
משכאנתא
הדרך לבית שלכם מתחילה... 

ממש כאן!
המדריך המקצועי המלא לקבלת משכנתא

מאת: אייל אפרתי



פשטות
כי אין סיבה שתהליך נפוץ כל כך ייראה מאיים או סתם 

לא ברור. כשמבינים, מתקדמים נכון.

תמונה מלאה
שתעניק לכם הבנה טובה ותחזק את תחושת הביטחון 

בדרך שלכם, בלי קיצורי דרך.

פרקטיות
כדי שבסיום הקריאה תוכלו לנקוט בצעדים מעשיים 

וליישם את הידע שלכם.
ו... מתנה!

בסוף המדריך תמצאו פרק בונוס: "כיצד בונים תמהיל נכון המותאם לפרופיל הפיננסי שלכם".

מאחל לכם קריאה מהנה ומועילה
שלכם, אייל אפרתי

לפני שמתחילים 

מדוע כדאי לי לקרוא את המדריך???
אם מילים כמו פריים, לוח שפיצר ועמלת פירעון מוקדם גורמות לכם לעקצוצים בכל הגוף הגעתם 

למקום הנכון.
לאחר קריאת המדריך תקבלו את הכלים להבנת העסקה המשמעותית ביותר בחייכם!!! בשפה ברורה 

ונעימה

מזל טוב!
בשעה טובה, לאחר המון חיפושים והתלבטויות מצאתם את בית חלומותיכם (או נכס נוסף להשקעה) 

וכעת אתם רוצים להתקדם בתהליך ולהשלים את הרכישה.
אבל רגע...

מה עושים עכשיו? איך באמת נכון להתקדם בנקודת הזמן הזו? בכל זאת, מדובר על חתיכת עסקה. 
אני שמח להציג בפניכם את המדריך המלא הפורש בפניכם את כל התהליך, משלב החלום הראשוני 

והמרגש ועד קבלת המשכנתא בפועל מהבנק.

        המפתחות להצלחה (בדרך למפתח הדירה...)
 



משכנתא
הלוואה מהבנק עבור רכישת דירה. לטובת ההלוואה הבנק משעבד את הנכס ויכול לממש אותו במידה 

וההלוואה לא נפרעת. 

ריבית
מחיר הכסף שלווים מהבנק. גובה הריבית משקף את עלות הכסף של הבנק בתוספת הסיכון שהבנק צופה 
להלוואה הספציפית. אין מתנות חינם. עבור הכסף שקיבלתם מהבנק לרכוש את הבית תצטרכו לשלם 

ריביות.

ריבית פריים
ריבית בנק ישראל (המתפרסמת 8 פעמים בשנה) בתוספת 1.5%.

מדד המחירים לצרכן
מדד חודשי המשקף את השינוי ברמת המחירים של סל ההוצאות הממוצע של משפחות בישראל.

שעבוד
שעבוד הוא מונח משפטי המתאר נכס (הבית שלכם) כבטוחה לקיומו של חוב (המשכנתא) מטרת השעבוד 

היא בראש ובראשונה להבטיח לבנק אמצעים מהם הוא יכול ליטול את המגיע לו אם החוב לא משולם.

ערב
נושא באחריות - לפעמים נדרש להביא לבנק ערב משלם המשתתף בתשלום המשכנתא באופן שוטף. 

ובמקרים מסוימים, ערב שאינו משלם. הבנק יערב אותו רק במידה ולא תוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתא.

לוח סילוקין
טבלה המפרטת את הפירעונות בכל חודש בתקופת ההלוואה. 

לוח הסילוקין יכול להיות מחושב במספר שיטות שהעיקריות 
הן: שפיצר (תשלום חודשי קבוע) וקרן קבועה (התשלום החודשי 

יורד לאורך חיי ההלוואה).

