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 ,שלום לך 
 

 "כמה באמת זה יעלה לך –ה יפרוייקט בני"אני שמחה לראות שהורדת את המדריך 

 

 . "באמת יעלהזה כמה "שאלות והתלבטויות רבות מלוות את תהליך בניית הבית ואחת השאלות המרכזיות היא 

 

בלקיחת רבות במהלך עבודתי בייעוץ וליווי משפחות )החלטתי לאגד את הנושאים שחוזרים ועולים תדיר 

להצליח בפרויקט בניית הבית למדריך אחד שמטרתו לספק לך מידע מקצועי ואמין שיעזור לך ( יה ימשכנתא לבנ

 .שלך תוך חיסכון בעלויות

 אני עוזרת למשפחות ועסקים לקבל הרבה יותר מהכסף , איריס שוסטרשמי 

  .שיש להם

 

 -המומחיות שלי היא משכנתא בהתאמה אישית  ,נתאותבתחום המשכ

תוך כדי חיסכון מקסימאלי ליכולות ולשאיפות  ,משכנתא המתאימה לצרכים

 . בתשלומי המשכנתא

 

ת או אם כבר נבחר המגרש לבנייה אני אז אם יש לך חלום לבנות בי

 .ממליצה לך לקרוא את המדריך הזה

 

קודם והוא כתוב בצורה פשוטה אין צורך בידע , אל דאגה המדריך קצר

 .וברורה

 

 :(מאחלת לך קריאה מהנה 

 

 איריס שוסטר   

930-3099095  

 

 

 

 

 ▪כל הזכויות שמורות לאיריס שוסטר  ▪

 info@isaving.co.ilמדריך זה בשלמותו לכל שימוש אחר ניתן ליצור קשר ולשתף ניתן להעביר 

http://www.isaving.co.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa/
http://www.isaving.co.il/%d7%99%d7%99%d7%a2%d7%95%d7%a5-%d7%9e%d7%a9%d7%9b%d7%a0%d7%aa%d7%90%d7%95%d7%aa/
mailto:info@isaving.co.il
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 ?ומהו הצעד הראשון? קט בנייה ברגל ימיןיאיך להתחיל פרוי .1

ועכשיו מתחילים , הגשת בקשה לקניית המגרש, החלטת על האזור והיישוב? החלטת לבנות בית

 .....באיזה סגנון ומי יתכנן את הבית, חדרים כמה, מה יהיה גודלו , החלומות איך הבית יראה 

 ?מה לדעתך צריך להיות הצעד הראשון

 בחירת סגנון הבית? 

 ית/אדריכלבחירת ה? 

 בדיקת אפשרויות המימון? 

הבונים את ביתם בוחרים בשתי , מרבית האנשים

ומתוך , בהנחה שיהיה בסדר, האפשרויות הראשונות 

וריצות  מיותרות מחשבה מוטעית שכך ניתן לחסוך זמן 

בעלויות , אך בחירה זו יכולה לעלות להם בעיכובים, לבנק 

 .לפני סיום הבנייה  נוספות ובמקרים חמורים במכירת הנכס

 אני ממליצה לך לבחור באפשרות השלישית

 (.בבדיקת אפשרויות המימון)

אפשרויות המימון לבדוק את מומלץ  ,אם המדריך הזה הגיע אליך אחרי שכבר התחלת את תכנון הבית

 . להתאים את תכנון הבית בהתאםאם צריך שלך כמה שיותר מהר ו

בעיניים פקוחות  ,יעזרו לך להגשים את החלום בנינוחות( כמו המדריך)בדיקת אפשרויות המימון 

 .בידיעת כל האפשרויות העומדות מולך  ולגשת בשמחה לקבלת ההחלטות בתהליך הבנייה, ומודעות

 :המימון יעלו הנושאים הבאים בבדיקת אפשרויות

  קרן השתלמות עתידית, חסכונות)מהו ההון העצמי שעומד לרשותך ואותו רוצים לייעד למטרה זו ,

 ...(.ילדים/ עזרה מקרוב משפחה הורים

  (.הלוואות ממקום העבודה, הלוואות, משכנתא)מהו ההון הנוסף שאותו ניתן לגייס..... 

