
 

 

בבית הספר לנדל"ן                              פרקטיקוםתוכנית 
  ראשון במנהל עסקיםבתואר ה  בנדל"ןההתמחות מסגרת ב

 
 

 רקע

הקימה הקריה האקדמית אונו את בית הספר לנדל"ן, הפועל במספר תוכניות אקדמיות    2018בשנת  

הינו כי תחום עסקי הנדל"ן דורש מיומנות  וחוץ אקדמיות. הרעיון המרכזי העומד בבסיס בית הספר  

 דיספלינרית אותה ניתן להנחיל במתודה מסודרת ומוכתבת. -מולטי 

 

ההיבטים   כל  את  גם  עסקים,  במנהל  להכשרה  הנדרש  הבסיס  מלבד  כוללת,  הלימודים  תוכנית 

משפטי   תכנוני,  פיננסי,  מישורים:  בכמה  הנדל"ן  תחום  של  מעמיקה  להבנה  הנדרשים  הרלוונטיים 

את  השאר(  )בין  הסטודנטים  לומדים  השמאות  לימודי  לצורך  הנדרשים  הקורסים  מלבד  וניהולי. 

 הקורסים הבאים, שאינם נלמדים בכל מוסד אחר בהיקף דומה:  

 

 תמחיר ודוח אפס   •

 יעוץ משכנתאות   •

 רישוי בניה והיטלי השבחה   •

 מבוא לניהול פרויקטים ותשתיות   •

   בטיחות ונגישות  •

 כינוס נכסים   •

 התחדשות עירונית   •

 יזמות נדל"ן   •

 ניהול סיכונים בשוק הנדל"ן  •

 

וכך אף קורסים רבים נוספים הנפרסים לאורך כל תקופת הלימודים. אנו מעריכים כי בוגרי מסלול זה  

יהיו מצוינים בתחומם, ובעלי ידע רחב ומקיף. מרצי התוכנית הינם הטובים בתחומם, ורבים מהם בעלי  

 תפקידים בכירים בתחומים השונים.  

 

מ משרדי  עם  פעולה  בשיתוף  פועל  לנדל"ן  הספר  משרד  בית  התכנון,  )מנהל  מובילים  משלה 

 המשפטים, משרד הבינוי והשיכון( וכן עם גורמים עסקיים מובילים בשוק הנדל"ן הישראלי.  

 

 תוכנית הפרקטיקום

הזדמנות   לסטודנטים  מציעים  אנו  הראשון,  בתואר  לימודיהם  סיום  מעשיתלבצע  לקראת    עבודה 

זו הסטודנטים  או בעלי מקצוע אחרים בתחום הנדל"ן  אצל שמאים מנוסים)פרקטיקום(   . במסגרת 

מוגבלתמצטרפים   לתקופה  המעסיקים  למשרדים  מצד  תשלום  במשימות  ללא  שם  ומשתלבים   ,

הארגון. מטרת הפרקטיקום היא להקנות לסטודנטים ניסיון מעשי בתחומים שונים    ע"יהמוקצות להם  

 שקשורים ללימודי ההתמחות. 

 

 על ידי מועצת שמאי המקרקעין במשרד המשפטים, נקבע כי:   2021ודש מרץ בדוח שפורסם בח

 



לשלב לימודים  ש  בכל חלופה של לימודים באקדמיה, אנו מדגישים שי

לעבודה ...  מעשיים המועמדים  את  יותר  טוב  יכינו  מעשיים  לימודים 

הלימודים   כשמאי בין  שהתגלה  הפער  בעיית  את  ויפתרו  מקרקעין, 

לבין   כך    העבודה התיאורטיים   בין   יותר  ברורה  זיקה  שתהיהבפועל 

 .כשמאי מקרקעין המעשית העבודה לבין הלימודים

 

נדגיש כי עבודה מעשית  השנה הנוכחית.  אנו החלטנו להיענות להצעה זו ולהפעיל את התוכנית החל מ

המוסדות   בכלל  ומוסדרת  מקובלת  פרקטיקה  הינה  אקדמיים,  בלימודים  מחובה  האקדמיים  כחלק 

בישראל והמועצה להשכלה גבוהה תומכת בכך, כחלק מחיבור נדרש בין האקדמיה ושוק התעסוקה  

 הישראלי. 

