
  –האקדמיה לפיננסים 

 ן כמקור הכנסה  "יזמות נדלקורס 

ן שונות והרווח  "ן ולהיחשף לסוגי השקעות נדל"מעניק לך הזדמנות ייחודית להכיר את עולם הנדל, ן כמקור הכנסה"קורס השקעות בנדל

 . הטמון בהן
 .ן"ן אותם כל משקיע חייב להכיר בבואו לפני קבלת החלטה על רכישת נכס נדל"בתחילת הקורס ישולבו היסודות העיקריים מעולם הנדל

ן המאפשרות יצירת רווחים פאסיביים"לאתר את ההזדמנויות הרבות בשוק הנדל - תלמד. 
ן"ידע וכלים פרקטיים ומעשיים שיאפשרו לכם כמשקיעים לזהות את ההשקעה הטובה בנדל - תקבל     . 
ביטחון  וניסיון בבדיקת וניתוח עסקאות שיאפשרו לכם להגיע לעצמאות כלכלית - תרכוש. 
מגרש, דירה)ן אותם כל משקיע חייב להכיר בבואו לפני קבלת החלטה על רכישת נכס "בהרחבה את היסודות העיקריים בנדל -תלמד  ,

 (.חנות או משרד
ותלמדו לחסוך הרבה כסף בעלויות העסקה, ן"ומיסויים הייחודים לשוק הנדל מימוניים, משפטיים, להיבטים עסקיים  - תיחשף . 
לצורך קבלת החלטות שיובילו להכנסה שוטפת   וקבועה מהנכס שלך, מאגרי מידע חשובים לאיתור מידע על נכסים  - תכיר. 

 :בעקבות הקורס תדעו כיצד
לבצע תכנון פיננסי לעסקה.     
לבחור את אזורי הפעילות המועדפים. 
 (.גם עם הון עצמי מוגבל)לבנות תיק נכסים מפוזר 
להשקיע עם שותפים. 
להגדיר את הנכס האופטימאלי.    
לבצע את הרכישה באופן הבטוח ביותר. 
לנהל את הנכס בצורה המיטבית.     
למכור נכס במהירות וברווח כספי. כיצד לחשב תשואה על ההשקעה ותשואה על ההון המושקע. 
לרכוש נכס במחיר אטרקטיבי ובתנאים טובים 

  
ולנצל את ההזדמנויות הרבות שיש לשוק זה , ן"לזהות השקעה טובה בנדללך כמשקיע ידע וכלים פרקטיים ומעשיים שיסייעו בקורס תקבל 

 .ביטחון ועצמאות כלכלית באמצעות הפקת הכנסה פסיבית, להציע בכדי ליצור רווחים
 .ן בהתבסס על הידע והכלים שתקבלו"הקורס מבוסס על למידה מעשית ופרקטית מאוד וכבר במהלך הקורס תוכלו לבצע עסקת נדל

 
 :קהל היעד

 :ן ולבצע אותן בצורה מועילה ואפקטיבית"הקורס מיועד לכל אדם המעוניין לרכוש ידע וכלים בתחום ההשקעות בנדל
 .ן ליצירת הכנסה ורווחים"אנשים בעלי סכום כסף פנוי אותו הם מעוניינים להשקיע בנדל  - משקיע פרטי

 .ן"המעוניינים להעשיר את הידע בתחום ההשקעות בנדל, ח"רו, שמאים, ד"עו, ן"יועצי נדל, מתווכים - ן"אנשי מקצוע מתחום הנדל
 .ופינוי בינוי 38א "לקדם תהליכי תמ, ן ומבקשים להשביח את פעולתם"המעוניינים להקים עסק או ליזום פרויקטים בנדל - יזמים

וליצור לעצמו רווחה וביטחון  , במקביל לקריירה הרגילה שלו או במקומה, הקורס מיועד לכל מי שמעוניין ליצור מסלול הכנסה פאסיבית

 .כלכליים ארוכי טווח
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 ן כמקור הכנסה  "קורס יזמות נדל -האקדמיה לפיננסים 

 גלית דני: מנהלת אקדמית 

א "קורס תמ, ן"נדליזמות והשקעות גלית מרצה באקדמיה לפיננסים בקורס 

בעלת תואר ראשון במנהל עסקים . ן"קורס מעשי לעסקאות נדל, 38

ותואר שני במשפטים מאוניברסיטת  , מהמרכז הבינתחומי בהתמחות שיווק

 .בר אילן

והינה מומחית בתחום  ” הבית“גלית הקימה והיא הבעלים של חברת 

יזמות  , משקיעה ומתמחה בייעוץ משכנתא. ן ובתחום המשכנתאות”הנדל

גיבוש אסטרטגיות  , בדיקות כדאיות לעסקאות, פינוי בינוי, 38א ”תמ, ן”נדל

 .ותוכניות שיווקיות ועסקיות
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 ן  "משפטית בעסקאות נדלהגנה 
עקרונות בדיני חוזים. 
הזכויות השונות המתייחסות למקרקעין. 
זכויות קנייניות במקרקעין והאבחנה בינן לבין זכויות חיוביות. 
 היבטים פרקטיים –הסכמי מכר הנפוצים בשוק המקרקעין  . 

