרת הלוואהמסלול

עלות כוללתהחזר חודשימדד שנתיריביתתקופהגובה הלוואהמסלול
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 שאלה מספר 			:
עמלת הפירעון גבוה במשכנתא, מתי נחליט למחזר את המשכנתא ומתי נחליט שלא?

 ככלל ככל שעמלת הפירעון גבוה יותר כך פוטנציאל החיסכון גבוה יותר. 
תמיד יהיה שווה לנו למחזר את הלוואה המשכנתא. 

 יחד עם זאת אם ובמידה ישנה לנו אפשרות לסלק את ההלוואה ולא במחזור משכנתא, מהון עצמי, 
 צריכים לבדוק את מגמות השוק ברמת הריבית. יכול מאוד להיות שאם הריבית במגמת עליה יהיה שווה ל

המתין מעט ובכך עמלת הפירעון יכולה לרדת משמעותית ועד להעלם בכלל.



48

שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 שאלה מספר 			:
מהם מקורות המימון אותם אתם מכירים בעסקאות משכנתא על נכסים מסחריים?    

מקורות מימון לנכסים מסחריים:

• מחלקות עסקיות בבנקים השונים
• מחלקת משכנתאות מזרחי טפחות

• מימון ישיר
• טריא

• בלנדר 
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בניית תיק משכנתא בבנקים השונים לטובת קבלת אישור עקרוני / סופי
 133. זוג בשנות ה-30 לחייהם, הבעל שכיר והאישה עצמאית, מעוניינים לרכוש את דירתם הראשונה  
     למגורים במחיר למשתכן, טרם נחתם חוזה אך זכו בהגרלה. כמו כן, יש להנפיק תעודת זכאות. 

    מה הניירת שעליהם להציג לבנק?

 134. זוג בשנות ה-30 לחייהם, הבעל עצמאי מזה 10 שנים והאישה שכירה, מעוניינים לקחת הלוואת 
     משכנתא לטובת רכישת נכס להשקעה, נחתם חוזה רכישה. בבעלותם נכס קיים עליו משכנתא קיימת. 

    מה הניירת שעליהם להציג לבנק?

תוספות לאחר חתימה על חוזה רכישהטרם חתימה על חוזה רכישה
צילום חוזה רכישה + כל הנספחים אישור השתתפות בהגרלה מחיר למשתכן

מפרט טכני + מתווה תשלומיםאישור זכייה, אישור זה מגיע ממשרד השיכון
צילום שובר הבנק המלווהפרופיל לקוח + כתבי הסמכה לבנקים הרלוונטיים

טופס דיווח לרשויות המסת.ז + ספח של כלל הלווים בהלוואה
אישור תשלום הון במעמד חתימה על חוזה. תלושי משכורת 3 חודשים של הגבר

שומת מס לשנת 2017 + 2018 של האישה
 אישור הכנסות רואה חשבון לשנת 2109 + 2020 

)2020 רק אם הגענו לחודש מאי(
עו"ש של כל  החשבונות הקיימים + ריכוז יתרות והלוואות 

לכל אחד מהחשבונות.
אישור יתרות לכל ההלוואות החוץ בנקאיות הקיימות 

לטובת תעודת זכאות יש להוסיף: אישור על שירות צבאי 
/ לאומי, צילומי ת.ז של כל האחים והאחיות של כל אחד 

מהלווים, תעודת נישואים, ת.ז + ספח לווים – מספר ילדים + 
גילאי ילדים. 

תוספות לאחר חתימה על חוזה רכישהטרם חתימה על חוזה רכישה
חוזה רכישהפרופיל לקוח + כתבי הסמכה לבנקים הרלוונטיים

טופס דיווח לרשויות המסת.ז + ספח של כלל הלווים בהלוואה
אישור תשלום הון עצמי ששולם עד כהתלושי משכורת 3 חודשים של האישה

שומת מס לשנת 2017 + 2018 של הגבר
 אישור הכנסות רואה חשבון לשנת 2109 + 2020 

)2020 רק אם הגענו לחודש מאי( של הגבר
 עו"ש של כל  החשבונות הקיימים + ריכוז יתרות והלוואות 

לכל אחד מהחשבונות.
אישור יתרות לכל ההלוואות החוץ בנקאיות הקיימות

נסח טאבו של הנכס קיים
דוח יתרות משכנתא קיימת

התנהלות משכנתא קיימת שנתיים אחורה 
הסכם שכירות על הנכס הקיים במידה ויש 
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 135. זוג בשנות ה 30 לחייהם, מעוניינים למחזר הלוואת משכנתא קיימת. בני הזוג שכירים. בנוסף, מעוניינים 
     לרכוש נכס נוסף להשקעה ולטובת העניין הבנק ביקש שאחד ההורים, שכיר, יהיה לווה איתם בהלוואה. 