 

תוכניות את  מפעילה  אונו  האקדמית  החל  ת  יובהתמחו  הפרקטיקום  הקריה    ,2012משנת  השונות, 

. מקומות ההתמחות כוללים  המשתתפות  בהצלחה רבה הן מבחינת הסטודנטים והן מבחינת החברות

  , , חממות ואקסלרטוריםואנליזה  עסקי ופיננסי, חברות מחקרי שוק  אסטרטגי,  בין השאר חברות ייעוץ

 וחברות עסקיות שונות.  

 

 הפרקטיקום משך 

ה   150כולל    הפרקטיקום פני  ות  נפרששעות עבודה,  ימי    שעות חודשיות.  30  - , קרי כחודשים  5-כעל 

 ושעות הפרקטיקום נקבעים בין המשרד והסטודנטים, בהתאם לנוחות הצדדים. 

 

 כפי שיפורט להלן, בין הסטודנט ומקום העבודה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בתקופה זו.  

 

 תהליך הקבלה 

המקובל   הסינון  את  לדמות  אמור  להתמחות  הקבלה  קצרה  תהליך  בצורה  אולם  העבודה  בעולם 

 את השלבים הבאים:  תהליך זה כולל   מהותית.

מסלול .1 הסטודנטים  הצגת  כל  בפני  לפרקטיקום  והאפשרויות  המתמחים    הפרקטיקום 

 בשמאות.  

 לסטודנטים.   השונות העברת חומרי הסבר מורחבים על החברות .2

  .לרכז הפרקטיקום וגיליונות ציוניםקורות חיים , מועמדותשולח מעוניין   ית/כל סטודנט .3

והתייעצות    יםמהמועמד   תהכולל התרשמות אישירכז הפרקטיקום,  ע"י  מתבצע  סינון ראשוני   .4

 עם חברי סגל נוספים, מעבר על קורות חיים וגיליונות ציונים לבחינת ההתאמה. 

 במקביל, אוסף רכז ההתמחות את פרטי המשרדים השונים המבקשים להשתתף בתוכנית.   .5

 קורות חיים בלבד.  3רכז הפרטיקום מצליב בין החברות והסטודנטים ומעביר לכל חברה  .6

ציונים(  חברה .7 וגיליונות  ותעודות  פרטי קשר, קורות חיים  )כולל    שקיבלה רשימת מועמדים 

 את החלטתה. רכז ולמועמד המבוקש מבצעת תהליך סינון שלה ומודיעה ל

 המלצות ודגשים

ולתאם ציפיותא. מומלץ להסביר   . ההתמחות אמורה להיות כדאית  לסטודנטים את אופי המשרה 

גבוהה ללא תשלום עובדים ברמה  לבצע    וכן  לשני הצדדים: למקום ההתמחות היא מאפשרת לקבל 

מעמיק   סינון  לתהליך  עלות  לומדים   .פוטנציאליים  מתמחיםללא  תחום  במתנסים  ו   הסטודנטים 



פועל בו  ציפיות בשלב  מומלץ לבצע  .  המשרד  העיסוק  על הסברת המטלות   הריאיוןתיאום    ולהקפיד 

 .פרקטיקוםלאורך כל תקופת הלסטודנטים  ומשמעותן

ושיהיה איתם בקשר    ב. מומלץ מאוד שיהיה בחברה מנטור שיהיה האחראי הישיר על המתמחים

 לפחות פעם בשבועיים. קשר זה יכלול הנחייה, פיקוח וליווי. 

השעות    כלהחל מתקופה מרוכזת של  יכול לעשות באינטנסיביות שונה  פרקטיקום  שעות ה  מימוש.  ג

   .חודשים חמישה על פני חודשיותשעות   30ועד   בתקופה קצרה יחסית

  כמות המתמחים למקום לא תעלה על שני מתמחים. ןההתמחות הראשושבמחזור . מומלץ ד

עם זאת,  .  מעביד- יחסי עובד, ולא מתקיימים בין הצדדים  שכר  עלויותב. מקום ההתמחות אינו נושא  ה

לסטודנטים נסיעות  החזר  לשלם  מתבקשים  ההתמחות  מקומות  בלבד(   כל  כן,  )וזאת  כמו  במידה  . 

