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םיידסומ / םיעיקשמ



.השיכרהתצובקינגראמלעהטילשרסוח1.

.המצעהצובקבהצובקהינגראמלשהטילשרסוח2.

.םילהנמהדצמםישכורלאוושיגצמתגצה3.

ךכמהאצותכוםיילכלכםיישקבקעהצובקהירבחמ)רתויוא(דחאדצמםימולשתתריצע4.

.הלוכהצובקהלשםינמוזמהםירזתבהעיגפ

.םיסמתויגוסבלופיט–השיכרהתוצובקרבעבונהנןהמסמהתובטהלוטיב5.
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.חוקיפולוהינתרבח/חקפמיאמש/ןובשחהאור/גציימד"ועתריחב1.

.תוגיצנתריחב2.

.עוציבןלבקםעםכסה3.

)מ"עמ,השיכריסימ(םיסמהתויושרבםיסמגנילור4.

:ףותישהםכסה5.

)םידובעשםושיר(רושיגןומימתלבקלהיצפוא•

.יאקנבץוחםרוגמןומימלבקלתלוכי•

.הצובקהירבחןיבןוזיא/תודיחיהדוקינןפוא•

.ק"ששמתוגרחהותישיאתוברעלתוסחייתה–םישרומםיקסועומ"עבתורבח•

.תוידיתעתויוכזלתוסחייתה•
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חסרונותיתרונות
אורך רוח קצר במקרה של בעיות (*)מענה למקרים בהם הבנקים חסרי תגובה

מקורות מימון ורמת וודאותמהירות תגובה
קונפליקטים מול השמאי המפקחיכולת מימון גישור

קונפליקטים מול המפקח ההנדסיגמישות לאורך כל הדרך
התייחסות לסיחור* חיתום

עלות ריבית יחסית גבוהה* חיתום תושבי חוץ
החלפת המימון במשכנתא* השלמת ההון העצמי
* קיטום ריבית בשוטף

* הכרה בעליית שווי קרקע
* פתיחת מימון טרם השלמת 100% חתימות

בקרנות קטנות שמגייסות כספי משקיעים לתקופות מוגדרות מראש.  (*)
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qןומימה תויולעב ןוכסח.

qםינלבקו םיקפס לומ תולהנתהב קזוח.

qהצובקה תודיכל לע הרימש.
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P2P תומרופטלפתונרקםיידסומ םיעיקשמ

 תונורתי
םייזכרמ

םדקומ בלשמ תואדוו-
ןיטינומ-

תילועפתו תיטפשמ תושימג-
ההובג רוזחמ תלוכי-

הבוגת תוריהמ-
תונורתפב תושימג-
 ידי לע תוחקופמ םויכ-

רצואה דרשמ

הבוגת תוריהמ-
 תמייוסמ הלקה-

תיבירב

 תונורסח
םייזכרמ

םילודג םיפקיהל םימיאתמ-
 רתוי ההובג תיביר-

תיאקנבהמ
תוירוטלוגר תולבגמ-

תיבירה רועיש-
 המרופטלפ רדעיה-
 לע םינעשנ( םותיחל

)ץוח יקפס
 ןה םילודג םימוכס-

קוה דא סייגל תושרדנ

 אלו םיצמאמה בטימ-
 רצומ = תובייחתה

רחא
 םושירב םירגתא-
 םותיחב ,םידובעשה

רוזחמבו
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.דרפנבהצובקרבחלכםותיח1.

.תוינטרפתוסורפבןומימ2.

?ןומימרועיש3.

.)בלוצדוסביס/ןומימלשבצממהעינמ(הצובקהירבחןיבןוזיאלעהרימש4.

.לשכלאןודקיפתמקה5.

.ןגראמהתוהז6.

.ןגראמהתירכ7.

.ילאשואפריחמבחתפמדעעוציבםכסה–ןלבקתריחב8.



2018רבמצד

.הצובקהירבחלשםותיחהךילהבהטילש1.

.תומיתחהךלהמבהצובקהירבחלוהינ2.

.ימצעהןוההתומלשהןיינעלןמממהםרוגהלוממ"ומלוהינ3.

.לוהינתולוכי4.

.)המודכולוהינימד,תופסונתויוכזבתוכז,רוחיס(תירכ5.
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.ולשיארשאהתרגסמלעהצובקרבחלכלשתישיאתוברע=תינטרפהמיתח1.

.ןומימלהסינכםרטימצעןוהתמלשה2.

.טקיורפהלעהנושארהגרדמדובעש3.

.)זוזיקתויוכזלערותיו(טקיורפהןובשחדובעש4.

.תוינלבקתודובעחוטיבתסילופדובעש5.

.עוציבהןלבקתוברעתבסה6.

.םיוולהלשםייחחוטיבתוסילופדובעש7.

.תורבחהםשר/תונוכשמהםשר–תינטרפההמרבםידובעשםושיר8.

