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 0011:  מבחן מספר

  הכנה למבחני התאחדות יועצי המשכנתא
  

  :שאלות אמריקאיות –חלק א 
  

  נקודות לכל שאלה 5 –שאלות  10
  

דירתם , משפחת משכנתא מכרו את דירתם הנוכחים לפני חודשיים וכעת מעוניינת לרכוש דירת מגורים .1
המשפחה הזמינה שמאי מרשימת . ₪' מ 1.57המחיר שנסגר בין המשפחה לבין המוכר , היחידה

מהו סכום . 'מ 1.59שווי נכס לבטוחה עמד על . השמאים של הבנק לטובת ביצוע שמאות מוקדמת
  ?המשכנתא המקסימאלי שהמשפחה יכולה לקבל

  
 1,192,500. א
  785,000. ב
  795,000. ג
  1,177,500.  ד
 

זוג לווים משתכרים יחד : מהם ההכנסות אותם הבנק ייקח לטובת חישוב יחס החזר במקרה הבא .2
הכנסות הלווה . לטובת קבלת אישור להלוואה הרצויה נדרשו להביא לווה נוסף. נטו 14,500ברמה של 
מה תהיה ההכנסה הכוללת עבור הבנק לטובת . ₪ 4,200ולו החזרי הלוואות כולל ₪  17,800הנוסף נטו 

  .   חישוב יחס החזר
 
 ₪  32,300. א
 ה של לווה נוסףלא ניתן להתייחס להכנס. ב
 ₪  21,300. ג
    ₪  19,200. ד
  

עד איזה אחוז בשותפות לא תחשב דירה במידה וירצה לרכוש דירה , אדם שיש לו דירה בבעלות בשותפות .3
  ? נוספת

 
 33%. א
 25%. ב
 45%. ג
  10%. ד
  

חתימה על כיצד הייתם ממליצים לו לפעול טרם , ויותר 70%אדם אשר לוקח הלוואת משכנתא במימון גבוה של  .4
  ?חוזה רכישה

 
 אין צורך בביצוע פעולות מיוחדות מלבד הוצאת אישור עקרוני לעסקה. א
 נבדוק מה ריביות השוק הזולות ביותר שניתן לקבל. ב
 לבדוק מה התקופה המקסימאלית שניתן לקבל את המשכנתא. ג
ן השמאי מעריך את הנכס להוציא אישור עקרוני לעסקה ובנוסף לבצע שמאות מוקדמת על מנת לוודא שאכ. ד

  .כך שלא יהיו פערי השלמת הון עצמי שלא קיימים, ברמה מתאימה
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. 2.5%שנים הריבית ירדה ל  5לאחר . 4%שנים בריבית  17ל ₪  450,000ס "אדם לקח הלוואת משכנתא ע .5
  ? כיצד זה השפיע על ההחזר החודשי

 
 שקלים פחות בהחזר החודשי 150. א
 כי התקופה התקצרהלא היה שינוי . ב
  שקלים יותר בהחזר החודשי 247  ג
                                                                       שקלים פחות בהחזר החודשי 247.ד
  

  "עוגן"ה –מהו מרווח מריבית הבסיס  .6
 
 שליליתבתנאי שהריבית הבסיס לא תהיה , אחוז מסוים של תוספת או הפחתה מריבית העוגן. א
 מפחות בכל מצב מריבית העוגן 0.5%. ב
 תוספת בכל מצב מריבית העוגן 1.5%. ג
  בית הבסיס הנקבע בין היתר מטיב לקוח ואחוז המימוןאחוז מסוים של תוספת או הפחתה מרי. ד
  

  "קרן שווה"כיצד נחשב את ההחזר הקבוע על חשבון הקרן בלוח סילוקין  .7
 
 החודשית נכפיל את גובה ההלוואה בריבית. א
 נחלק את גובה ההלוואה בריבית השנתית. ב
 נחלק את גובה ההלוואה בתקופת ההלוואה בשנים. ג
  נחלק את גובה ההלוואה בתקופת ההלוואה בחודשים. ד
  

  ?הקצאת הון לתושבי חוץ .8
 
 100%. א
 75%. ב
 הקצאת הון זהה לתושבי הארץ –תושבי חוץ . ג
  אין הקצאת הון –תושבי חוץ . ד
  

  ?מה המסמך אותו נצטרך להביא איתנו, לטאבו לרשום הערת אזהרההגענו  .9
 
 ז.ת+ אישור עירייה על העדר חובות + שטרות משכנתא מהבנק המממן . א
 ז .ת+ שטרות משכנתא . ב
 ז.חוזה רכישה ות. ג
  !אישור תשלום הון עצמי חובה, שטרות, חוזה רכישה. ד
  

  קה הנכונהסמה הע –" הסכמה לדרגה שנייה" .10
 
 חיר למשתכןמ. א
 מחזור משכנתא. ב
 רכישה מקבלן. ג
  בנייה עצמית. ד
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  שאלות פתוחות – בחלק 

  
  נקודות לכל שאלה 10 –שאלות  2

  11שאלה מספר 

 ?ומי מוגדר לווה נוסף? באיזה מקרים הבנק ידרוש כל אחד מהלווים? מה ההבדל בין לווה נוסף ללווה נוסף משלם

  21שאלה מספר 

, מעוניינים לרכוש את דירתם הראשונה למגורים במחיר למשתכן, הבעל שכיר והאישה עצמאית, לחייהם 30זוג בשנותה 
דרוש מהלקוח על מנת לקדם מה הניירת שעליהם ל. אותיש להנפיק תעודת זכ, כמו כן. טרם נחתם חוזה אך זכו בהגרלה

  ?את נושא המשכנתא

  תרגילי פרקטיקה– גחלק 
  
  להנקודות לכל שא  30 –שאלות  1
  

  31שאלה מספר 

עתידים לחתום . לחייהם 50בני הזוג בשנות ה . ₪ 1,250,000משפחת משכנתא מעוניינת לרכוש דירה להשקעה בשווי של 
 –עלויות נלוות לעסקה , לאחר בחינה מקיפה. ₪ 590,000ברשותם הון עצמי כולל בסך כולל . 10/07/21חוזה בתאריך 

 –נשאר בדירה כחלק מההסכם והשכירות העתידית שתתקבל על הנכס , הדייר ששוכר את הדירה היום. ₪ 110,000
3,450 ₪ .  

חודשים  3וותק של , והאישה שכירה. נטו בחודש₪  6,400ובממוצע שנתי הכנסותיו עומדים על , הבעל עצמאי, בנוסף
  . חודשנטו ב 19,800ס "הכנסות כוללות לזוג ע. במקום עבודתה

מבדיקה של דוח . ₪ 4,150החזר חודשי , ₪ 620,000ועליו משכנתא של  1,750,000לזוג נכס מגורים בבעלות בשווי של 
  .₪ 16,000נראה שיש עמלת פירעון מוקדם של , יתרות משכנתא

  .נתוני אשראי תקינים לאורך השנים. אין הלוואות מעבר למשכנתא, כלומר, סל האשראי של הזוג נקי

יש לנתח את העסקה , חה הגיע ליועץ על מנת לקבל הדרכה וליווי לביצוע העסקה על הצד הטוב ביותרהמשפ .1
" אדומות"מהם הנקודות ה. יש לציין את סדר פעולות לעסקה? וכיצד הייתם מנהלים את מתן השירות ללקוח

  ?בעסקה זו וכיצד הייתם מתייחסים אליהן

  


