
   פרטים אישיים

    

   שם מלא

   נייד' טל

   אזור מגורים

   גיל

   י מבין האפשרויות/בחר -סטאטוס משפחתי

   ילדים' מס

   י מבין האפשרויות/בחר -סטאטוס קרייה 

   תחום עיסוק

   תפקיד

   הכנסה חודשית נטו

   בת הזוג/הכנסה חודשית נטו של בן

   האם יש לך עוד מקורות הכנסה

   פרט מהם -אם כן 

   גובה ההכנסה החודשית מהמקורות הנוספים

   סהכ הכנסה משפחתית נטו מכל המקורות



                                                           

   

 
 

הכנסות קבועות    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנסה נטו לבנק 

 קצבאות ילדים וביטוח לאומי

סיוע קבוע  , ד"שכ –הכנסות קבועות נוספות כמו 

'מההורים וכו  

 הכנסות קבועות         
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הכנסות של עצמאיים    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הכנסות בני זוג עצמאיים         

נטו -ברוטו   

בהכנסות לתקציב -בית שמאי   

 הפרדת חשבונות מוחלטת
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הכנסות והוצאות משתנות    
 

  

 

 

  תשלום חד פעמי של ביטוח לאומי

 ק מזדמן'הפקדת צ  

  הפקדת מזומן

 זיכויי חד פעמי/מס הכנסה/מ"החזר מע  

  אחר

 

 

 הכנסות משתנות         

 לא לוקחים בחשבון בהתנהלות השוטפת 

 

וחסכון" שעת חירום"מיועדות ל  
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       קובץ הוצאות חודשי

        

 מידע נוסף סך הוצאה חודשית סעיף תחום

 דיור

שכר  /משכנתא

   דירה

משכנתא  / עלות שכר הדירה 

 החודשית

 עלות תיקונים חודשיים בבית   תחזוקת דירה

 הבית לועדתשלום חודשי    ועד בית



ניהול  

 שוטף

ניהול  

 סיכונים
יעדים   

בטווח בינוני  

 וארוך

 התנהלות  

 התנהגות

 אמונות  

 משכנתא הרגלים

 משכנתא



 עמידה בתשלומי משכנתא

 משפחות מתקשות לעמוד בתשלומי המשכנתא 50,000 •

 תיקים משפטיים נפתחים בשנה 12,000 •

 משפחות מפונות מבתיהן בשנה 2500 •

 



 תרחיש א לניהול משכנתא 

 ₪ 12,000: הכנסה
 ₪ 600,000: משכנתא

 3.5%ריבית 

 2%הצמדה 

 שנה 25משך 
 ₪  3000החזר חודשי 

 ₪ 1,169,864: כ החזר "סה
 ₪ 569,864: ריבית והצמדה

 ₪ 4,950: תשלום בסוף התקופה
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ניהול משכנתא  -' תרחיש ב  

 ₪ 12,000: הכנסה
 ₪ 600,000: משכנתא

 3.5%ריבית 

 2%הצמדה 

 שנים 10משך 
 ₪  5943החזר חודשי 

שנים 4  

 ₪  14,000: הכנסה

 ₪   416,831:יתרה לסילוק

 3.5%ריבית 

 2%הצמדה 

 שנים 17משך 
 ₪  3227החזר חודשי 

ריבית 

ח"ש 72,310  

 ₪  14,000: הכנסה

 ₪ 310,845: יתרה לסילוק
 3.5%ריבית 

 2%הצמדה 

 50%קרן השתלמות 
60,000 ₪ 

 ₪ 250,845: יתרה
 שנים 9משך  

 ₪  3056החזר חודשי 

שנים  6  

ריבית 

ח"ש 77,776  

 ח"ש 16,000: הכנסה
 ₪ 134,006: יתרה לסילוק

 3.5%ריבית 

 2%הצמדה 

 שנים 3משך  
 ₪  3933החזר חודשי 

שנים 5  

ריבית 

ח"ש 34,618  

שנים 3  

ריבית 

ח"ש7,512  

ח"ש 192,216 -כ ריבית בתרחיש ב "סה  

ח"ש 569,864 –כ ריבית בתרחיש א "סה  

:חיסכון   

ח"ש 377,648  



 :כללים בסיסיים
 משכנתא 75%, הון עצמי 25% –מתוך שווי הנכס  •

שני שליש בריבית  , שליש בריבית קבועה -חלוקת מסלולים  •

 משתנה

 :מסלולים בריבית קבועה

 ריבית קבועה צמודת מדד •

 ריבית קבועה לא צמודה •

 שנים צמודת מדד  10ריבית משתנה כל  •

   שנים  לא צמודה 5ריבית משתנה  כל  •

 :מסלולים בריבית משתנה

 .  ריבית משתנה על בסיס הפריים •

 אירו/ריבית משתנה על בסיס שער הדולר •

 ריבית משתנה כל שנה צמודת מדד •

 ריבית משתנה כל שנתיים צמודת מדד •



 האתגר המרכזי  

 השוואה בין הצעות 



 שווי הנכס

 גובה המשכנתא

 החזר החודשי

75% 

מגובה   20%

 ההכנסה נטו

:השוואה בין הצעות  

גובה  על בסיס 

המשכנתא והחזר  

זהיםחודשי   

נבדוק מהי ההצעה 

הריבית  שבה עלויות 

הם הנמוכים  וההצמדה 

  .ביותר

 כלל אצבע



 דוח יתרות לסילוק•

 דוגמאות במחשבון•

 בדיקת כדאיות מחזור•