  מהם . י היא ההתחייבות שבה ניתן לעמוד לאורך השניםמה –מהו ההון שאותו רוצים לקחת

 .התשלומים החודשיים שלא יפגעו בהתנהלות המשפחה או באיכות החיים
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?ולמה לא לחכות לשלב בו באמת צריכים את הכסף, לבדוק את אפשרויות המימון כל כך מוקדםמה ל  

פ תקציב מאוד חשובה ומאפשרת צמצום "בנייה ע – פ תקציב מתוכנן"בנייה עהיערכות ל .א

 . החריגות

רב של בעלי מקצוע לאורך תקופה ארוכה ולעיתים ' ית בית הינו פרויקט מורכב המשלב מסיבנ

   . מאוד קל להתפתות לשדרוגים ותוספות לאורך הדרך. בסכומים גדולים

 

איפה אנחנו ביחס )קים מה המצב כשיודעים בדיוק מהו הסכום העומד לרשות הבנייה וכל הזמן בוד

גדל הסיכוי שעלות בניית הבית תהיה קרובה לעלות המתוכננת ולא נגיע לסיום הבנייה עם ( לתכנון

הגוררים התחייבויות כספיות , דברים לא גמורים או עם חריגה גדולה בתקציב וחובות לא מתוכננים

 .!ולכישלון חרוץ גדולות שקשה לעמוד בהן
 

צריך לזכור שהבנק רוצה  -ואפשרות לבעיות ועיכובים באישור המשכנתא  הפתעותכדי למנוע  .ב

אם הבנק חושב שמסיבה כלשהיא יכולה להיות בעיה . אבל רק למי שיכול לשלם, למכור כסף

 ...בעמידה בתשלומים הוא יבחר למכור את הכסף למישהו אחר

במצב בו הבנייה שלו מתעכבת או ואף אחד לא רוצה להיות , הבנק אינו מחויב לאשר את ההלוואה

 .מופסקת בגלל עיכובים באישור ההלוואה

וקרובים )כשמגיעים לאחוזי מימון גבוהים  -כדי לדעת מהו סכום ההלוואה אותה יאשר הבנק .ג

אלא , ישנם מצבים בהם הבנק לא יאשר את אחוז המימון המבוקש( יהיבבנ 07% -למקסימום כ

 .תר יעדיף לאשר אחוזי מימון נמוכים יו

 . כדאי לדעת את זה בתחילת התכנון כדי להתאים את הבנייה לתקציב המאושר

התחלת התהליך של העיצוב והבנייה לפני קבלת האישור העקרוני על המשכנתא יכולים לגרור 

הוצאות נוספות על עדכונים ושינויים וכן התפשרויות בעיצוב או במבנה שבתכנון מראש , עיכובים

 .יכלו להימנע
 

  -לדעת איך התשלום החודשי עבור המשכנתא ישפיע על התקציב המשפחתי כדי  .ד

אך ברוב  מההכנסה הפנויה 07-07% -הבנק מאשר הלוואות בהן התשלום החודשי יהווה עד כ

 . המקרים יאושרו הרבה פחות

הן התוכניות שלך לעתיד או איך הן ישפיעו על היכולת שלך לעמוד בתשלומים דא מוהבנק אינו מו

   .  כםזו צריכה להיות האחריות של. ך השניםלאור

  

הפסקת , מו לידת ילדאך לקחת בחשבון שינויים מתוכננים כ ,"הנבואה ניתנה לשוטים"נכון ש

לו בחשבון מגיעים מטרים אואם לא לוקחים פר ממש נבואה שינוי ידוע במקום עבודה אינםמזונות 

מההכנסה  07% -למצבים בהם ההוצאה על דיור ומשכנתאות עולה עד לרמות של מעל ל

 .רמת החייםב ופוגעדבר המקשה מאוד על ההתנהלות השוטפת  הפנויה 

יכול   (בחירת המסלולים והתקופות בחלקי ההלוואה השונים) תכנון נכון של תמהיל המשכנתא 

גמישות במקרים בהם יצוצו  לאפשרעכשיו ולאורך זמן ועם זאת  א לוודא עמידה בתשלום המשכנת

כי החלום לבית לא יהפוך לסיוט איתו צריך לחיות הדבר יבטיח . (ותמיד צצים שינויים)שינויים 

