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מדריך משכנתאות

משכנתא
ועדת מי אשר  ארוך  וח  לטו ואה  הלו נה  הי משכנתא 
. עצמו הנכס  ד  בשעבו  ( ן נדל" לרוב  ) נכס  לרכישת 
ביחס מועדפים  בתנאים  ואה  הלו נה  הי המשכנתא 
של רב  למספר  נפרסת  שהיא  בכך  לות  י רג אות  ו להלו
בית רי ברמות  ניתנת  ו שנים,    30 עד  של  לתקופה  שנים, 
אות ו הלו על  המבוקשת  בית  מהרי משמעותית  כות  נמו

מהבנק.  לות  י רג

והארוכה הגבוהה  הכספית  בות  י ההתחי נה  הי משכנתא 
לשנים משפיעה  המשכנתא   . ו י בחי אדם  שלוקח  ותר  בי
מההכנסה החל  ים,  ו הלו של  ים  החי רמת  על  רבות 
של ן  סכו לחי ועד  הבית  משק  בהוצאות  המשך  יה,  ו הפנ

 . המשפחתי התא 

עזר להי י  רצו משכנתא,  בלקיחת  גם  זה,  חו בחתימת  כמו 
לים, מעו משכנתאות  י  עצ ו י יש  לבנקים  מטעמך.   ועץ  בי
עץ ו י ד  בעו  , תו ו חי ו לרו ו לבנק  בים  י מחו הם  אך 

 ! לך! רק  ב  י מחו פרטי  משכנתאות 

בנקים נם  הי למשכנתאות  שהבנקים  ן  להבי חשוב 
שנדרשת עסקית  חברה  כל  כמו  פועלים  אשר  ים  מסחרי
פשוטות, לים  במי וחים!  הרו את  למקסם  בעליה  י  ד י על 
כל כמו   ! תן י הנ ככל  יח  ו להרו היא  הבנק  של  המטרה 
לכן ו הלקוחות  על  מתחרים  הבנקים  גם  עסקית  חברה 
וקא דו לאו  היא  מהבנק  ו  שתקבל נית  הראשו ההצעה 

לקבל. ו  כל שתו טובה  י  הכ ההצעה 
 

מבנה את  בקפידה  ן  לתכנ יש  המשכנתא  לקיחת  טרם 
כל של  ות  הכלכלי לות  כו הי ו הצרכים  פי  על  ואה  ההלו
וכל מאחר  ד,  מאו חשוב  המוקדם  ן  ו התכנ בנפרד.  משפחה 
של כלכלית  משמעות  בעלת  ות  להי כולה  י החלטה 
תקופת לאורך  שקלים  אלפי  מאות  ו  ל אפי ו עשרות 

המשכנתא.

ההלוואה משך 
סכום החזר  את  פורסים  ו  אנ בהן  שנים  למספר  יחס  מתי
ותר, י ארוך  ואה  ההלו שמשך  שככל  בן  כמו המשכנתא. 
ההחזר ובה  ג שנים,  ותר  לי נפרס  ואה  ההלו החזר  כלומר 
ותר, י קצר  ואה  ההלו שמשך  ככל  ו ותר.  י נמוך  היה  י  , דשי החו
ההחזר ובה  ג שנים,  לפחות  נפרס  ואה  ההלו החזר  כלומר 

ותר. י גבוה  היה  י  , דשי החו
 

שמשך שככל  ן  להבי ד  מאו חשוב  ואה  ההלו משך  ן  ו תכנ טרם 
הכולל הכספי  הסכום  כך  ותר  י ארוך  היה  י ואה  ההלו
מאוד פן  באו ותר.  י גבוה  היה  י המשכנתא  בעבור  שנשלם 
הכספי ההחזר  סך  שנה   3 0 של  לתקופה  במשכנתא   , י כלל
ובה מג ל  כפו כספי  לסכום  יע  להג ו  ל אפי ל  כו י השנים  לאורך 
היה י ואה  ההלו שמשך  שככל  בן  כמו ו רית.  המקו המשכנתא 
בעבור שנשלם  לל  הכו הכספי  הסכום  כך  ותר  י קצר 

