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 ן"השקעות ויזמות בנדל קורס

 תוכנית שלושת השלבים
 

 :מטרת הקורס

הקורס נועד לספק לתלמידיו תשתית ידע ותובנות הכרחיים לצורך ביצוע השקעה מושכלת וזהירה 

 .לצורך שיפור תוחלת הרווח והתמודדות עם הסיכונים הכרוכים בהשקעות אלה, ן"בנכסי נדל
 

 :הקורס תוכנית

נית "המתמטיקה שמאחורי עסקה נדל, ן"רקע משפטי לעולם הנדל -שלבים הקורס בנוי משלושה 

 .ועסקאות אקזיט ליזמים מתחילים

 .יוכלו לדלג על שלב זה או אחר( אדריכלים, כלכלנים, משפטנים)תלמידים בעלי רקע קודם 

 .ההרשמה מתבצעת לכל שלב בנפרד

  

 :יםסילבוס מפורט לגבי כל שלב ושלב ניתן לראות בקישורים הבא

 ן"רקע משפטי לעולם הנדל- ' שלב א

 נית"המתמטיקה שמאחורי עסקה נדל- ' שלב ב

 עסקאות אקזיט ליזמים מתחילים- ' שלב ג

  

 :הקורס מיקום

', קומה ג, פינת אבא אבן 21רחוב משכית , סכסון-הקורס יתקיים במרכז ההדרכה הארצי של אנגלו

 (מפת הגעה. )09:11-10:11בין השעות , אחת לשבוע, הרצליה פיתוח. ת.א

  

 :הקורס משך

 .א"ש 31כ "סה, א"ש 3מפגשים של  05

  

 :הקורס מרצי

 ;התמחות במקרקעין, ד מוטי טיטלבאום"עו

 ;לשעבר D&B ל"סמנכ, ראובן בילסקי

 .אדריכלית ויזמית ,אידית מרקוביץ

  

 :הקורס עלות

 .רכשיםשלבים כאשר כל שלב נמכר בנפרד ואין חשיבות לסדר השלבים הנ 2-הקורס בנוי מ

 ₪ 0151 -שרוכשים  0-עלות השלב ה

 ₪ 0011 -שרוכשים  1-עלות השלב ה

 ₪ 951 -שרוכשים  2-עלות השלב ה

 .₪ 2211 -עלות הקורס לאחר רכישת כל השלבים 

 (מ כחוק"כל המחירים כוללים מע)

  

http://www.anglo-saxon.co.il/he/page.php?id=wl
http://www.anglo-saxon.co.il/he/page.php?id=we
http://www.anglo-saxon.co.il/he/page.php?id=wa
http://maps.google.com/maps?q=%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%AA+32,+%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=40.052282,56.513672&vpsrc=0&hnear=%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%AA+32,+%D7%94%D7%252
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 ן"השקעות ויזמות בנדל קורס

 ן"הרקע המשפטי לעולם הנדל –' שלב א
 

 :מטרת הקורס

עד לספק לתלמידיו תשתית ידע ותובנות הכרחיים לצורך ביצוע השקעה מושכלת וזהירה הקורס נו

 .לצורך שיפור תוחלת הרווח והתמודדות עם הסיכונים הכרוכים בהשקעות אלה, ן"בנכסי נדל
 

 :השלבמטרת 

 .ן וקבלת כלים מעשיים לשימוש בעסקאות עתידיות"הבנת הרקע המשפטי של עולם הנדל
 

 :השלב תוכנית

, בעלות: זכויות. נסח טאבו, רישום, טאבו, מקרקעין, ן"הגדרות של נדל :ן"בוא לעולם הנדלמ
צורתה של התחייבות , גמר עסקה, מהי עסקה במקרקעין: עסקאות ורישומן. משכנתא, חכירה/שכירות

 .הערה על צורך בהסכמה, הערת אזהרה: הערות. זכרון דברים, במקרקעין

 
 .תום לב במשא ומתן ובקיום חוזה, קיבול, הצעה, כריתת חוזה: םחוק החוזי :במקרקעין חוזים

, (מוכר וקונה)יפויי כח , השלבים בתשלום התמורה, הצהרות הצדדים(: יד שניה)חוזה רכישת דירה 
  (.משכנתא)נטילת הלוואה , עיכובים מוסכמים, פיצויים מוסכמים

תקופת , מפרט והוראות תחזוקה ושימוש. מוכר, הגדרות דירה(: דירות)חוק המכר : רכישת דירה מקבלן
 .לטובת הקונה-התניה, חברת ניהול, רישום זכויות, פיצוי בשל איחור במסירה, תקופת אחריות, בדק

החלפת , הערת אזהרה, ערבות בנקאית, הבטחת כספי הקונה(: הבטחת השקעות( )דירות) חוק המכר
 .תשלום הוצאות, לתשלומים סייג, הבטחת כספי קונה דירה על מקרקעי ישראל ,ערובה