מילון משכנתאית - עברית
התרגום של המילים המפחידות לעברית פשוטה



השלב הראשון
בקשת אישור עקרוני מהבנק - ניתן ורצוי לבדוק בכמה בנקים במקביל

נעים להכיר - "אישור עקרוני" 
מהווה הסכמה מהבנק לכך שהוא מוכן לממן לכם חלק מהעסקה ועל בסיס 

אישור זה אתם יכולים לגשת ולחתום  על חוזה הרכישה.

תכל'ס
לאחר שבחרתם את הנכס שברצונכם לרכוש, פנו לבנק למשכנתאות ובקשו 

ממנו "אישור עקרוני למשכנתא". 

חשוב לזכור!
לא קיבלתם אישור עקרוני בבנק אחד? לא אבדה תקוותכם! ייתכן שבבנק אחר כן 
תוכלו לקבל אישור. לצורך כך עליכם להבין מדוע נעניתם בסירוב. כאשר תבינו את 

הסיבה לסירוב, תגיעו מוכנים יותר להגשת הבקשה לבנק הבא. 
במקרה של סירוב, אני ממליץ להיעזר ביועץ משכנתאות טרם הגשת בקשה נוספת 

בבנק אחר.

!

להביא מהבית
לצורך הגשת הבקשה, עליכם להמציא את המסמכים הבאים 

לבנק:
צילום ת.ז. + ספח

אישור על קיום חשבון מהסניף שלכם ודפי חשבון 
(פרטי + עסקי, במידה שישנו)

שכר נטו - 3 תלושי שכר אחרונים 
(בו מצוין מקום העבודה, הגדרת תפקיד וותק)

שומת מס שנתיים אחורה (לעצמאים)
פרטים על הנכס המבוקש 

(כתובת, גוש חלקה, מספר חדרים, מטר מ"ר ועוד).



השלב השני
"עושים שוק" - ניהול מו"מ ובחירת בנק למשכנתאות

בשלב הזה ייקבעו למעשה תנאי ההלוואה לאורך השנים. כמובן שזהו שלב קריטי וליישום  הנכון 
שלו השלכות על התשלומים מידי חודש. 

תמהיל המשכנתא
שילוב מספר מסלולים בתמהיל משכנתא מאפשר לפזר סיכונים לאור אי הוודאות בעתיד, לנצל 

הזדמנויות, להתאים את המשכנתא לצרכיך וליכולותיך ומאפשר לך להנות מהיתרונות של כל אחד 
ואחד מהמסלולים המשולבים בתמהיל. 

איננו נביאים ולכן איננו יכולים לחזות מה תהיה רמת הריבית או גובה המדד בעתיד. 
בבחירת מספר מסלולי משכנתא אנו מפזרים את הסיכון. 

תמהיל נכון ייתן מענה לצרכים גם בטווח הקצר ולא פחות חשוב מכך - בזמן הארוך. 

הטעות הנפוצה ביותר בקרב לוקחי המשכנתאות היא התמקדות בניהול משא ומתן מול הבנקים 
לטובת שיפור התנאים והוזלת הריביות. לעתים "שוכחים" כי הכסף הגדול באמת נמצא 

בתמהיל ההלוואה. 

נעים להכיר - דמי פתיחת תיק
זהו תשלום חד פעמי אותו משלמים לבנק עבור לקיחת המשכנתא אצלו. שימו לב, לא מדובר 

באגרה קטנה אלא בסכום של אלפי שקלים. לכן חשוב לבקש הנחה בדמי פתיחת התיק. 
ישנם בנקים שאף יעניקו לכם פטור מלא מהם!

חשוב לזכור!
• כשאתם קונים טלפון אתם משווים מחירים ב"זאפ"? גם כשקונים הלוואה חשוב 

לערוך סקר בין הבנקים. תופתעו לראות עד כמה השינוי הוא מהותי בין בנק לבנק 
ולפעמים אפילו בין סניף לסניף!