ותר. י נמוך  היה  י המשכנתא 

לדוגמא:
שנה  3 0 של  לתקופה   ₪  1 , 0 0 0 , 0 0 0 בסך  משכנתא  ו  לקחנ אם 
השנים לאורך  לבנק  ר  י שנחז לל  הכו שהסכום  להניח  ר  סבי
סכום זה  במקרה   .₪  2 , 0 0 0 , 0 0 0 ה- בות  לסבי גם  יע  להג ל  כו י

יחסית.  נמוך  היה  י דשי  החו ההחזר 
1 5 של  ותר  י קצרה  לתקופה  נלקחה  משכנתא  אותה  ו במידה 
סך אך  משמעותית  גבוה  היה  י דשי  החו ההחזר  סכום  שנים. 
נמוך היה  י לבנק  השנים  לאורך  ר  י שנחז הסכום  כל 

משמעותית.



המשכנתא בי  מרכי
 

ההצעות את  ות  להשו ים  הג ו נ רבים  משכנתאות  י  טל ו נ
ותר בי הנמוך  בית  הרי ובה  ג פי  על  מהבנקים  נות  השו
ן להבי ד  מאו חשוב  אבל,  ים.  מסו ל  במסלו מציע  שהבנק 

העיקר.  לא  הוא  בית  הרי ובה  שג
 

את ר  י מחז וה  הלו ואה,  הלו בכל  כמו  משכנתא,  בלקיחת 
אשר בית,  רי בתוספת  קרן  שנקרא  ואה  ההלו סכום  מלוא 
שלנו במקרה  או  הכסף,  ר  כמחי כלכלנים  י  י ד י על  גדרת  מו
וה המלו של  וח  הרו היא  בית  הרי כלומר  ואה,  ההלו ר  מחי

ואה. להלו בתמורה 
 

קרן
רכישת לטובת  ואה  בהלו שמתקבל  י  ר המקו הכסף  סכום 

פנים: או במספר  לבוא  ל  כו י הקרן  החזר  הנכס.  
צמוד לא  קרן  החזר   •

לצרכן רים  המחי למדד  ד  צמו קרן  החזר   •

רד י או  יעלה  הקרן  של  דשי  החו ההחזר  סכום  צמודה  בקרן 
. לצרכן רים  המחי במדד  ים  י ו נ לשי בהתאם 

 

ריבית
החזר ואה.  ההלו בעבור  וה  למלו התשלום  נה  הי בית  רי
ואה להלו בית  הרי ובה  ג  . הקרן על  להחזר  וסף  מתו בית  הרי
מיתרת ים  מסו ז  כאחו ומחושב  הצדדים  ן  בי מראש  מסוכם 
ישנם בית.  הרי עור  שי נקרא  אשר  להחזר  שנותרה  הקרן 

בית: הרי להחזר  פנים  או מספר 
התקופה לאורך  משתנה  לא   – קבועה  ריבית    •

ים הפרי בית  רי י  ו נ לשי בהתאם  משתנה   – משתנה  ריבית    •

לצרכן  רים   המחי למדד  ד  צמו בית  הרי  – צמודה  ריבית   •

 

ים: פרי ריבית 
במשק עסקאות  לתמחור  כבסיס  המשמש  בית  הרי עור  שי

. 1 . 5 %  + ישראל  בנק  ריבית   = ים  פרי ריבית 

מדריך  משכנתאות

חודשי החזר 
לוקחי אצל  ותר  בי החשוב  הפרמטר  הוא  דשי  חו החזר 
שאנו דשי  החו לסכום  יחס  מתי דשי  החו ההחזר  משכנתא. 
בכל משולם  ההחזר  המשכנתא.  בעבור  לבנק  משלמים 
נפרס ו המשכנתא  בהסכם  שנקבע  כפי  קבוע  ך  בתארי חודש 

המשכנתא. סכום  מלוא  החזר  ום  לסי עד  השנים  לאורך 
ההכנסה מסך   3 3%  - 2 5% ן  בי היה  י דשי  החו שההחזר  בל  מקו

 . בהמשך) ב  נרחי ) המשפחה  של 
 

 

ואה:  הלו בכל  שכמו  בן  כמו
בית ברי וב  חי לגרור  ל  עלו ואה  ההלו ן  רעו בפי עמידה  אי 

