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 ן"המכללה לתיווך נדל, סכסון-אנגלו

 קטלוג קורסים
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 הכנה למבחן רשם המתווכים –קורס תיווך בסיסי 

 שיוןיר בעל הוא כן אם אלא ,במקרקעין בתיווך אדם יעסוק לא" :חוק המתווכים קובע כיב( א)1סעיף 

 ."זה חוק להוראות ובהתאם

 :בחוק המתווכים קובע את התנאים לקבלת הרישיון 5סעיף 

 ;בישראל לעבוד כדין היתר לו שניתן חוץ תושב שהוא או ישראל מדינת של תושב או אזרח הוא .1

 ;שנים 18 לו מלאו .2

 ;רגל פושט אינו הוא .3

 ;הבקשה להגשת שקדמו השנים בחמש קלון עמה שיש עבירה בביצוע הורשע לא הוא .4

 הגשת לפני שנים שלוש לפחות לרצותו סיים הוא, קלון עמה שאין בעבירה לרבות, מאסר עליו הוטל אם .5

 ;כאמור הבקשה

 .(הבחינה – להלן) במקרקעיןך תיוו שיוןיר קבלת לקראת בבחינה בהצלחה עמד הוא .6

 .אותה בציון גבוהלעבור להתכונן לבחינה ומטרת קורס זה היא לעזור לך 

בהתאם לסעיף  ,לחומר שיש ללמוד לקראת הבחינה המותאמים( א"ש 31)מפגשים  9-קורס בנוי מה

 (.נושאי בחינה)בתקנות המתווכים במקרקעין ( א)1

של אחוזי המעבר . המבחן שעורי בית ומרתון לפני, שעורים פרונטאלייםכוללים קורס לימודים בה

 .לכל תלמיד ביטוח מעברנו מעניקים א, בנוסף. כמעט מוחלטהתלמידים שלנו 

 .דין המתמחים בתחום המקרקעין-המרצים בקורסים הינם עורכי

מקיימת את הלימודים הללו במספר , כרשת ארצית בעלת עשרות סניפים ומאות סוכנים, סכסון-אנגלו

 .סכסון-יש לפנות ליועץ לימודים מוסמך מטעם אנגלו, לבירור המקום הקרוב אליך. של מקומותרב 

 .ן"סכסון בתור מתווכי נדל-ת אנגלויוכלו להשתלב ברש, בוגרי הקורס שימצאו מתאימים
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 ן"שיווק ומכירות בתיווך נדל –קורס תיווך בסיסי 

 ?אבל מה עכשיו, אז הוצאת רישיון

המעוניינים לעבוד לבד או חדשים ומיועד למתווכים זה ילמד אותך איך להצליח בתחום קורס מזורז 

 .במשרד קטן

 :על עבודת המתווך בפועל הכוללת לומדיםבהם ( א"ש 11)מפגשים  5-וי מהקורס בנ

השגת  ,גיוס נכסים, מאגרי מידע, מרכז קשרים, אזור התמחות, מיתוג אישי, ניהול משימות, ניהול זמן

 .טיפול בהתנגדויות ועוד, מיומנויות מכירה, ניהול קונים, בלעדיות

 .מתחום השיווק והמכירות ותיקים( רים'קואצ)מאמנים המרצים בקורסים הינם 
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 ן למגורים"יועצי נדל –קורס תיווך מתקדם 

למוד את שיטות העבודה של רשת סכסון ולכל מתווך שרוצה ל-קורס זה הינו קורס חובה לסוכני אנגלו

בזכות הידע הנרכש  ."סכסון-חושבים אנגלו, שחושבים תיווך" :לא סתם נאמר .הותיקה בארץ התיווך

 .שגים הטובים שלהם ומצליחים לשגשג גם בתקופת מיתוןסוכני הרשת מגיעים להי, בקורס זה

 :הכוללת המתוחכםעל עבודת המתווך לעומק  לומדיםבהם ( א"ש 31)מפגשים  05-וי מהקורס בנ

מאגרי , מרכז קשרים, אזור התמחות, מיתוג אישי, ניהול משימות, ניהול זמן, תוכנית יעדיםבניית 

, מנצחת ת טלפוןשיח, מיומנויות מכירה, ניהול קונים, פרסום, השגת בלעדיות ,גיוס נכסים, מידע

 .ועוד סימולציות, סגירת עסקה, טיפול בהתנגדויות, ת המכירהשיחהובלת 

 .מתחום השיווק והמכירות ותיקים( רים'קואצ)מאמנים המרצים בקורסים הינם 

 .ן"נדל יועציסכסון בתור -ת אנגלויוכלו להשתלב ברש, בוגרי הקורס שימצאו מתאימים
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 ן מסחרי"יועצי נדל –קורס תיווך מתקדם 

, ן מסחרי יכול להיות ריווחי מאוד אבל מחייב התמקצעות ושליטה במגוון רחב של תחומים"תיווך נדל

בתחום , בניגוד למגורים שם ההחלטות מתקבלות בצורה אמוציונאלית. ירותתחום המכנוסף לב

דבר המחייב את המתווך להתאמת , המסחרי ההחלטות מתקבלות פעמים רבות בצורה רציונאלית

 .מולם יעבוד םתאגידילשיטת העבודה שלו והכלים העומדים לרשותו 

 :הכוללת המסחריעל עבודת המתווך לעומק  לומדיםבהם ( א"ש 31)מפגשים  05-וי מהקורס בנ

הבנה לעומק של עסקאות מכר ושכירות , ן המסחרי וההבדלים ביניהם"הבנה לעומק של סוגי הנדל

