
הכשרת יועצי משכנתאות
סילבוס

אנחנו מאמינים בלתת 
את כל הידע העדכני 

והמקצועי ביותר, מאורגן 
בצורה הנוחה ביותר מגובה 

בתוכנית פעולה מוגדרת 
להצלחה שלכם.

למידה מקוונת במערכת לומדה 
פשוטה ונוחה

הכשרת יועצי המשכנתאות 
הטובה ביותר בשוק

בוגרי הקורס מבססים את 
עצמם בתחום ברמה הגבוהה 

ביותר



הקורס מלמד מה זה להיות 
איש עסקים, איך לבנות עסק, 

איך לפתח מותג ואיך להיות 
אוטוריטה!

עופר לווינשטיין

יזם נדל"ן 15 שנה ויועץ משנתאות



בכל מה שאנחנו עושים אנחנו מאמינים בלהנגיש את 
כל הידע העדכני והמקצועי ביותר, מאורגן בצורה הנוחה 
ביותר מגובה בתוכנית פעולה מוגדרת להצלחה שלכם. 

אנחנו עושים את זה על ידי מעקב צמוד ופיתוח מתמיד של 
לומדה פשוטה להבנה, מתעדכנת וקלה ליישום ובעזרת 
צוות מומחים שעובדים מסביב לשעון על מנת להיות 

מעודכנים בכל חידוש רלוונטי.

יש לנו את הכשרת יועצי המשכנתאות הטובה ביותר 
בשוק ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו.

המטרה שלנו היא להכשיר יועצים ויועצות שמאמינים 
במה שאנחנו מאמינים וזה: השקעה ביסודות, השקעה 
בתשתיות, למידה מתמדת ורצון אמיתי לעזור לנוטלי 
משכנתאות לקבל את המשכנתה הטובה ביותר האפשרית 

עבורם.

כפועל יוצא של המטרה שלנו, אותם יועצים מבססים את 
עצמם בתחום ברמה הגבוהה ביותר וכמובן גם מרוויחים 

טוב ושולטים בזמן שלהם.

על החברה

חברת איתנים פיננסים בע"מ היא בית 
ליועצי ויועצות משכנתה כבר שנים רבות.

החברה מאגדת בתוכה:

מנכ"ל הרשת

עדי שטרן מנכ"ל רשת איתנים, יועץ משכנתאות מוסמך 
בעל ניסיון של תכנון אלפי משכנתאות בישראל. בעל 
ידע עצום בכל נושא המשכנתאות עם הבנה עמוקה 
בתהליך הממוני והבנקאי בנטילת משכנתא. עדי הוא 
בעל תואר ראשון במנהל עסקים, בעל רישיון לניהול 
השקעות מהרשות לניירות ערך, אנליסט, מנטור לכלכלת 
המשפחה, חבר באיגוד היועצים לכלכלת המשפחה 

ומרצה בכיר בתחום המשכנתאות בארץ.

עדי נמצא כבר 20 שנים בחזית התחום הפיננסי בישראל 
וב-12 השנים האחרונות מתמחה בייעוץ משכנתאות 

על כל סוגיו.

המטרה של עדי היא לאפשר לכל אדם באשר הוא את 
האופציה להיכנס לתחום הייעוץ ועל ידי תוכנית ברורה, 
מסודרת, מאורגנת ומוכחת, להפוך אותו ליועץ עובד עם 

יכולות גבוהות לתת ערך גבוה ללקוחות.

בית ספר מתקדם לייעוץ

קהילה של יועצים עובדים

רשת יועצי משכנתאות 

בפריסה ארצית המעניקה 

ידע, ניסיון ושירות אישי 

בתחום המשכנתאות

קצת עלינו



אנחנו מאמינים בלתת את כל הידע העדכני והמקצועי ביותר, מאורגן 
בצורה הנוחה ביותר מגובה בתוכנית פעולה מוגדרת להצלחה שלכם. 

אחרי 5 שנים של הכשרות הגענו להכשרה האופטימאלית שעובדת 
בצורה מושלמת

הכשרת יועצי משכנתאות 
באיתנים

מטרת הלומדה היא להכניס 
אתכם לעניינים וליישר קו בעיקר 

לגבי מונחי יסוד

למידה מקוונת במערכת 
לומדה פשוטה ונוחה

- שלב 1 -

מעבר לשיעורים פרונטלים 

- שלב 2 -

קורס עסקי מלא

- שלב 3 -

המטרה שלנו שתהיו יועצי 6 שיעורים בזום ושניים בכיתה
משכנתאות שעובדים בתחום 

ועובדים חזק



למידה מקוונת במערכת 
לומדה פשוטה ונוחה

- שלב 1 -

מבוא לעולם הייעוץ

יסודות המשכנתה

מסלולי המשכנתה

סוגי לווים

סוגי עסקאות

מחזור משכנתה

מערכת חישוב משכנתה

תהליך בנקאי מ א' ועד ת'

מסמכים 

בנקים למשכנתאות

המטרה של הלומדה:
להכניס אתכם לעניינים וליישר קו בעיקר לגבי מונחי יסוד.

