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 אודות הקורס

לעולם המשכנתאות וניהול עסקאות מורכבות  ותוכן מתקדםייתן כלים  מתקדמיםקורס מנהלי תיקי משכנתאות 
 .מעסקאות הבסיסיותר 

 מטרות הקורס

מתן כלים נרחבים ברמה האסטרטגית ליועצי המשכנתאות ברמת בניית תמהיל, פתרונות  

 לעסקאות מורכבות

 שיפור יכולת התנהלות מול הבנקים  

 למי מתאים הקורס

       .הקורס מיועד לבוגרי קורס המשכנתאות המעוניינים להעשיר את הידע בתחום 

 משך הקורס

 16 מפגשים במתכונת דיגיטלית 

 2   מפגשי סדנא שיווק דיגיטלית  במתכונת דיגיטלית 

 מה יקנה לנו הקורס?

 .ליווי עסקאות משכנתא לקרקעות לבנייה עצמית 
 ליווי עסקאות לתושבי חוץ. 
 .אסטרטגיות נוספות לבניית תמהיל משכנתא 
 .פרקטיקה 
 ...ועוד 

 
 נושאי הקורס

 משכנתאות מתקדמים – שיעורי דיגיטל

 חזרה כוללת על החומר שנלמד עד כה בקורס הבסיס –נושא השיעור:  פרקטיקה  - 1דיגיטל שיעור 

 

 נשארים מעודכנים –נושא השיעור:  ייעוץ משכנתאות  - 2דיגיטל שיעור 

  נשארים מעודכנים כל הזמן! קישורים רלוונטיים –משכנתאות 

  451הוראות ניהול בנק תקין  

 בנק ישראל –ת למתן הלוואות לדיור מגבלו 

  בנק ישראל –חובת עבודה מול יועצים 
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 אישור עקרוני וסופי למשכנתא -נושא השיעור: סוגי האישורים  - 3דיגיטל שיעור 

  נראות האישור העקרוני וחשיבות קבלת אישור עקרוני ראשוני למשכנתא 

 

 נושא השיעור: שמאות מוקדמת לעסקת נדל"ן  - 4שיעור  דיגיטל

 מהי שמאות וחשיבות השמאות מוקדמת 

 קריאת דוח שמאות 

 הערך של שמאי מרשימת השמאים של הבנקים 

 

 נושא השיעור: חשיבות וכלים לחישוב העלויות נלוות לעסקה - 5דיגיטל שיעור 

 חשיבות חישוב העלויות הנלוות לעסקה 
 ות נלוות לעסקהכלים לחישוב עלוי 

 מדד תשומות הבנייה 

 

 נושא השיעור: קריטריונים למחיר הכסף )טיב לקוח וטיב עסקה( - 6דיגיטל שיעור 

 אסטרטגיה לבחינת טיב לקוח + טיב עסקה 

 כיצד הבנק בוחן את טיב הלקוח והעסקה 

 מרווחי שוק 

 

 נושא השיעור: זכאות ומענקים בהלוואת המשכנתא  - 7דיגיטל שיעור 

 משרד הבינוי והשיכון –משכנתא  זכאות 
 טבלת ריביות לחישוב הריבית על זכאות המשכנתא 
 מענקים בהלוואת המשכנתא 
 זכאות משכנתא והטבות פנימיות בבנקים השונים מתי נכון ומתי זה גימיק 
  נראות המענקים והזכאות באישור העקרוני 

 

 54 –סרטונים  2  -זכויות ללא תמורההעברת  + נושא השיעור: עסקה בתוך המשפחה - 8דיגיטל שיעור 
 ד'

 

 נושא השיעור: בניית תיק משכנתא בבנקים השונים - 9דיגיטל שיעור 

 חשיבות בניית תיק משכנתא לגורם המממן 

 נקודות שחשוב לבחון טרם הגשת התיק / אחריות מקצועית 

 שליחת מייל ראשוני ללקוח ברמת המסמכים הנדרשים 

 הסכם התקשרות מול לקוח 

 

 נושא השיעור: הליך החיתום בבנקים השונים  - 10דיגיטל שיעור 

 מה כולל הליך החיתום בבנקים השונים 
 טופס הטיולים" שהלווה יצטרך לבצע לטובת קבלת המשכנתא בכל עסקה ועסקה" 
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 נושא השיעור: רכישת מגרש ובנייה עצמית / פרטיים ועסקיים  - 11דיגיטל שיעור 

  משכנתא לרכישת מגרש ולבנייה עצמית 

 

 נושא השיעור: ליווי קבוצות רכישה  - 12דיגיטל שיעור 

 הליך הליווי של קבוצות רכישה והליך החיתום 

 

 נושא השיעור: גרירת משכנתא / הקפאת משכנתא - 13דיגיטל שיעור 

  גרירת משכנתא 
 הקפאת משכנתא 

 

 נושא השיעור: משכנתא לתושבי חוץ - 14שיעור  דיגיטל

 

 נושא השיעור: אישורי הכנסות מנקודת מבטו של יועץ המשכנתאות והבנק - 15דיגיטל שיעור 

 שכירים:

  / קריאה נכונה של תלושי משכורת והנתונים החשובים )וותק, מספר עובד, נטו
 (ברוטו / קרן השתלמות, הלוואות והורדות נוספות בתלוש ןעןד

  איך מחשבים –תשלומי מס / ביטוח לאומי 
 חשיבות ההתאמה בין הנטו לתשלום וכניסת הכנסה בעו"ש 
 )חישוב הכנסה לפי מצטברים שנתיים )מה נכלל בתוך המצטברים 
  106חישוב הכנסות לפי טופס 
  כיצד נדע לקבל אינדיקציה ולחשב קרן השתלמות ביחס למשכורת –קרן השתלמות 

 עצמאיים:

 צמאי כלליהכנסות לע 
 נראות וקריאה של רווח הפסד לעצמאי 
 שומת מס אחרונה 
 אישורי הכנסות לשנת המס הנוכחים וזו שקדמה לה 
 תשלומי מע"מ 
 אישורי הכנסה מפנסיה 

 הקמת עסק:

 עוסק פטור 
 עוסק מורשה 
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 נושא השיעור: שיווק ומכירות בתחום המשכנתאות  - 16דיגיטל שיעור 

  עם הלקוח ותאום פגישהשיחת הטלפון הראשונה 
 שיטות מכירה ועקרונות למכירת השירות 

  פיקוח על הלוואת המשכנתא –החיים אחרי קבלת הלוואות המשכנתא 

 

 1סדנת שיווק דיגיטלי שיעור 

 אסטרטגיות שיווקיות 

 לעצב בלי מעצב 

 יסבוק עסקיעמוד פי 

  ניקוד הפוסטים של פייסבוק 

 איך לייצר תוכן איכותי 

 Creator Studio 

 

  2סדנת שיווק דיגיטלי שיעור 

  מבוא לעולם הPPC 

 המודל מאחורי קידום ממומן 

 סוגי קמפיינים ומטרות 

 מתכון לקמפיין מנצח 

  ניתוח תוצאות ונתונים 

  סיכום הנושאים 

  

 .תיאור תכני הקורס עלול להשתנות. המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התכנים בכל עת ולפי שיקול דעתה *

 מלוא הזכויות במידע ו/או בנתונים המצויים כאן שייכים למכללת פסגות.**  
 אין באמור משום מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות ו/או הצעה מחייבת מצד המכללה.

 .2021ט.ל.ח. כל הזכויות שמורות למכללת פסגות 

 


