קורס יזמות והשקעות בנדל"ן
ללו"ז קורס בסמסטר אביב  0202לחצו כאן
ללו"ז קורסים בסמסטר קיץ  0202לחצו כאן
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סמסטר אביב  – 0202קורס ערב בלבד
כתובת :רמת אפעל ,רח' היסמין 7
קורס ערב :ימי ד' בין השעות 70:00-07:00
מס'

תאריך

1

 18/03/2020מבוא לנדל"ן

שי צפדיה

2

 25/03/2020תכנון ובניה

שי צפדיה

3

 01/04/2020משפטי :אופציה ,מכר ,הסכמי שיתוף ,חוזה רכישת דירה

עו"ד מתן מוסרי

4

 22/04/2020התחדשות עירונית

רחלי הרפז

5

 06/05/2020מימון נדל"ן

חדווה עדני

6

 13/05/2020שמאות ,דוחות אפס וכלי עבודה

שי צפדיה

7

 20/05/2020יזמות והשבחת נדל"ן ,ניתוח מכרזים ,בניית תוכנית עסקית
ואיתור עסקאות

שי צפדיה

8

 27/05/2020מיסוי נדל"ן

עו"ד דוד ברג

9

 03/06/2020דירה מקבלן /קרקעות בתוך תוכנית

רחלי הרפז

10

נושא לימוד

10/06/2020

* דילוגים:

סיפורו של יזם

פסח
חול המועד
יום העצמאות

מרצה

עו"ד מתן מוסרי

00/03/0000
72/03/0000
02/03/0000
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סמסטר קיץ  – 0202קורס ערב
כתובת :רמת אפעל ,רח' היסמין 7
קורס ערב :ימי ד' בין השעות 70:00-07:00
מס'

תאריך

נושא לימוד

מרצה

1

17/06/2020

מבוא לנדל"ן

שי צפדיה

2

24/06/2020

תכנון ובנייה

שי צפדיה

3

01/07/2020

משפטי :אופציה ,מכר ,הסכמי שיתוף ,חוזה רכישת דירה

עו"ד מתן מוסרי

4

08/07/2020

התחדשות עירונית

רחלי הרפז

5

15/07/2020

מימון נדל"ן

חדווה עדני

6

22/07/2020

שמאות ,דוחות אפס וכלי עבודה

שי צפדיה

7

05/08/2020

יזמות והשבחת נדל"ן ,ניתוח מכרזים ,בניית תוכנית עסקית
ואיתור עסקאות

שי צפדיה

8

12/08/2020

מיסוי נדל"ן

עו"ד דוד ברג

9

19/08/2020

דירה מקבלן /קרקעות בתוך תוכנית

רחלי הרפז

10

26/08/2020

סיפורו של יזם

עו"ד מתן מוסרי
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סמסטר קיץ  – 0202קורס בוקר
כתובת :רמת אפעל ,רח' היסמין 7
קורס ערב :ימי ו' בין השעות 02:00-70:00
מס'

תאריך

1

 01/05/2020מבוא לנדל"ן

שי צפדיה

2

 08/05/2020תכנון ובנייה

שי צפדיה

3

 15/05/2020משפטי :אופציה ,מכר ,הסכמי שיתוף ,חוזה רכישת דירה

עו"ד מתן מוסרי

4

 22/05/2020התחדשות עירונית

רחלי הרפז

5

 05/06/2020מימון נדל"ן

חדווה עדני

6

 12/06/2020שמאות ,דוחות אפס וכלי עבודה

שי צפדיה

7

 19/06/2020יזמות והשבחת נדל"ן ,ניתוח מכרזים ,בניית תוכנית עסקית
ואיתור עסקאות

שי צפדיה

8

 26/06/2020מיסוי נדל"ן

עו"ד דוד ברג

9

 03/07/2020דירה מקבלן /קרקעות בתוך תוכנית

רחלי הרפז

10

נושא לימוד

10/07/2020

* דילוגים:

סיפורו של יזם

מרצה

עו"ד מתן מוסרי

חג שבועות 02/02/0000

לתשומת ליבכם:


המרכז להשכלה פיננסית שומר לעצמו את הזכות לשנות את תוכנית הלימודים ע"פ שיקול דעתו המקצועי



עשויים להתקיים שינויים בלו"ז במהלך הקורס .יש לעקוב אחרי הודעות בנושא

אנו מאחלים לכם קורס מהנה ומוצלח!
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