על לפו הוצאה  י  כ הלי ו רים  ו ג פי

מן ו מי ו מסור  ן  אמי ות  צו

י פ ל א ת  ו א מ ף  א ו ת  ו עשר של  ן  ו כ ס י ח

תא. נ משכ ב ם  י ל שק

ם. י י ב י ט ק אטר ם  י ר י ח מ

ם. י ב ו ט ן  ו מ י מ י  א נ ת

. ך ר ו ב ע תאם  ו מ תא  נ משכ ל  י ה תמ

. ן מ ז ב י  ת ו ע משמ ן  ו כ ס י ח

ת. י א ק נ ב ה  י ט ר ק ו ר י ב א  ל ל

. תר ו י ב הה  ו ב ג ה רמה  ב ת  ו ר י ש

י ל ה נ מ ו ר  ב שע ל ם  י א ק נ ב של  חר  ב ו מ ת  ו ו צ

: ך ל ה  נ שמק ם  י ס ו נ מ ת  ו ע השק



מדריך משכנתאות

מסלולי המשכנתא
חשוב מאוד להבין את מסלולי המשכנתא השונים וההבדלים ביניהם. כל אחד ממסלולי המשכנתא יכול להיות טוב מאוד לתקופה מסוימת וגרוע
לתקופה אחרת. שינויים תכופים בכלכלה יכולים להשפיע על גובה הריבית במשק (עלייה/ירידה) ועל רמת האינפלציה (אינפלציה נמדדת באמצעות

מדד המחירים לצרכן) אשר יכולים להשפיע באופן מהותי על סכום ההחזר הכולל של המשכנתא כמו גם על סכום ההחזר החודשי.
 

ישנם מספר מסלולי משכנתא אשר נקבעים על פי אופן ההחזר של הקרן והריבית:

אז איזה מסלול משכנתא לבחור? האינסטינקט הראשוני של נוטלי משכנתא שאינם
מבינים בתחום הוא לבחור במסלול בעל הריבית הנמוכה ביותר מבין המסלולים
השונים. אבל כיצד ניתן להשוות בין מסלול של ריבית קבועה לבין ריבית משתנה או

צמודה? וכיצד ניתן להשוות בין תשלומי קרן וריבית צמודות מדד לבין לא צמודות?
 

הבעיה העיקרית של כל נוטל משכנתא היא כיצד ניתן להשוות בין מסלולי
המשכנתא השונים? כיצד ניתן לדעת מה יקרה בכלכלה בעתיד וכיצד ניתן לצפות

מה תהיה הריבית והאינפלציה בעוד 10, 20 ואף 30 שנה? 

מספר דוגמאות למסלולי משכנתא ביחס לצפי עתידי:
באופן מאוד כללי אם אנו נמצאים בסביבת ריבית נמוכה ואנו צופים שהריבית
עומדת לעלות בעתיד - נשקול לקחת מסלול של ריבית קבועה. כלומר במידה
והריבית המשק אכן תעלה בעתיד אנחנו נמשיך לשלם ריבית קבועה נמוכה יחסית.

 
וכמובן הפוך: אם אנו נמצאים בסביבת ריבית גבוהה ואנו צופים שגובה הריבית
במשק תרד בעתיד -  נשקול לקחת מסלול של ריבית משתנה. כלומר במידה

ובעתיד ריבית הפריים אכן תרד גם גובה הריבית שנשלם ירד באופן יחסי.
 

ומבחינת הקרן? אם אנו צופים שבעתיד האינפלציה עומדת לעלות באופן
משמעותי, נשקול לקחת מסלול ללא הצמדה. כלומר גם אם האינפלציה אכן תעלה
בעתיד, אנו נמשיך לשלם ריבית וקרן נמוכים יחסית ללא הצמדה למדד המחירים

לצרכן.
 

וכמובן הפוך: אם אנו נמצאים בסביבה אינפלציונית גבוהה יחסית ואנו צופים
שהאינפלציה תרד בעתיד, נשקול לקחת מסלול משכנתא צמוד למדד המחירים
לצרכן. כלומר אם האינפלציה אכן תרד בעתיד, ההחזר של הקרן והריבית שלנו ירד

באופן יחסי לירידה בגובה המדד.