 .שנים ארוכותלאורך 
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  .בדיקת אפשרויות המימוןכדאי מאוד שהצעד הראשון בפרויקט הבנייה יהיה   -לסיכום 

וכמה שיותר שלך עכשיו  המימוןאפשרויות  ןחשוב לבדוק מה. זה לא מאוחר מדי כבר התחלתאבל אם 

 .בכדי לחסוך בעלויות התאמת תוכניות הבנייה ליכולת הכלכלית שלךמהר 

עלויות השינוי נמוכות משמעותית ולכל שינוי יש השפעה עצומה , עד שלב קבלת ההיתר הבניה !זכרו 

 .על העתיד הכלכלי שלך ושל משפחתך

 ?בודקים מהןאיך ו? מהן אפשרויות המימון .0

 קט הבנייהיקביעת הסכום העומד לרשות פרויהמטרה העיקרית לבדיקת אפשרויות המימון היא 

על גודלו על רמת הגימור ואיכות )קביעה זו היא הגורם העיקרי המשפיעה על תכנון הבית . שלך

 (. הבנייה

 ?המימוןאיך בודקים את אפשרויות ? איך עושים את זה

 קביעת ההון העצמי הקיים .1

 :מזהים מהו ההון העצמי  הקיים ממקורות שונים בשלב זה

 חסכונות 

  קרוב משפחה אחר/ משפחה/ ילדים/ עזרה מהורים 

 קרנות השתלמות נזילות ועתידיות 

 

 קביעת הסכום שניתן לגייס .0

להגיע  היא המטרה. בשלב זה מזהים את כל האפשרויות הקיימות לגיוס הון למטרת הבנייה

, מקום עבודה, חברות ביטוח,לסכום המקסימאלי אותו ניתן לגייס ממקורות שונים כמו בנקים 

 . תוך זיהוי התנאים והעלויות, קרנות השתלמות עתידיות ועוד 

 .לעיתים קיים פער בין גובה ההלוואה המבוקשת לגובה ההלוואה המאושרת

  –אשר בנק המשכנתאות מספר פרמטרים המשפיעים על הסכום אותו ילהלן 

  (  זהו הסכום המבוקש מתוך ערך הבית כולו -אחוז המימון ) - שניתן לקבל מימוןהאחוז

פ "ע)מערך הנכס  07% -כ של עד אחוז המימון מקסימאלי בבניה עצמית ניתן לקבל 

בעוד שמשכנתא לקנייה דירה ראשונה  (ת השמאי לערך הבית בסיום הבנייההערכ

 .יתכנו מצבים בהם הבנק לא יאשר את אחוז המימון המקסימאלי  . 00%עומדת על עד 

 גובה התשלום החודשי של –הכנסה הפנויה הגובה התשלום החודשי וחלקו מ

גובה  פ הנחיות של בנק ישראל "ע, המשכנתא שתילקח יכול לקבוע את הסכום שיאושר 

בדרך כלל לא מעל . מההכנסה הפנויה 07% יכול לעלות מעלהתשלום החודשי לא 
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 :כגוןהתשלומים הקבועים מההכנסה  נטו הנשארת לאחר   07%-07%כלומר .  07%.

 (.יבות כספית נוספת אם ישיוכל התח)הלוואות ומשכנתא נוספת , מזונות

  ישנם מספר גורמים . הפיננסית שלך בעבר ובהווה המהי ההיסטורי –דרוג אשראי

חברה , עצמאי/ שכיר )עבודה שלך בטוח האם מקום ה:  המשפיעים על דרוג האשראי

האם החשבון נמצא )מצב החשבון , שנות ותק בעבודה,(עובד מדינה / פרטית קטנה 

 ...(.עיקולים , החזרות משכנתא, קים'החזרות צ)ובעיות אם היו ( בחריגה ואם כן כמה

  קיים סכום מינימאלי  הנדרש לקיום בסיסי לכל אחד מבני  –מהי ההכנסה לנפש

דרישה זו בעמידה לפני אישור הלוואת המשכנתא יהיה אחת הבדיקות . המשפחה

סכום . ייבדק מהו הסכום הנותר לאחר הורדת ההכנסה המינימאלית הנדרשת ,כלומר

 . נותר זה יהווה את הגבול העליון של גובה התשלום החודשי שיאושר

 הרושם הראשוני שתשאירו על פקידת הבנק ישפיע על נוסח הדברים  -ראשוני רושם

 . שיוכנסו למערכת על הסכומים שיאושרו לכם ועל התנאים שתקבלו

חשוב לדעת להציג את הנתונים בצורה שתאפשר לבנק לתת לך את המשכנתא שאתה 

 .  רוצה

 

