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 אלמה המדריך

 למכירת הבית שלך

 
 שרון דרורי: מאת

 ן"יועץ ומתווך נדל

 ן"יעוץ ותיווך נדל –ראשון לציון  9002בתים ודירות 
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 כמוכר -ך נקודות חשובות להתייחסות

 למול המחיר הסופי, חשיבות מהירות המכירה. 

ובמחיר הגבוה , כמובן שהשאיפה היא למכור כמה שיותר מהר

בית  -חשוב שלא לגלוש בין מהירות לחיפזון , יחד עם זאת. ביותר

 . זוהי עסקה יקרה וחשובה בחייך. לא מוכרים בלחץ

למכור . אורך רוח מבחינתך יעזור לנו יחד למנף את מחיר העסקה

 .השאלה באיזה דרך ומהי התוצאה הסופית, כל אחד יכול

 חשיבות התמחור הנכון. 

מבוססת של המחיר הנכון  מבצעים הערכה בתים ודירותאנחנו ב

תמחור נכון של הדירה . עם שיווק הדירה למכירהש לצאת איתו י

גת המחיר המקסימלי הנו רכיב משמעותי ביותר בדרך להש

מחור שגוי של הדירה מונע הגעת רוכשים ת .האפשרי עבורך

 . פוטנציאליים לבוא לראות את הדירה

, רוצה למכור אותההדירה תימכר רק במחיר שאתה מסכים ו, בכל מקרה

 .אבל על מנת להגיע למחיר זה יש לתמחר נכון את הדירה מראש

 מידת החשיבות של סוכן מקצוען . 

עם  בשיתוף פעולה  עובדאני ו. תיווך בנדל״ן זו המומחיות שלי

של מתווכים בעלי מאגרי לקוחות אשר מסייעים מאד בקידום רשת 

וד עצמי ומשתתף משקיע בלימאני , ישיתא .המכירה של הבית שלך

כל זאת להעניק לך את , באופן תדיר בהדרכות והעשרה עצמית

הכרחי , על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר. השירות הטוב ביותר

 .להיעזר באיש מקצוע מקצוען
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 ?סוכנות בתים ודירות למה לבחור ב

 סוכנות בוטיק

די לרכז את בתים ודירות הינה סוכנות אישית ואינטימית שעושה כל שביכולתה כ

מיטב האנרגיה שלך בשיווק הנכס שלך ואיננה מתפזרת לריבוי נכסים כדי שלא 

 .יגרעו מהעבודה על הנכס שלך

 הלקוח הוא במרכז

ובעצם נועדה לשרת את , במרכז לקוחאשר שמה את ה, ה היחידה מסוגהאנו החבר

ר לא רק בתוו, כשותף לדרך לקוחרואה את הבתים ודירות . החתום מולה לקוחה

 .בכל תנועה, בכל הצעה, בתים ודירות מערבת את הלקוח בכל שלב –סיסמה 

נותנת לנו את , ף לדרךכשות לקוחהראייה של ה. וא מרכז הענייןה לקוחה

 .האפשרות להעניק ללקוחותינו את מיטב השירות והמקצוענות

 תרבות ארגונית

 דירותבבתים והתרבות  -הנו התרבות הארגונית , גורם חשוב מאוד בחברה

 (קלר וויליאמס –מקור ההכשרה שלנו ) :WI4C2TSמושתתת על עקרון ה 

 WIN-WIN-  רווח לשני הצדדים(win-win) ,או שאין עסקה . 

 INTEGRITY- עשה את הדבר הנכון ;יושרה. 

 CUSTOMERS- הלקוח קודם לכל. 

 COMMITMENT- בכל. מחויבות. 

 COMMUNICATION- חפש קודם להבין; תקשורת . 

 CREACTIVITY- רעיונות לפני תוצאות; יצירתיות. 

 TEAMWORK- ביחד נשיג יותר; עבודת צוות.  

 TRUST- מתחיל עם הגינות וכנות; אמון . 