• הבנק רוצה לסגור את העסקה ובאופן טבעי מנסה להרוויח כמה שיותר. אם 
הבנקאים ירגישו שהם עלולים להפסיד את העסקה (כי מולם עומד לקוח שיודע 

לבדוק ולא מקבל הכל כ"תורה מסיני" - הם יורידו את הריביות על מנת שהעסקה 
תיסגר אצלם.

• לאור מחירי הדיור שעלו מאוד בשנים האחרונות גם מחירי המשכנתאות עלו מאוד 
ולכן כל שינוי קטן בריבית חוסך המון כסף בעלות הכוללת של ההלוואה.

• חשוב להיערך בזמן ולהתחיל את שלב הבדיקות כשלושה חודשים לפני העסקה 
למרות שמשא ומתן בפועל על הריביות יקרה רק בחודש האחרון לפני קבלת כספי 

המשכנתא.

!



מספר מסלולי משכנתא הקיימים כיום

מסלול פריים
מסלול משכנתא בו אין הצמדה למדד, וההחזר החודשי הינו על בסיס ריבית הפריים.

• הריבית - משתנה בכל פעם שיש שינוי בריבית הפריים (זהו בעצם הסיכון במסלול זה).
• הצמדה למדד - אין.

• פירעון מוקדם - ניתן לפרוע או למחזר את המשכנתא בכל רגע נתון ללא עמלת יציאה.
במסלול זה אין הצמדה למדד ובעצם הקרן יורדת תמיד ולא עולה. בנוסף, אין עמלת יציאה וניתן 

לשנות או להחזיר את ההלוואה בכל רגע נתון.

ריבית קבועה צמודת מדד
מסלול משכנתא בעל ריבית קבועה ולא משתנה (זו ריבית שלא תשתנה לעולם).

קרן המשכנתא (הסכום אותו לקחתם ואותו אתם חייבים לבנק) צמודה באופן ישיר למדד המחירים 
לצרכן.

• אחוז הריבית - קבוע ואינו משתנה.
• הצמדה למדד - רמת סיכון גבוהה, שכן אם המדד יעלה שווי ערך הקרן יגדל ובעקבות עלייה זו גם 

ההחזר החודשי יעלה (לתשומת ליבכם, בשנים האחרונות ישנם מדדים נמוכים ואף שליליים 
שמטיבים עם המסלול הנ"ל, אך אסור לשכוח שיעד בנק ישראל הינו סביב 2% אינפלציה בשנה).

• עמלת פירעון מוקדם - במידה שהריבית בשוק תרד ותרצו לפרוע או למחזר את הלוואותיכם, 
תצטרכו לשלם עמלת פירעון גבוהה שתשוקלל לפי ההפרש בין הריבית הקיימת שלכם לריבית 

הנוכחית בשוק במכפלת כל השנים שנותרו לנו לסיום ההלוואה.

ריבית משתנה צמודת מדד
במסלול הזה קיימות נקודות יציאה + נקודות זמן לשינוי הריבית. בנקודה זו אתם רשאים לבחור אם 

לצאת מן המסלול ללא עמלת יציאה ובאותה הזדמנות הריבית תתעדכן על בסיס עוגן מסוים 
שמשקף (פחות או יותר) את רמת הריביות במשק.

• הריבית - משתנה אחת לכמה שנים (בהתאם לסיכום מול הבנק), לרוב כל חמש שנים 
• הצמדה למדד - ישנה הצמדה, תלוי במצב שוק (כמו בריבית קבועה צמודה)

• פירעון מוקדם - ישנה נקודת יציאה קבועה ובנוסף, אם תרצו למחזר/לסלק את ההלוואה לפני 
מועד זה, העמלה לא אמורה להיות גבוהה כל כך (זאת משום שהיא מחושבת עד הנקודה הקרובה 

ולא עד סיום תקופת המשכנתא)

!
חשוב לזכור!

במסלול זה קיים סיכון מסוים, משום שאם הריבית תעלה (והיא יכולה גם "לקפוץ") - 
ההחזר החודשי שלנו יעלה בהתאם. זו גם הסיבה שבנק ישראל מגביל את חלק מסלול 

זה בתמהיל עד 33% ל- מהמשכנתא הכוללת.