וכו'(שעות  4מעל    משרדוהסטודנטים נמצאים ב   . , הם יהיו זכאים לתשלום כלכלה )ארוחת צהריים 

יכולים    ,מעביד-יחסי עובד ב   תלותרה נוספת ללא  לתת לסטודנטים תמו  סבורים שיש מקוםמקומות ש

 בסוף התקופה על תרומתם. תשורה  לסטודנטים העניק ל

הסופי של הסטודנטים.ו בציון  יש משקל משמעותי  למקום ההתמחות  הינכם    .  ההתמחות  בסיום 

הסופי  מהציון    75%מהווה    , והוא(קישור)ישלח אליכם באינטרנטי  מתבקשים למלא שאלון ההערכה  

בנוסף לכך מנחה   כמו כן, מנחה הפרקטיקום יפנה אליכם גם טלפונית לשיחת סיכום.  . הסטודנטיםשל  

הציון של    25%הקורס מבקש מכל מתמחה להעביר לו דוח מסכם בתום ההתמחות שיהווה את יתרת  

 הסטודנט.

אונוז האקדמית  לקריה  חשוב  נושא  הינה  הפרקטיקום  איכות  אמיתי    .  ערך  יצירת  לצורך  הן 

והן ככלי ליצירת מוניטין חיובי למוסד בסקטור העסקי. לפיכך, מעבר לסינון שאנו עושים   םדנטילסטו

ציונים    –למועמדים לפני שהם נשלחים לחברות, אנו מגדירים לסטודנטים מצב של צל"ש או טר"ש  

 מהמעסיק יקבלו אצלנו פקטור שלילי.  85  -מתחת ל

אם  מאוד לא רצוי להפסיק פרקטיקום של מועמד באמצע )אלא    ל,. ככל. הפסקת פרקטיקום באמצעח

בעניין   ה מדובר  לא  שהבחירה  חשש  לכם  ויש  במידה  אולם  את  יהכרחי(.  תפסיקו  אנא  טובה  יתה 

 שעות עבודה של הסטודנט.  30הפרקטיקום בחודש הראשון בטווח של עד  

 

 סוגיות משפטיות

 מו יוצר שלוש סוגיות שיש לתת עליהן את הדעת: למרות היותו של הפרקטיקום כלי נפוץ באקדמיה, קיו

בכדי למנוע מצב שבו נוצרים יחסי עובד מעביד בין הסטודנט למקום ההתמחות,    :מעביד-יחסי עובד  א.

  .מעביד עם הסטודנטים המתמחים-המכללה דואגת מטעמה, להנפקת אישור על אי קיום יחסי עובד 

זאת על מסמך המאשר  יחתמו  כי הסטודנטים  מומלץ  לצרף מסמך סטנדרטי  )מטעמם    בנוסף,  נוכל 

 .(לבקשתכם

דואגת    המכללה בכדי לפתור זאת    במסגרת עבודתם.  דנטים צריכים להיות מבטוחיםהסטו  :ב. ביטוח

 . שעות 200של  לביטוח הסטודנטים באמצעות המוסד לביטוח לאומי. זאת עד להיקף 

  הסכםלהחתים את הסטודנטים על  ניתן  נושא זה כפוף לשיקול דעתו של מקום ההתמחות,  :  ג. סודיות

 . די המשרדבדומה למקובל בקרב עוב ,סודיות

 

 להעביר  נדרשותחומרים שחברות שמעוניינות להשתתף בפרקטיקום 

 הפירוט הבא: העבירו לנו בדוא"ל חוזר, את אנא  פרקטיקום זה, במידה והינכם מעוניינים להשתלב ב

 . תיאור מקום ההתמחות + הפניה לאתר אינטרנט )במידה וקיים( + כתובת המשרדים .1



 במידה ויש יותר מאחת( לפי הסדר הבא: תיאור המשרה )או המשרות   .2

נסו לפרט עד כמה שניתן על מנת לתת לסטודנטים מידע מקדים רחב   –תיאור המשרה   .א

 ככל הניתן. 

 מה כולל תהליך המיון )מבחן/ראיון/שניהם(?  .ב

 האם העבודה תתבצע מהמשרדים )כתובת( או מהבית או שילוב של שניהם? .ג

 מוקדם אחר, ציונים.שפה ורמת השפה, ידע   –דרישות קדם  .ד

תוך   הישראלית,  והפרקטיקה  האקדמיה  בין  המחברת  זו,  בתוכנית  להשתתף  אתכם  מזמינים  אנו 

 שבידכם לתרום לדור הבא של אנשי המקצוע לצד תרומה מעשית למשרדכם. 

 

 050-444-2442   , רו"ח אביחי בנעים בטל: לפרטים, תוכלו לפנות לרכז ההתמחות

  cpa.co.il-avihay@boובדוא"ל 

mailto:avihay@bo-cpa.co.il

