
מועדון פוקוס
 אקדמיה לקידום מקצועי ועסקי

של יועצי משכנתאות בכל רמות הניסיון, תוך 
דגש על מתן מעטפת כוללת של ידע, מיומנויות 

וכלים אפקטיביים ועדכניים להצלחה בשטח

2023 - השתדרגנו!!!
עולם תוכן

מעשיר ועדכני
מיתוג / פרסום 

יצירת לקוחות
פוטנציאליים

אתם המרצים 
של המחר!

מועדון הידע של פוקוס - חשבנו על כל מה שיועצי 
המשכנתאות צריכים בשביל להתקדם ולהיות מעודכנים 

ללא הפסקה!
מאגר ידע עצום למשכנתאות המתעדכן ללא הפסקה 

במטרה להעצים את יכולתם של יועצי המשכנתאות ולתת 
ללקוחותיהם ערך מוסף. להעמיק את מומחיותם ולסייע 

להם לייעל את תהליכי העבודה.

מועדון פוקוס שם לעצמו במטרה לקדם את חברי 
המועדון הן ברמה האישית והן ברמה העסקית וכחלק 

מהתהליך, חברי המועדון נהנים מחשיפה ללקוחות 
 פוטנציאלים ומיתוג בפורטל המשכנתאות

 MORTGAE - הרבה יותר ממשכנתא!

חברי המועדון שלנו - המרצים של המחר!
כחלק מתכנית העשרה במסגרת המועדון, חשוב 

לנו לתת לכם כלים מעשיים ובמה פרקטית להוציא 
מעצמכם את הטוב ביותר ברמת עמידה מול קהל 

והעברת תוכן מקצועי!

יצירת קשרים בריאים מול כל הגורמים הרלוונטיים בבנקים, חברות הביטוח ואשראי חוץ בנקאי

חברי מועדון פוקוס נהנים ממגוון הטבות וכלים פרקטיים ליועצי משכנתאות

בקיצור, חשבו עבורכם על הכל!

מגוון
מחשבונים

טפסים 
דיגיטליים

ימי עיון 
וכנסים

ייעוץ והכוונה בתיקי הלקוחות שלכם
חשיפה ללקוחות פוטנציאלים

תוכן מעשיר ומקצועי
נגישות

צפייה ללא הגבלהעדכונים שוטפים כלים ומתודות סדורים ונוחים
מאמרים מקצועיים

קשרי בנקים וגופים מממנים נוספים
מפגשי העשרה בנושא העצמה, שיווק ומכירותמפגשי שאלות ותשובות שבועייםמפגשי העשרה מקצועיים

יוני ברלינראורן שלו
כלכלן. יועץ משכנתאות וכלכלת המשפחה. יוצא 
 המערכת הבנקאית, עוסק בתחום המשכנתאות 

כ- 10 שנים, מכשיר יועצי משכנתאות מעל 7 שנים, 
 ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות 

וסגן יו"ר ההתאחדות לשעבר.

היזם והבעלים של תוכנת Smartnpv, שבה משתמשים 
מרבית היועצים בתחום המשכנתאות, איש שוק ההון 

 ובעל תואר ראשון במשפטים. יועץ משכנתאות
ובעל וותק של מעל עשור בתחום.

עומר חפר
כלכלן, מומחה בניהולי תיקי משכנתאות ביהודה 

ושומרון ולמסורבי בנקים. ניסיון מאות תיקי משכנתאות, 
מסוגים שונים ומורכבויות שונות פיתחו את החשיבה 

היצירתית והקשרים בבנקים במקומות הנכונים. מרצה 
בתחום ומשמש כחונך של יועצים בתחילת דרכם.

מוטי שמואלביץ
 יועץ משכנתאות עצמאי מזה 15 שנים, 

מגשר, מנהל הסדרי חוב ויועץ לכלכלת המשפחה. 
 בעלים משותף באתר המשכנתאות

MORTEGAGE הרבה יותר ממשכנתא.

להצטרפות והרשמה

לצפייה בסיליבוס

ללא כל התחיבות מראש / חודש היכרות עלינו

https://www.focus-academy.co.il/landing_page/
https://www.moti.org.il/wp-content/uploads/2023/01/%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%95%D7%A1-%D7%A1%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%99.pdf

