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  ?ן מגיע ראשון אל מוכר הדירה"כיצד מתווך נדל

  

כל שנה נמכרות בארצנו כמאה .  הוא שוק גדול וגם תחרותי מאוד"יד שניה"שוק הדירות מסוג 

נע " יד שניה"כי בממוצע מחירה של דירה הנמכרת בתור , אם נניח". יד שניה"ועשרים אלף דירות 

  . אזי זהו שוק שנתי השווה לשנים עשר ביליון דולר, סביב מאה אלף דולר

  

.  מן השוק30%-הם ביחד תופסים כ. עיליםן פ"בתוך שוק זה מתחרים כארבעה אלפים מתווכי נדל

ן פועלים "מתווכי הנדל. ן" של השוק הוא כולל דירות הנמכרות ללא סיועו של מתווך הנדל70%שאר 

חלקם הם זכיינים ברשתות ארציות בעוד חלקם האחר הם מתווכים העובדים . בשתי מסגרות

  .במשרדים פרטיים שאינם חלק מתוך רשת

  

לעתים הוא , בפועל. קבל עמלה הן מאת המוכר והן מאת הקונה של הדירהן שואף ל"מתווך הנדל

  . מקבל עמלה רק מאת אחד מהם

 2%רק עמלה בשיעור של , מאת המוכר והקונה ביחד, ן מקבלים"מתווכי נדל, כי בממוצע, נניח

  . זהו שוק תיווך שנתי השווה לשבעים ושניים מיליון דולר, לכן. ממחיר העסקה

  

אשר ביחס אליהן הוא מחזיק , לבנות לעצמו היצע של דירות, בדרך כלל,  נדרשן"מתווך הנדל

  . הוא יכול להציע את הדירות האלו לקונים פוטנציאליים, אז. בהסכם תיווך חתום

ובו ארבעה , למשרד תיווך. היצע אשר נע בין ששים לבין מאה דירות, בדרך כלל, למתווך בודד יש

  .  גדולה פי ארבע של דירות המוצעות למכירהכמות, בדרך כלל, מתווכים תהיה

  

מתווך מצטיין . נחשבת כתפוקה סבירה, מכירה דרכו של דירה אחת בחודש, ן בודד"עבור מתווך נדל

  . ארבע דירות בחודש-מגיע למכירה דרכו של שלוש

  

מתווך , לכן. כי מספר מתווכים מתחרים על הזכות לייצג את אותן דירות, ברוב הישובים קורה

אשר הן מוצעות למכירה באזור המכוסה , ן משקיע חלק ניכר מזמן עבודתו באיתור של דירות"הנדל

  . בקבלה של זיכיון להציגן ללקוחותיו, ולאחר מכן, על ידיו

  

. המתפרסמות בעיתונות, המקור המסורתי לאיתורן של דירות כאלו הוא דרך מודעות מלים שלהן

מיד . זה בתור כלי עיקרי להגדלה של מאגר הדירות שברשותםרוב המתווכים נשענים על מקור מידע 

כי יש להם לקוחות , הם מטלפנים אל בעל הדירה ומספרים לו, אחרי שהם קוראים מודעה כזו

הם משתדלים לקבל מאת בעל הדירה הסכם תיווך המאפשר להם , אז. העשויים לרכוש את הדירה

  . להציע את הדירה ללקוחותיהם

  

בעל הדירה לא . כי בעל הדירה אינו מוכן לתת למתווך את זכות הייצוג של דירתו, קורה לא אחת

אם עקב , אם עקב זאת שהוא מנסה למכור את הדירה לעצמו ללא דמי תיווך, נותן זכות ייצוג כזו

- אף עקב אי רצונו להיות בקשר בו, זאת שהוא נתן כבר בלעדיות על הדירה למתווך אחר ולעתים

  . ן"י עם כמה מתווכי נדלזמנ

  

  . ן רבים שואפים להגיע ראשונים אל בעלי הדירות ולהקדים את מתחריהם"כי מתווכי נדל, כך קורה



 

  

  ?אך כיצד לאתר את בעלי הדירות אם לא דרך קריאת הפרסום של דירתם בעיתון
  

ם מקוריות שמענו אודות שתי דרכי, ן"אשר אותו העברנו לאחרונה למתווכי נדל, "שיווק"בקורס 

  .לעשות כן

  

כי היא החנתה את מכוניתה בשכונת הכרמל הצרפתי , מתווכת מתחילה אחת מהעיר חיפה סיפרה

היא . בחיפה ובמשך שעה היא פשוט הקישה על דלתות של דיירים הגרים ברחוב מסוים בשכונה זו

לוש דירות היא הצליחה לאתר ש? והיבול. שאלה את הדיירים אם יש בסביבה שלהם דירה למכירה

  . אשר הן כלל לא פורסמו בעיתון, כאלו

  

שהיא , כי הוא עשה ביקור חולים אצל אישה שאושפזה, ן שני מהישוב טבעון סיפר"מתווך נדל

כי , הרי בפעם הראשונה הוא סיפר לה, למרות שהם מכירים זמן רב. מתנדבת כמוהו בקופת חולים

תוך ימים ספורים הוא קיבל לייצוג שתי . התוצאה לא אחרה לבוא. ן"במקצועו הוא מתווך נדל

  . דירות דרך בנותיה של אישה זו

  

  ?ומה הלקח מכך
  

אלא לכל עסק קמעונאי המבקש , ן"כי יש בסיפורים אלו לקח שהוא ישים לא רק למתווכי נדל, נראה

  :הלקח הוא כפול. לשווק את שירותיו
  

   .כאשר מחפשים לקוחות אין טעם להישאר במשרד שלנו, ראשית

זה לא נעים להתרחק , נכון. רצוי לצאת החוצה מן המשרד ולהסתובב בקרבת הלקוחות, במקום זאת

עם לקוחות " פנים עם פנים" אין תחליף לפגישה מסוג –? מה לעשות, אך. מן המזגן ומן המחשב שלנו

  . אפשריים עבורנו
  

א זקוקים באותו רגע גם אם הם ל. רצוי ליידע כל מכר וידיד שלנו אודות העיסוק שלנו, שנית

  . אשר עשויים להיות לקוחות שלנו, הרי יש להם בני משפחה וחברים, לשירות שלנו

  

  
  

  .ך מיטיבי הלכת באגודת חובבי הטבעמדרי, ל של מכון ציגלמן לחקר השיווק וכן"הכותב הוא מנכ
  

  .מוסמך למינהל עסקים ומומחה לחקר שווקים, משפטן, ישראל הוא כלכלן
  

  2006במרץ , מייל-ל"של המרכז הישראלי לניהול המי, לטר- ניוזפורסם ב

  


