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תוכן עניינים
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2עמוד 

,ותיקיםאםוביןן"הנדלבעולםדרככםבתחילתאתםאםבין

.עבורכםבמיוחדנועדהזההמדריך

לעולםלהיכנסמבקשיםשרביםהסיבהמה,השאלהנשאלת

?כיועציםוחלקםכמשקיעיםחלקם,ן"הנדל

בשעהלעבודההגעתם,שכיריםהייתםהיוםועדיתכן

עלולעיתיםידכםעלשנקבעולעיתיםמטלותלכםהיו,מסוימת

לכפיפיםסמכויותלהעבירצריכיםהייתם,עליכםהממוניםידי

לצאתיכולתם.לבנקמשכורתנכנסההחודשובסוף,לכם

במקוםבהתחשבכמובן,שרציתםמתייותראופחותלחופשה

זהפרקלסייםעומדיםאתםוהנה.שלכםובתפקידהעבודה

קודםשאמרתיוכמו.עצמאיםלהיותלכםבאונוראחייכםשל

,עצמאיםכבראתםאםגם,לכן

.ובהצלחההבאיםברוכים

?עצמאילהיותשלהמשמעותמהוחשבתםעצרתםהאם

?להרוויחרוציםאתםכסףכמהחשבתםהאם

?זמןבכמה

כספיתהשקעהדרושהעסקלהקיםשכדילכםאמרוהאם

?ראשונית

?ן"נדלדווקאלמהאזשואליםכברואם

הקדמה. 1
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3עמוד 

20במשךהמודיעיןבחילל"בצהשרתי,שחםשריתשמי

.עצמאיתלהיותרוצהשאניליברורהיהוכשפרשתישנה

.עסקניהולעלכלוםלדעתמבליהיופיבתחוםעסקפתחתי

סמכתי(קשראין?הקשרמה)בצבאשליהניסיוןעלסמכתי

,עצמאיתלהיותללמודכדיכסףמספיקלישישהעובדהעל

.רמהבידאותנושמנהלהאגוכןכן.......שליהאגועלסמכתי

והנפילה,לתכנןבלילהתכונןבליללמודבלילדרךיצאתיוכך

הרבהשלהפסדכדיתוךהעסקאתלסגורנאלצתי.הגיעה

.כסף

אך,עבודותוביןשונותחברותביןכשכירהעבדתילשםמפה

.ממניהרפהלאהעצמאותשלהחיידק

עצמובפניסיפורזה)ן"הנדללעולםהתגלגלתיאיכשהוכך

התיווךמחברותלאחתהצטרפתי(בהמשךאספרשאולי

להיותזהמה,והניסיוןהידעאתקיבלתיושםבארץהגדולות

.עסקלנהלנכוןואיךעצמאית

לתעודתזכיתיהראשונהבשנהכבר,פניםליהאירהההצלחה

הבנקמנהלסוףוסוף,עסקאותבסגירתהישגיםעלהוקרה

השקיםאתלהפקידכדי,לסניףכשנכנסתילקראתיחייךשלי

שלקצרהתקופהתוך.הלוואהלבקשמנתעלולא,השמנים

לעזורהחלטתי,שנפלבאגותמיכהושלבתחוםניסיון

.חוויתישאנימהאתמהםולמנועלאחרים

הידעעם,וללוותלהדריךללמדחייאהבתאתשילבתי

רבותעשרותללוותממשיכהאניהיוםעד.שרכשתיהמקצועי

2017ב.ן"הנדלבעולםדרכםובהמשךבתחילהמתווכיםשל

כיצדשמלמדבארץהראשוןהמקצועיהספראתהוצאתי

.מוצלחמתווךלהיות

?מי אני . 2
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–וההתחייבותשליההבטחה

להביןתוכלוהזהבמדריךשישהמידעאתותיישמותקראואם

אתלמינימוםלהפחיתואיך,ן"הנדלבתחוםעסקלהקיםאיך

.הנפוצותהטעויות

לעצמאיםמשכיריםהופכיםאתםכיצדקצרזמןתוךלראותתוכלו

.מצליחעסקלבעלימדשדשיםמעצמאיםאו,בטןכאביבלי

,עצמכםאתשתשאלוליחשובהראשוןבשלב

,שאלותכמה

עודנושרמהמתווכיםגדולשחלקהסיבהמה1.

?אחתעסקהאפילולסגורהצליחבטרם

כמתווכיםמהמצטרפים80%שהסיבהמה2.