י בקשת אישור "זה עי הבנק "הדרך היחידה לדעת בצורה ודאית מהו הסכום שיאושר ע

 .יעקרונ

שימוש במחשבוני משכנתא יכול לתת כיוון כללי לסכום אותו ניתן לקבל אך המחשבונים אינם 

לוקחים בחשבון את דרוג האשראי או את ההכנסה לנפש  ולכן יתכן פער בין הסכום שמתקבל 

 .י בנק"במחשבון לעומת הסכום שיאושר ע

 . קט בנייהיכשנכנסים לפרויפער שיכול להיות מאוד קריטי 

 .הביתלטובת שיכול לעמוד לרשותך יש לך  את הסכום המקסימאלי  ,אם הגעת לשלב זה –לסיכום 
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 -בלתי מתוכנן ובלתי צפוי  .5

כל אותם הסעיפים שלא . שמלוות כל פרויקט בנייה ההפתעותלכל היא " בלתי מתוכנן"הכוונה ב

שינויים שמתבצעים לאחר התחלת הבנייה והכי , דברים שמתגלים תוך כדי בנייה, חשבתם עליהם

 .והשינויים שיחולו חשוב השדרוגים

דברים שאותם ניתן לעשות ' ישנם מס אך ,"בלתי מתוכנן"לגמרי מה אפשר להימנע  חשוב לדעת שאי

, לא יגרור חריגות שהעלויות שלהם גבוהות מעל ליכולת הכלכלית שלך "מתוכנן הבלתי"בכדי ש

חריגות שיפגעו ברמת החיים שלך למשך שנים ארוכות  או במצבים קיצוניים  לעצירת הפרויקט 

 .באמצע

 :מה הדברים שאותם אפשר לעשות 

  ט יותר ותהיה ככול שתיכנון הבית יהיה מפור  !יש לא התכוננתי ! אין דבר כזה לא ידעתי

כך יהיו לך , אפשרויות השונות ומה הם כוללים, לך הבנה טובה יותר של השלבים השונים

פחות הפתעות ופחות דברים יתגולו תוך כדי תהליך והבלתי צפוי יקטן ויצטמצם אבל חשוב 

הנתונים מראים כי רמת החריגה ההממוצעת . להבין שאי אפשר להעלים אותו לחלוטין

מהסכום  47%בשלב הראשון כדאי להקצות לסעיף זה .  40%י עומדת על בבנית הית פרט

 . המיועד לבניה

 ככול שהתקציב מפורט יותר ולוקח בחשבון יותר פרטים  – להכין תקציב בנייה מפורט

כך הצעות המחיר שיתקבלו יהיו יותר מדויקות  ויצטמצמו באופן משמעותי  מספר  ,בבנייה

 (.0בסעיף פרוט בהמשך )חשבון המקרים של דברים שלא נלקחו ב

 קוב כל הזמן על לע, להיות כל הזמן עם היד על הדופק – לבצע מעקב תוך כדי בנייה

 .התקדמות התשלומים

 לבחון מה הוא עושה לתקציב : חשוב. לבחון כל שינוי ושדרוג לפני ההחלטה לעשות אותו

בכדי לעמוד בתקציב סעיפים אחרים  צמצוםהאם יש צורך ב. מהי החריגה שנוצרה, הבנייה

  .המתוכנן
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 ?אותו כדאי לקחת כוםמהו הס .0

האם כדאי לך לקחת את כל וכמה לקחת נשאלת השאלה  ,בהנחה והבנק יאשר לך את כל הסכום

 .הסכום

  או לשדרג את /להגדיל את הסכום המיועד לבנייה ובכך לבנות יותר ו" הזדמנות"האם זאת

 ? הרמת גימור

  ולהשאיר חלק מההון העצמי מחוץ שניתן לגייס האם כדאי לך לקחת את מקסימום הסכום

 ? לפרויקט הבנייה

 השתמש במקסימום הון עצמילו קטנה יותר האם לקחת משכנתא? 

