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מטרת הקורס

היקף הקורס

פרויקט פרקטיקום

הכשרה למקצוע יועץ משכנתאות	 

הכרות עם תחום הבנקאות, האשראי והנדל"ן בישראל	 

הקניית ידע וכלים יישומיים לזיהוי צרכי לקוח ובניית תמהיל אופטימלי עבורו	 

קבלת ארגז כלים לחישוב משכנתא מותאמת	 

מתן מיומנויות הקמת עסק ומכירת השרות	 

ייעוץ משכנתאות
עליית מחירי הדיור והריבית הנמוכה במשק בשנים האחרונות הובילה ישירות לעלייה במספר רוכשי המשכנתאות 

ובגובה המשכנתאות. 
החלטה על נטילת משכנתה היא אחת ההחלטות הכלכליות המשמעותיות ביותר עבור משפחה. בהחלטה זו נדרשים הן 

הבנה כלכלית והן יכולת עריכת מו"מ. סקרים מראים כי מרבית המשפחות אינן בקיאות באפשרויות העומדות לרשותן 
ואין להן ידע וכלים לקבלת החלטה מושכלת ונכונה.

תפקידיי יועץ המשכנתאות כולל בניית תמהיל משכנתא אופטימלי, קבלת תנאים אידאליים המתאימים לצרכים 
האישיים, וידוא התאמה של המשכנתא למשפחה לאורך זמן ובצמתי חיים ומעקב אחר התאמה לאור שינויים בחיי 

המשפחה ובמשק הישראלי.

הקורס הינו ייחודי בכך שנותן דגש מעשי על מקרי בוחן ודילמות מהשטח, מנחה לשימוש בסימולטור 
מהמתקדמים בשוק, ומקנה מיומנויות להקמת עסק לצורך עבודה מידית ומתגמלת.

48 שעות אקדמאיות + 20 שעות פרקטיקום מעשי | 10 מפגשים

במהלך הקורס היועץ יבנה תיק משכנתא מותאם עבור משפחה

מרצים בכירים בתחום המשכנתאות, בנקאות ומימון

לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת הסמכה של יועץ וחשב משכנתאות
התעודה תוענק מטעם חברת פילת מקבוצת היי-קפיטל וכן מכללת צפת

תעודת גמר

מרצי התכנית

על התכנית

בשיתוף:

5,500 ₪ כולל דמי רישום עלות הקורס
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הכשרת יועצי וחשבי משכנתאות

תוכן המפגש נושא

חקירת הסביבה שבתוכה פועלת תעשיית השירותים הפיננסיים 
מבוא כללי למוצרים/שירותים עיקריים ומושגי יסוד בתחום

בחינה והכרות עם שלשת המרכיבים בעולם המשכנתאות:
שוק הנדל"ן בישראל	 
הבנקאות והאשראי	 
המשפחה בראי הכלכלה ההתנהגותית  	 

מהות תהליך ליווי לקוח: 
תפקיד היועץ, מבנה התהליך, מטרות, צורכי לקוח והתאמת פתרון	 

עולם המשכנתאות .1

פיתוח הבנה של סוגי מוצרי משכנתאות שונים והתאמתם לסוגים שונים של לקוחות

סוגי העסקאות: סוג הנכס, מטרת הקנייה, אופי הרכישה וסוג התהליך הנדרש	 
מסלולי משכנתא - סקירה והכרות	 
לוחות סילוקין	 
סימולציות להבנת שימוש בכל מסלול	 
סוגי לקוחות, מאפייני לקוח: דירוג אשראי, יכולת החזר, סוג תושב, הכנסות	 
בחינת לקוח - התאמת מסלול וריביות למאפייני הלקוח ומאפייני העסקה	 

מוצרים פיננסיים ולקוחות .2

שלבי ואופי תהליך נטילת המשכנתא 

תהליך קבלת ההלוואה בעיני הבנק	 
צורת קבלת החלטות במערכת הבנקאית - שיקולי הבנק במתן ריבית ודירוג לקוחות	 
תהליך קבלת ההלוואה בעיני היועץ והלקוח	 
בדיקת צ'ק אפ פיננסי להתאמת המשכנתא ללקוח	 
שלבי תהליך לקיחת משכנתא	 
שלבים וטפסים נדרשים לביצוע תהליך רכישת משכנתא	 
לקיחת משכנתה חדשה אל מול מחזור משכנתא - בדיקת כדאיות	 

תהליך לקיחת משכנתא .3

צ'ק אפ פיננסי עמוק - בניית מפה כלכלית מלאה
חלופות פיננסיות לפתרון בעיות כלכליות

בניית מפה כלכלית 
מקיפה וחלופות פיננסיות 

נכונות
.4

תהליכי חישוב משכנתא, הקניית כלים ושיטה לבניית תמהיל משכנתא מותאם לקוח. 
היכרות עם הכלים השונים

מודלים כלכליים ושימוש במחשבוני משכנתא	 
למידת כלי חישוב ועבודה עם סימולטור	 
בניית תמהיל משכנתא מותאם )ניתוח וקריטריונים להתאמת חלופה אידאלית(	 
דילמות במחזור	 
ניהול סיכונים בעסקת המשכנתא	 
סימולציות	 

 סדנת חישוב משכנתאות 
- בניית תמהיל משכנתא

.5



כלי ייעוץ והדרכה למשפחה. עבודה נכונה מול משולש השחקנים: לקוח-בנק-יועץ

מול הבנק:
קלפי מיקוח מול הבנק - ניהול משא ומתן נכון. הכרות עם יכולות הבנקים השונים.	 
תהליך העברת בקשות מוסדרת ומהירה	 
תקשורת אפקטיבית ממוקדת תוצאות	 
בדיקת "תמהיל מטרה"	 

מול הלקוח:
טכניקות שירות, רתימה, הנעה ומכירה	 
תהליך קליטת נתונים מהיר מול הלקוח 	 
מעקב ובקרה לאורך זמן	 

6. תורת הייעוץ

היכרות עם היבטים משפטיים רלוונטיים לייעוץ פיננסי ולממשק בין הרגולציה והחקיקה 
כמו כן, ידע בנהלים וחקיקה הנוגעים לרכישת נכסים ולתהליכים המעורבים ביישום 

משכנתא

נדל"ן בשוק הישראלי - שמאות, מיסוי, חוקי נדל"ן, תיווך	 
תקציב השבחת נכסים, תקציב שיפוץ דירות 	 
ביטוחי משכנתא	 
בטחונות, רישום ומשימות לקוח	 
היבטי מיסוי	 
סוגי זכאות	 

מערכת האסדרה 
)רגולציה(

.7

ניתוח תרחישי מקרה וסוגי לקוחות על מנת לזהות פתרונות מתאימים
 

ניתוח מקרי בוחן	 
מסקנות מניתוח תיקי משכנתא	 
בחינת מקרי קיצון 	 

פרקטיקום .8

כלים ושיטות לניהול תקציב ועמידה בתנאי המשכנתא לאורך זמן
תכנון ארוך טווח ושמירה על חוסן כלכלי במציאות של משבר מתמשך

שיטות ניהול כלכלי ותכנון 
ארוך טווח

.9

סדנת שיווק ומכירה והקמת עסק עצמאי

דרכי הגעה ללקוחות והקמת מאגר.	 
תהליך מכירה וטכניקות טיפול בהתנגדויות	 

סדנת מיומנויות שיווק 
ומכירה של השרות

.10
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