 SUCCESS- הישגים דרך אנשים; הצלחה 
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 אמינות

ולכן היא מדגישה את , על עקרונות של אמון ויושר בוססתמ - בתים ודירות

ת צורכי הלקוח בראש סדר והעמד, חשיבות היושרה וההתנהגות הנאותה

התפיסה שלנו היא . ״לעשות את הדבר הנכון״אצלנו חשוב ביותר . העדיפויות

שההצלחה שלנו נקבעת בסופו של דבר על ידי המורשת שאנו מנחילים לכל לקוח 

 .שמקבל מאתנו שירות

 מוניטין מוכח

עשתה דרך ארוכה בשיתופי פעולה , 9002בתים ודירות שהחלה את דרכה בשנת 

נכסים ולאחר מכן מול קלר  Ecxelantעם חברות אחרות בהן בשיתוף פעולה 

כמו כן בשיתוף עם מתווכים עצמאיים ומשרדים קטנים , וויליאמס העולמית

בכך בתים ודירות צברה שם ומוניטין שנמצאים בחוד החנית של התיווך , כגדולים

 . הפרטי המתקדם בישראל

 ידע ואימון

, ן רבים"ור יכולותיה ונמצאת בקשרים רבים מול סוכני נדלבתים ודירות פעולת לשיפ

ודואגת ללמוד וללמד את  9002ה שהוקמה בשנת דשהמתווכים הח לשכתחברה ב

ניהול המשרד ושיפור חווית , ן"אנשיה בכל החידושים הקיימים בתחום שיווק הנדל

 .הן המוכרים והן הקונים, הלקוחות
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  טכנולוגיה

יתרון  בתים ודירות משאבי ההכשרה המתקדמים מעניקים לו הכלים הטכנולוגיים

שבעה , מהשעות בימ 92, לשווק באופן אפקטיבי את הנכס שלך ברשתהמאפשר 

דואגות לכך שכל פנייה שמגיעה בתים ודירות  המערכות של! ימים בשבוע

ולכן באפשרותי , מגיעה ישירות אליי, מהאינטרנט למערכת שלנו לגבי הנכס שלך

חבילת כלים טכנולוגיים . את הטיפול בקונים פוטנציאליים ללא דיחוי להמשיך

לדעת תמיד באיזה שלב אנחנו בתהליך , יאפשרו לנו לתקשר בצורה קלה ופשוטה

 .כאשר יהיה צורך בכך, ולעבוד יחד גם כשאנו רחוקים זה מזה

מערכות המדע והשיתוף בהן אנו משתמשים כוללות את כל החדשנות הן בבחינת 

 .כות השיווק וההפצה והן ברמת ייצירת התנועה והפניות לגבי כל נכס ונכסמער

 עבודת צוות

על סמך התפיסה שהצלחתנו . מתגמלת נציגים על שיתוף פעולה הדדי בתים ודירות

. ים אישיים בלבדולא נפעל לפי אינטרס, תגדל תוך כדי חתירה למטרה משותפת

חולק מטרה משותפת  בשיתופי פעול אם ישירות ואם, עובד איתנוכל איש מקצוע ש

 .בדרך הטובה ביותר האפשרית, הלקוח, אחת והיא לשרת אותך

 םירעמ סוכנים חיצונים ףאו סכנהן באזור "נדלני עובד בשיתוף עם כל סוכני הא

וזאת בכדי לקבל כמה שיותר פניות ולחשוף את הנכס שלך לכמה שיותר  תורחא

 .לקוחות

מקביל עוד עשרות סוכנים שגם למעשה כאשר אני משווק את הנכס עובדים עליו ב

  .להם מאגר קונים

 .סגירה –במהלך המשא ומתן ועד למכירה  הנמאנ ךאותייצג א
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 יסיון ומומחיותנ