 

 :יש לבחון את ההשלכות של לקיחת הסכום על " כמה באמת כדאי לקחת"בכדי לענות על השאלה          

 ובטווח ( עכשיו)האם ניתן לעמוד בתשלום חודשי זה בטווח הקצר  -גובה התשלום החודשי

בסכום  עולהאו כזו ש יורדתכזו ש? איזה תמהיל משכנתא תרצו שנבנה עבורכם ?הארוך

 .ההחזר החודשי

   (כמה שנים)מה תהיה תקופת התשלום  -תקופת התשלום? 

 כ"כמה כסף יוחזר בסה – (עלויות המשכנתא) עלויות המימון? 
 

ניהם בהתאם יהתשובה הנכונה היא בעצם אופטימיזציה ב. בה אחת המתאימה לכולםאין תשו

 .לצרכים וליכולת האישית

לחילופין או מקסימום הסכום אותו ניתן לגייס ולהשאיר חלק מההון העצמי  את  ?לקחתמה עדיף 

 ? השתמש בכל ההון העצמיל

 :בכדי לענות על השאלה חשוב להתייחס לדברים הבאים

 ?לרשותי הון עצמי נוסף האם עומד .א

 .מומלץ להישאר ללא הון עצמי שבו ניתן להשתמש במקרה חרוםלא 

כסף למי שיכול לשלם אותו וכך לא פעם דווקא במצבים שבו באמת צריך " לתת"הבנק רוצה 

 .מאוד קשה לגייס כסף זהבהם מצבים שם הכסף מגלים שאלו ה

 

פתיחה או השקעה , כמו קניית נכס נוסף להשקעה האם יש לך תוכניות הדורשות הון עצמי .ב

בהגבלות החדשות של בנק ישראל ישנם  -בעסק או כל פעולה הדורשת השקעת כספים

ישנם הבדלים האם מדובר בגיוס כספים לקניית . הבדלים ביכולת גיוס הכסף למטרות שונות

לכל מטרה אחרת ולכן  לגיוס כספים  להשקעה  אונוסף יחידה למגורים או נכס / דירה  ראשונה 

 .חשוב לקחת את הדבר בחשבון כבר עכשיו
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 ?האם יש לך תוכניות לקניית ריהוט חדש .ג

לא אחת אני נתקלת במשפחות שלא  .חשוב להעריך הוצאה זו ולקחת גם אותה בתכנון ,כן

לוקחות סעיף זה בחשבון ונכנסות לחריגה או מגלות שבסוף הבנייה לא נשאר כסף לריהוט 

 .יהחדש הרצו

סיבה נוספת שמאוד כדאי לחשוב על סעיף זה כבר בשלב התכנון הראשוני היא שאם ישנה 

, הקבלן, מתכנן המטבח)יודעים מה רוצים לקנות אפשר לתת מידע זה לבעלי המקצוע השונים 

 .וכך לחסוך בעלויות שינויים והתאמות בשלבים מאוחרים יותר( החשמלאי ומעצב הפנים

 

 .של ההון העצמי הנוסף שדרוש לךבשלב זה יש לך הערכה 

 

כשקובעים את גובה התשלום  – מהו גובה התשלום החודשי הרצוי עכשיו ובעתיד –השלב הבא 

 :החודשי הרצוי חשוב להתייחס 

  שגורר תשלומי משכנתא לתקופת תשלום ארוכה הרבה יותר  – נמוך מדילא גובה תשלום

 . וטליםכ יגדיל את עלויות המשכנתא בסכומים לא מב"ובסה

  פגיעה במאזן המשפחתי  ,ש"הגורר חריגה בחשבון העו – מדי גבוהלא גובה תשלום חודשי

מינוס שהולך וגדל ומגיע במצבים קיצוניים עד , (מאזן חודשי בין הכנסות להוצאות המשפחה)

