קורס תיווך נדל"ן  -קורס הכנה למבחן המתווכים
האקדמיה לפיננסים בשיתוף פעולה עם "אנגלו סכסון" מזמינות אתכם להצטרף לקורס תיווך נדל"ן  -הכנה
לבחינת רשם המתווכים.
כל מי שעובד בתחום תיווך נדל"ן חייב להחזיק ברישיון מתווך מוסמך מטעם משרד המשפטים.
אנגלו-סכסון מקיימת קורסי הכנה למבחני רישוי למתווכים בהתאם למועדי הבחינות של משרד המשפטים.
בימים עברו יכול היה כל אדם שחפץ בכך להכריז על עצמו כמתווך ,לפתוח משרד תיווך ולקחת תחת חסותו
נכסים להשכרה ומכירה ,לתווך בין עסקאות ולפעול כרצונו ,ללא פיקוח משמעותי.
עובדה זו הובילה לעיתים ,למרבה הצער ,לעוגמת נפש והפסדים כספיים ,כאשר מי שהציג עצמו כמתווך התגלה
כלא מקצועי וחסר ידע בתחום ,או במקרים בעיתיים יותר כלא הגון ועוסק במרמה.
במטרה לשים סוף להתנהלות חובבנית ולא מסודרת של אנשי תיווך ,חוקק חוק המתווכים ( )7991הקובע בין
היתר ,כי כל אדם הרוצה לעסוק בתיווך חייב ברישיון תיווך .בכדי לבצע חוק זה הקים משרד המשפטים יחידה
מיוחדת  -רשם המתווכים.
כחלק מתפקידיו ,אחראי רשם המתווכים על מבחן התיווך -תנאי הכרחי לקבלת הרישיון  -וכן חידושו ,שלילתו,
הקפאתו של הרישיון וכיו"ב וניהול מאגר שמי של מתווכים מורשים וחשיפת מאגר זה לציבור הרחב.
ניתן לגשת למבחן ללא הכנה רשמית מוקדמת ,אך כדי לעבור אותו בהצלחה ובכדי להיות מקצוען בתחום ,כדאי
ומומלץ לגשת ל -קורס הכנה למבחן רשם המתווכים.
חשוב לבחור בקורס מקצועי ואיכותי המועבר על ידי חברה מוכרת וידועה בתחום ,כזה שבזכותו תוכלו לעבור
את מבחן רשם המתווכים כבר בפעם הראשונה ולהתחיל לעבוד מיד.
אנגלו-סכסון ,רשת הנדל"ן הוותיקה והגדולה בישראל ,גאה להציג קורס מתווכים מקצועי ומקיף ביותר כהכנה
לבחינת רשם המתווכים.
הקורס יקנה לך:
• הכנה יסודית הכוללת את כל מה שדרוש לעבור בהצלחה את המבחן.
• טיפים ייחודיים המבוססים על הניסיון המקצועי של אנגלו-סכסון.
• תרגול מבחנים אינטנסיבי  -כמו בבחינה האמיתית.
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המרצים:
צוות המרצים הייחודי של אנגלו-סכסון מורכב מעורכי דין ומומחי נדל"ן ,כולם אנשי הוראה מהשורה הראשונה,
ותכני קורס איכותיים ונרחבים יתנו לכם את כל הכלים להצטיין במבחן ,ולהצטיין במקצוע.
בנוסף ,למסיימים קורס מתווכים בהצלחה ,פותחת הרשת את שעריה ונותנת אפשרות להשתלב בחברה
ולהפוך לחלק מצוות הנדל"ן הגדול והמוביל בשוק ,ליהנות מעבודה מרתקת ומהנה ,תנאים מצוינים והכנסות
גבוהות.
מכיוון שהמבחן שייך למשרד המשפטים ,חשוב שעורכי דין מתחום הנדל"ן יעבירו את החומר הרלוונטי .על כן
המרצים בקורס הם עורכי דין מוסמכים המתמחים בתחום :עו"ד אביגיל חימי ,עו"ד אביתר חימי ,עו"ד איתמר
יהושע ,עו"ד אלון אבלה ,עו"ד גולן בן-צבי ,עו"ד גילי טל ,עו"ד דברת יעקב ,עו"ד דור ריגלר ,עו"ד דורון רביד,
עו"ד מוטי טטייטלבאום ,עו"ד משה אלפסי ,עו"ד עדן מקמל ,עו"ד עפר פיירשטיין ,עו"ד רויטל שמר ,עו"ד רועי
כהן ,עו"ד שמעון גיגי ,עו"ד שמרית אוחנה.
היקף הקורס:
לימודי ערב 6 -מפגשים 4-שעות כל מפגש ,שעות



פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימום של נרשמים.

ביטוח מעבר:
תוכנית הלימוד בקורס כוללת מפגשים עם מרצה ,ערכת לימוד עשירה ב 055-שאלות ממבחנים קודמים,
אפשרות להשמה (סטאז') ולימודי המשך .כל תלמיד אצלנו מקבל אוטומטית ביטוח מעבר ,כלומר  -מי שמגיע
למפגשים ,עושה שעורי בית ,ניגש למבחן ומכל סיבה שהיא לא עובר אותו ,זכאי ל -קורס חוזר חינם.

מועדי פתיחת הקורס:
עקב ריבוי קבוצות הלימוד ואפשרויות השיבוץ הרבות ,לבירור מועדי פתיחת קורס ההכנה הקרוב למקום
מגוריך/עבודתך ,יש לפנות למוקד הרשמה ארצי בטלפון ( *9579שלוחה .)7
הרשמה לבחינה:
יש להירשם דרך אתר רשם המתווכים . https://realestate.justice.gov.il
אגרת הבחינה הינה  ₪ 499אותה עליכם לשלם ישירות לרשם המתווכים בעת ההרשמה.
(אין קשר למוסד הלימודים בו אתם לומדים ,זאת אגרה שעוברת למשרד המשפטים כל נבחן חייב לשלם).
לאחר קבלת הרישיון ,ניתן להשתלב במשרד תיווך קיים או לפתוח משרד תיווך חדש.
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