
 
 

 

 דיגיטלי קורס   – ק זכיינות ופתיחת עס

 

תוכן איכותי מעורר   שובו תוכלו לרכו " להמריא לגבהים חדשים" יש לנו בשורה בשבילכם! קורס הזכיינות הייחודי יאפשר לכם

 .ות שיטת זכיינ לפי ההשרא

 

הרבה אנשים מתעניינים לפתוח עסק באמצעות מינוף מקסימלי ומתלבטים האם לפתוח עסק עצמאי שלהם לבד או לחבור לרשת לפי  

 .ת עומק מקצועי מוכוון תוצאות עסקיו ת ולרכוש שיטת הזכיינו

  

 .המעוררי השרא הרבה עסקים נפתחים לפי שיטת הזכיינות ויש לא מעט סיפורים

אוטוריטה   מאות רשתות פועלות בישראל ובפרט, ארומה, מקדולנדס, פיצה האט, זר פור יו, אל הנכס בענף תיווך הנדל"ן, אשר מהוות

 .בתחומן

  

הזכיין אשר רוכש זכיינות והכוונה רכישה בפועל של    ר חוזי בין החברה המזכה, הכוונה לרשת אשר מוכרת זכיינות לביןהזכיינות היא קש

 .ת פריצת דרך עסקי אישור לשימוש בסימן מסחר לתקופה נקובה, לצד תועלות נוספות רבות ועבור יזמים רבים היוותה

 

ולבנות מותג חדש בעצמו, אלא לקבל אישור להשתמש   "ללהמציא את הגלג" ךהזכיינות הינה קשר עסקי מיוחד שבו הזכיין לא צרי

במותג של החברה המזכה אשר לרוב הינו מותג מוביל אשר אליו נלווה מוניטין וכן הזכיין לומד תהליכי עבודה מובנים ושיטות עבודה 

 .יבחנו בקורס ת מהטקטיקות וההבנה האסטרטגי מובנות אשר מועברים על ידי העובדים במחלקת ההדרכה של החברה המזכה, חלק

 

שיטה זו "שמגלגלת" מיליארדים בעולם וגם מפותחת בישראל, שכן בארץ פועלות מאות רשתות מזכות, טובה גם לבעלי רשתות שרוצות  

וש בסימן מסחר להרחיב את פעילותן העסקית למיקומים מבלי להיכנס להוצאות כספיות גדולות וכן לזכיינים אשר רוצים להנות משימ

וחיבור אפקטיבי   המהווה נקודת פתיחה מעול טוב ובעל מוניטין וללמוד שיטת עבודה מוכחת על בסיס מודל מצליח, שיטה זו

 .בעולם העסקים לפרקטיקה

  

ם  על עולם הזכיינות ודגשים חשובים שחייבים לדעת לפני שקוני השפע של ידע כלים תובנות רעיונות מקורות השרא בקורס נלמד

 .זכיינות או רוצים לפתח רשת בשיטת הזכיינות על בסיס רעיון

 

 "?פורמט מצליח" מהי שיטת הזכיינות והאם אכן מהווה

 .ועובדות מרתקות  סיכונים, סיכויים -זכיינות מחלום למציאות

 .שביל הזהב ? מהו מודל מצליח

 .וכיצד ניתן לצמוח מסניף לרשת ? מה החשיבות של מוניטין

 ת מיצוב ומומחיו? ומנם שיטת עבודה, הא

 ".לב העניין- "תשלומים ותמלוגים

 ?ומי המרוויחים הגדולים בשיטת הזכיינות  תהוצאות והכנסו

 .רשת קשרים

 !לזכיינות מנצחת שווים שווים   טיפים

 .בהסכם זיכיון כללי עשה ועל תעשה

 .ושוכרים חנות ק לוקיישן לפתיחת עס  דברים שחייבים לדעת לפני שסוגרים על

 .חיבור אפקטיבי לפרקטיקה - עקרונות חוזיים בישראל

 

 

 .ועוד הרבה

 

 



 
 
  

 

 ר מערכי שיעו 

  

