
  (עם הארכת תקופת ההלוואה) ₪ 000,100לכל חודשים  6-ל משכנתא תשלומיעלות דחייה מלאה של 
לפי  ואבהלוואה אחרי תקופת הדחייה ועד תום תקופת ההלוואה ה שהחיוב כךמבוססים על ו ,ריביתהההלוואה ובהתאם לשעורי  לפי יתרת תקופת מחושביםהנתונים 

  .*לוח שפיצר
 התשלומים ועד תוםתום תקופת דחיית )מ עם דחיית תשלומיםחודשי חיוב  לבין ללא דחיית תשלומיםליתרת תקופת ההלוואה  חודשי חיוב ביןהפרש  :חיובבפרש ה

 .)מעוגל לשקלים שלמים( מתוך יתרת הלוואה ₪ 100,000לכל ( הלוואהארכת התקופת ה
מתוך יתרת הלוואה, ₪  100,000לכל ) חודשים עם הארכת תקופת ההלוואה 6-ל דחייה מלאה של התשלומיםבגין  הסכום הכולל של ההפרש בחיוב :עלות כוללת

 .(מעוגל לשקלים שלמים, ובהתאם לשעורי ריבית שונים שונות ההלוואה לפי יתרות תקופת
 כך: חודשים, תחושב 6-שקל, ב 300,000 חודש, ועם יתרה כספית של 180ליתרת תקופה של  3.0%לות דחיית תשלומי משכנתא, בריבית של ע :לדוגמה

 ₪.  5,628= 1,876*3היא ₪  300,000לכן העלות הכוללת למשכנתא שיתרתה ₪,  1,876לפי הטבלה היא ₪  100,000כל לעלות הכוללת 
 וכן אינם מתחשבים בשינויי ריבית עתידיים )אם יהיו(. שאינם ידועים בשלב זה אינם מתייחסים להפרשי מדד/שער עתידיים . הנתוניםחודשיים שוויםה חיובים*לוח בו ה

 

 

100,000יתרת משכנתא :

6תקופת דחיה:

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%ריבית יתרת תקופה

21426385106128150172194216239261284307הפרש בחיוב12

2515047581,0151,2741,5341,7962,0612,3272,5952,8653,1373,4113,688עלות כוללת

102132435465768899111123135147159הפרש בחיוב24

2525067641,0251,2901,5571,8282,1022,3792,6602,9443,2313,5223,816עלות כוללת

71421293644526068768492101110הפרש בחיוב36

2525097701,0351,3061,5801,8602,1442,4322,7263,0243,3273,6353,948עלות כוללת

511162228333946525865717885הפרש בחיוב48

2535117761,0461,3221,6041,8922,1862,4862,7923,1053,4243,7504,082עלות כוללת

49131822273237424853596470הפרש בחיוב60

2535147811,0561,3381,6271,9242,2282,5412,8603,1883,5243,8674,219עלות כוללת

47111519232732364145505561הפרש בחיוב72

2545167871,0661,3541,6511,9572,2722,5962,9293,2723,6253,9874,359עלות כוללת

3691316202428323640444954הפרש בחיוב84

2555197931,0771,3711,6751,9902,3162,6522,9993,3583,7284,1094,502עלות כוללת

3581114182125283236404448הפרש בחיוב96

2555227991,0871,3881,7002,0242,3602,7093,0703,4453,8324,2334,648עלות כוללת

2571013161922262933364044הפרש בחיוב108

2565248051,0981,4041,7242,0582,4052,7663,1423,5333,9394,3604,797עלות כוללת

247912151720242730343741הפרש בחיוב120

2575278111,1091,4211,7492,0922,4502,8253,2153,6234,0474,4894,948עלות כוללת

246811131619222528313539הפרש בחיוב132

2575298171,1201,4391,7742,1262,4962,8843,2893,7144,1574,6205,102עלות כוללת

246810121518202326303337הפרש בחיוב144

2585328231,1301,4561,7992,1612,5432,9443,3643,8064,2694,7535,259עלות כוללת

23579121417192225283135הפרש בחיוב156

2595358291,1411,4731,8252,1972,5903,0043,4413,9004,3824,8885,419עלות כוללת

23579111316182124273033הפרש בחיוב168

2595378351,1521,4911,8502,2322,6373,0653,5183,9954,4975,0265,581עלות כוללת
13568101315172023262932הפרש בחיוב180

2605408411,1631,5081,8762,2682,6853,1273,5964,0914,6145,1655,746עלות כוללת
13468101214171922252831הפרש בחיוב192