מסלול קל"צ
מסלול בריבית קבועה (קל"צ – קבועה לא צמודה) לפחות
שליש מתמהיל המשכנתא צריך להיות במסלול זה. במסלול
זה , גובה הריבית יישאר קבוע ולא ישתנה גם אם הריבית
הממוצעת על המשכנתאות וגם אם ריבית בנק ישראל יעלו
בעתיד. בקרב נוטלי המשכנתאות מקובל לרוב לקחת כ
40%-33% מסך המשכנתא במסלול זה. החיסרון הגדול
במסלול נובע מכך שהבנקים כבר לוקחים בחשבון מראש
את הסיכון עבורם שעלול להגרם מעליית הריבית במשק
ולכן מלכתחילה מגדירים את גובה הריבית הקבועה גבוה

יותר.
 

מסלול ריבית קבועה צמודה
במסלול זה גובה הריבית הקבועה נמוך יותר מאשר
במסלול הקל"צ מאחר ויש את מוטיב ההצמדה שיגרור
עליה בגובה הריבית בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן
לאורך השנים. בקרב נוטלי המשכנתאות מקובל לרוב

לקחת כ- 0%-10% מסך המשכנתא במסלול זה.

מסלול ריבית פריים (ריבית משתנה)
המסלול הפופולארי בשנים האחרונות, מאחר אנו נמצאים
בסביבת ריבית אפסית, מאז משבר הסאב פריים. ריבית
משתנה במסלול הפריים אטרקטיבית היום בסביבת
הריביות הנמוכה של השנים האחרונות ואינה מושפעת
מריביות המשכנתא המקובלות לתקופה. מסלול זה בד"כ
מאפשר פירעון המשכנתא ללא קנס גדול ו/או תשלום
עמלות גבוהות. החיסרון הגדול של המסלול הוא שבמידה
וריבית בנק ישראל תעלה גם ריבית הפריים תעלה בהתאם
ותגרור עלייה בעלויות המשכנתא. לצורך הדוגמא: במידה
וציפיות האינפלציה יעלו (צפי לעליה במדד המחירים
לצרכן) סביר להניח שריבית בנק ישראל תעלה דבר שיגרור

עלייה בריבית הפריים.
 

מסלול משתנה צמודה
מסלול ריבית משתנה כל חמש שנים בו הריבית נמוכה
ביחס למסלול פריים (ריבית משתנה). המסלול מספק
אפשרות יציאה כל חמש שנים כהגנה מפני עלייה חדה
בגובה הריבית ו/או עלייה בגובה האינפלציה.  ישנם גם

מסלולי משתנה צמודה בהם ניתן לבצע שינוי כל שנתיים.
 

חשוב מאוד להבין שתמהיל טוב בנקודת זמן נוכחית עלול
להיות הרבה פחות טוב ואף גרוע בנקודת זמן אחרת

בעתיד.



לפחות שליש מגובה המשכנתא עד 100% יילקח בקל"צ (ריבית קבועה
לא צמודה) או קבועה צמודה או שילוב של שניהם.

מקסימום שני שליש מהמשכנתא יילקח בריבית פריים (ריבית
משתנה) ו/או כל מסלול אחר שתדירות שינוייו הינה עד 5 שנים

מקסימום שני שליש מגובה המשכנתא בריביות משתנות

תמהיל המשכנתא
 

הדבר החשוב ביותר במשכנתא הוא תמהיל המשכנתא!!! ולא גובה הריבית
כפי שרוב נוטלי המשכנתאות חושבים. תמהיל משכנתא טוב יכול להוזיל
את עלויות המשכנתא, החל מההחזר החודשי והמשך בסכום ההחזר
הכולל לתקופה. בנוסף, תמהיל משכנתא טוב יכול ולהקטין באופן
משמעותי את רמת הסיכון במשכנתא שיכול להגרם כתוצאה משינויים

בכלכלה, האינפלציה וגובה הריבית במשק.
 

כמובן שאף אחד אינו יודע את העתיד ואף אחד לא יודע בוודאות מה יהיו
האינפלציה וגובה הריבית בעוד 10 , 20 ו-30 שנים, לכן גם בלקיחת
משכנתא, כמו בבניית תיק השקעות, אנו בונים תמהיל משכנתא במטרה

לפזר את הסיכון בין מספר מסלולי משכנתא שונים.
 