 א זכיינות מבו

 ת הקשר החוזי בזכיינו 

 ת יתרונות בזכיינו

 ?איזה תשלומים כרוכים בזיכיון

 ?מיהם המרוויחים האמיתיים בזכיינות

 ?הסכם זכיינות כהסדר כובל, האומנם

  

 

 ת ניתוח מסמך רקע בנושא זכיינו 

 ת אפיון שיטת הזכיינו

 ת סוגי זכיינו

 ?זכיינות מהי

 ם זכיינות יתרונות וסיכויי

 םשכירים מול עצמאיי

 

 

 ל פתיחת עסק בישרא

 ?כמה עסקים נסגרים בישראל

 ?האם זכיינות מאפשרת לקבל תנאים מסחריים טובים אצל הספקים

 ?מה אורך תקופת הזכיינות 

 ה יתרונות לפי שיטת זכיינות עבור רשת מזכ

 ה רונות לפי שיטת זכיינות עבור לרשת המזכחס

 ?למי שייכות ההכנסות מניהול הסניף

 ?זכיינות תפעולית, מהי

 ?על מי מושתות ההוצאות בזכיינות

 ם קרן פרסו

 ?כיצד נראה מטה הנהלה של רשת מזכה 

 ?מה השפעת סגירת סניף על הרשת המזכה

 ".מדוע יש פערים בשורת הרווח של הזכיינים, כאשר הזכיינים קיבלו את אותו "סל כלים 

 ?האם נכון לקנות מראש יותר מזכיינות אחת

 

  

 לאלו סוגי זכיינות קיימים בישרא 

 ה צלילה לעומקי המידע על שוק האופנה ובתי קפ

 ?האם כולם מתאימים להיות עצמאיים ולפתוח זכיינות 

 ת להבין לפני שפותחים זכיינודברים שחייבים 

 ?מהם סימני מסחר? ומה החשיבות הכספית של הצמדות לסימן מסחר מעולה 

 ?אתגרים קיימים בניהול עסק בזכיינות  אלו 

 

 

 

 



 
 

 

 ת מאפייני מערכת עסקית זכייני 

 הסימני מסחר הרחב

 ררישום סימן מסח

 ר דוגמאות לסימני מסח

 ר סכנות באי רישום סימן מסח

 ת סימן מסחר בזכיינוחשיבות שמירה על 

 ?מדוע צרכנים נמשכים למותגים 

 ג בניית מות

 ם מותג, מותגים ככלי לגיוס לקוחות ומה שביניה

 ?במה כרוך לבנות סימן מסחר

 ?מדוע מוניטין מעולה ככלל יסוד הינו הבסיס האיתן לפיתוח רשת מזכה 

 ?כיצד בונים מותג מקומי ומוניטין מעולה

 ?ותגיםקונוטציות שעולות בחשיבה על מ

NUNIK OR EMOTIO 

  ?בזכיינות, מי אחראי על בניית מותג ארצי

 ?בזכיינות, מי אחראי על בניית מותג מקומי

 .חתכים וקהלי יעד

 ת חשיבות שמירה על איכו 

 תשימוש בהמלצות ככלי לגיוס לקוחו

 ת חיזוק קשרי לקוחו

   התאמת צרכים

 

 ח פיקו

 ת מנגנוני פיקוח של רשתו

 ?רשת על שטחי הפעילות של הזכייןמדוע יש צורך בפיקוח ה

 ?מה הקשר בין מנגנון פיקוח של רשת לבין שמירה על אמון הציבור

 ה כיצד מתבצעת ביקורת של רשת מזכ

 םגיוס לקוח חדש מול שימור לקוח קיי

 תמועדון לקוחו

 םחוק הספא

 ת חשיבות של אחידות ברשתו

 ?האם קיים שיקול דעת של הזכיין בניהול הסניף

 םכיצד רשתות יכולות לפקח על מכירת מוצרים ושירותים בסניפי

 .או על איכות הפעילות בסניף ושמירה על איכות המוצרים

 היחסי כוחות בין זכיין למזכ

 ת זכיין כקהל שבוי שחייב לרכוש מוצרים של הרש 

 

 ם רישוי עסקי

 קרישיון עס

 התכלית החקיק

 ?טים לפתיחה של עסקיםמהיכן מקבלים רישיון עסק ומדוע נדרשים סטנדר

 קהליך הרישוי לקבלת רישיון עס

 םסטטיסטיקה ברישוי עסקי

 םצווי סגירה לעסקי

 