2605428471,1741,5261,9022,3052,7343,1903,6754,1894,7335,3075,913עלות כוללת
1346891114161821242730הפרש בחיוב204

2615458531,1851,5441,9292,3412,7833,2543,7554,2884,8535,4516,083עלות כוללת
1346791113151820232629הפרש בחיוב216

2625488591,1971,5621,9552,3792,8323,3183,8364,3884,9755,5976,256עלות כוללת
1245791113151720222528הפרש בחיוב228

2625508651,2081,5801,9822,4162,8823,3833,9184,4905,0985,7456,431עלות כוללת
1245781012141719222528הפרש בחיוב240

2635538711,2191,5982,0092,4542,9333,4484,0014,5925,2235,8956,608עלות כוללת
1235681012141619212427הפרש בחיוב252

2645568781,2311,6162,0362,4922,9843,5154,0854,6965,3506,0476,788עלות כוללת
1235681011141618212326הפרש בחיוב264

2645588841,2421,6352,0642,5303,0363,5824,1704,8025,4786,2006,970עלות כוללת
123568911131518202326הפרש בחיוב276

2655618901,2541,6532,0912,5693,0883,6504,2564,9085,6086,3567,155עלות כוללת
123467911131517202325הפרש בחיוב288

2665648961,2651,6722,1192,6083,1403,7184,3435,0165,7396,5147,341עלות כוללת
123467911131517202225הפרש בחיוב300

2665669031,2771,6912,1472,6483,1943,7874,4305,1255,8726,6737,530עלות כוללת
123457910121417192225הפרש בחיוב312

2675699091,2891,7102,1762,6873,2473,8574,5195,2356,0066,8347,721עלות כוללת
123457810121416192224הפרש בחיוב324

2685729151,3001,7292,2042,7273,3013,9274,6085,3466,1416,9977,914עלות כוללת
123457810121416192124הפרש בחיוב336

2685759221,3121,7482,2332,7683,3563,9994,6995,4586,2787,1628,110עלות כוללת
123456810121416182124הפרש בחיוב348

2695779281,3241,7682,2622,8093,4114,0704,7905,5716,4177,3288,307עלות כוללת
123456810121416182124הפרש בחיוב360

2705809351,3361,7872,2912,8503,4664,1434,8825,6866,5577,4968,506עלות כוללת

עם 

הארכת 

תקופת 

ההלוואה



 (הארכת תקופת ההלוואה ללא) ₪ 000,100לכל חודשים  6-ל משכנתא תשלומיעלות דחייה מלאה של 
לפי  ואבהלוואה אחרי תקופת הדחייה ועד תום תקופת ההלוואה ה שהחיוב כךמבוססים על ו ,ריביתהההלוואה ובהתאם לשעורי  לפי יתרת תקופת מחושביםהנתונים 

  .*לוח שפיצר
 התשלומים ועד תוםתום תקופת דחיית )מ עם דחיית תשלומיםחודשי חיוב  לבין ללא דחיית תשלומיםליתרת תקופת ההלוואה  חודשי חיוב ביןהפרש  :חיובבפרש ה

 .)מעוגל לשקלים שלמים( מתוך יתרת הלוואה ₪ 100,000לכל ( הלוואהארכת התקופת ה
מתוך יתרת הלוואה, ₪  100,000לכל ) חודשים עם הארכת תקופת ההלוואה 6-ל דחייה מלאה של התשלומיםבגין  הסכום הכולל של ההפרש בחיוב :עלות כוללת

 .(מעוגל לשקלים שלמים, ובהתאם לשעורי ריבית שונים שונות ההלוואה לפי יתרות תקופת
 כך: חודשים, תחושב 6-שקל, ב 300,000 חודש, ועם יתרה כספית של 180ליתרת תקופה של  3.0%לות דחיית תשלומי משכנתא, בריבית של ע :לדוגמה

 ₪.  3,012= 1,004*3היא ₪  300,000לכן העלות הכוללת למשכנתא שיתרתה ₪,  1,004לפי הטבלה היא ₪  100,000כל לעלות הכוללת 
 וכן אינם מתחשבים בשינויי ריבית עתידיים )אם יהיו(. שאינם ידועים בשלב זה אינם מתייחסים להפרשי מדד/שער עתידיים . הנתוניםחודשיים שוויםה חיובים*לוח בו ה

  

 

100,000יתרת משכנתא :

6תקופת דחיה:

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%ריבית יתרת תקופה
8,3778,4218,4648,5088,5538,5978,6428,6878,7328,7778,8228,8688,9148,960הפרש בחיוב12

