
   
 

 !חובה לכל מתווך להצטרף ללשכת המתווכים
 

?מהם היתרונות בחברות בלשכה  
 

 :לשכת המתווכים מחוייבת לפעול באופן שוטף ועקבי כדי
 

 מקצוע התיווך בתודעת הציבור הרחבלשנות ולשפר את תדמית המתווך ו . 
 לשפר את מיומנויות העבודה והכלים העומדים לרשות המתווך. 
  ופתרון בעיות ובוררות במטרה להסדיר את הענףלקיים מוסדות אתיקה. 
 לפעול באופן מתמיד כדי להשיג הטבות לחברים בארגון. 
 חוק המתווכיםייעול המחוקק לטובת הענף ו מול פעילות. 

 
 תדמית

ן "חברות בלשכת המתווכים מעמידה אתכם בשורה הראשונה והאיכותית של מתווכי הנדל
כמתווך "עלות את תדמיתו של המתווך החבר בלשכה הלשכה פועלת באופן נמרץ לה. בישראל

 ".יב לכללי אתיקה של הארגוןבעל ידע רב והמחו ןמקצוע
 

 וכנסים, השתלמויות, הדרכה
: בנושאים כגון הנערכות מדי חודשוסדנאות מגוון רחב מאוד של הרצאות חברי הלשכה נהנים 

, אינטרנט ורשתות חברתיות, אורחות חיים, משא ומתן, 83א "תמ, בלעדיות, מיסוי, תכנון ובנייה
 .תדמית ושפת גוף, תקדימים משפטייםפסיקות ו, שיווק

 
 לטובת הלקוחות -שיתוף פעולה 

. פעולה שיתופי של גם תוצאה הינה תיווך משרד כל ושל מתווך כל של האישית להצלחה המפתח
 מקצועי גיבוי ונותנת ן"שיר של המשותף המאגר אל בבלעדיות נכסים הכנסת מעודדת הלשכה

 .המתווכים בין הפעולה שיתופי לנושא ואתי
 

 אתיקה ובוררות
דבר זה מביא , והבוררות של הלשכההאתיקה  פי תקנון עלמחויבים לפעול  לשכת המתווכיםחברי 

במסגרת הלשכה פועלת וועדה אתיקה , בין המתווכיםמערכת יחסים הוגנת וישרה ליצירת 
לבין עצמם וכן בין ציבור הלקוחות  מתווכיםהבין סכסוכים ומחלוקות לבחון  הבוררות שמטרתו

 .במידת הצורךוהמתווכים תוך מתן מענה ופתרונות הוגנים 
 

 הנחות והטבות כספיות 
 . י החברות השנתייםהחברות בלשכה מקנה הטבות והנחות בשווי גדול משמעותית מדמ

 :לטובת חברי לשכת המתווכים בלבד את ההטבות השיגה הלשכה
 ,לחברי הלשכה בלבד תכרטיס לאומי קארד עם הטבות ייחודיו

 
 :בתי עסקמקיף מגוון ה, ייחודי לחברי לשכת המתווכים בלבד כרטיס הטבותהלשכה הפיקה 

 .חבילות פרסום ועוד * חשובמ*  סלולארי * שלטים*  בתי דפוס* כבר * בתי קפה*
 

, ן"נדל מאגרי: חברי הלשכה נהנים מהנחות משמעותיות מנותני שירותים וספקים כגון :בנוסף
  .ועוד ן"חברות בשיר, ן"דפי נדל

 
 

 הפועל מקצועי כגוף המתווכים בלשכת חברות
 איננה הענף של עתידו ולמען המתווך למען

 !במציאות מחויבת היא - מותרות