חישובי תשואת נכס , ד"קווים מנחים להערכת שווי נכס והקשר בינו לבין שכ, וההבדלים ביניהן

, יל עסקיםתמה, תכנון ובניה, מקורות מימון ועלויותיהן, משקיע בהתחשב באלמנט המינוףתשואת ו

 .מערכות יחסים לקוחות תאגידים ועוד, סמיסוי ותכנון מ, מ כולל סימולציה"ניהול מו

 .ן המסחרי"מתחום הנדל אנשי עסקים מוביליםהמרצים בקורסים הינם 

 .ן"נדל יועציסכסון בתור -ת אנגלויוכלו להשתלב ברש, בוגרי הקורס שימצאו מתאימים
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 שיווק ומכירות+ הכנה למבחן  –קורס תיווך משולב 

 .לתחום התיווך כעצמאיים או כפרילנסרים במשרדים קטניםקורס זה מיועד למעוניינים להיכנס 

 .העבודה בפועל, הקורס כולל גם הכנה למבחן רשם המתווכים וגם הכנה ליום שאחרי קבלת הרישיון

בהתאם לסעיף  ,לחומר שיש ללמוד לקראת הבחינה המותאמים( א"ש 31)מפגשים  02-קורס בנוי מה

 :עבודת המתווך בפועל והכוללים גם לימודים על( נושאי בחינה)המתווכים במקרקעין בתקנות ( א)1

השגת  ,גיוס נכסים, מאגרי מידע, מרכז קשרים, אזור התמחות, מיתוג אישי, ניהול משימות, ניהול זמן

 .טיפול בהתנגדויות ועוד, מיומנויות מכירה, ניהול קונים, בלעדיות

מתחום  ותיקים( רים'קואצ)מאמנים דין המתמחים בתחום המקרקעין ו-ורכיהמרצים בקורסים הינם ע

 .השיווק והמכירות
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 יועצים למגורים+ הכנה למבחן  –תיווך משולב קורס 

ויד  פרויקטים)לתחום המגורים כיועצים מומחים לתחום התיווך קורס זה מיועד למעוניינים להיכנס 

 שיטות העבודה של רשת התיווךלימוד הקורס כולל גם הכנה למבחן רשם המתווכים וגם  .(שניה

בזכות הידע הנרכש בקורס  ."סכסון-חושבים אנגלו, שחושבים תיווך" :לא סתם נאמר .הותיקה בארץ

 .שגים הטובים שלהם ומצליחים לשגשג גם בתקופת מיתוןסוכני הרשת מגיעים להי, זה

בהתאם  ,לחומר שיש ללמוד לקראת הבחינה המותאמים( א"ש 011)מפגשים  12-וי מהקורס בנ

על עבודת לעומק והכוללים גם לימודים ( נושאי בחינה)המתווכים במקרקעין בתקנות ( א)1לסעיף 

 :הכוללת המתוחכםהמתווך 

מאגרי , מרכז קשרים, אזור התמחות, מיתוג אישי, ניהול משימות, ניהול זמן, תוכנית יעדיםבניית 

, מנצחת ת טלפוןשיח, מיומנויות מכירה, ניהול קונים, פרסום, השגת בלעדיות ,גיוס נכסים, מידע

 .ועוד סימולציות, סגירת עסקה, טיפול בהתנגדויות, ת המכירהשיחהובלת 

מתחום  ותיקים( רים'קואצ)מאמנים דין המתמחים בתחום המקרקעין ו-ורכיהמרצים בקורסים הינם ע

 .השיווק והמכירות

 .ן"נדל יועציסכסון בתור -ת אנגלויוכלו להשתלב ברש, בוגרי הקורס שימצאו מתאימים
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 יועצים למסחרי+ הכנה למבחן  –קורס תיווך משולב 

, חנויות, משרדים) המסחרילתחום כיועצים מומחים לתחום התיווך קורס זה מיועד למעוניינים להיכנס 

התמקצעות ושליטה במגוון רחב הקורס כולל גם הכנה למבחן רשם המתווכים וגם  (.תעשיהמחסנים ו

 .ירותהמכ לנושאנוסף ב, הקשורים לתחום המסחרי נושאיםשל 

בהתאם  ,לחומר שיש ללמוד לקראת הבחינה המותאמים( א"ש 011)מפגשים  12-וי מהקורס בנ

על עבודת לעומק  והכוללים גם לימודים( נושאי בחינה)המתווכים במקרקעין בתקנות ( א)1לסעיף 

  :הכוללת המסחריהמתווך 

הבנה לעומק של עסקאות מכר ושכירות , ן המסחרי וההבדלים ביניהם"הבנה לעומק של סוגי הנדל

חישובי תשואת נכס , ד"קווים מנחים להערכת שווי נכס והקשר בינו לבין שכ, וההבדלים ביניהן

, יל עסקיםתמה, תכנון ובניה, מקורות מימון ועלויותיהן, משקיע בהתחשב באלמנט המינוףתשואת ו

 .מערכות יחסים לקוחות תאגידים ועוד, סמיסוי ותכנון מ, מ כולל סימולציה"ניהול מו

ן "מתחום הנדל אנשי עסקים מוביליםודין המתמחים בתחום המקרקעין -ורכיהמרצים בקורסים הינם ע

 .המסחרי

 .ן"נדל יועציסכסון בתור -ת אנגלויוכלו להשתלב ברש, בוגרי הקורס שימצאו מתאימים

 

 


