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 רקע ונתונים

 ן"האשראי בשוק הנדל
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 ן"לנדל האשראי בשוק המצב

 .2008 משנת 40% במעל צמח ן"הנדל  בענף האשראי שוק

 :האשראי בצורכי לגידול הסיבות

 .הקרקעות היצע הגדלת1.

 .הקרקעות במחירי משמעותית עלייה2.

 .הדיור במחירי עלייה3.

 .העסקאות בהיקף גידול4.

  עליהן ובנייה קרקעות רכישת לצורך הן יותר גדול אשראי נדרש אלה משתנים לאור

  ,(דירות רוכשי של השקעות הבטחת()דירות) המכר חוק מכוח ערבויות לצורך והן

 .1974-ה"התשל

 

 ן"האשראי בשוק הנדל



4 

 :עיקריים מקורות משלושה הגיעה באשראי הצמיחה 

  ₪ מיליארד 260 -לכ הגיע ן"הנדל בשוק הבנקאי האשראי - בנקאי אשראי1.

  שחלק נציין .2013 שנת מתחילת 12%-כ של עלייה ,הגדולים הבנקים בחמשת

 .(לאומי ובנק הפועלים בנק) בלבד בנקים שני ידי על ניתן הבנקאי מהאשראי מהותי

  אך ן"הנדל בענף האשראי גיוס בהיקפי ירידה חלה 2010-2011 בשנים - חים"אג2.

  בשנתיים ,זאת עם יחד .ח"האג גיוסי בהיקפי מהותי גידול ישנו האחרונות בשנים

  של ן"לנדל חוב גיוסי או/ו מניב ן"נדל גיוסי הינם הגיוסים מרבית ,האחרונות

   הבנייה או/ו היזמות מתחום חברות של גיוסים ולא זרת חברות

  בתחום בעיקר מימון קרנות לפעול החלו האחרונות בשנתיים - בנקאי חוץ אשראי3.

  אשר ,בשוק מדובר .מזנין/עצמי הון השלמת של בתחום וכן העירונית ההתחדשות

  תחרות מהוות אינן הקרנות 2015 שנת לסוף ונכון דרכו בראשית נמצא עדיין

 .הבנקים לשליטת מהותית

 

 ן"האשראי בשוק הנדל



5 

 ן"הנדל לענף בנקאי אשראי

  והבנייה התשתיות ענף ,ן"והנדל הבינוי לענף הבנקאי האשראי היקף פירוט להלן

 :(ח"ש במיליוני) Q3 2008-2015 לשנים ,הציבורית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ן"האשראי בשוק הנדל



6 

   1974-ה"התשל ,(דירות רוכשי של השקעות הבטחת) (דירות) המכר חוק לטובת אשראי

  שבעה על העולה סכום ,הדירה מחיר חשבון על ,מקונה מוכר יקבל לא כי קובע החוק 

  חמש נקבעו בחוק .בטוחה ניתנה לא אם ,הדירה בגין המשולם מהמחיר אחוזים

  .ה ;אזהרה הערת .ד ;שיעבוד .ג ;ביטוח .ב ;בנקאית ערבות .א :בטוחה למתן אפשרויות

   .בעלות

  בנקאי ליווי יש בו מקום ,ככלל ,ניתנת והיא בנקאית ערבות הינה ,ביותר הנפוצה הבטוחה 

 .לפרויקט

 

 

 

 

 ן"האשראי בשוק הנדל

Q3-201520142013במיליוני ש"ח

 16,330       16,769       18,842       בנק הפועלים

 15,529       17,523       18,862       בנק לאומי

 5,181         4,639         5,005         בנק דיסקונט

 9,935         10,450       11,903       בנק מזרחי-טפחות

 1,986         2,303         2,853         הבנק הבינ"ל הראשון

 2,073         1,991         2,143         בנק אגוד
 17              10              47              בנק ירושלים

      51,051      53,685      59,655 סה"כ
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 ן"הנדל לענף בנקאי אשראי

 הסיכון נכסי מסך ן"הנדל לענף הסיכון בנכסי הבנקים עמידת טבלת להלן

 

 

 

 

 

 

 

 