תמהיל המשכנתא מורכב ממספר מסלולי משכנתא שונים, בדרך כלל
שניים עד ארבעה מסלולים שונים. מסלולי המשכנתא השונים נקבעים על
ידי הבנקים. תנאי המשכנתא כמו גובה הריבית בכל אחד מהמסלולים
יכולים להשתנות מאדם אחד לשני מאחר והם ומושפעים ממצבו הכלכלי,
יכולת ההשתכרות ועוד שיקולים של הבנק אשר מתייחסים לרמת הסיכון

בהלוואה.
 

חשוב מאוד לציין שהריביות במסלולים השונים שהבנק מציע אינן בהכרח
ההצעות הטובות ביותר עבורנו. לכן חשוב לקבל הצעות שונות מבנקים
שונים וכמובן שניתן גם להתמקח על הצעות קיימות שהתקבלו מהבנקים.
תזכרו, בנק הוא עסק מסחרי שמטרתו לייצר רווחים! ולכן הבנק רוצה

וצריך אותנו כלקוחות.
 

חוקים וכללים לתמהיל משכנתא
הרגולטור בישראל קבע מספר כללים מחייבים בבניית תמהיל

משכנתאות.
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דוגמא 
לתמהילי משכנתא אפשריים: 



משכנתא הינה ההתחייבות הכלכלית הגדולה בחיי משפחה ממוצעת בישראל. חשוב מאוד להבין את פרטי ההתחייבות, ההשלכות הכלכליות
והסיכונים שבנטילת המשכנתא ולתכנן אלו מסלולים מתאימים לנו בהתאם למצבנו הכלכלי הנוכחי והצפי הכלכלי והמשפחתי שלנו לעתיד. בחירה
במסלולי משכנתא שונים יכולים להיות בעלת השפעה כלכלית מהותית על עתידנו ועתיד משפחתנו. לכן חשוב לבחור בתמהיל משכנתא חכם שיכול

למזער את רמת סיכון ככל הניתן!

• דמי תיווך
• מס רכישה

• תשלום לעורך דין
• תשלום לרשויות 

• עלויות מעבר
• עלויות שיפוץ

עלות הנכס הכוללת
סכום המשכנתא צריך להיקבע לא רק על פי סכום הרכישה (עלות הנכס)
אלא יש לקחת בחשבון את הסכום הכולל שיושקע בנכס. חשוב להבין
שמלבד לעלות הנכס עצמו יש להוסיף את שלל ההוצאות הנלוות לתהליך

הרכישה:

יש להתכונן גם להוצאות ועלויות בלתי צפויות שעלולות להגיע.
 

גובה המשכנתא
טרם חיפוש דירה או נכס לרכישה עלינו לדעת מהו גובה המשכנתא שנוכל
לקבל מהבנק? גובה המשכנתא שהבנק יאשר לנו תלוי בשלל משתנים
ביניהם סוג הנכס ו/או העסקה וכמובן מצבנו הכלכלי.  מבחינתנו ישנם שני
משתנים חשובים שיקבעו את גובה המשכנתא שנוכל לקבל, כאשר שניהם

נגזרים ישירות ממצבנו הכלכלי:
1. הון עצמי שעומד לרשותנו

2. יכולת ההחזר החודשית שלנו

• כסף נזיל
• חסכונות

• ניירות ערך
הון עצמי אינו כולל:

• כספי ירושה עתידית
• קרנות פנסיה, השתלמות וגמל

הון עצמי 
סכום כסף הנזיל אשר עומד לרשותנו לטובת רכישת הנכס.  בנק
ישראל הגדיר שהסכום המינימלי לזכאות למשכנתא יקבע על פי

ההון העצמי העומד לרשותנו.. הון עצמי של משפחה כולל:

 
על פי הגדרת בנק ישראל ההון העצמי צריך להיות לפחות 25%
מערך הנכס , כלומר ערך הנכס שניתן לקנות יהיה יחסי לסך ההון

העצמי שלנו:

מדריך משכנתאות

תהליך לקיחת משכנתא
 בחלק זה של המדריך נסקור את תהליך לקיחת המשכנתא ואופן ההתנהלות מול הבנק.