 . כ פגיעה באיכות החיים"אי עמידה בהתחייבויות ומכירת הבית וסה

  השפעת השינויים בגובה הריבית במשק  ,(בטווח הארוך)גובה התשלום החודשי בעתיד

כמה צפוי לעלות התשלום החודשי לאורך   - ועליית המדד על הגובה התשלום החודשי

. ניתן להעריך מה יהיה השינוי בגובה התשלום החודשי לאורך כל תקופת התשלום?  התקופה

יי הריבית  על גובה י סימולציה להשפעת המדד והשפעות של שינו"הערכה זו מתבצעת ע

כ הסכום "סה -עלות המשכנתא ) כ"סכום הכסף אותו יש להחזיר בסה התשלום החודשי ועל

 (.אותו נשלם לבנק לאורך כל התקופה

 חשוב לקחת בחשבון שינויים שישפיעו על  –אותם שינויים צפויים או כאלה שאפשר לצפות

יציאה לפנסיה וחשוב , נותמזו, לידת ילד: ניהם הםיגובה ההכנסה הפנויה הבולטים ב

 .  המשכנתא בהתאםתמהיל לו ולתכנן את בים אלהתייחס למצ

 החיים הם דינמיים וחשוב לאפשר שינויים גם במשכנתא תוך כדי הקטנת  – לאפשר גמישות

 .עלויות שינויים אילו

 

 ?ולשדרג את הבנייה לבנות בסכום גבוה יותר את ההזדמנות " לנצל"האם 

או שנים על /לשלם יותר כל חודש ו לה "שווה"האם כל משפחה צריכה לבחון  .אישיתמאוד זאת שאלה 

 .תוספותהשינויים וה ,השדרוגים

וחשובים אך יש הרבה יותר מצבים בהם בוחרים לעשות  יםמאוד מורגש ים שהשינוי ,ישנם מצבים שכן

"  מה שלא עושים עכשיו לא עושים בכלל" "בונים רק פעם אחת", "הזדמנות"כל מיני דברים כי זאת 

ודווקא  ...בריצוף, בתריסים, בחלונות, בקרמיקה, כ בכלל לא זוכרים את השדרוגים בדלתות"ואח
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היא זו  ,ל חודש כשמשלמים את תשלום המשכנתאהתוספת בתשלום החודשי אותה מרגישים בכ

 .למשך שנים ארוכות שיכולה לפגוע ברמת החיים

 

סכום המשכנתא אותו כדאי לקחת הוא התוצאה של הסתכלות רחבה על צרכים כלכלים –לסיכום 

 .חודשי האופטימאליההתמקדות בדברים החשובים לך באמת בבניית הבית ובגובה התשלום , נוספים

 .אוד חשוב והוא ישפיע על איכות החיים שלך גם הרבה שנים אחרי סיום בניית הביתזהו שלב מ

 

  

 הון עצמי

 (לבנייה)

הון 
 מגויס

בלתי 
 מתוכנן

הסכום   
המיועד  
 לבנייה
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 בנייהתכנון תקציב  .3

הכי חשובים בהצלחת פרויקט בניית  מיםכנת תקציב בנייה הוא ללא ספק אחד הגוריערכות והה

 . כולו בית

ולאפשר לך ( הראשוןיסוד ה שנקדחעוד לפני )הכנת תקציב מפורט יכול לתת לך תמונה ברורה 

בעוד שבניית בית ללא תקציב יכולה לגרור כישלון  .להיכנס לפרויקט בניית הבית בעיניים פקוחות

בנייה תקועים בסוף שלד ללא יכולת להמשיך או סתם עם , ידוע מראש שבו מופסקת הבנייה באמצע

  .לא גמורה

 ניתןככול שהחלקים קטנים יותר ומפורטים יותר כך . חשוב לפרק את פרויקט הבנייה לחלקים קטנים

 . לקבל הצעות מחיר מפורטות יותר

מאוד חשוב )רוט זה הן מבחינת הגדרת העבודה מול בעלי המקצוע השונים יישנה חשיבות גדולה לפ

והן מבחינת הכנת התקציב ( המשךל

ב זה עם והיכולת שלך לעמוד בתקצי

 . מינימום חריגות והפתעות

  