     הסיבה ללווה הנוסף היא שמרבית הכנסותיו של הגבר הינם מקצבת נכות לצמיתות אותה מקבל מביטוח 
     לאומי. מה הניירת שעל הזוג להכין לבנק לטובת קבלת האישורים גם למחזור המשכנתא הקיימת וגם 

    משכנתא חדשה.

 136. זוג בשנות ה 25 לחייהם מעוניינים לרכוש נכס בפרויקט מחיר למשתכן, בני הזוג שכירים. 
     לגבר הכנסות גם כעצמאי. האישה נמצאת בחופשת לידה ותחזור למקום עבודתה הקודם לאחר 

    חופשת הלידה. הגבר ציין כי לו וותק במקום עבודתו כשכיר מזה 8 חודשים אך יש רצף תעסוקתי כשכיר.   

תוספות לאחר חתימה על חוזה רכישהטרם חתימה על חוזה רכישה
חוזה רכישהפרופיל לקוח + כתבי הסמכה לבנקים הרלוונטיים

טופס דיווח לרשויות המסת.ז + ספח של כלל הלווים בהלוואה כולל הלווה הנוסף
אישור תשלום הון עצמי ששולם עד כהתלושי משכורת 3 חודשים של האישה והגבר והלווה הנוסף

אישורי הכנסות קצבת ביטוח לאומי + אישור הכנסה לצמיתות
 עו"ש של כל  החשבונות הקיימים + ריכוז יתרות והלוואות 

לכל אחד מהחשבונות.
אישור יתרות לכל ההלוואות החוץ בנקאיות הקיימות

נסח טאבו של הנכס קיים
דוח יתרות משכנתא קיימת

התנהלות משכנתא קיימת שנתיים אחורה 
הסכם שכירות על הנכס הקיים במידה ויש 

תוספות לאחר חתימה על חוזה רכישהטרם חתימה על חוזה רכישה
צילום חוזה רכישה + כל הנספחיםאישור השתתפות בהגרלה מחיר למשתכן

מפרט טכני + מתווה תשלומיםאישור זכייה, אישור זה מגיע ממשרד השיכון
צילום שובר הבנק המלווהפרופיל לקוח + כתבי הסמכה לבנקים הרלוונטיים

טופס דיווח לרשויות המסת.ז + ספח של כלל הלווים בהלוואה
אישור תשלום הון במעמד חתימה על חוזה.תלושי משכורת 3 חודשים של הגבר + אישה

שומת מס לשנת 2017 + 2018 של הגבר
 אישור הכנסות רואה חשבון לשנת 2109 + 2020 

)2020 רק אם הגענו לחודש מאי( של הגבר
 עו"ש של כל  החשבונות הקיימים + ריכוז יתרות והלוואות 

לכל אחד מהחשבונות.
אישור יתרות לכל ההלוואות החוץ בנקאיות הקיימות

 תלוש משכורת ממקום העבודה הקודם של הגבר 
לוודא רצף תעסוקתי

אישור דמי לידה + אישור מעסיק חזרה לעבודה
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 137. זוג מעוניין לרכוש קרקע ולבנות עצמאי. הגבר בעל חברה והכנסותיו ממשכורות ודיבידנד כל שנה. 
     האישה עצמאית ושכירה. לזוג שני נכסים בבעלות נכס אחד עם משכנתא קיימת ונכס אחר ללא 

    משכנתא. מקבלים שכירות על אחד מהנכסים הקיימים. 

 138. זוג בשנות ה 40 לחייהם, מעוניינים לבצע מחזור משכנתא ולקיחת משכנתא לכל מטרה לטובת 
    סגירת הלוואות קיימות ושיפוץ הנכס. בני הזוג שכירים.     

