
המדריך שיחסוך מכם  

טעויות קריטיות  7

בנטילת משכנתא

אירנה שליפר: מאת

משכנתאות מומחית לייעוץ ומחזור 



המדריך שיחסוך מכם  

טעויות קריטיות  7

בנטילת משכנתא

...רגע לפני שמתחילים

הסוד לאיכות חיים–משכנתא נכונה 

אני ערה לקשיי ההתמודדות  , כיועצת אובייקטיבית המכירה את המערכת הבנקאית לעומקה

מערכת שאינה קשובה לצרכים -עם המערכת הבנקאית , נוטלי המשכנתאות, שלכם

חוסר הידע , הביורוקרטיה האינסופית. האמיתיים שלכם ולעיתים נוהגת עמכם בחוסר הגינות

וההבנה המועטה של נוטלי משכנתאות בתחום מורכב זה והיעדר השקיפות במבנה הריביות 

. מהווים מתכון בטוח לטעויות קריטיות בלקיחת המשכנתא, כל אלה–וההלוואות 

הפוגע מיידית באיכות חייכם וביכולתכם להגשים את , טעויות שגורמות לכם נזק כלכלי עצום

.כפרטים וכמשפחה, חלומותיכם ושאיפותיכם

המדריך שיחסוך לכם עד מאות אלפי שקלים

העושה כל ,  אני משמשת כיועצת משכנתאות מקצועיות ואובייקטיבית, בשנים האחרונות

תוצר , מדריך שימושי זה". קורבנות משכנתא"להפוך ל, כדי למנוע מאנשים כמוכם, שביכולתי

יספק לכם הבנה בסיסית בתחום המשכנתאות ויאפשר  , של ניסיוני הרב בתחום המשכנתאות

.שיחסכו לכם עד מאות אלפי שקלים לאורך כל חיי המשכנתא, לכם לקבל החלטות מושכלות

!קריאה נעימה

?מי אני ולמה כדאי לכם ללמוד ממני 

בוגרת תואר ראשון במדעי החברה באוניברסיטת  . שמי אירנה שליפר

בעבר . שנה בתחום המשכנתאות12אילן ובעלת ניסיון של -בר

שימשתי כיועצת משכנתאות בבנק והייתי חברה בלשכת יועצי  

.המשכנתאות

פיתחתי מומחיות בבניית  , לאורך שנות עבודתי בבנק וכיועצת פרטית

בהשגת אישורי הלוואות  , תמהילי משכנתא חסכוניים ללקוחותיי

כמו . במיחזור משכנתאות ועוד, בארגון הלוואות לכל מטרה, מורכבות

בצעד , משקיעים ומשפרי דיור, כן ליוויתי אינספור זוגות צעירים

. נטילת המשכנתא: הכלכלי המשמעותי ביותר בחייהם



#1טעות 

לקחת משכנתא דווקא מהבנק שלכם

, אך כצרכנים. הטבע האנושי גורם לכולנו לבחור במוכר ובידוע

אנו חייבים להתעלות על עצמנו ולהגיש בקשה למשכנתא גם  

כיום עומדים לבחירתכם  ". שלנו"שאינם הבנק , בבנקים נוספים

בנקים למשכנתאות וכולם להוטים לשעבד אתכם לעשרות  6

נצלו את השוק החופשי והתחרותי לטובתכם ותנו , לכן. שנים

...לבנקים להזיע

#2טעות 

להסתפק ביועץ המשכנתאות של הבנק

במגבלות ובהוראות בנק , נטילת משכנתא מחייבת מומחיות והבנה בקריטריונים. תחום המשכנתאות הוא עולם ומלואו

מהם , אילו הלוואות ניתן להציע לכם, מהי מטרת ההלוואה, על יועץ המשכנתאות לדעת איזו הלוואה מתאימה לכם. ישראל

.אחוזי המימון השונים והאם עדיף לקחת הלוואה לכל מטרה במקום משכנתא

הם עובדי  , אך זכרו שיועצי המשכנתאות אלה, אומנם הבנקים למשכנתאות מעמידים לרשותכם יועצים אדיבים ללא תשלום

לכן הם מייצגים את האינטרסים של הבנק בלבד ואף כפופים ליעדים המוכתבים  . המקבלים את משכורתם מהבנק, הבנק

.התמהיל המשתלם ביותר לבנק, במקרים רבים, תמהיל המשכנתא שאתם נוטלים יהיה: והתוצאה. להם

,  אך מעורבותו בתהליך נטילת המשכנתא, אומנם יועץ משכנתאות פרטי ואובייקטיבי ייגבה מכם שכר טרחה על השירות

כך אל תוותרו על יועץ  , כפי שאינכם מוותרים על שירותי עורך דין ברכישת דירה, לכן. יחסוך לכם עד מאות אלפי שקלים

יחסוך  , היועץ ייצג את האינטרסים שלכם. משכנתאות שילווה אתכם יד ביד לאורך כל המסע המתיש לנטילת המשכנתא

.בתנאים הטובים ביותר, יתמקח עם הבנקים וישיג עבורכם את המשכנתא המתאימה ביותר, מכם טעויות קשות
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#4טעות 