1252523795086377678981,0301,1631,2981,4331,5691,7061,844עלות כוללת

1,4031,4171,4321,4471,4611,4761,4911,5061,5221,5371,5521,5681,5841,600הפרש בחיוב24
1262543835146477829191,0581,1981,3411,4851,6321,7801,930עלות כוללת

564573581590599608617627636646655665675685הפרש בחיוב36
1262553875216587989411,0861,2341,3851,5401,6971,8572,020עלות כוללת

304310316323329336342349356363370377385392הפרש בחיוב48
1272573915286698149621,1151,2711,4311,5951,7631,9362,112עלות כוללת

190195200205210215220226231237243249255261הפרש בחיוב60
1272593955356808309841,1441,3081,4781,6521,8322,0172,208עלות כוללת

130134138142147151155160165170174179185190הפרש בחיוב72
1282603995426918461,0071,1741,3461,5251,7111,9032,1012,306עלות כוללת

9598102105109113117121125129133138142147הפרש בחיוב84
1282624025497038631,0301,2041,3851,5741,7711,9752,1872,408עלות כוללת

727578818588919599102106110115119הפרש בחיוב96
1282644065567148801,0531,2351,4251,6241,8322,0502,2762,513עלות כוללת

5760626568717477818488919599הפרש בחיוב108
1292664105647268971,0771,2661,4661,6751,8952,1262,3672,620עלות כוללת

4648515356596265687174788185הפרש בחיוב120
1292674145717379141,1011,2981,5071,7281,9602,2042,4612,731עלות כוללת

3840424547505255586164677174הפרש בחיוב132
1302694185787499311,1251,3311,5491,7812,0262,2842,5582,845עלות כוללת

3234363840434548515456606366הפרש בחיוב144
1302714235867619491,1501,3641,5921,8352,0932,3672,6562,963עלות כוללת

2729313335374042454850535660הפרש בחיוב156
1312734275937739671,1751,3981,6361,8912,1622,4512,7583,083עלות כוללת

2425272931333538404345485154הפרש בחיוב168
1312744316017869851,2001,4321,6811,9482,2332,5372,8613,206עלות כוללת

2122242628303234363941444750הפרש בחיוב180
1312764356097981,0041,2261,4671,7262,0052,3052,6252,9683,333עלות כוללת

1820212325272931333638414447הפרש בחיוב192
1322784396168101,0221,2531,5021,7732,0642,3782,7153,0773,463עלות כוללת

1618192122242628303335384144הפרש בחיוב204
1322804436248231,0411,2791,5381,8202,1252,4532,8083,1883,596עלות כוללת

1416171920222426283033353841הפרש בחיוב216
1332824486328361,0601,3061,5751,8682,1862,5302,9023,3023,732עלות כוללת

1314161719202224262931333639הפרש בחיוב228
1332834526408491,0801,3341,6121,9172,2482,6082,9983,4183,871עלות כוללת

1213141617192123252729323437הפרש בחיוב240
1342854566488621,0991,3621,6501,9662,3122,6883,0963,5374,013עלות כוללת

1112131516181921232528303335הפרש בחיוב252
1342874616568751,1191,3901,6892,0172,3772,7693,1963,6584,158עלות כוללת

1011121315161820222426293134הפרש בחיוב264
1342894656648891,1391,4181,7272,0682,4422,8523,2983,7824,306עלות כוללת

910111314151719212325273033הפרש בחיוב276
1352914696739021,1601,4471,7672,1202,5092,9363,4013,9084,457עלות כוללת

89101213151618202224262932הפרש בחיוב288
1352934746819161,1801,4771,8072,1732,5773,0213,5074,0364,611עלות כוללת

89101112141517192123252831הפרש בחיוב300
1362954786899291,2011,5071,8482,2272,6473,1083,6154,1674,768עלות כוללת

7891012131516182022252730הפרש בחיוב312
1362964836989431,2221,5371,8892,2822,7173,1973,7244,3014,928עלות כוללת

7891011121416171922242629הפרש בחיוב324
1372984877069581,2441,5671,9312,3372,7883,2873,8364,4365,091עלות כוללת

678910121315171921232628הפרש בחיוב336
1373004927159721,2651,5981,9732,3932,8613,3793,9494,5745,256עלות כוללת

678910111314161820232528הפרש בחיוב348
1383024977249861,2871,6302,0162,4512,9353,4724,0644,7145,425עלות כוללת

567810111214161820222427הפרש בחיוב360
1383045017321,0011,3091,6612,0602,5083,0093,5664,1814,8565,596עלות כוללת

ללא 

הארכת 

תקופת 

ההלוואה