תוספות לאחר חתימה על חוזה רכישהטרם חתימה על חוזה רכישה
נסח טאבו קרקעפרופיל לקוח + כתבי הסמכה לבנקים הרלוונטיים

היתרי בנייהת.ז + ספח של כלל הלווים בהלוואה
 עו"ש של כל  החשבונות הקיימים + ריכוז יתרות והלוואות 

לכל אחד מהחשבונות.
טופס דיווח לרשויות המס

אישור יתרות לכל ההלוואות החוץ בנקאיות הקיימות
הכנסות גבר – טופס  106 לשנת 2019 + 2018, תלושי משכורת 

3 חודשים אחרונים, אישור רואה חשבון על קבלת דיבידנד ב 
3 שנים האחרונות + אישור רואה חשבון לצפי משיכת דיבידנד 

בשנים הקרובות, שומת מס אישית לשנים 2018 + +2017 אישור 
 הכנסות מרואה חשבון לשנת המס

2019 ו-2020 במידה ועברנו את חודש אפריל. 
הכנסות אישה - שומת מס אישית לשנים 2018 + +2017 אישור 
הכנסות מרואה חשבון לשנת המס 2019 ו-2020 במידה ועברנו 

את חודש אפריל. + 3 תלושי משכורת אחרונים. 
נסחי טאבו של כל הנכסים הקיימים

דוח יתרות משכנתא קיימת
התנהלות משכנתא קיימת שנתיים אחורה

הסכם שכירות על הנכס הקיים במידה
טופס מפרט את עלויות בנייה עצמית

פרופיל לקוח + כתבי הסמכה לבנקים הרלוונטיים

ת.ז + ספח של כלל הלווים בהלוואה כולל הלווה הנוסף

תלושי משכורת 3 חודשים של האישה והגבר והלווה הנוסף

עו"ש של כל  החשבונות הקיימים + ריכוז יתרות והלוואות לכל אחד מהחשבונות.

אישור יתרות לכל ההלוואות החוץ בנקאיות הקיימות

מכתב התחייבות לסגירת ההלוואות הקיימות

הצעת מחיר לשיפוץ הנכס

נסח טאבו של הנכס קיים 

דוח יתרות משכנתא קיימת

התנהלות משכנתא קיימת שנתיים אחורה
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 139. זוג בשנות ה-70 בחייהם מעוניין לבדוק אפשרות ללקיחת משכנתא הפוכה בכלל משכנתאות. 
    מהם המסמכים אותם יצטרכו הזוג להציג? 

 140. זוג בשנות ה-35 לחייהם, הבעל עצמאי מזה 5 שנים והאישה שכירה ועצמאית, מעוניינים לקחת 
     הלוואת משכנתא לטובת רכישת נכס ראשון למגורים. נחתם חוזה רכישה. הזוג נקלע לקשיים 

     לקבלת אישור מהסיבה שאין התאמה בין תלוש המשכורת של הגבר להפקדה בחשבון. 
     בנוסף, הגבר רשום כעובד מספר 2 בתלוש המשכורת. מה הניירת שעליהם להציג לבנק לטובת 

    קבלת האישור וכיצד הייתם פותרים ללקוחות את הבעיה בבנקים?

ת.ז + ספח פתוח

תדפיסי חשבון בנק

נסח טאבו של הנכס קיים 

תוספות לאחר חתימה על חוזה רכישהטרם חתימה על חוזה רכישה
צילום חוזה רכישה + כל הנספחיםפרופיל לקוח + כתבי הסמכה לבנקים הרלוונטיים

מפרט טכני + מתווה תשלומיםת.ז + ספח של כלל הלווים בהלוואה
צילום שובר הבנק המלווהתלושי משכורת 3 חודשים של הגבר

טופס דיווח לרשויות המסשומת מס לשנת 2017 + 2018 של הגבר והאשה
 אישור הכנסות רואה חשבון לשנת 2109 + 2020 

)2020 רק אם הגענו לחודש מאי( של הגבר והאשה
אישור תשלום הון במעמד חתימה על חוזה.

 עו"ש של כל  החשבונות הקיימים + ריכוז יתרות והלוואות 
לכל אחד מהחשבונות.