• מחיר למשתכן: ניתן גם 10% הון עצמי
• דירה ראשונה/יחידה : עד 75% מערך החוזה או הנכס 

• דירה חליפית/ בניה עצמית : עד 70% ערב החוזה או הנכס 
• דירה שניה ומעלה : עד 50% מערך החוזה או הנכס

כלומר, עוד לפני שאנו ניגשים לבנק להגיש בקשה למשכנתא עלינו
לחשב את סך כל ההון העצמי העומד לרשותנו.



• משכורות
• נכס מניב

• הכנסות אחרות 

מחיה
רשויות: חשמל, מים ארנונה

דמי תיווך, שכ"ט עורך דין, מס רכישה
החזר חדשי

מומלץ עד שליש מסך ההכנסות החודשיות  של התא המשפחתי 
הבנק מאפשר לרוב עד 40% החזר חודשי מסך ההכנסה הפנויה

של התא המשפחתי.

הכנסות:

 

הוצאות:

 

גובה ההחזר החודשי:

אישור עקרוני והשוואת הצעות
לאחר שחישבנו את ההון העצמי ואת גובה ההחזר החודשי אשר תואם
ליכולות הכלכליות שלנו, כלומר אנו יודעים מהו סכום המשכנתא שאנו
יכולים לקבל מהבנק, ואנו יודעים מהו גובה ההחזר החודשי אליו אנו
יכולים להתחייב, ניתן לפנות לבנק לקבלת אישור עקרוני ולפתוח תיק

הלוואה. 
 

הסוד למשכנתא טובה הוא תכנון מקדים של כל סכום הכסף שאנו
מעוניינים לקבל. תכנון מקדים של שלל ההוצאות הכרוכות ברכישת
הדירה כמו גובה ההון העצמי שעומד לרשותנו, שלל העלויות הנלוות
(עו"ד, מס רכישה, דמי תיווך, תשלום לרשויות, עלויות מעב וכו') ורק לאחר

מכן נוכל לחשב כמה כסף אנו צריכים ויכולים לקבל מהבנק.
 

אין לחתום על חוזה לרכישת דירה לפני שקיבלנו מהבנק אישור עקרוני
לרכישת הדירה/נכס. יש חוזי רכישה בהם יש סעיף הפרת חוזה שבמידה

ולא קיבלנו משכנתא נאלץ לשלם למוכר קנס כספי.
 

בעת הגשת טופס בקשה למשכנתא  יש לציין את:
סכום המבוקש להלוואה 

מטרות ההלוואה
משך זמן ההלוואה

מסלול הלוואה – תמהיל המשכנתא
פרטים בנוגע לנכס 

פרטים אישיים

תעודת זהות + ספח (בעלי הנכס)
תדפיס עובר ושב

תדפיס יתרת הלוואות קיימות
חוזה רכישה

מסמכים נוספים לפי דרישה:
שכירים: תלושי משכורות

עצמאיים: אישורי מס הכנסה ו/או רואה חשבון

פגישה עם יועץ משכנתאות של הבנק:
בפגישה תקבלו מידע וייעוץ על מנת לבחור את תמהיל המשכנתא
המתאים. במהלך הפגישה ניתן כבר להגיש בקשה לאישור עקרוני להיקף
המימון ותנאי המשכנתא. האישור העקרוני ותנאי ההצעה של הבנק

תקפים ל-24 יום ומותנים בכך שכל הפרטים שמסרתם לבנק נכונים. 
 

טופס בקשה למשכנתא:

בשלב זה עדיין לא צריך להציג מסמכים לבנק
 

אישור פרטי הבקשה:
לצורך אימות פרטי הבקשה יש להציג לבנק מסמכים ואישורי הכנסה

מסמכים דרושים לאישור עקרוני:

קחו בחשבון שתהליך לקיחת משכנתא לוקח זמן, תפנו לכם מספיק זמן
על מנת שתכלו לעבור את כל התהליך בנחת וללא מתחים ולחצים

מיותרים

יכולת ההחזר החודשית שלנו
כמה כסף נוכל לשלם בכל חודש (למשך כל תקופת המשכנתא). טרם
הגשת בקשה למשכנתא כל משפחה צריכה למפות את סך כל
ההוצאות וההכנסות שלה. זו הזדמנות טובה לבדוק ולבחון את כל
ההוצאות הקיימות בכרטיסי אשראי, הלוואות והוצאות אחרות ולבצע

איחוד וסדר בשלל ההוצאות.
 