   .בטחונות, שכירות בלתי מוגנת, אופציה, רישום, דרישת הכתב: חוזה שכירות

 
דירת , מכירה, הגדרות זכות במקרקעין: מיסוי מקרקעין :ן"שקשור לעסקאות נדל( ומי)כל מה 

, ים מזכהפטור לדירת מגור, מס רכישה, מס שבח, העברה אגב גירושין, הורשה אינה מכירה. מגורים
, הפקעות, שימוש חורג, הקלה, היתר בניה, 83א "תמ, תכניות מיתאר ,מוסדות תכנון :תכנון ובניה .ניכויים

חוזה , המינהל, מקרקעי ישראל: מינהל מקרקעי ישראל .791תביעת פיצויים לפי סעיף , היטל השבחה
 .רה משכנתחב, דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, דמי חכירה, חוזה חכירה, פיתוח

 
. מ ורכישה של מקרקעין באמצעות כונס נכנסים"הפרקטיקה של הליך ניהול מו :רכישה מכונס נכסים

כולל טיפים . דגשים על הדרכים המיוחדות וההבדלים בין עסקת כינוס נכסים לעסקת מקרקעין רגילה
 .ד משה פולק"עו: מרצה אורח                                                                             !                   עדכניים בנושא

 

 

 :הקורס מיקום

', קומה ג, פינת אבא אבן 21רחוב משכית , סכסון-הקורס יתקיים במרכז ההדרכה הארצי של אנגלו

 (המפת הגע. )09:11-10:11בין השעות , אחת לשבוע, הרצליה פיתוח. ת.א

 

 .א"ש 11כ "סה, א"ש 3מפגשים של  5 :השלב משך

 .התמחות במקרקעין, ד מוטי טיטלבאום"עו :השלב מרצה

 (.מ"כולל מע)₪  0151 :השלב עלות

  

http://maps.google.com/maps?q=%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%AA+32,+%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=40.052282,56.513672&vpsrc=0&hnear=%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%AA+32,+%D7%94%D7%252
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 ן"השקעות ויזמות בנדל קורס

 המתמטיקה שמאחורי העסקה –' שלב ב
 

 :מטרת הקורס

הקורס נועד לספק לתלמידיו תשתית ידע ותובנות הכרחיים לצורך ביצוע השקעה מושכלת וזהירה 

 .לצורך שיפור תוחלת הרווח והתמודדות עם הסיכונים הכרוכים בהשקעות אלה, ן"בנכסי נדל
 

 :השלבמטרת 

 .הבנת המתמטיקה שמאחורי העסקה וקבלת כלים מעשיים לשימוש בעסקאות עתידיות
 

 :בהשל תוכנית

 :הדרך לעצמאות כלכלית –ן "הגדרה ושלבי בניה ראשונית של תכנית השקעות בנדל  :1שיעור 
תשואה . ן"התשואות שאפשר להשיג בנדל; ן היא ההשקעה הטובה ביותר בשוק"למה השקעה בנדל

אלטרנטיבות השקעה . כיצד לממש את השאיפה להכנסה פאסיבית חודשית. להון מול רווח הון
!! המינוף –ן "סוד הרווחיות בנדל. ן"פי מתווה תכנית ההשקעות בנדל-הכיוון הכללי על בניית; ן"בנדל

 .ן"היתרון הגדול של הנדל
 

סוגי . שותפים/הלוואות או משקיעים: שיקולים למימון העסקאות :ן"מימון עסקאות נדל:  2שיעור 
יתרונות מול  –ים צמודי פרי, צמודי מדד, דולר מול יורו או אחר –מטבע חוץ : הכסף השונים

הערכות למימון תוך ניצול המינוף שהמערכת הפיננסית ; כללים ללקיחת השוואה נכונה. חסרונות
כיצד . טיפים בלקיחת משכנתא. היבטי מימון ומקורות המימון השונים –לא רק בנקים . מאפשרת לנו
 !י שקלים בבחינת ההלוואה הנכונהפלא לחסוך מאות

 

מהו מינוף ? כמה זה באמת עולה לנו :המינוף ככלי להגדלת רווחיות – ן"עסקאות נדל  :3שיעור 
 –השבחה ומכירה , רכישה: עסקאות אקזיט. וכיצד לנצל אותו להגדלת הרווחיות שלנו לאורך זמן

כיצד לאתר הזדמנויות השקעה . ן"איתור ובנית מערך יועצים ואנשי מפתח בתחום הנדל? כיצד
 ?טובות

 

שיטות הערכה , בירור ראשוני על נכס מבחינה חוקית :רכת השווי של הנכסהע –שמאות   :4שיעור 
שיפוץ /י עיצוב"השבחת הנכס ע, בחינת כדאיות נכס ובדיקת האופציות להשבחה, בתחום השמאות

