
 
 

 השקעות נדל"ןקורס 
 06.02.2023מועד פתיחה: 

   16:00-20:00ימי שני בין השעות ב אחת לשבוע מפגשים 9
  03.04.23|  27.03.23|  20.03.23|  13.03.23|  *(יום א') 05.03.23|  27.02.23|   20.02.23|  13.02.23|  06.02.23

 
השקעות   מיזמים,  עם  העולם,  ברחבי  המפותחות  המדינות  במירב  המוביל  הצמיחה  קטר  הוא  הנדל"ן  שוק 
ונכסים בהיקפי עתק. השוק מהווה מוקד משיכה עבור כל קצוות האוכלוסייה, החל ביזמים, המשך במוסדות  

וכלה במשקי בית פרטיים. עם זאת, רק מעטים מבין הפעילים בש  ובתי השקעות,  וק הנדל"ן הנם פיננסיים 
שחקנים מנוסים, בעלי הכשרה מתאימה, רקע מקצועי, הבנה ומומחיות. אותם שחקנים מתוחכמים הם גם,  

 בדרך כלל, אלו שמפיקים את עיקר הערך הכלכלי ומממשים את הפוטנציאל האדיר הגלום בשוק זה. 
הנדרשים להשאת   הרבדים  של מכלול  ושיטתית  מקיפה  יסודית,  הנגשה  מאפשר  בנדל"ן"  השקעות  "קורס 
המומחיות   הידע,  פערי  על  לגשר  נועד  הקורס  ובחו"ל.  בישראל  בנדל"ן  מהשקעות  הנגזר  הכלכלי  הערך 

וכן    מנת להתנהל בשוק בצורה מקצועית ומושכלת. הקורס משמש כשער כניסה חיוני-וההבנה הנחוצים על
 למתן כלים לקבלת החלטות השקעה נבונות לכל אלו המעוניינים לפעול בשווקי הנדל"ן המגוונים. 

 בין הנושאים בקורס: 
בנדל"ן השקעה  שוק,  אפיקי  וסקירות  השקעה  להחלטות  וכלכלת  ,  קריטריונים  הון  צבירת  פורטפוליו,  בניית 

השקעות יזמיות בנדל"ן  ,  ל"ן בארץ ובחו"להשקעות מניבות בנד,  היבטים משפטיים בהשקעות נדל"ן,  משפחה
 . השקעות נדל"ן בעידן הטכנולוגי, מיסוי השקעות נדל"ן, בארץ ובחו"ל

 למי הקורס מתאים?
ו|    בתי השקעותלמוסדות פיננסים ולליזמים,   חברות | למנהלי נכסים  ל|    נושאי משרה בארגוניםללמנהלים 

 לכל מי שמעוניין להיכנס לשוק הנדל"ן ולפעול בו, בארץ ובחו"ל | עסקים קטנים ובינוניים לעצמאיות ו

 עו"ד פלג דודוביץ   – ימקצועניהול 
 CEO & Co-founder  ב-Propdo  ומרצה נדל"ן,  למחירי  מלאכותית  בינה  מבוססות  בתחזיות  העוסקת   ,

ובחשבונאות   במשפטים  ראשון  תואר  בעל  המשפט  למשפטים.  בבית  עבד  בעבר  אביב,  תל  מאוניברסיטת 
 העליון ובמשרד עו"ד הרצוג פוקס נאמן במחלקת נדל"ן.

 בין המרצות והמרצים 
רו"ח )עו"ד( טארק    מנהל פעילות דוראל אנרגיה בישראל  אביטל אופקנדל"ן    Pipelbizמנכ"ל    רז אלון
מור    מנהל פרופדו ברזיל  נתן ורדהזיו האפט    BDOשותף באשכול המיסים ומנהל מחלקת מיסוי נדל"ן  דיביני  

חדשנות  זיו   בגלובס  Proptechמומחית  טור  טובי    ובעלת  בנימין  מיסוי עו"ד  מחלקת  וראש  בכיר  שותף 
דירקטורית בועדת   ורביןעו"ד איילת נחמיאס    מנכ״ל אמפא נדל״ןזוהר לוי  משרד עו"ד שקל ושות'    בינלאומי

 השקעות בחברות יזמיות 
 
 

 בעבור למסיימי הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן
 . לפחות 80%של מותנית בנוכחות   התעודהשעות אקדמיות. קבלת   48

 
 

 : מוזמנים לפנות ליועצי הלמידה שלנו לפרטים נוספים 
 ilan.shamir@runi.ac.il|  4777387-053אילן שמיר | 

 noam.dayan@runi.ac.il|  8942421-054נועם דיין | 
 

 ינויים קלים בתכנית*המרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן שומר לעצמו את הזכות לערוך ש
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