בחישוב ההחזר החודשי יש להגיע לסכום החזר אשר נגזר מההכנסה
הפנויה שלנו ויאפשר לנו להמשיך ולנהל חיי משפחה תקינים. זכרו,
גובה ההחזר החודשי ישולם בכל חודש למשך שנים רבות, עד לתשלום
מלוא סכום המשכנתא. ולכן חשוב מאוד לבצע מיפוי של כל ההוצאות

וההכנסות הנוכחיות ביחד עם הוצאות והכנסות עתידיות צפויות.
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בדיקת הנכס:
לאחר שהבנו מהו גובה המשכנתא שאנו יכולים לקבל מהבנק (פי 3
מההון העצמי) וחישבנו מהו סכום ההחזר החודשי שנוכל להתחייב ניתן
לחפש נכס לרכישה. חשוב מאוד לחפש דירה או נכס לרכישה בהתאם
למסגרת התקציב שלנו! כלומר גובה המשכנתא + ההון העצמי ויכולת

ההחזר החודשית שלנו.
 

נקודות לבחינה בעת חיפוש דירה ו/או נכס נדל"ני לרכישה:
 

דירה חדשה:
מועד כניסה לדירה – קבלת מפתח

ברכישת דירה בשלבי בניה במהלך התקופה יתכן ותדרשו לשלם חלק
מהתשלומים עבור רכישת הדירה ובמקביל סביר להניח שיש לכם גם

דמי שכירות על הבית בו אתם מתגוררים

מדריך  משכנתאות

תכניות הדירה
דירה לדוגמא

מגרש
שלד

סביבה
מפרט הדירה:
מספר קומות

קומה של הדירה
מעלית

חללים משותפים בבניין
לובי

גודל הדירה
מספר חדרים
גודל כל חדר
כיווני אוויר

מחסן
חניה

רמת גימור
שקעים ותקעים

ריצוף
חרסינות

ברזים
ארונות מטבח

שכונה חדשה/קיימת
מיקום השכונה

מיקום הבניין בשכונה
מוסדות חינוך
 גינות ציבוריות
מרכזי מסחר

סלילת כבישים חדשים

לא ניתן לראות את הדירה                  

 

שכונה

מידע כללי בהתאחדות הקבלנים בישראל
רשום כדין בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון

מוניטין
פרוייקטים וביניינים שבנה בעבר

איכות הבניה
חוות דעת של דיירים

האם עמד בהתחייבויותיו
האם עמד בלוחות הזמנים

טיפול בליקויים

משך תקופת אחריות לתיקונים
אי עמידה בלוחות זמנים

מה כוללת האחריות

קבלן

 
אחריות קבלן

גיל הבניין
מצב הבניין בכלל
מצב התשתיות

מצב האזורים המשותפים
רמת הניקיון והתחזוקה של הבניין

שיפוצים צפויים
הוספת מרפסות

מצב הדירה
האם עברה שיפוץ 

צינורות מים
חשמל

סביבת הדירה:
תחבורה ציבורית

מוסדות חינוך
חניה

פארקים
מרכזים מסחריים
רעש מהסביבה
תאורה בלילה

לוודא שהדירה רשומה על שם המוכר (בעל הדירה)
אין אנשים נוספים שהינם בעלי זכויות בנכס

שיעבוד הנכס

דירה יד שניה:
בניין:

 
דירה:

 
מי המוכר:



 טופס בקשה למשכנתא
מסמכים על מצב כלכלי

לווה/ערב שכיר:3-5 תלושי שכר אחרונים
לווה/ערב עצמאי: דו"ח מס הכנסה ו/או אישור רואה חשבון

תדפיס עובר ושב 5 חודשים של כל אחד מהלווים
מסמך הסבר של הלווים ו/או עורך דין

אישור על הכנסות ממקורות אחרים (מלבד משכורות)
נכס מניב

ביטוח לאומי

תעודת זהות + ספח של כל אחד מהלווים
תעודת עולה חדש כולל כל הדפים

תעודת זכאות (מנפיקים בבנק)

חוזה רכישה / טיוטה של חוזה רכישה
נסח רישום בטאבו- עדכני או אישור מזכויות החברה המשכנת (חברה קבלנית אשר מנהלת את ספרי המשתכנים בנכס)