 

 בדיקת השוק וסביבת הנכס   -והנכסהשוק 
איסוף מידע אודות השוק. 
כלים לבדיקת שוק ומחירי נכסים. 
אופן ניתוח המידע, מאגרי מידע אינטרנטיים ופיזיים לאיסוף מידע. 
הערכת הממצאים והסקת המסקנות  . 
 וכואזוריים  פרוייקטים, התחדשות עירונית, ניתוח סביבת הנכס'. 
  בשוקכלים הערכת הנכס ושוויו 

 
 ן ויישומיו בשטח   "מ אפקטיבי בנדל"מוניהול 

 .ן"מ בנדל"של מוניהול 
הקונה   /כלים להבנת הצורך ונקודות החולשה של המוכר 
מ"כלים בסגנונות תקשורת שמובילים להצלחה במו 
שיובילו  קונה ומתן טיפים ושאלות /הדגמה בכיתה של שיחות עם מוכר 

 .מ "המולהכרעת 

 מבוא למשכנתאות   
סוגי הלוואות ומשכנתאות והתאמה ללווה. 
המשמעויות של לקיחת משכנתא. 
הלוואת צמודות אל מול שקליות 
דרכים להפחתת עלויות המימון 
ניהול יעיל  , יתרונות וחסרונות, סוגי משכנתאות והלוואות

 מ מול הבנקים"של מו
 תקנות בנק ישראל לגבי משכנתאות וההשלכות שלהן על

 המשכנתא שלך

 האולטימטיבי להכנסה פסיבית  הנכס 
  ריביות והיוון תשואה עודפת מנכסים

 .מניבים והנכס האופטימלי
שימוש במנוף מול הון עצמי. 
שיווק הנכס וניהול העסקה והשוכרים. 

 סילבוס הקורס

 שיפוץ והשבחת נכסים   

י שיפוץ ושינויים בנכס"השבחת הנכס ע. 

זיהוי ואיתור פוטנציאל נכסים. 

הערכת עלויות. 

עבודה מול בעלי מקצוע, הכרת חומרי הגלם, ניהול השיפוץ. 

דוגמאות מהשטח. 

 מלימוד לעשייה  : ורדים לשטח 

המשקיע הנפוץ מול המשקיע המתוחכם. 

ן"גישות שונות להשקעות נדל. 

חשיבה נכונה למשקיע המתחיל. 

 כולל דוגמאות וניתוחי אירוע – נית"הנדליישום הגישה והידע בעשייה. 

איזו סוג עסקה אני בוחר לעשות. 

 וחקר שוק  עקרונות לתכנון עסקה 

תשואה ותשואה עודפת. 

המרכיבים בתכנון עסקה. 

בניית ה-TEAM הנדרש. 

 פעולה אישית מפורטת למשקיע תוכניתובניית ניתוח. 

 סביבה מסוימת/כיצד נחשפים למידע בדבר שוק. 

כלים לבדיקת שוק ומחירי נכסים. 

אופן ניתוח המידע, איסוף מידע. 

 אינטרנטיםכלים ומאגרי מידע   

 ע"תבניתוח 

 

 ן   "ניתוח פיננסי של עסקת נדל
מרכיבי עלות. 
הערכת צפי הכנסות. 
חישוב תשואה. 
דוגמאות מהשטח. 

 :היקף הקורס
 .  שבועייםמפגשים חד  12הקורס יערך במתכונת אקדמית ויתפרס על פני 

 .מפגש יימשך ארבע שעות אקדמיותכל 

 מיסוי מקרקעין 

ן"מיסוי וגיבוש תהליך החלטה להשקעה בנדל 

דיון אופרטיבי בצעדים המשפטיים המלווים את העסקה  ,

 .כיצד להיזהר מנוכלים

השכרה, רכישה: מיסוי השקעות בשלות שלבי העסקה  ,

 מכירה

 ן        "מבוא להשקעות בנדל

*מבוא וסקירת הקורס 

* נית"הנדלמונחי יסוד והשפה  . 

*ן"תכנון וביצוע עסקת השבחה בנדל. 

*ן"סקירת מגוון אפשרויות ההשקעה בנדל. 

*נתוןן בזמן "ניצול שוק הנדל –ן "דרך חשיבה של משקיע נדל 



 סילבוס - ן כמקור הכנסה "קורס יזמות נדל -האקדמיה לפיננסים 
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 מימון השקעות  , אפשרויות ושיטות להשקעה במינימום הון עצמי

 גבוהים במינופיםאפשרויות להשקעה 

שיטות מימון להשקעות מניבות 

 מימון אופטימאלית לעסקה  תוכניתבניית 

 יתרונות וחסכונות –הכרת מסלולי המשכנתא 
 
 
 
 

 ובמרציםשינויים בסילבוס ייתכנו  

 ב  "השקעות מניבות בארה
 
סקירת סוגי העסקאות בשוק האמריקאי. 

וכו, חוזה, עלויותיו: תהליך הרכישה על כל מאפייניו' 

 וקבלת החלטות מרחוק מידעמקורות 

כדאי-כינוס נכסים? 

 ב"בארה( פרויקטים)השקעה במקבצי דיור. 

ב"קבוצות רוכשים בארה. 

ב"ן בארה"מיסוי השקעות נדל. 

ל"ן  בחו"סקירת שווקי מטרה אטרקטיביים להשקעות נדל 