במטרה לייעל את תהליך . ן יטופלו כיאות"ההיבטים המורכבים של עסקת הנדל

 .בטרם יתעוררובכוונתי להסיר בעיות פוטנציאליות רבות עוד , השיווק והמכירה

 םאו ונדרשממ םא אנו עובדים בשיתוף פעולה מלא בין כל הסוכנים תורידו םיתבב

לשירות  וותזכ, שיפה מלאה לכל סוכני המשרדמח ותיהנ ונלש תוחוקלכ. ונביבסמ

 .ממס׳ גדול של סוכנים בעלי ניסיון ומוניטין

 שיווק

מערכות השיווק שברשותי מגדילות . הבית שלך יקבל את החשיפה שהוא ראוי לה

כלי מעקב בסביבת הנכס . יפה של הבית שלך לקוניםלמקסימום את החש

ומערכות התקשרות אוטומטיות לקונים מאפשרים להגיע לקונים פעילים 

 .שמתעניינים בנכס שלך על פי פרמטרים מותאמים
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 ךלש הבית תמכירתהליך 

 .חשיפה מרבית במינימום זמן -השלבים לשיווק  7תוכנית 

 

 תמחור נכון של הבית הנו רכיב  - תמחור הבית בצורה תחרותית ונכונה

אני . משמעותי ביותר בדרך להשגת המחיר המקסימלי האפשרי עבורך

 .ארחיב על כך בהמשך

 רושם ומראה ראשוני הנם  – הצגת הבית באור החיובי ביותר האפשרי

 .חשובים ביותר

   עם פרטי הקשר של הסוכן, ברור "למכירה"שלט . 

  ערכת פרסום הבית במ - הבית באינטרנטאופטימיזציה של נוכחות

אנו  ,תורידו םיתב הארצי שלו באתר המשרד ;תורידו םיתבמאגר הנכסים של 

אתה נהנה מגישה . מעוניינים למשוך קונים מקומיים וכן קונים מחוץ לעיר

בטיחה מערכת בלעדית זו מ. תורידו םיתב למערכת מאגר הנכסים של

(. 9277)וללא הפסקה  בצורה האופטימלית, שהבית שלך משווק באופן מקוון

 .נפרסם את הבית גם באתרי האינטרנט הייעודיים האחרים, בנוסף

  בצירוף תמונות רבות ותיאור של , דרכנו, ברשתות החברתיותהבית פרסום

חשוב מאד להבין את הרשתות החברתיות ורצוי שיהיה רקע מקצועי   .הנכס

 ייחודי –מנהל רשתות חברתיות  –בתחום כגון 

 עבור המתעניינים הצופים בנכס עלוני מידע ודפי משוב. 

 שיווק הבית ואירוח קונים פוטנציאלים -בית פתוח. 

 תונווגמ קווישו םוסרפ תולועפ םויק. 
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 תמחור 

 זאת אומרת המחיר שהקונים מציעים . ידי השוק-מחיר הבית נקבע על

סמך נכסים -לוזאת ע, והמוכרים שמתחרים ביניהם מוכנים לקבל, בפועל

 . שנמכרו לאחרונה

  למחיר אותו שילמת בעבר עבור הבית אין כל משמעות לגבי ערך הבית

כנ״ל אין כל משמעות למחיר אותו הצליחו לקבל בעבר השכנים . הנוכחי

מהו ערך הבית שתנאי  - "כאן ועכשיו"מה שקובע זה . מהבית בקצה הרחוב

 .השוק הנוכחיים מכתיבים

 עירהבין ערים ואפילו בין שכונות באותה , ין מצביםהשוק עובר תנודות ב .