העתק הצהרה לרשות המיסים- נחתם בפני עו"ד לעניין 
סיווג הדירה לצורך חישוב מס רכישה: דירה יחידה/חלופית/השקעה

תכנית בניה מאושרת והיתר בניה בתוקף. ניתן לקבל אותם במשרדי הרשות המקומית בא נמצא הנכס. 
אישור מהנדס על מצב הבניה והעלות

הצעת מחיר מהקבלן המבצע

הגשת בקשה למשכנתא
 

פתיחת תיק הלוואה:
יועץ המשכנתאות בבנק ימסוך לנו את פירוט המסמכים, הביטחונות וההתחייבויות הדרושים לבנק לצורך מתן המשכנתא. אלו יקבעו לפי סוג
הנכס, מיקום (בטאבו), מטרת ההלוואה, משתנים נוספים בהתאם לסוג הנכס אשר ישועבד כנגד סכום ההלוואה. המסמכים והביטחונות יבדקו על

ידיי הבנק ובמידה ויאושרו תקבלו לידכם את מסמכי המשכנתא לחתימה.
 

מסמכים דרושים לפתיחת תיק הלוואה:

 
תעודות:

 
מסמכים על הנכס

 
נכס בבניה:

 
נכס בשיפוץ:

כתובת מדויקת של הנכס
פרטי בעל הנכס

הגדרת הנכס: מגורים, מסחרי, משרד, חנות...
הערות אזהרה לנכס

רישום עיקולים ו/או משכנתא
חריגות בניה

לאחר שמצאנו דירה ו/או נכס לקניה חשוב לפנות לעורך דין אשר
מתמחה בנדל"ן על מנת שיבצע בדיקה מבחינה משפטית בטאבו

ובמנהל מקרקעי ישראל.
 

נסח טאבו בלשכת רישום מקרקעין מאפשר לצפות ב-

ניתן להתייעץ עם שמאי מקרקעין שיבדוק את התרי הבניה ותכניות
היתר מאושרות
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התנהלות נבונה מול הבנקים:
לקיחת משכנתא הינה צעד כלכלי מאוד משמעותי בחיי כל משפחה. וכגודל השעה גם ההתנהלות מול הבנקים צריכה להיות בהתאם. יש להגיע לבנק

מוכנים לאחר שעשינו שיעורי בית ואנו יודעים מה אנו רוצים לקבל מהבנק. 
 

מסלולי משכנתא: 
יש להגיע לבנק עם מספר מסלולי משכנתא אותם אנו רוצים לקבל מהבנק. כלומר טרם ההגעה לבנק מומלץ וכדאי כבר מראש לבנות את מסלולי

המשכנתא המתאימים לנו, ורק אז נפנה לבנקים לקבל הצעות על גובה הריביות בכל אחד מהמסלולים שבנינו.
מסמכים:

 יש להגיע לבנק מוכנים עם כל התעודות והמסמכים הנדרשים. מומלץ להגיע עם שני העתקים: מקור וצילום כאשר את צילום המסמכים נוכל למסור
לבנק

הופעה ייצוגית:
כמו בכל עסקה מומלץ להציג את עצמנו בצורה מיטבית. במהלך הפגישה רצוי להבליט את החוזקות הכלכליות שלנו ולהצניע את החולשות.

מידע כלכלי: 
יש להכיר ולדעת את כל הנתונים הכלכליים הרלוונטיים עבורנו בעת הפגישה. שכר נטו של שני בני הזוג, הכנסה פנויה, הון עצמי, יכולת החזר, ערך

הנכס, סכום מבוקש.....

מדריך משכנתאות

משכנתאות ץ  עו י י נד  אמו די

ץ  עו י י שיחת  לתאום  קשר  ו  תנ אי צרו 

דכם מצי בות  י התחי כל  ללא  ו תשלום  ללא 

זהב שווה  אך  כסף  עולה  משכנתא  יעוץ  י

ן ג רמת   7 לל  הי אבא  לבר  סי בית 

03 -6052255  : ן טלפו

03 -6052244 פקס: 

diamond@diamondinvest .co . i l ל:  י מי אי

diamondinvest .co . i l אתר: 

שילמת! לא  חסכת  לא 


