
ן"קורס השקעות חכמות בנדל



'  ן חלק ב"מימון נדל

בניית תמהיל משכנתא בהתאמה לעסקה ולמשקיע



?על מה נעבור היום

תזכורת על מושגי היסוד מהשיעור הקודם1.

ריביות2.

לוחות סילוקין3.

בניית תמהילי משכנתא4.

רגולציה5.



מושגי יסוד בסיסיים

.שיעור מימון1.

.יחס החזר מהכנסה2.

.מקום רישום הנכס3.

.הנותר/ סכום ההלוואה המקורי –קרן 4.

.החלק המשולם ללא הקרן–ריבית 5.

.השקעה/חליפית/דירה יחידה6.



לוחות סילוקין
.לוח סילוקין מתאר את האופן שבו ההלוואה והקרן משולמים לאורך התקופה



שפיצר

.החזר חודשי קבוע•

הריבית לקוחה על שארית  •

.הקרן

.מקובל ברוב המשכנתאות•

.נוח יותר לתכנון•

.יותר יקר•

.ריבית שנתית4%•
.שנים25•



קרן שווה

.החזר קרן קבוע•

.החזר חודשי יותר גבוה•

החזר חודשי הולך ופוחת •

.עם הריבית

.יותר זול•

.פחות קל לתכנון•

.ריבית שנתית4%•
.שנים25•



גישור\בוליט\הלוואת בלון

לוח סילוקין - הלוואת בלון

סה"כ חודשיהחזר הריביתהחזר הקרןיתרת הקרןחודש ההחזר

1500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

2500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

3500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

4500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

5500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

6500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

7500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

8500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

9500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

10500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

11500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

12500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

13500,000₪           -₪                     1,666.67₪           1,666.67₪             

14500,000₪           500,000₪            1,666.67₪           501,666.67₪        

        523,333.33₪         23,333.33₪            500,000₪סה"כ בשקלים:

החזר ריבית בלבד  •

.לאורך התקופה

החזר של כל הקרן  •

.במכה

.ריבית שנתית4%•
.חודשים14•



(חלקי)הלוואת גרייס 

לשנה-שפיצר עם גרייס חלקי-לוח סילוקין

כ חודשי"סההחזר הריביתהחזר הקרןיתרת הקרןחודש ההחזר

1 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

2 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

3 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

4 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

5 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

6 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

7 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

8 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

9 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

10 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

11 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

12 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

13 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

14 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

₪23,333.38 ₪23,333.38 ₪    ₪500,000 כ בשקלים"סה

.דחייה של התשלומים•
.הריבית מתווספת לקרן•
מגדיל את התשלומים  •

.החודשיים בהמשך
ניתן לעשות גרייס מלא כך •

שלא משלמים כלל ולאחר 
מכן מתחילים לשלם גם את  

.הקרן וגם את הריבית

.ריבית שנתית4%•
.חודשים25•
.גרייס חלקי לשנה אחת•



(חלקי)הלוואת גרייס 

לשנה-שפיצר עם גרייס חלקי-לוח סילוקין

כ חודשי"סההחזר הריביתהחזר הקרןיתרת הקרןחודש ההחזר

1 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

2 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

3 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

4 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

5 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

6 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

7 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

8 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

9 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

10 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

11 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

12 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

13 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

14 ₪500,000- ₪1,666.67 ₪1,666.67

₪23,333.38 ₪23,333.38 ₪    ₪500,000 כ בשקלים"סה

.דחייה של התשלומים•
.הריבית מתווספת לקרן•
מגדיל את התשלומים  •

.החודשיים בהמשך
ניתן לעשות גרייס מלא כך •

שלא משלמים כלל ולאחר 
מכן מתחילים לשלם גם את  

.הקרן וגם את הריבית

.ריבית שנתית4%•
.חודשים25•
.גרייס חלקי לשנה אחת•



סוגי משקיעים והתאמת צרכים

משקיע עם יכולת להחזיר יותר מדמי השכירות שיקבל מהנכס•

משקיע שחשוב לו תזרים חיובי בין דמי השכירות להחזר החודשי של  •

המשכנתא

עסקת אקזיט מהירה•



סוגי ריביות

.ריבית שנתית המגלמת אחוז מהקרן–ריבית פשוטה •

.הריבית הקודמת+ ריבית על הקרן –ריבית דה ריבית •

.ריבית הנקבעת ומפורסמת מידי חודש על ידי בנק ישראל–ריבית בנק ישראל •

.עבור הבנקים המסחריים1.5%+ ריבית בנק ישראל –ריבית פריים •



סוגי ריביות

לאחר פרק זמן מסוים שיעור הריבית משתנה בהתאם  –ריבית משתנה •

.לעוגן ריבית ידוע ומוסכם מראש

.שיעור ריבית קבוע שאינו משתנה לאורך חיי ההלוואה-ריבית קבועה •



בניית תמהיל משכנתא

ריבית 
קבועה

ריבית 
משתנה

הצמדה

ריבית  
קבועה  
צמודה  
למדד

ריבית  
משתנה 
צמודה  
למדד

ללא  
הצמדה

קבועה  
לא 

צמודה

משתנה 
לא 

צמודה

משכנתא בנויה מתמהיל 

המחלק את המשכנתא  

.למסלולים שונים



בניית תמהיל משכנתא
הנחיות בנק ישראלהתנהגות הריביתמסלול

הצמדה 

למדד

עמלת היוון במקרה 

של פירעון מוקדם

ללאלא צמודעד שליש מגובה ההלוואהצמודה לשינוי ריבית הפריים הנהוגהריבית משתנה על בסיס פריים

ללאלא צמודעד שליש מגובה ההלוואהמשתנה כל 6 חודשים בהתאם לריבית הליבור בארה"בריבית משתנה על בסיס הדולר האמריקאי

ללאלא צמודעד שליש מגובה ההלוואהמשתנה כל 6 חודשים בהתאם לריבית הליבור אירוריבית משתנה על בסיס האירו

ללאלא צמודעד שליש מגובה ההלוואהמשתנה פעם בשנה בהתאם לשינוי ריבית עוגן המק"מ לשנהריבית משתנה על בסיס עוגן מק"מ

ריבית משתנה כל שנה צמודה למדד
משתנה כל שנה בהתאם לריבית עוגן משכנתאות צמודות 

מדד
צמודעד שליש מגובה ההלוואה

ללא בנקודת שינוי 

הריבית

ריבית משתנה כל חמש שנים צמודה למדד
משתנה כל 5 שנים בהתאם לריבית עוגן משכנתאות 

צמודות מדד
צמודעד שני שליש מגובה ההלוואה

ללא בנקודת שינוי 

הריבית

ריבית משתנה כל חמש שנים לא צמודה למדד
משתנה כל חמש שנים בהתאם לתשואות אג"ח ממשלתיות 

לא צמודות לתקופה של 5 שנים
לא צמודעד שני שליש מגובה ההלוואה

ללא בנקודת שינוי 

הריבית

ייתכן ותהייהצמודלפחות שליש מגובה ההלוואהקבועהריבית קבועה צמודה למדד

ייתכן ותהייהלא צמודלפחות שליש מגובה ההלוואהקבועהריבית לא קבועה ולא צמודה למדד



בניית תמהיל משכנתא

!מסלולים32בפועל ישנם 



רגולציה במסלולי המשכנתא

מסך 1/3הוראת בנק ישראל שניתן לקחת עד –05/2011•

(.שנים5עד )ההלוואה בריבית משתנה קצרת מועד 

:הגבלת שיעור המימון בהלוואות–11/2012•

.לדירה יחידה75%עד •

.בדירה חליפית70%עד •

.לנכס להשקעה או בהלוואה לכל מטרה50%עד •

:הגבלת בנק ישראל לשני דברים נוספים–08/2013•

.מהכנסת הלקוחות נטו40%ניתן לאשר כך שההחזר החודשי לא יעלה על •

.מההלוואה צריך להיות בריבית קבועה1/3לפחות •



בניית תמהיל משכנתא

מחשבון משכנתא



?שאלות

?שאלות

info@primeinv.co.il

mailto:info@primeinv.co.il