 ן"האשראי בשוק הנדל

 נדלן מנכסי הסיכון%  בנק

 18.8% לאומי

 19.3% פועלים

 14.7% דיסקונט

מסחריות נמוך עם   הלוואות מזרחי

 הלוואות לדיור מאוד מהותי

 12.5% בינלאומי
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   ח"האג גיוסי - ן"הנדל בשוק האשראי מצוקת

 

 ן"האשראי בשוק הנדל
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ח לא ממ לתי   הנפקות א  סה     מהסה  יעור ענ  הנדל  ענ  נדל  מזה

  ן היו של חברות אמריקאיות "נציין כי חלק מהגיוסים בתחום הנדל  
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 וביטוחי מוסדי – בנקאי חוץ אשראי

  חוץ מימון העמדת בתחום הפועלים גופים של מועט מספר בישראל פועלים כיום

  קומת פירושו מזנין) מזנין הלוואות במתן עוסקים אלו גופים .ן"נדל לפרויקטי בנקאי

   .(לחוב הון בין שנמצאת הלוואה הינה מזנין והלוואת ביניים

 .ועוד יסודות קרן ,גמלא הראל ,מניף את למנות ניתן בענף הפעילים הגופים בין

  ומדובר גדול אינו ן"הנדל בענף בנקאי החוץ האשראי היקף 2015 שנת לסוף נכון

  ההון והשלמת העירוני ההתחדשות בתחומי בעיקר הפעילים בודדים גופים בכמה

   .העצמי

 

 

 ן"האשראי בשוק הנדל
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 המזנין שוק

 Mezzanine):) המזנין הלוואות שוק של העיקריים המאפיינים סיכום להלן

  נעשית ההלוואה העמדת כלל בדרך אולם ,גמישות ישנה :ההלוואה העמדת מועד

  עבור הבנק לפני אשראי גם מעמידים ,זאת עם .הבנקאי המימון העמדת בשלב

 .לבנייה הזמינות ע"תב ללא לקרקעות נדירות לעיתים רק אך ,הקרקע

  העצמי מההון 60%-50% הינו כלל בדרך המקובל המימון שיעור :המימון שיעורי

  לעד חזק יזם מול חוזרות עבודות של במקרה לגדול שעשויים היזם י"ע הנדרש

 .בודדים גופים מספר י"ע 100% ואף 80%

  ההלוואה החזר לאחר) בלון הלוואת כלל בדרך הינה ההלוואה :ההלוואה החזר

  העודפים חלוקת אופן .הפרויקט של התזרים על להכביד לא מנת על וזאת (לבנק

   .ספציפית בעסקה המלווה של התגמול במנגנון תלוי

 

 

 

 

 ן"האשראי בשוק הנדל
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   המזנין שוק

  הזמן של נגזרת הינה אשראי העמדת בגין התשואה :השנתית התשואה גובה

  מאד משתנה המנגנון 20%- 12% בין גס באופן נעה אבל הפרויקט של והסיכון

  בקביעת ליצירתיות רב מקום יש כי ,לומר ניתן אולם :לעסקה מעסקה

  מסוים כשיעור המחושבות תמורות לדרוש ניתן ,למשל כך .השונות האלטרנטיבות

  מקדמות תשלום ,ההלוואה מסכום קבוע אחוז המהוות תמורות ,הפרויקט ממחזור

  סכום תשלום ,בפועל מהרווחים או הצפויים הפרויקט מרווחי שנגזרות ותמורות

   .וריבית ההלוואה קרן החזר ,קבוע

  גם ייתכן פרטיות והלוואות חים"באג .הפרויקט נכסי על שני שעבוד :שעבודים

  ערבויות דורשים ,כן כמו .עודפים תזרים על שעבוד בדמות יותר חלש שעבוד

 .מוותרים לעיתים אז ציבורית בחברה מדובר אם אלא מהיזם אישיות

 

 

 

 ן"האשראי בשוק הנדל
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 המזנין שוק