 החוק שוויון הזדמנויות בעבוד



 
 

 הבחינת הפיקוח של הרשת בראי הפסיקה /על רקע מקרה בוחן ארומ

 ?מהם דמי זיכיון ראשוניים 

 ?מהם תמלוגים חודשיים

 .פיקוח, בדיקותביקורות של הרשת, כלים, מנגנונים ל

 ם הוראות ניהול ספרי

 ?מה כוללת ההגדרה "מכירות ברוטו" בסניף

  

 

 ת ניהול סניף בזכיינו

 ?על מי חלות ההוצאות 

 ת הוצאות ראשוניו

 ההוצאות הקמ

 ל הוצאות תפעו

 ?מי שוכר את המקום

 ת בטחונו

 ?למי שייכות ההכנסות

 ?האם הרשת חייבת לפרסם את הזכיינים

 רנכון בסימני המסח אחידות בפרסום ושימוש 

 םעקרונות שיווקיי

 ם חשיבות ביסוס שיתופי פעולה, נטוורקינג ומרכזי קשרי

            תמהיל שיווק, משרדי פרסום ומה שביניהם

 

 

  

 ?האם זכיינות שייכת לזכיינים לנצח

 ת תקופת זכיינו 

 ?מי הבעלים של העסק בזכיינות 

 ?על מי חלה אחריות לבניית מותג

 ?תקופת הזכיינותמה קורה בתום 

 ?מהי תקופת ההרצה

 ?מתי צריך לפתוח נקודת מכירה פיזית

 ?מה קורה בסוף תקופת הזכיינות

 .האם קיים הגיון כלכלי להמשכיות בזכיינות

 ?מה חייבים לבדוק לפני שקונים זכיינות 

 ?מה יחידת הרווח ומהו פוטנציאל הרווח

 ?ממה נגזרת רווחיות

 קעקרונות בשיוו

 ם עקרונות תפעוליי

 ת עקרונות בעולם המכירו 

 תהתנהגויות צרכנים ובירור מוטיבציו

 ת אזורי זכיינו

 

 

 ת תכנית עסקי

 ?מה המסלול הנכון להצלחה 

 ם הקמה, תחזיות, מטרות ויעדי-תכנית עסקית

 ת אפשרויות להכנת תכנית עסקי

 ת סוגי תכניות עסקיו



 
 

 ת מבנה תכנית עסקי

 הקביעת מרכיבי זמן להחזר השקע

 ן איך מכינים תכנית עסקית לקבלת מימון לפתיחת עסק בזיכיו

 ךכלי עבודה ליישום תכנית עסקית לפי מקרה בוחן הקמת משרד תיוו

 

 

 ת זכיינות בלעדיות טריטוריאלי

 ?בחירת אזור לפעילות, עיר או שכונה

 ?מהי זכיינות בלעדית

 ?האם מכירה של זכיינות נוספת משפיעה על הזכיינות הראשונה

  

  

 

 םביקושי

 ?היכן כדאי לפתוח זכיינות 

 ?איזה בדיקות מקדמיות יש לבצע לפני שקונים זכיינות ברשת

 ?מהו מודל מצליח ברשתות

 םרשת קשרי

 ח מנגנון הפניות ושיתופי פעולה ככלי להגדלת הרוו

 ה מודל הפני

 ע שיתוף ביד

 ם שימוש במעגלי קשרי

 ח מודל מצלי

 ת סוגי זכיינויו

 ן יבים לשאול לפני רכישת זיכיושאלות נכונות שחי

  

 