בכדי להכין תקציב לפרויקט בניית 

הבית  יש צורך בהכנת שיעורי בית 

והכרת תהליכי הבנייה השונים או 

עבודה עם בעלי מקצוע לחילופין 

מההתחלה שיעזרו לך לעשות את זה 

ועד הסוף ושיראו בראייה כוללת את כל 

 . האינטרסים שלכם

הרבה כסף זה שווה לך הדע הי

שתמיד עולות  "הכנות מוקדמות"ב

ימנע ממך את שחשוב הסדר שלהם ום יבתהליכ, פחות כשעושים אותן בשלבים המוקדמים

 ."שנגמר הכסףכ"הצורך בשינויים בשלבים מאוחרים 

 

וזאת בכדי . ואפילו לפני קבלת היתרי הבנייה התחלת הבנייה לפניחשוב שתקציב הבנייה יהיה מוכן 

 .לגלות האם ישנה היתכנות כלכלית לבניית הבית

 .לא אחת מגלים בשלב זה שהרצונות עולים יותר ממה שהוקצב לבנייה ויש צורך לעשות התאמות

- לך ממספר סיבותעדיפים שינויים בשלב התוכניות 

 

נויים בשלב התוכניות ובמיוחד לפני קבלת שי –התהליך זול בצורה משמעותית  .1

ככול שהשלבים  .ור משינויים בשלבים מתקדמים יותרעההיתרים זול לעין שי

 . מתקדמים יותר כך העלויות גבוהות יותר
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 .תהליך השינויים קצר יותר  .4

 .תוצאות הבנייה יהיו באיכות גבוה יותר .3

 

 :  לוקח בחשבון את כל השלבים של בניית הבית ומקיף תקציב בנייה טוב מלא

 התכנון וניהולעלויות  .1

 עלויות המגרש .0

 מבנהעלויות ה .5

 פיתוח המגרש .0

 איבזורים ומערכות נוספות .3
 

 

 ?ממה מתחילים –אבל איך בונים תקציב בניה 

זהו השלב שבו בודקים את עצמכם . אלינו להיערכות כלכלית לפני בנייהלפנות יהיה השלב הראשון 

לראות מה נקודת האפס של מצבכם הכלכלי והשתכרותי ובודקים מה יכול להיחשב כהון עצמי ומה 

 . לא

  

 וככול שתשקיע. בהצלחת פרויקט בניית הבית שלךביותר זהו אחד השלבים החשובים  –לסיכום 

כך תבינו יותר מה עומד " היום אל המחר"ומקם של פרטים בהתחשב בו לעתגיעובשלב זה יותר 

כמה כסף שלכם באמת וכמה כסף אתם עומדים לקנות מהבנק או . לרשותכם ומה לקראתכם

 . ממקורות המימון הנוספים שעומדים לרשותכם

 3כ אומדן הפרויקט כולו תהיה היכולת המקסימלית להפריד בין "למשכילים להבין את סה

ם ולדעת לומר לאדריכל מבעוד מועד מה נגזרת התקציב עבור הבית עצמו ללא עלויות השלבי

 . הוא האדריכל, רק אז צאו לדרך הבאה והיא שלב המתכנן .המסביב 

 ?לפני שמתחיליםמה עוד חשוב לקחת בחשבון  .6

 :ליהם בשלב מוקדםאוחשוב להתייחס ם שישפיעו עליך יכלכליישנם עוד מספר נושאים 

 -צפויים לך קשיים בתזרים מזומנים לבניית הביתהאם  .א

למשכנתא לבנייה הוא אופן קבלת הכסף במשכנתא לבנייה " רגילה"אחד ההבדלים בין משכנתא 

ניתן  סיום השלברק ב כלומר .קבלים בהתאם להתקדמות בניית הביתתהכספים של המשכנתא מ

יתכנו ( 07%  -07%)במצבים בהם אחוז המימון גבוה . לקבל את הסכומים שתוכננו לשלב זה

בשטח וגם הלך לבעל מקצוע גם רך לשלם צויש לדוגמא )מזומנים התזרים בשל בעיות  מצבים

רק אם ואך לו ישנם מספר דברים שאותם ניתן לעשות במקרים א ....בדיוק הרכב ויש להחליפו



 

 עסקים קטניםלייעוץ כלכלי               ▪          משפחה לייעוץ כלכלי          ▪         ייעוץ משכנתאות אובייקטיבי

  www.isaving.co.il:אתר      ▪      info@isaving.co.il: ל"דוא      ▪                ▪       3099095-930 -איריס: טל

 