אישור יתרות לכל ההלוואות החוץ בנקאיות הקיימות
 מסמכים שיכולים לעזור לקבלת אישור:

אישור מעסיק + אישור רואה חשבון שהגבר אינו בעל מניות 
בחברה ושעובד כשכיר בלבד. 

בנוסף, יש לקבל אישור הסבר מהמעסיק ורואה חשבון על 
אופי קבלת המשכורת והסיבה שאין התאמה בין התלוש 

להפקדה בחשבון.
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141. תושב חוץ אשר מעוניין לרכוש נכס בארץ, מהם מסמכי הבסיס שהבנק ידרוש?

 142. תכנית חומש למגזר האתיופי, מהם המסמכים הרלוונטיים אותם יצטרכו הלווים להציג לטובת 
    השתתפות בהגרלה:  

דרכון בתוקף + רישיון נהיגה

ת.ז + ספח ישראלי במידה וקיים

6 תלושי משכורת אחרונים

עו"ש 3-6 חודשים אחרוה של כל החשבונות הקיימים + ריכוז יתרות ופרוט הלוואות לכל שנת מס.

טופס 1040 – ריכוז הכנסות לשנת מס רצויה

קרדיט סקור - Credit Score – דירוג אשראי

קרדיט ריפורט - Credit Report דוח המפרט את היסטורית האשראי של

קרדיט סקור + קרדיט רפורט דומה מאוד לדוח מאדר נתוני האשראי וחיווי אשראי שלנו. 

ברוב המקרים הבנק דורש שיהיה בארץ "איש קשר" מדרגה ראשונה שיהיה מוסמך בשם תושב החוץ 
לחתום על המסמכים הרלוונטיים גם בעתיד במידת הצורך.

 • תעודת זהות + ספח פתוח של בני הזוג. במקרה ששני בני הזוג ילידי הארץ 
  יש להביא צילום תעודת זהות של אחד ההורים יוצאי אתיופיה.

• זוגות נשואים צריכים להמציא תעודת נישואין.

• גרושים - תעודת גירושין, הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין.

• אלמנים - תעודת פטירה של בן/ת הזוג.

 • חד הוריות -  צריכות להמציא: תעודת גירושין; הסכם גירושין שקיבל תוקף של 
  פסק דין בסמוך ולפני הגירושין. בנוסף, תצהיר על מגורים ללא ידוע בציבור.  

 • זוג ידועים בציבור צריכים למלא  טופס הצהרה של זוג בדבר היותם ידועים בציבור 
   ולחתום עליו בפני עורך דין. הטפסים הבאים מבטלים את הצורך בהצהרה מול עורך הדין 
   – תעודת זוגיות, מטעם ארגון משפחה חדשה, תעודת חיים משותפים מטעם מטעם מרכז 

  הטקסים הויה. 
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הליך חיתום בבנק
 143. מה כולל הליך החיתום בבנקים השונים בעסקת משכנתא חדשה רכישה יד שנייה?  

    יש לתת הסבר קצר על הליך החיתום. 

 144. מה כולל הליך החיתום בבנקים השונים – מחזור משכנתא בבנק הקיים? 
    יש לתת הסבר קצר על הליך החיתום.

טופס הו"ק לתשלומי המשכנתאביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה

חתימה על טפסי ההלוואה – תנאי ההלוואה. שמאות

נטוריון

רשם משכונות + הוצאת דוחות עיון

הוצאת העדר חובות מהעירייה – אישור עירייה

שטרות משכנתא

הצגת אישור תשלום הון עצמי

 הליך החיתום בעסקאות רכישת נכס מיד שנייה כולל את רשימת המשימות המפורטת. 
 ניתן ומומלץ להוציא את אישור העירייה ולבצע שמאות טרם הגענו לחתימות בבנק. 

ניתן לקבל את ההפניה לשמאי מיד לאחר האישור העקרוני.  

ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה

שמאות

חתימה על טפסי ההלוואה – תנאי ההלוואה.

 מחזור משכנתא פנימי הינו התהליך הפשוט ביותר שיכול להיות מבחינת הליך החיתום בבנקים 
 מבין כל העסקאות הקיימות. מחזור פנימי יכול להסתיים בחתימה בודדת בבנק ולהגיע עד 

ביטוחי חיים חדשים ועשיית שמאות לפי דרישת הבנק.
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 145. מה כולל הליך החיתום בבנקים השונים – מחזור משכנתא מעבר לבנק אחר? 
    יש לתת הסבר קצר על הליך החיתום.