 ל ספר תפעו

 ת ניהול ידע ברשתו

 ה חשיבות קיומו של ספר תפעול, מטרתו, מבנ

 ?מדוע קוד אתי חיוני לבניה של רשת

 םתווי תקן, כללי אתיקה ומה שביניה

 רחשיבות קיום ספר מותג ושמירה על כללי הלוגו וסימני המסח

 ?כיצד ניתן לשפר תהליכי עבודה ברשתות 

 ?גבולות עסקיים, ערכיים ואמות מידה בניהול עסק

 ת איכות השירו -זכיינות

 ת פיתוח עסקי ברשתו

 ם הדרכה וליווי זכיינים חדשי

 ןמקרה בוח -ניתוח מבנה ארגוני, סמכויות

 '.מקרה לדג - כיצד בנויה הנהלת רשת

 ן ת פלאפוניתוח מקרה בוחן תרבות ארגונית לפי חבר

 י יצירת ערך ארגוני ועסק

 ך לכידות ושיתוף פעולה ככלי ליצירת ער

 ?האם מומלץ להקים פורום הנהלה מורחב

 ?האם יש מקום להקים גיבוש צוותי עבודה אינטגרטיביים ברשתות מזכות

 ם חשיבות בחירת ערכי

 ןמה החשיבות של היכרות תרבות ארגונית של החברה לפני רכישת זיכיו

 



 
 

 

 

 םסכסיום ה

 ?מה קורה בסיום הסכם זכיינות 

 ת סגירת סניף בזכיינו

 ם נקודות יציאה בהסכ

 ת סיום הסכם שכירו

 ?מה דינם של חומר פרסום, עקב סגירת סניף

 .תשלומים ותמלוגים בסיום הסכם

 הסיום הסכם זכיינות בראי הפסיק

 ת מכירה או סגירה של סניף בזכיינו

 ?סניף  מה חלוקת התמורה בין הרשת לזכיין במכירת

 םפרמטרים בקביעת שווי של עסקי

 ?מי קובע שווי עסק

 ה זכות קדימה במכיר

 .איתור הזדמנויות בזכיינות

 ?מהם דמי שינוי בשליטה במכירת סניף

 ת אופציה וחידוש הסכם זכיינו 

 ת דברים שחייבים לבדוק בחוזה זכיינו

 ?על מי חלה אחריות מכירה של זכיינות

 ?תקופת הזכיינות 

 ?ת המזכה מגדילה את סיכויי הזכיין להצליח האם באמת הרש

 .בדיקת היבטים עסקיים ותחקיר חברה מזכה

 ?   בדיקות מקדמיות על רשתות לפני קנית זכיינות 

 ם התאמה של זכייני

 ת מי משלם על ההוצאות בזכיינו 

 ?האם הרשת המזכה צריכה לפקח על זכויות עובדים בסניפים

 הניתוח מנגנון זכיין מזכה בראי הפסיק

          חזון, אסטרטגיה והתקדמות הרשת

 .דוגמאות לפיתוח עסקי קופיקס, זארה ומה שבינהם

 

 םחזון מטרות ויעדי

 ?מהו חזון

 ?מהי מטרה

 ?מהו יעד

 ?זכיינות ברשת ישראלית או אמריקאית

 ?הסכם הזיכיון מהו

 ?מי הצדדים להסכם

 .פרמטרים בהסכם זיכיון

 ?מי יהיו זכיינים מוצלחים 

 ?האם ניהול זכיינות מצליחה זה עניין של גיל 

 ם אפיון זכיינים מצליחי

 'עקומת חיי העסק לדג

 .שותפות בעד ונגד, נקודות למחשבה

 ?שותף פעיל או שותף שקט

 

 



 
 

 

 ה מקורות למיד

 ת יר לפני רכישת זכיינומקורות מידע שחייבים להכ

 ?מה צריך לבדוק לפני שקונים זכיינות

 ם הערכות בעסקי

 ימודל רציונלי מול אמוציונול

 ףמיקום אידיאלי לסני

 להגדרות של מרכזי מסחר בישרא

 (מרכז עירוני/אזורי/פאוור סנטר/מרכז לייף סטייל/מרכזי עודפים/ מרכזים קהילתיים/מרכזי דרכים/מרכזים בקופות חולים)

 י הגדרת מרכז שכונת

 רמיקומים מרכזי מסח

 י פרמטרים למחשבה בבחירת מרכז מסחר

 י תמהיל חנויות במרכז מסחר

 י ניתוח תמהיל גנרי מרכז מסחרי שכונת

 ?שכירות חנות בפאוור סנטר, קניון, או מרכז מסחרי קטן

 'ערבות בנקאית, שטר חוב, ערבות צד ג -בטחונות וערבויות בזכיינות

 ?דום זכיינות מה השלבים לקי

 