 



ריבית קבועה לא צמודת מדד
מסלול משכנתא בו אין הפתעות. אתם מתחילים עם החזר חודשי מסוים ונשארים אתו לאורך כל חיי 

ההלוואה, הקרן וההחזר החודשי לא עולים לעולם!
אך יחד עם זאת, יש פה שני חסרונות, כי המסלול יקר ביחס למסלולים האחרים, ייתכן ויהיו עמלות 

יציאה גבוהות מאוד.
• הריבית - קבועה לאורך כל חיי ההלוואה 

• הצמדה למדד - אין 
• פירעון מוקדם - ייתכנו קנסות מאוד גבוהים 

במסלול זה מצד אחד הכל קבוע וידוע מראש וכביכול אין סיכון.
יחד עם זאת, ייתכנו קנסות גבוהים וייתכן שנגלה לאורך השנים כי המחיר ששילמנו 

על המסלול הנ"ל היה גבוה מאוד. 
ישנם מסלולים נוספים, ניתן להיעזר באתרי האינטרנט השונים או ביועץ 

משכנתאות על מנת להתעדכן בכלל המסלולים הקיימים.

השלב השלישי - "הבירוקרטיה"
נעים להכיר - מתן בטחונות לבנק

בשלב זה תצטרכו לטפל ב"רשימת בטחונות" על מנת שאם תגיעו למצב בו לא תוכלו להחזיר 
את המשכנתא, הבנק יוכל לממש את המשכון ובעצם "לקחת" את הבית שלכם במידה ולא 

תעמדו בהסדר החובות שסוכם עימכם. 

רשימת הביטחונות
רישום בטאבו / מנהל מקרקעי ישראל - הבנק יבקש לרשום לטובתו "הערת אזהרה" 

בטאבו או במנהל על מנת שלא תוכלו למכור את הבית ללא אישורו, עד לסיום 
ההתחייבות.

ביטוח חיים - אחד הביטחונות העיקריים של הבנק הוא ביטוח חיים עבור שני בני הזוג, 
כך שאם אחד מבני הזוג ילך חלילה לעולמו - חברת הביטוח תכסה את חוב המשכנתא 

והבנק יקבל את כספו. 
ביטוח נכס - הבנק דורש לבטח את הנכס הממושכן מפני נזקי טבע - רעידות אדמה, 
שיטפונות ועוד. זאת כדי שלא ייווצר מצב מסוכן בו יום אחד יישארו בעלי הנכס ללא 

נכס משועבד (שהתמוטט וכדומה) וללא יכולת להחזיר את המשכנתא. 
רישום משכון ברשם המשכנות - בנוסף להערת אזהרה בטאבו מבקש הבנק גם 

לרשום משכון במשרד המשפטים (המשכון הוא כלפי האדם ולא כלפי הדירה).
חתימת המוכרים ועורך הדין שלהם - מסמכים המגנים על הבנק במקרה של ביטול 

עסקה והתחייבויות נוספות.

!
חשוב לזכור!

מבחינת הבנק מימוש המשכון אינה המטרה! הרווח העיקרי של הבנק הוא מהריבית 
שאותה התחייבתם לשלם, ולכן הוא יעדיף שתעמדו בהתחייבויותיכם ללא פיגורים. 

.Win Win - מה שנקרא

eyal@eyalefrati.co.il ✪ www.eyalefrati.co.il ✪  054-4963895



השלב הרביעי - "לחיים!"
קבלת הכסף!

בשלב הזה ייקבעו למעשה תנאי ההלוואה לאורך השנים. כמובן שזהו 
שלב קריטי וליישום הנכון שלו השלכות על התשלומים מידי חודש. 