, בזמנים שונים, בהתאם למספר הבתים המוצעים למכירה בכל זמן נתון

 .השוק נוטה לטובת הקונה או לטובת המוכר

  מחקרים מקיפים שבוצעו בענף תיווך הנדל״ן מראים כי בית אשר תומחר

וק במשך זמן ארוך נותר בש( קרי במחיר גבוה ממחיר השוק האמיתי)ביתר 

ונמכר בסופו של דבר במחיר נמוך יותר מאשר בית אשר תומחר , יותר

 . מראש במחיר הנכון בהתאם למחירי השוק

  הסיטואציה הגרועה ביותר למוכר הנה כי הבית יהיה מפורסם למכירה

מרתיע קונים , בית שנמצא בשוק זמן רב. ללא הצלחה, במשך פרק זמן ארוך

, שהמוכר לא רציני, תחושה כי ישנה בעיה בבית: סיבותמכל מיני )מלהגיע 

״כ יבואו מראש רק בשל התחושה כי המוכר בד, ואלה שכבר כן יגיעו, (וכו׳

 . לחוץ ואפשר יהיה לקבל מחיר נמוך מאוד

תמחור נכון של הנכס הנו גורם מהותי וחשוב מעין כמוהו בהצלחת מכירת 

  . הנכס במחיר הגבוה ביותר האפשרי ובזמן הקצר ביותר
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 הצגה נכונה של הנכס

 . הם המאפיינים הראשונים שמעניינים את הקונים ומצבומיקום הנכס 

 תמחור נכון והצגה אופטימלית בתים נמכרים בזכות

 

 עקרק תיבב – ינושאר םשורל ינש םשור ןיא

 כסח את הדשא לפני הביקור. 

 שתול פרחים, נכש את העשבים ופזר חיפוי קרקע טרי על הערוגות. 

 פנה פריטים מיותרים וארגן סדר כללי 

 צבע את הגדרות. 

 שטיחון חדש לניגוב נעלייםפרוש , צבע את דלת הכניסה. 

 נקה את החלונות מבפנים ומבחוץ. 

 שטוף או צבע את חלקי הבית החיצוניים. 

 נקה את ידיות הדלתות והדק אותן למקומן                    . 
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 פנים הבית צריך להיות זוהר ומזמין

 נקה את הקירות והתקרות או צבע אותן. 

 לפי הצורך, ף את הרצפותנקה את השטיחים בחומר ניקוי ייעודי וקרצ. 

 פתחי , הפנלים, גופי התאורה, התריסים והווילונות, נקה את כל חדרי השינה

 .האוורור והמאווררים

 נקה את הארונות וסדר אותם. 

 כולל ברזים ואביזרי ניקוז, תקן את כל דליפות הצנרת. 

 תצלומים , קישוטים, ריהוט, חפצים תלויים על הקירות: הסר פריטים מיותרים

  (.מצא עבורם מקום אחסון זמני)ואביזרי מטבח 

 

 בעת הצגת הבית לקונים

 

 הדלק את כל האורות. 

 כדאי ורצוי שבתנור תאפה עוגה עם ניחוח חמים. 

 פתח הצללות חלונות, אם הביקור מתקיים בשעות היום. 

 הוצא את חיות המחמד מחוץ לבית ודאג לשמור עליהם. 
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 הליך הסגירה

  Closing –ה  –ום הליך המכירה סי

 

 . תהליך הסגירה מסיים את הליך מכירת הבית ומעניק לו את האישור הרשמי

מתרחש כאשר אתה המוכר מקבל את יתרת , הקרוי גם ״קלוזינג״, הליך הסגירה

והקונה מקבל את שטר הבעלות והחזקה על הבית , התמורה בגין רכישת הדירה

 . שלך

 הריגסבשלב ה למה עליך לצפות כמוכר

 :המוכרים משלמים את הסעיפים הבאים בשלב הסגירה, כלל-בדרך

 אם יש, יתרת המשכנתא ועמלות פירעון מוקדם. 

 כגון מסים שלא שולמו בגין הנכס, תביעות נוספות החלות על הנכס שלך. 

 שומות מיוחדות שלא שולמו בגין הנכס. 

  ל שרלבנטיככ, בגין העברת הבעלות( או מסים)ביול מסמכים. 

 עמלת תיווך. 

 הוצאות משפטיות. 

 :הקפד לשמור את המסמכים הבאים עבור רשויות המס, לאחר הסגירה

 עותקים של כל מסמכי הסגירה. 

 כל החשבוניות והקבלות על כל השיפורים שנעשו בבית שמכרת. 

 או הרואה חשבון, כל מסמך נוסף שיאמר לך עורך דינך. 

 

 