       יפיתוח עסק 

 תאמון ביכול

 ם גורמים מניעים בעסקי

 ן סיבות לאי הצלחה של עסקים והצעות לפתרו

 ם עקרונות שיווק דיגיטלי

 ו יחס המרה של לקוחות מה

 ת מערכת מידע של לקוחו

 ?האם אפשר לנהל עסק בחצי משרה

 ת צעדים להגשמה עצמי 8

 

 ק בניית עס

 ?שנים   5מדוע רוב העסקים לא שורדים מעל 

 .מה המטרה העיקרית בפתיחת עסק

 .באלו אתגרים נתקלים במחזור חיי העסק

 ת מטרו

 םיעדי

 ?מה המשוואה להצלחה

 ם האם אתם מתחברים למשפט, "העסק מממן אותנו ולא אנחנו אותו"? הפקת לקחי

 הצמיח

 התפוק

 ההצלח

 ךמת משרד תיווהמחשה לאורך כל הדרך של מקרה בוחן להק

 ?מה החשיבות של הזכיין להיבנות כמנהיג

 ?מה ההבדל בין מנהיגות לניהול

 ?מה התכונות והפעולות שנדרשות מבעל עסק בכדי להפוך למנהיג

 ת נקודות חשובות בהקמת צוות מכירו

 ם שיטות לגיוס כח אד 

 ת חשיבות בנית תרבות אירגוני

 ם יעדים כמותיים ויעדים איכותיי



 
 

 

 :ייםכישורים איש 

 ןכישורים אישיים לפי מקרה בוח

 ?חצי משרה או משרה מלאה 

  

 ןניהול זמ

 החשיבות התכנון כבסיס להצלח 

 ןקביעת לוחות זמנים בעולמו של הזכיי

 tsmar מודל

 יחשיבות תכנון זמן שבוע

 ןאבני דרך בניהול זמ

 תקדימויו

  

 :בניה נכונה של זיכיון

 

 .אלו סוגי התנהגויות גורמות למנהיגות מצליחה

 ?כיצד התנהגויות שונות של מנהיג מובילות לתוצאה ואיזו תוצאה

 .תוך כדי שימוש בכלים, יעדים, סנקציות, מוטיבציה ועוד

 .מערכות ניהוליות, משמעותן, סוגיהן

 ?ומדוע מערכות ניהוליות חשובות

 .הובלה לפרודוקטיביות בניהול עסקחשיבות פיתוח עסקי, גיוס, שימור, שיווק, 

 .מודל לפיתוח קריירה

 

 יגיוס הון אנוש 

 ס מיומנות נדרשות בגיו

 םגורמי השפעה של החלטת מועמדי

 ת חשיבות יצירת תרבות ארגוני 

 ?מהם שלבי הגיוס

 םאיתור מועמדים והכנת רשימת מועמדי

 ההצגת המשרד, הדרך והשיט

 ת הצגת ההזדמנות העסקי

 ה תיאום ציפיות, תנאי התקשרות, חוזה והכשר  -סגירה מוצלחת

 ימיון וראיון איש

 םשלבים במיון קורות החיי

 הניהול ראיון עבוד

 ןמבנה הראיו

 י חשיבות יצירת הקשר הראשונ

  

 ה עו"ד גילי קרנות עזרי -דיני חוזים

 ל חוזים בישרא

 ?מדוע מנהל חייב להתמצות בדיני חוזים 

 ?מתי נכרת חוזה

 ה איך נראה חוז

 ?וזהמהו ח

 ם עקרונות על בדיני החוזי

 ?האם יש חוזים לא חוקיים

 ?כיצד נכרת חוזה 

 ?האם ניתן לחזור מהצעה



 
 

 .קריטריונים שחייבים להתקיים בכדי שייכרת חוזה

 ?אם שיניתי פרמטר בהצעה, האם ההצעה המקורית מחייבת אותנו

 ן תום לב במשא ומת

 םסוגי חוזי

 דמהו חוזה אחי

 ןחוזה למראית עי

 ה כיצד ניתן לבטל חוז

 ה הפרת חוז

 הכיצד ניתן לכפות על מישהו לקיים חוז

 לביטו

 םפיצויי

 ?האם אפשר לבטל הסכם שכירות באמצע השנה

  