פרק בונוס: 
כך תבנו תמהיל משכנתא נכון המותאם לפרופיל הפיננסי שלכם

בבואכם לבחור דירה לרכישה, ישנם 3 פרמטרים עיקריים שעליכם לשים לב אליהם:
1. ההון העצמי שהצלחתם לגייס

2. יכולת ההחזר החודשית שלכם

3. אחוז המימון הנדרש מהבנק

אחוז מימון
על פי תקנות בנק ישראל הבנק העלה את אחוז מימון המשכנתא עבור רוכשי דירה ראשונה לשיעור 

של 75%, בעוד משפרי דיור יוכלו לקבל עד 70% מימון. 
בנוסף, מאחר שבנק ישראל מנסה לסייע למאמצי הממשלה לטיפול במצוקת הדיור, כדי לצמצם את 

פעילות המשקיעים בענף הנדל"ן ולשחרר יותר דירות לזוגות צעירים ולמשפרי דיור. החליט בנק 
ישראל להקשות על המשקיעים וקבע עבורם רק 50% מימון משכנתא. כך הם נאלצים לגייס הון 

עצמי גבוה. 

יכולת החזר חודשית
גובה ההחזר החודשי צריך להיות נמוך מ- 33% מההכנסות נטו.

לעיתים הבנק מאשר החזר משכנתא חודשית עד 40% מההכנסה נטו (בד"כ ללקוח עם הכנסות 
גבוהות מאוד). 

נעים להכיר - הון עצמי
ככל שטווח ההלוואה קצר יותר, הסיכון לבנק נמוך יותר. לכן, אם ברשותכם הון עצמי גבוה 

(המאפשר תקופת הלוואה קצרה) תוכלו לקבל מהבנק תנאי ריבית טובים יותר.

חשוב לזכור!
• בדיקת יכולת החזר משכנתא חודשי מתבססת על החזר לתקופה של עד 30 שנה.

• לצורך חישוב יכולת ההחזר החודשי שלכם, תחושב ההכנסה נטו בניכוי החזר 
תשלום חודשי על הלוואות קיימות (ותשלומים "קשיחים" נוספים, כגון עלות ליסינג 
לרכב שאינה משתנה). כך שאם למשל ההכנסה נטו הינה 15,000 ₪ אך יש לכם 

החזר הלוואה נוסף בסך 2,000 ₪, גובה המשכנתא המרבי שתוכלו לקבל הינו 33% 
מ-13,000 ₪. 

• בכל מקרה, יאשר הבנק את המשכנתא רק אם הסכום שנותר לאחר ניכוי ההחזר 
החודשי על המשכנתא וההלוואות הקיימות הינו מעל הסכום המינימלי הדרוש 

לקיום כלכלי סביר של מספר הנפשות במשפחה.

במקרים מסוימים ניתן להסתמך על הכנסתו של קרוב משפחה מדרגה ראשונה 
מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע בקשר לאפשרויות כאלה

 

!



עשה ואל תעשה
10 הדברות בתהליך לקיחת המשכנתא
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לא תמחזר לשווא - לווים רבים השומעים על ירידות הריבית במשק ממהרים לבקש מהבנק מחזור 
משכנתא. אולם במצבים מסוימים כל מרכיב הריבית כבר שולם (נותרה רק הקרן) והמחזור מיותר. 
לחילופין , אם נותר זמן מועט עד לפירעון המשכנתא, עמלת הפירעון המוקדם תהיה גדולה מהחיסכון 

במחזור. 
לא תתאהב במסלולים צמודי מדד - זה מספר שנים שאנו נמצאים בסביבת אינפלציה נמוכה ואף 
על  אינפלציה של כ2% לשנה. בחישוב שנתי מדובר  הוא  ישראל  בנק  יעד  כי  זכרו   שלילית. אבל! 