 146. מה כולל הליך החיתום בבנקים השונים – רכישה מקבלן? יש לתת הסבר קצר על הליך החיתום.

טופס הו"ק לתשלומי המשכנתאשמאות

חתימה על טפסי ההלוואה – תנאי ההלוואה. ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה

העדר חובות לעירייה – אישור עירייה

נטוריון

רשם משכונות + הוצאת דוחות עיון

יש להוציא מכתב כוונות מהבנק הנוכחי + להחתימו 
על הסכמה לרישום משכנתא מדרגה שנייה

שטרות משכנתא

 הבנק המממן רוצה לרשום משכנתא מדרגה שנייה עם התחייבות להסרת השעבוד של הבנק 
לאחר העברת כספי המשכנתא לפי מכתב הכוונות. לשם כך, נדרש להגיע לטאבו עם אישור עירייה 

על העדר חובות, שטרות משכנתא והסכמה לרישום משכנתא מדרגה שנייה.   

שמאות מקרקעין – רק במקרה ואין בנק מלווה ביטוח חיים למשכנתא
אלה מוסד פיננסי אחר ואת המשכנתא ניקח 

מהבנק. הבנק יכול לבקשתו לדרוש שמאות

טופס הו"ק לתשלומי המשכנתאביטוח מבנה – לאחר קבלת טופס 4 )מפתח(

חתימה על טפסי ההלוואה – תנאי ההלוואה. רשם משכונות + הוצאת דוחות עיון

כתב התחייבות לרישום משכנתא

בקשה להסבת ערבות

הצגת אישור תשלום הון עצמי

הבנק יכול לדרוש לקבל מכתב החרגה

 הליך החיתום ברכישה מקבלן יחסית פשוט. 
מלבד נטוריון, ביטוח, את שאר הפעולות יבצע הקבלן או הבנק עצמו. 
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שמואלביץ
אסטרטג מומחה למשכנתאות וגיוס הון

מוטי

 147. מה כולל הליך החיתום בבנקים השונים – מחיר למשתכן? יש לתת הסבר קצר על הליך החיתום.

 148. מה כולל הליך החיתום בבנקים השונים – מחזור משכנתא לבנק אחר + תוספת לכל מטרה? 
     יש לתת הסבר קצר על הליך החיתום.

שמאות מקרקעין – רק במקרה ואין בנק מלווה ביטוח חיים למשכנתא
אלה מוסד פיננסי אחר ואת המשכנתא ניקח 

מהבנק. הבנק יכול לבקשתו לדרוש שמאות

טופס הו"ק לתשלומי המשכנתאביטוח מבנה – לאחר קבלת טופס 4 )מפתח(

חתימה על טפסי ההלוואה – תנאי ההלוואה. רשם משכונות + הוצאת דוחות עיון

כתב התחייבות לרישום משכנתא

בקשה להסבת ערבות

הצגת אישור תשלום הון עצמי

הבנק יכול לדרוש לקבל מכתב החרגה

הליך החיתום במחיר למשתכן זהה כמעט לחלוטין להליך החיתום ברכישה מקבלן.

טופס הו"ק לתשלומי המשכנתאשמאות

חתימה על טפסי ההלוואה – תנאי ההלוואה.ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה

העדר חובות לעירייה – אישור עירייה

נטוריון

רשם משכונות + הוצאת דוחות עיון

יש להוציא מכתב כוונות מהבנק הנוכחי + להחתימו 
על הסכמה לרישום משכנתא מדרגה שנייה 

שטרות משכנתא

הליך החיתום המשלב מחזור משכנתא מבנק אחר  + תוספת, זהה לחלוטין למחזור משכנתא בלבד. 
 ההבדל היחיד הוא שנחתום על תנאי משכנתא למחזור ולתוספת. 

 בנוסף, המשכנתא אותו אנו מעוניינים לקבל לכל מטרה תינתן רק לאחר ביצוע מחזור המשכנתא 
 ויש מצבים בהם הבנק לא ישחרר את כספי כל מטרה לפני שהבנק הנוכחי הסיר את השעבוד 

על הנכס והלקוח הציג נסח טאבו ללא הבנק ממנו מחזרנו את המשכנתא.