.ןגראמה,חוקיפהתרבח,ןלבקהלשתותיחניבתכ9.

.תוכמתסהיבתכ10.

.ףטושןפואבםיוולהמתישדוחתיבירתייבג11.



15

:ןיבמ ךומנה היהי רשואמה יארשאה םוכס

qהיונפ הסנכהל סחיב הוולה לש רזחהה תלוכי תניחב– רזחה רשוכ.

qLTC-העקשהל50% ,םירוגמל70%( םיילמיסקמ ןומימ יסחיב הדימע(.

qLTV–העקשהל50% ,םירוגמל70%( םיילמיסקמ ןומימ יסחיב הדימע(.

qהוולה לש תיבירה םולשת תלוכי תניחב– )רזחה סחי( הנורחא תיביר םולשת.

qלעופב עקשוהש ימצעה ןוהל םאתהב- ןומימ תמלשה.

2018רבמצד



תשקובמה יארשאה תרגסמ תלבק תרשפאמ הניא ויבגל םותיחה ינחבמ תאצותש הוול- גירח הוול

qתויטרקנוק תואמגוד:
qםייח חוטיב וא אתנכשמ לבקל ושקתיש55 ליג לעמ– םירגובמ.

qםיפסונ םיוולכ םידלי תפסוה
qה תדרוה-LTC
qיוושב סכנ דובעש( החוטבכ תפסונ הריד %Xתשקובמה תרגסמהמ(
qתמייקה אתנכשמה תקיחמ( סכנה תא רוכמל תובייחתה(

qרזחה רשוכ תויעב –
qםלשמ ףסונ הוול ףוריצ.
qתויופצ תוידיתע תוסנכהל תוסחייתה– םיטנדוטס
qוכו תונוכסח ,תונודקפ ,םיסכנ( שכורה לש יססניפה ורשועל תרבגומ תוסחייתה'( –Net Worth

qהוולה לש ןוכיסה תמר תא דירוהל הרטמהשכ ופוגל לפוטמ הרקמ לכ– םיפסונ םיגירח.
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:הנושארה השיגפה ברע הצובקה בצמ

.םינוש םימחתמ5-מ תבכרומ הצובקה1.

.טפשמה תיב םעטמ דחוימ להנמ הנומ הצובקל2.

.הנשמ הלעמל חטשב קספוה עוציבה3.

.זרכמל ושגינש הלא םה עוציבה ינלבק .עוציבה ינלבקל םיהובג תובוח הצובקל4.

.אלמ יווילב םיקסוע םניאש םינוש םיפוג ינשמ רקי יאקנב ץוח ןומימ הלטנ הצובקה5.

.ע"בתה תוארוה יפ לע ןניאש תודיחי ורכמנ םימחתמה דחאב6.

.םימחתמה ןיב בלוצ ןומימ םייק7.

.ןגראמל ןריבעהלו תויטרפ תואוולה תחקל וענכוש הצובק ירבח רפסמ8.

.ףסונ ימצע ןוה דימעהל תלבגומ תלוכי הצובקה ירבחל9.

2018רבמצד



:טקיורפל שדוחמ חותינ

 ספא ח"ודה תרגסמב הרשוא עקרקה ךרע תיילע1.

.שדחה

 ורכוה םימדוקה םינמממל ןומימה תואצוה2.

.ח"ודה תרגסמב

 תולקהל יוושל תולעה ןיב חוורמהמ קלח לוצינ3.

.ףטושב תויבירה ימולשתב

2018רבמצד
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    380,000,000        
60% -  228,000,000        

    305,000,000        
      (228,000,000)

   "77,000,000          
(   30%)     -    22,500,000          

   "99,500,000        
    305,000,000        
40% -    122,000,000      

"   "22,500,000        



 :וטקננש תופסונ תולועפ

.םוחתב תוליבומהמ לוהינ תרבח התנומ1.

.םוחתב תוליבומהמ חוקיפ תרבח התנומ2.

.טקיורפל שדח יאמש רחבנ3.

:ל רושיג ןומימל רושיא ןתינ4.
םינלבקל תובוחה יוסיכ•
םימייקה םינמממה תאצוה•
תואוולה ולטנש םיוולל םיפסכה תרזחה•
םימחתמה ןיב בלוצה ןומימה תריגס•
חטשל םינלבקה תרזחה•

.םייתייעב םיוול תאצוה•
.םיפטושה תיבירה ימולשת לע םיוולל תיביר םוטיק רשוא   .3

 תוינטרפ תומיתח תמלשה רחאל ד"חילח"שא10-ל ד"חילח"שא20-מ טקיורפב לשכ לאה תרגסמ הנטקוה4.
.הצובקה ירבחמ80% לש

.הצובק ירבח רפסמל םימולשתב ימצע ןוה תמלשהל היצפואה הנתינ5.
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