. שדרוג-השפעת הסביבה על הנכס בעת המכירה ודרכים לשיפור, פנים וחשיבותו בתהליך מכירת נכס
 .כיצד נמקסם את שווי הנכס

 

ניתוח  :תהליכי השקעה והשלמת תכנית ההשקעות האישית –הדרך אל העושר   :5שיעור 
סקירה כוללת . פי חלוקה לסוגי נכסים שונים-תשואה לנכס מול רווח הון על. ן"כדאיות השקעה בנדל

ניצול . מ מול הגורמים השונים בתחום"כיצד להתמודד במו: ן"טיפים ברכישת נדל. של אזורים בארץ
 .סיכום הסדנא ויציאה לדרך חדשה. ן"ויות בנדלהזדמנ

 

 

 .א"ש 11כ "סה, א"ש 3מפגשים של  5 :השלב משך

 .לשעבר D&B ל"סמנכ, ראובן בילסקי :השלב מרצה

 (.מ"כולל מע)₪  0151 :השלב עלות
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 ן"השקעות ויזמות בנדל קורס

 עסקאות אקזיט ליזמים מתחילים –' שלב ג
 

 :מטרת הקורס

ק לתלמידיו תשתית ידע ותובנות הכרחיים לצורך ביצוע השקעה מושכלת וזהירה הקורס נועד לספ

 .לצורך שיפור תוחלת הרווח והתמודדות עם הסיכונים הכרוכים בהשקעות אלה, ן"בנכסי נדל
 

 :השלבמטרת 

הבנת פוטנציאל שדרוג הנכס המיועד להשקעה וקבלת כלים מעשיים למימוש אפשרויות האקזיט 

 .הטמונות בו
 

 :השלב כניתתו

מצגת , שינויים אדריכליים אפשריים בשטח הנכס :זיהוי פוטנציאל של נכס לפני קניה  :1שיעור 
 .זיהוי כדאיות כלכלית, תועלות יזמיות, עם דוגמאות בפועל ותוכניות אדריכליות לפני ואחרי

 

, מאליתשינוי יעוד הנכס לקבלת תשואה אופטי :י שינוי ייעוד"השבחת ערך הנכס ע:  2שיעור 
 .חישובי כדאיות כלכלית ודוגמאות, איתור נכסים מתאימים לשינוי ייעוד

 

איכויות עלויות , הכרת חומרי גמר: י שימוש בחומרי גמר נכונים"השבחת ערך הנכס ע  :3שיעור 
 .מצגת עם דוגמאות, שימוש בחומרי גמר תחליפים, כיצד לתמחר, יישומים טיפים

 

כיצד לקרוא ולהבין תוכניות  :מפרטים טכניים וכתבי כמויות, תוכניות אדריכליות  :4שיעור 
כיצד לבצע שינויים בתוכניות אדריכליות ברמה של ', מיקום תשתיות נקודות חשמל וכו, אדריכליות

 .כיצד לקרוא ולנתח מפרטים טכניים וכתבי כמויות, סקיצה
 

בעלי מקצוע וספקים והשוואת  בחירת, תמחור עלויות הנדרשות לשיפוץ :ניהול פרויקטים  :5שיעור 
 .חוזים עם קבלן שיפוצים וספקים נוספים, ניהול יעיל של לוחות זמנים, מחירים

 
 

 .א"ש 11כ "סה, א"ש 3מפגשים של  5 :השלב משך

 .אדריכלית ויזמית ,אידית מרקוביץ :השלב מרצה

  

 :הקורס מיקום

', קומה ג, פינת אבא אבן 21שכית רחוב מ, סכסון-הקורס יתקיים במרכז ההדרכה הארצי של אנגלו

 (מפת הגעה. )09:11-10:11בין השעות , אחת לשבוע, הרצליה פיתוח. ת.א

  

 :הקורס עלות

 .שלבים כאשר כל שלב נמכר בנפרד ואין חשיבות לסדר השלבים הנרכשים 2-הקורס בנוי מ

 ₪ 0151 -שרוכשים  0-עלות השלב ה

 ₪ 0011 -שרוכשים  1-ב העלות השל

 ₪ 951 -שרוכשים  2-עלות השלב ה

 .₪ 2211 -עלות הקורס לאחר רכישת כל השלבים 

 (מ כחוק"כל המחירים כוללים מע)

 

http://maps.google.com/maps?q=%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%AA+32,+%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%9C%D7%99%D7%94,+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C&hl=iw&ie=UTF8&sll=37.0625,-95.677068&sspn=40.052282,56.513672&vpsrc=0&hnear=%D7%9E%D7%A9%D7%9B%D7%99%D7%AA+32,+%D7%94%D7%252