 בנק את כוללים שני שעבוד שמאפשרים הבנקים :מממנים בנקים עם שילוב

  פועלים בנק .לאומי בנק גם ולעיתים אגוד ,מרכנתיל/דיסקונט ,מזרחי ירושלים

   .שני שעבוד מאפשר אינו ,לנו הידוע ככל ,זה בשלב

  כספית הזרמה של בדרך להיעשות יכולה האשראי העמדת :המועמד האשראי סוג

  נמוכות מעט בעלויות ,ערבויות העמדת של מנגנון באמצעות לחילופין או בפועל

 .ליזם יותר

  קיימת כאשר שנים 4 עד של לטווח הינו לפרויקט מימון :ממוצע חיים משך

 .שנה לפחות של מינימאלית תקופה לאחר כ"בדר מוקדם פדיון של אפשרות

 

 ן"האשראי בשוק הנדל



13 

השפעת המגבלות  

 וריכוזיות מתן האשראי



14 

  האשראי מתן של והריכוזיות האשראי במתן הקיימות המגבלות ,לעיל האמור לאור

 :הבאים בתחומים בעיקר הענף על מהותית להשפעה מביאות

 

  האשראי מתן על מהותית תחרות שאין מכיוון – לסיכון ביחס גבוהים מימון מחירי 1.

 .יחסית גבוה הינו הערבויות הוצאת ועבור ההלוואות עבור שניתנים המחירים

 

  בענף התחרות מבנה בשל הקבלן של המימון מחירי עליית – הדיור התייקרות 2.

 .לצרכן המחירים על משפיעה האשראי

 

  קבלנים דהיינו קטנים לקוחות ,בענף התחרותיות חוסר לאור - לקוחות העדפת 3.

 .אשראי בקבלת מתקשים

 

 ן"האשראי בשוק הנדל
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  עירונית התחדשות של מורכבים פרויקטים - התחדשות פרויקטי בהאצת קושי4.

  מנסות העירונית וההתחדשות א"התמ שקרנות נציין .מימון לקבל מתקשים

  בענף תחרות שתיווצר מנת על גדול מספיק לא עדיין היקפן אך ,זו בעיה לפטור

 . יחסית יקרים שלהם והמחירים

  במספר גידול על מצביעים שלהלן הנתונים – הדיור היצע להגדלת זכוכית תקרת5.

  יותר עוד להגדילם מנסה והממשלה ,האחרונות בשנים למגורים הבניה התחלות

  שבשלב הרי ,זמין אשראי ללא .מחירים עליית מול אל בהיצע המחסור לנוכח

   .הייזום היקפי את להגדיל יוכל לא השוק ,מסוים

 

 ן"האשראי בשוק הנדל
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ערבויות ביצוע ובנייה 

 חוזית  
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 התשתיות בתחום הערבויות עלות

   :גבוהים בשיעורים ערבויות נדרשות תשתיות בניית של בפרויקטים

את להבטיח מיועדת .במכרז להשתתפות מהותי תנאי היא - מכרז ערבות 

 יעמוד לא או הצעתו את ימשוך שהזוכה במקרה ותחולט ההצעה רצינות

 .ביצוע ערבות המצאת למשל כמו במכרז הזכייה לאחר המידיות בהתחייבויות

 הדרישות פי על הפרויקט ביצוע את להבטיח מיועדת - ביצוע ערבות 

 .הקבלני ובחוזה שבמכרז שנקבעו הזמן ובמסגרת

לאחר גם בתוקף ותהיה העבודה איכות להבטיח  מיועדת - טיב ערבות  

 .הסתיימה שהבנייה

  הרווחיות על ומכבידה  יחסי באופן גבוהה המבצע לקבלן הערבויות של עלותן

 .זה מסוג בפרויקטים

 ן"האשראי בשוק הנדל
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 מסקנות והמלצות
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  המוסדיים הגופים כאשר הבנייה לענף באשראי התחרות את לעודד צריכה המדינה1.

 .התחרות להגדלת הטבעיים המועמדים הם

  ישיר ליווי להעניק יכולות בעלי להיות ,יום של בסופו ,צריכים המוסדיים הגופים2.

 .בנקאי לאשראי אמיתית אלטרנטיבה ולהוות ן"נדל לפרויקטי

  שבשלב סבורים אנו ,מתאימים מנגנונים יצירת של בתהליך שמדובר מאחר3.