להשוות בין משכנתאות

"  מומחים"נוטים להקשיב ולסמוך על כל מיני , אנשים העומדים בפני נטילת משכנתא

:  בסביבתם הקרובה

שהאחיינית  , או החבר מהמילואים, קרוב משפחה שיש לו משכנתא, שכן שקנה דירה דומה

...שלו עבדה פעם בבנק

,  לא בתנאים-מעולם לא נתקלתי בשתי משכנתאות זהות , כבעלת ניסיון בתחום המשכנתאות

,  אישית לכל לקוח ולקוח" נתפר"משכנתא היא מוצר ה. לא בריבית ולא בהחזרים החודשיים

בהתאם לרקע ולמאפיינים שלו  

.נבחנת ומבוצעת ללא תלות בבקשות שהוגשו ואושרו לפניה, וכל בקשה לנטילת משכנתא

#5טעות 

לקנות דירה בלי לבדוק את מחיר השוק

ניתן להיעזר . בדקו את ערך הנכסים בסביבה, לפני שאתם חותמים חוזה לרכישת דירה

מומלץ להזמין  , כמו כן. ן האינטרנטיים ובאתר מדלן"במודעות בלוחות הנדל, במשרדי תיווך

בדיקה יסודית יכולה להוביל אתכם למסקנה שהמחיר . להערכת שווי הדירה, שמאי

. המבוקש הוא לא אטרקטיבי כפי שחשבתם ואף לסייע לכם בניהול המשא ומתן מול המוכר

תהיה קטנה  , כך גם המשכנתא שתידרשו לקחת, זכרו שככל שמחיר הדירה יהיה נמוך יותר

.יותר

#3טעות 

להשוות רק את תנאי הריבית

צריכה להתבסס על  , נהוג לחשוב כי השוואה בין הצעות המשכנתא של הבנקים השונים

אך מדובר , הריביות בלבד

תנאי  , החיוב החודשי: ההשוואה הנכונה צריכה להתמקד בתנאי המשכנתא. בטעות נפוצה

–מספר מסלולי ההלוואה לפיזור הסיכונים ומגוון סעיפים נוספים , הסילוק המוקדם

.   גם הריבית, וביניהם

הוצאתי מהבנק משכנתא  "

תראו איזו ריבית  ! מעולה

!"נמוכה

!  מצאתי דירה במחיר מצוין"

..."נראה לי
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אבל למה המשכנתא"

,של משפחת כהן

"?שונה מהמשכנתא שלנו



הייתם לוקחים את הילד שלכם לרופא שיניים הכי זול  
?בעיר

שלא הייתם מזלזלים בנושא חשוב כמו רפואת שיניים ולא הייתם  כפי 

עליכם להתייחס  כך-מתפשרים על הנסיון שלו ועל המקצועיות

תוצאתו תלווה  -שכן בדומה ליישור שיניים, לתהליך קבלת המשכנתא

.לטוב ולרע, כל החייםאתכם 

#7טעות 

לא לקחת בחשבון הוצאות נוספות

התהליך אינו מסתיים  ... הצטיידו בהרבה סבלנות ובקופת מזומנים? עומדים לקחת משכנתא

בדרך אל דירתכם החדשה תצטרכו לבצע פעולות . בנטילת הלוואה והשלמת ההון העצמי

שכר , רישום בטאבו, דמי פתיחת תיק בבנק: הכרוכות בתשלומים לא קטנים, רישומיות שונות

.טרחת עורך דין ועוד

#6טעות 

בלי לבדוק בנקים מתחרים, למחזר משכנתא בבנק שלכם

אבל אין סיבה לבצע אותה דווקא בבנק בו נטלתם , מחזור משכנתא היא פעולה צרכנית נבונה

–את המשכנתא 

תתפלאו לגלות שלעיתים יש הפרשים . ובטח לא לפני שעשיתם סקר שוק קצר בין הבנקים

,  תהליך מחזור נכון. גדולים בתנאים ובריביות שמציעים הבנקים בתהליכי מיחזור משכנתאות

.או יקטין את אורך חיי ההלוואה/יחסוך לכם כסף רב בהחזרים החודשיים ו
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עכשיו צריך גם לשלם  ? מה"

!"?אלפי שקלים בטאבו

ניגשתי לבנק שלי  "

ומחזרתי את 

!"המשכנתא

הגיעה אלי לאחר שקיבלה אישור , אותה ליוויתי לאחרונה, משפחת גבאי

,  המשכנתא שהמשפחה קיבלה מבנק המשכנתאות שלהםתמהיל .שנייהעקרוני לרכישת נכס יד 

יחייבו  , גיליתי שהתנאים שהוצעו להם, בתחשיב שעשיתי, למעשה"... פצצה כלכלית מתקתקת"היווה 

,  לאחר מיקוח עם הבנק!  משווי הקרן50%ריבית והצמדה בשווי , עד תום התקופה, אותם להחזיר

!110,000₪למשפחת גבאי אשר חסך , השגנו שינוי בהרכב ההלוואה



במתנהאיתי תראשוניפגישת ייעוץ 
-הפגישה הכי משתלמת שתהיו בה

! באחריות

כאן ואל תבזבזו עוד רגע אחד לחצו 

חסכתם שקל לשקל 

?...לא חבל לתת הכל לבנק

הזמן לפעול ולעשות את הדבר האחראי ביותר  זה

!שניתן לעשות בבואכם לבצע את עסקת חייכם

?עומדים לקחת או למחזר משכנתא

כדאי לכם להשקיע בכך שעה של בדיקה ומחשבה

לכן אני משקיעה מהזמן  100%אני בטוחה בכך ב

:שלי ונותנת לכם מתנה 
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