 ה דיני חברות/עו"ד גילי קרנות עזרי

 ת דיני חברו -משפט עסקי

 .היכרות עם הפן המשפטי בניהול עסק

 ?ע"מ או שותפות חברה ב -סוגי התאגדות בפתיחת עסק

 ם קידום מהלכים עסקיים נכוני

 ?מהו תאגיד

 "?מה ההבדל בין עוסק מורשה לבין עוסק פטור או "עוסק זעיר

 ?מה ההבדל בין שותפות לשותפות מוגבלת

 ?האם ניתן להגביל את חובת האחריות שלנו לעסק בשותפות 

 ןתקנו

 ת יתרונות וחסרונות לשותפויו

 ?מהי אגודה שיתופית

 ?מהי עמותה

 ?מהי חברה לתועלת הציבור

 ממהי חברה בע"

 ?כיצד ניתן לרשום חברה

 ?חברה כאישיות נפרדת, האומנם

 .מניות, דיבידנדים, דירקטורים, ניירות ערך אספות כלליות ומה שביניהן

 ?חברה פרטית מול חברה ציבורית ומהו תשקיף 

 ?מהי תעודת התאגדות

 ?מה חיי חברה

 החיסול ופירוק חבר

 .יות משפטית נפרדת עיקרון איש

 ךהרמת מס

 ג דילמת הנצי

 .אסיפה כללית/דירקטוריון/מנכל ביחד ולחוד

 המשולש הכוחות בחבר

 ?מהו הסכם מיסדים

 הסוף מעשה במחשבה תחילה, פירוק חבר

  

  

  

 



 
 

 

 ה הסכם שכירות מסחרי/עו"ד גילי קרנות עזרי

 ?לשם מה עורכים הסכם שכירות 

 ?סעיפים חשובים בהסכמים שכירות 

 ?מהי שכירות מסחרית 

 ?סעיפים חשובים בהסכם שכירות מסחרית. מי הצדדים בהסכם 

 ?מי רשאי לחתום בשם חברה 

 ?מהו פרוטוקול מורשה חתימה

 ?י חוקבדיקות מושכר, אופן קבלת המושכר, אופציה, הצמדה,מטרת השכירות, האם ניתן להפעיל את העסק שאני רוצה בחנות לפ

 ?על מי חלים התשלומים

 .ביטוחים וערבויות

 .מיסים בהשכרה

 םהוצאות מוכרות של בעלי נכסי 

 

  

 טנקודות למחשבה/צ'ק ליס -קליטת סוכן חדש לפי מקרה בוחן

 .חשובים בחניכה והכשרה  סקירת נושאים 

 ם קביעת תכנית יעדי

 ת זכיינים כמודל לדוגמא לצוו

 םאימוני

 ת כלים לעבודת צוו

 ת ר צוושימו 

  

  

 ת שלבים ברכישת זכיינו

 ןשלבים שעוברים לפני רכישת זיכיו

 יחוזה זכיינות: מהות, צדדים, התחייבויות,הסדרת תשלומים, שימוש בסימן מסחר, פרסום וליוו

  

  

 ק רואה חשבון צביקה בז  -מיסים

 ?במה כרוך להיות עצמאי מבחינה כלכלית ומיסוי

 סמבנה רשויות המ

 סת המפתיחת תיק ברשויו

 ממע

 המס הכנס

 יביטוח לאומ

 ?מי נדרש להרשם כעוסק

 ?עוסק מורשה או עוסק פטור

 ?מתי צריך לפתוח תיק במעמ

 ?מה המסמכים צריך להצטייד בכדי לפתוח תיק במעמ

 ?אלו מסמכים צריך להצטייד בכדי לרשום שותפות במע"מ

 ?אלו מסמכים צריך להצטייד בכדי לרשום חברה במע"מ

 ?מהי חובת הדיווח אשר נדרשת מעוסק פטור

 סכללי התנהלות מול רשויות המ 

 ןדיווח על בסיס מזומ

 מאופן חישוב המע"