  ₪ מיליארד 20-כ  הפחות לכל ישקיע גדול מוסדי גוף שכל לכך להביא יש ,הראשון

 .מזנין הלוואות דרך ואם ייעודיות קרנות דרך אם למגורים ן"הנדל בענף בשנה

  בעלי להיות ,המוסדיים הגופים יחויבו ,כשנתיים של זמן פרק לאחר ,השני בשלב4.

    .ן"נדל לפרויקטי ומלא ישיר ליווי להענקת מתאימים מנגנונים

 

 

  – 1המלצה 

 ן בישראל"הגופים המוסדיים לשוק הנדלהכנסת 
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  עלויות לה ויש ,הישראלי למחוקק ייחודית הינה מכר חוק ערבות להעמיד החובה1.

 .הדירה מחיר על יום של בסופו המגולגלות גבוהות

  אלה הדירה מוכר בידי נותר אינו ,כשלעצמו ,הדירה מחיר מתוך ,מ"המע רכיב 2.

  אינה זה רכיב על מכר חוק ערבות להעמיד החובה עצם ולכן המס לרשויות מועבר

   .סבירה ואינה הגיונית

  כאמור החלטה משמעות .מ"המע רכיב ללא תהיה המכר חוק ערבות כי לקבוע יש3.

  אלו מסגרות שחרור .₪ מיליארד 9-כ של בהיקף אשראי מסגרות שחרור הינה

  היקף את משמעותי באופן ויפחית הבנייה לענף נוסף אשראי לתת לבנקים יאפשר

   .בענף העוסקים של האובליגו

  קיש יואב כ"וח כהן אלי כ"ח ידי-על הוגשה זה בעניין פרטית חוק הצעת כי יצוין 

 .(2423/20/פ)

  – 2המלצה 

 מ מערבויות חוק המכר"ביטול רכיב המע
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  עדכון על והודעה , 84(v) סעיף 203 הנחיה) בהנחיותיו קבע הבנקים על המפקח1.

  של לאשראי המרה מקדם יקבלו המכר חוק ערבויות כי ,(19.2.2103 מיום להנחיה

 .למשתכן נמסרה הדירה אם 10% -ו למשתכן נמסרה טרם הדירה אם 50%

  כי סבורים אנו  ,כלל ממומשות אינן שבפועל בערבויות מדובר כי העובדה לאור2.

  יש ,(כאמור כך על מלמדת והמציאות) ביותר נמוך אלה ערבויות במתן הסיכון

  נמסרה טרם הדירה אם 10% -ל שלהן לאשראי ההמרה מקדם את להפחית

 .למשתכן נסרה הדירה אם 1% -ו למשתכן

  של העלויות את ויקטין לשוק נוסף אשראי לשחרר יסייע ההמרה מקדם הפחתת3.

 .האמורות הערבויות

 

  – 3המלצה 

 הפחתת רכיב הסיכון של ערבויות חוק מכר
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  מקיפות שיטות שתי בין הבחירה את בנקאיים לתאגידים מתיר הבנקים על הפיקוח

  ,הסטנדרטית הגישה ,אחת חלופה .אשראי סיכון בגין להם הנדרש ההון לחישוב

  חברות) חיצוניים אשראי דירוגי י"ע הנתמך ,סטנדרטי באופן אשראי למדוד תהיה

  של לאישור הכפופה פנימיים דירוגים על המבוססת הגישה ,החלופית השיטה .(דירוג

   .הבנקים על המפקח של מפורש

  לפריטים הקשורות עסקאות של לקטגוריה נכנסים ביצוע וערבויות מכרז ערבויות

   .%50 של לאשראי המרה מקדם מקבלות ,תלויים

  המרה מקדם מקבלות דירות רוכשי של השקעות להבטחת ערבויות ,השוואה לצורך

  לאחר (20% היה 2014 עד) 10% ושל למשתכן נמסרה טרם הדירה אם 50% של

   .למשתכן נמסרה שהדירה

 .בלבד 0.5%-כ – משמעותית נמוך מחיקות שיעור לעומת זאת

בשיעור ביצוע וערבויות מכרז ערביות בגין לאשראי המרה מקדם לקבוע :המלצה  

   .%5-%2 בין של

 

 

  – 4המלצה 

 הפחתת מחיר הסיכון של ערבויות מכרז וערבויות ביצוע