השפעה משמעותית על עלות המשכנתא (גם אם בדיווחים חודשיים קשה להבחין בכך!)
לא תעגל לשווא - ישנה נטייה ליטול משכנתא למספר עגול של שנים (10, 15, 20, 25 וכו'), זאת בזמן 
שאין כל בעיה לקבל מהבנק משכנתא לכל מספר שנים שתרצו. תכננו את המשכנתא לפי מה שנכון 

עבורכם.
זכור שיש עוד בנקים - שימו לב: אין שום יתרון בלקיחת משכנתא מהבנק שבו אתם מנהלים את 
ולכן עליכם לבחור  חשבון העו"ש שלכם. השיקול היחיד בלקיחת המשכנתא שלכם הוא התנאים, 

בבנק שיציע לכם את התנאים הטובים ביותר, ורק בו!
לא תשכח את קצב ירידת החוב - לווים רבים נוטים להתעלם מקצב ירידת החוב לבנק ומסתכלים רק 
על ההחזר החודשי. לקצב ירידת החוב ישנה משמעות גדולה מאוד ולכן צריך לבנות תמהיל נכון על 

מנת להוריד בהקדם מיתרת הקרן של המשכנתא. 
זכור את ההוצאות הנלוות - מדד תשומות הבנייה שאליו צמודה דירה הנמצאת בהליכי בנייה, תשלום 
לעורך הדין, מס רכישה... על כל אלה חובה להסתכל לקראת רכישת הדירה ולא רק על עלות הדירה 

עצמה. ועוד לא דיברנו על שדרוגים ותוספות כמו מזגנים, מטבח ועוד. 
לא תשכח את המשקפת - את ההלוואה לוקחים היום אך משלמים עוד שנים רבות. חובה להסתכל 
לטווח הארוך ולהתחשב לא רק ביכולת ההחזר וגובה ההחזר החודשי ביום לקיחת ההלוואה, אלא גם 
בעתיד: הקמת משפחה, גידול בסכום ההחזר החודשי של המשכנתא ועוד - כל אלה עלולים ליצור 

לחץ כלכלי אם לא תיערכו אליהם מראש. 
לא תשכח את היועץ - לגשת לפקיד הבנק בלבד ולהסתפק בו? No Way!!! הפקיד מייצג את הבנק 
ומחויב למטרותיו של הבנק: להרוויח כמה שיותר מההלוואה. יועץ חיצוני המומחה למשכנתאות מחויב 

לכם וישיג את ההלוואה שטובה לכם.
לא תשווה - משכנתא אינה מוצר מדף והיא חייבת להיות מותאמת אישית לצרכיו של כל לווה בנפרד. 
"משכנתא כמו שקיבל חבר/שכן שלי" כלל לא רלוונטית משום שבוודאות מצבו (הכלכלי, המשפחתי, 
המקצועי ועוד) שונים משלכם. לקיחת משכנתא שלא נתפרה למידותיכם עלולה להתגלות כטעות 

קשה.
הכר את מדרגות המימון - ככל שאחוזי המימון הנדרשים נמוכים יותר כך הסיכון שהבנק לוקח קטן 
יותר, וסיכון נמוך שווה ריביות נמוכות. בנק ישראל מתיר אמנם לבנקים לתת הלוואה עד לגובה 75% 
יותר  משווי הנכס, אך זכרו כי אם ההלוואה נמוכה מ-60% משווי הנכס היא תהפוך לאטרקטיבית 
והבנקים יציעו לכם עבורה ריביות טובות יותר (וכמובן, אם תרדו אל אחוז המימון הנמוך ביותר - 45%, 

תרוויחו עוד יותר).



על אף כל האמור לעיל, אני ממליץ בכל מקרה להיעזר ביועץ משכנתאות. לקיחת 
משכנתא הינה ההוצאה הגדולה ביותר היום  של משקי הבית בישראל. ישנה חשיבות 
גבוהה לאופן בו מתבצע התהליך מול הבנק. בנוסף, יש להתעדכן מעת לעת על מנת 

לוודא כי המשכנתא אותה אתם משלמים הינה בתנאים הטובים ביותר הקיימים 
באותה תקופה. הריביות והמסלולים המוצעים משתנים כל הזמן. כל שינוי כזה יכול 

להוות הזדמנות לחסכון נוסף.

בה�חה!
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