?הראשונההשנהבמהלךנושרים

המתווכיםשלהשליליתלתדמיתהסיבהמה.3

?בארץ

?הסטטיסטיקהאתלשנותניתןהאם.4

!אותישמניעמהוזה!ןכהיאשליוהתשובה



5עמוד 

? מי מתאים  להיות מתווך ומי לא . 1

יצרתי  , במהלך השנים כחלק מליווי של עשרות רבות של סוכנים

את הסטטיסטיקה מיהם אותם אנשים בעלי פוטנציאל גבוה  

.והגעתי למסקנות לגבי נתונים בסיסיים, ביותר להצלחה

.  וכידוע בכל כלל יש יוצא מן הכלל, כמובן  שמדובר בדרך כלל

הון בסיסי ראשוני של מחיה  , ומעלה24אז הגיל  המומלץ הוא 

.  והרבה מוטיבציה20%+ חודשים 6ל 

.השקעה בלימודים מקצועיים. 2

הוצאת כסף על לימודים זו השקעה ברכישת ידע שבסופו של 

ולכן יש להתייחס לכך כאל , דבר חוסך לך הרבה מאוד זמן וכסף

אפשר  , תיווך הוא מקצוע לכל דבר וענין. השקעה ולא כהוצאה

או ללמוד  בדרך , ללמוד לבד תוך סיכון של הפסד גדול של כסף

או על ידי מנטורים  בעלי  ,  חברות תיווך, אם בקורסים, מסודרת

.ן"מומחיות בתחום הנדל

התמודדות עם הבדידות.3

נמצאים זמן רב , בעלי עסקים בכלל ובתחום הנדלן בפרט

אותם  . מבחינה מקצועית חברתית וקבלת החלטות, בבדידות

חובשים , מתווכים שעובדים מהבית או שיש להם משרד משלהם

כאשר החלק  , נגל בין כל התפקידים'כמה כובעים וצריכים לג

מה  , לעשותאיזה פרסום . הקשה ביותר הוא בקבלת ההחלטות

היכן  , מתי להתפשר על עמלה ומתי לא, הסכום הנכון להשקיע

כיצד , כיצד לנהל את הזמן, למצוא את הלקוחות הפוטנציאלים

,  לעומתם. ועוד ועוד החלטות, לנהל את תזרים המזומנים

,  מייעצת, מתווכים שעובדים בחברות זוכים לסביבה תומכת

.מפרגנת ומלמדת

ליווי צמוד של בעל מקצוע ובעל ניסיון מנוסה מאוד. 4

הדבר נכון גם למתווכים שעובדים במשרד תיווך שלהם  

.וגם לכאלה שעובדים במשרדי תיווך של חברות תיווך

התנאים להצלחה. 3
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6עמוד 

להבין את המשמעות של להיות עצמאי. 1

:ניהול כספים באופן עצמאי או על ידי גורם מקצועי כמו . 2

י  "מנהל חשבונות או תכנות מוכרות ע, יועץ מס, רואה חשבון

מס הכנסה

קובץ אקסל המפרט מהן ההוצאות  –היתכנות כלכלית . 3

מהן ההוצאות המשתנות ומה צפי להכנסות  , הקבועות בעסק

. תוך כמה זמן

,  כמה שיחות טלפון ביצעתי תוך כמה זמן–מדידת תוצאות . 4

עיסקאותכמה , כמה פגישות קיימתי כתוצאה מאותן שיחות

.נסגרו
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8עמוד  f t in

רוצה לדעת מהו אותו  

?ל .ז.מ
קישור לקבוצה

תת כותרת

טעויות

?הטעויות הנפוצות ביותר שגורמות לסוכנים להתייאש ולפרושמהן 
אני פורש כוחות הביטחון ולכן יש לי ידע בניהול עסקים–1טעות 
שלי היו עצמאים ומהם קיבלתי ידעההורים –2טעות 
לי מספיק כסף להשקיע בעסקיש –3טעות 
יש לי חברים שאני מתייעץ איתם–4טעות 
בעבר מכרתי כמה דירות והלך לי בקלות–5טעות 
אי עמידה ביעדים–6טעות 
ניהול זמן שאינו תואם את היעדים–7טעות 

וכשאתה מבין את הטעויות  , עכשיו לאחר שקראת את המדריך
הנפוצות אתה נמצא צעד אחד לעבר קבלת החלטה האם מתאים  

אם עדיין מרגיש שאינך בטוח בהחלטה או  , אבל. לך התחום או לא
אם אתה שואל את עצמך מהיכן מתחילים והיית רוצה להצליח  

אני מזמינה אותך  , מבלי להיכשל מבלי להפסיד הרבה כסף
שם תוכל לשתף  . הסגורה שליהפייסבוקלהצטרף לקבוצת 

בקבוצה חברים אותם  . ולהשתתף בדילמות שנותרו לך פתוחות
אנשים שהתלבטו בדיוק כמוך ומשתפים את הדילמות עם שאר 

.  גם קצת מזל לא יזיקהכלואחרי . חברי הקבוצה

https://www.facebook.com/groups/1599188403522690/


9עמוד 

:זה מה שגילה חושבת על התהליך שעברה אתי 

מעבר להסברים וההדגמה ומעבר למקצועיות המדהימה  

שרית צמודה לכללי אתיקה מרשימים ושומרת על  , בתחום

טהרת המקצוע

זו זכות גדולה ולמידה  , אין ספק שלהיות צמודה אל שרית

, בגישור, ן"בנדל, אינסופית של ידע מקצועי בתורת המכירה

, שרית מעבירה הכל בנועם, סוכן הוגנים וטובים-ביחסי לקוח

רוגע ודוגמה אישית, נתינה גדולה, מקצועיות, סבלנות

הודות לך נוספים מתווכים חדשים על פי , תבורכי שרית יקרה

אישיות והוגנות, אתיקה, קודים גבוהים של מקצועיות

רמת גןגילה אנגלברג  

מה שאחרים מספרים עלי. 5
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?אז מה דעתכם 

? עדיין לא בטוחים? מוכנים לקפוץ למים 
אז אולי הספר שכתבתי יעזור לכם  

.בקבלת ההחלטות
בתחתית הדף מצורף קישור לרכישת  

₪  89מחיר הספר , הספר שלי

הוצאה מיוחדת מאת

לרכישת הספר
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http://olimkoma.info/matkon/