לאפשר לכם בכל רגע נתון לחזור לחומר הנלמד על מנת להעמיק אותו.
לאפשר לנו לעדכן את החומרים במידת הצורך ולכם לקבל את החומר הכי עדכני )גם 

אחרי שאתם מסיימים את ההכשרה בפועל(

הוראות בנק ישראל

עסקאות מורכבות

מאקרו כלכלה ליועצים

פגישת מכירה

Study Case

פרקטיקה

כלכלת משפחה ליועצי משכנתאות

וובינרים מלאים

תכלס – איך מתחילים לעבוד

העשרה מקצועית



מעבר לשיעורים פרונטלים 

- שלב 2 -

איך מביאים לקוחות משלמים

תחקור לקוח

הכנה והגשה של תיקים לבנקים

בניית תמהיל על פי סוג לקוח ועסקה

ניואנסים של כל בנק ובנק

ניתוח הכנסות

ביצוע מכרז ריביות

ביצוע משכנתאות מורכבות 

מעבר לשיעורים פרונטלים )6 בזום ושניים בכיתה(
17:30-21:00 שיעורי זום

16:30-20:30 פרונטלי בכיתה
המטרה של השלב הזה היא: מענה לשאלות, התמקצעות, מעבר על הפרקטיקה 

בפועל כולל תיקים חיים שקורים תוך כדי הקורס.
מעבר על כל החומר הנלמד ויישור קו.



קורס עסקי מלא

- שלב 3 -

מבוא לעסק בתחום הייעוץ

הידע הכי מתקדם בעולם העסקים

תשתית מיתוגית

תשתית עבודה

תוכן איכותי

טמפלטים

המטרה שלנו שתהיו יועצי משכנתאות שעובדים בתחום ועובדים חזק.
על מנת שזה יקרה, אתם מקבלים מאתינו הכשרה עסקית מדהימה – קורס מקוון 

שכולל את המודולים הבאים:

שיווק ליועצי משכנתאות

הנדסת מכירות לייעוץ משכנתאות

שיתופי פעולה בעולם הייעוץ

תוכנית עבודה מסודרת להקמת עסק

שיעורי התנעה.

מעולם לא נחשפתי לכל כך הרבה כלים 
פרקטיים שניתן לעבוד איתם באופן 

יומיומי ושוטף
חגית הראל

רו"ח ויועצת משנתאות



מזל טוב! 
הגיע הזמן לקבל 

תעודת יועץ ולצאת לדרך 

אבל אנחנו לא נפרדים מכם וממשיכים ללוות אתכם בקריירה המצליחה שלכם על ידי:

תוכנית השמה למתאימים

תוכניות ליווי אישיות וסופרויז'ן

אופציה להיכנס לרשת השותפים

הכשרות מתקדמות ואיכותיות – ניתוח תיקים, תיקים מורכבים, ייעוץ למתקדמים, 
בניית עסק אמיתי ועוד

קהילת הגורו שבעזרתה תהיו מעודכנים וחדים בכל רגע נתון.

השתלמויות וכנסים מקצועיים לחברי איתנים.



אז איך מתקדמים?

שיחת ייעוץ עם מומחה לימודים 
מטעם איתנים על מנת להבין האם 

ההכשרה מתאימה לכם

1

שיחת ברוכים הבאים עם כל 
האופציות שעומדות בפניכם 
לשאלת שאלות ויצירת קשר

צירוף לקבוצות וואטסאפ 
מקצועיות

קבלת התעודה מותנית במעבר 
מבחן והשתתפות מלאה בקורס 

הפרונטלי

שיבוץ למחזור הפרונטלי שמתאים 
לכם

הכרות עם הגורו ומערכת חישוב 
המשכנתאות

רישום והסדרת תשלום ובאופן מידי 
פתיחה של הקורס ייעוץ הדיגיטלי

2

3

4

5

6

7



בכל מה שאנחנו עושים אנחנו מאמינים בלתת את כל הידע העדכני 
והמקצועי ביותר, מאורגן בצורה הנוחה ביותר מגובה בתוכנית פעולה 

מוגדרת להצלחה שלכם. 

אנחנו עושים את זה על ידי מעקב צמוד ופיתוח מתמיד של לומדה 
פשוטה להבנה, מתעדכנת וקלה ליישום.

יש לנו את הכשרת יועצי המשכנתאות הטובה ביותר בשוק ואנחנו 
מזמינים אתכם להצטרף אלינו.

המטרה שלנו היא להכשיר יועצים ויועצות שמאמינים במה שאנחנו 
מאמינים וזה: השקעה ביסודות, השקעה בתשתיות, למידה מתמדת 
ורצון אמיתי לעוזר לנוטלי משכנתאות לקבל את המשכנתה הטובה 

ביותר האפשרית עבורם.

ונסיים עם מה שפתחנו



לא האמנתי שאפשר לעשות קפיצה 
כזאת בטח לא בחודש. אני שמחה 

להגיד ולהודות שטעיתי. הגעתי להישג 
מטורף שעפתי ממנו באוויר לכמה 

שעות טובות
ליאת טל

יועצת משנתאות



יצירת קשר

*8709 office@eitanim.net