 ת סוגי חשבוניו

 ?מה ההבדל בין חשבונית עסקה לחשבונית מס



 
 

 תניכוי מע"מ תשומו

 מ דין הוצאות רכב במע"

 חתקופת דיוו

 י דוח תקופת

 י מועד הגשת דוח תקופת

 ?"מאיך מגישים דוח מע

 .דוח להחזר

 ןדוח מתק

 ק סגירת עס

 םמשכיר/ שוכר ומה שבינה -דוחות מיוחדים

 הפתיחת תיק במס הכנס

 תמקדמו

 רניכוי מס במקו

 תעובדים בעסק מבחינה חשבונאי

 י דוח שנת

 סייצוג בפני רשויות המ

 יפתיחת תיק בביטוח לאומ

 ישיעורי דמי ביטוח לאומ

   פתרונות מימון

 

 

  



 
 
 

 מרצי הקורס

 

 :זהב-עו"ד שרון הר

זהב וותק של שנים רבות וידע מעמיק בנושאי דיני התיווך במקרקעין, -זהב הנה מומחית לדיניי תיווך ולהסכמי זכיינות . לעו"ד הר-ו"ד הרע

הלכות, תקדימים, חוקים ופסיקה, טקטיקות מו"מ במכירת נכסים, בדיקות מקדמיות לפני רכישת דירה, חוזים דיני הגנת הצרכן, עריכת  

זהב כיועצת המשפטית של רשת  -שנים משמשת עו"ד הר  10ליווי של זכיינים וסוכנים, הקמת משרדי תיווך ועוד. מזה כ הסכמי זכיינות, 

 הנכס".-להכשרה מקצועית "אל זהמרכ הנכס" וכמנהלת של -"אל

ים מהתחום, תחת  ' והן מגוון השתלמויות וסמינר'הכנה לבחינות הרישוי לתיווך במקרקעין -במסגרת המרכז מעבירה שרון הן קורס ה

 . "נדל"ן ולעניין!" -הנושא

 

 

עזריה ניסיון רב בליווי מאות של רוכשים ברכישת נדל"ן להשקעה, כולל ליווי בחששות, בהתרתם, בבחינת המימון,  -גילי קרנות 

 . הריאליות של העסקה וכיוב', וליוותה מאות משקיעים לנכס המניב שלהם

במשפטים   LL.B ר. בעלת תוא2009ן, כולל ניהול נדל"ן מניב, ועורכת דין החל משנת  "לשנים בתחום הנד  15 לבעלת ניסיון של מע

במנהל עסקים ושיווק מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, חברה בועדת קנין ומקרקעין של לשכת עורכי הדין ודירקטורית בחברה   B.A רותוא

 .הכלכלית לפיתוח קרית אונו

עזריה משרד עו"ד העוסק בתחום המקרקעין ומיסוי מקרקעין, הסכמים וירושות ובעל מומחיות -מלבד ליווי להשקעות, לגילי קרנות

והתאמת העולם המשפטי   –הבנת השוק בו אנו מצויים בכל רגע נתון   -הכל תוך הכרת הזירה המסחרית ודגש עליה  – בתחומים אלו

 .ולעולם המסחרי וצרכי

  

 

  

  AMB ח רו" -זק צבי ב

 

 .בוגר האוניברסיטה העברית בכלכלה וחשבונאות ומוסמך הקריה האקדמי אונו במנהל עסקים, התמחות במיסוי מקרקעין

ניסיון עשיר כמנהל כספים, הובלת מערכת הכספים לצד מעורבות בפיתוח העסקי ובהובלת תהליכים תפעוליים,יעוץ לחברות ולמנהלים   

 .ות, תקציב ומשאבי אנושבתחומי כספים, השקע

  

 .בעל קשרים נרחבים מאד עם גופי השקעה ומימון ויזמים רבים בתחומי נדל"ן, אנרגיה, תעשייה והייטק

 .מחקרים ואנליזות וניתוחים מעמיקים על חברות בעיקר בורסאיות התחומי הנדל"ן וההייטק  כותב

 .ותות והערכת שווי, הנחייה ובקרת הנה"ח, חשבות השכר והרכשבניית תקציבים והגדרת יעדים, תמחור, בדיקת נא  ניסיון רב