     14 

בקשת הוספת שלבים נוספים אחד הדברים שניתן לעשות הינו . יהם בשלב ראשונילאמתייחסים 

 .רכת השמאיעהבלשחרור הכסף 

 .ד בנוסף על התחלת תשלומי משכנתא"תשלום שכ – תשלומים כפולים .ב

במידה ( רגילה כשנה פחות או יותר במידה ובונים בנייה)ורכת תקופה לא קצרה אבניית הבית 

 ןהילהקל על קושי זה בינ ותמספר אפשרויות שיכול ןישנ ,עליך מקשיםלו ותשלומים כפולים א

 .בחירת מסלולים בהם ניתן לדחות את תחילת התשלום או לשלם תשלום חלקי למשך תקופה

במידה ויש לך סכומי כסף שמיועדים  -המיועדים להקטנת סכום המשכנתאעתידיים כספים  .ג

כספים , לא נזילים עכשיו השתלמות גם אם הםלהקטנת המשכנתא כמו תכניות חיסכון או קרן 

או לבחור /חשוב לקחת אותם בחשבון ולאפשר נקודות יציאה ו ,שנים' בעוד מס שיהיו נזילים רק

 . מסלולים שמטרתם להקטין את גובה התשלום החודשי
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 השלבים להתחלת פרויקט בנייה ברגל ימין  6  -לסיכום 

השלב שבסיומו יהיה בידך הסכום  –זיהוי אפשרויות המימון העומדות לרשותך  .א

 (1,4סעיף ). המקסימאלי אותו תוכל לגייס ומהם מקורות מימון אלו

 

ושמירה על כסף בצד קביעת ההון העצמי המיועד לבנייה תוך הסתכלות רחבה יותר  .ב

 (0סעיף )". שוטף"למחייה ול

 

י אופטימיזציה בין הרצונות והיכולות הכלכליות "קביעת סכום המשכנתא הנדרש ע .ג

תקופת התשלום הצפויה ועלויות , והתחשבות בגובה התשלום החודשי האופטימאלי

 (.0סעיף )המשכנתא 

 

  –לבנייה קביעת הסכום המיועד  .ד

 
 

אחרי בירור קפדני שלכם הבונים  השלב שבו המתכנן נכנס לתמונה –תכנון ועיצוב הבית  .ה

 .ר ולא לחרוג מהמציאות"אודות החלק שמייחס לעלות ותקציב הבית עצמו יש לתכנן במ

 

במידה  .ומילוי הטבלה להכנת תקציב בנייה בהתאםבחירת קבלנים שלב הצעות המחיר  .ו

במידה ואומדן . ואומדן הבנייה מתאים לסכום המתוכנן ניתן להמשיך לשלבים הבאים

ו לבחון מהם הסעיפים אותם ניתן להתאים ,גבוה מהסכום שתוכנן יש צורך לחזור לשלב ה

 (0סעיף )בכדי לעמוד בסכום המתוכנן 

 

  

 הון עצמי
 (לבנייה)

 הון מגויס
בלתי  
 מתוכנן

הסכום  
המיועד  
 לבנייה
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 ? נהנת מהמדריך

 .אני שמחה

 , בפרוייקט שלך, ה רוצה לעשות את זה אצלך.אם את

  .חינם לפגישת ייעוץ בת שעהאני רוצה להזמין אותך 

בחן מהם המשתנים שחשוב אשלך  בפגישה אתייחס למצב הכלכלי האישי

 .  לקחת בחשבון לפני הצעד הבא בפרוייקט

לעשות כדי לדעת  לךומהם השלבים הבאים שכדאי  נמצא אתהאיפה  תבין

לבנות את הבית ואיך מגשימים את בניית בית החלומות  לךכמה יעלה 

 .בלי לקרוס כלכלית שלך

 . 

 ישירות בטלפון או בוואטסאפ בשמחה  – לתאום שיחת ייעוץ בת שעה

 930-3099095 -לנייד 

 9770611501 -משרד 

 

 Iris.saving@gmail.com ואני אחזור אליך ( עם שם והשעה הנוח לך)או פשוט לשלוח לי מייל 

 

 ,אני כאן לרשותכם

 .אל תהססו להתקשר ולהתייעץ על כל נושא

 

 איריס שוסטר
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