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לכל אחד יש חלום
להגיע להישגים משמעותיים, לחיות ללא גבולות, 

לפתח חיים עצמאיים ומתגמלים.  
עם המוטו הזה אנחנו פועלים כבר למעלה מ-18 שנה, 

כמכללה המובילה והוותיקה ביותר בשוק ההון, 
נדל״ן, ייעוץ משכנתאות, יזמות ושמאות מקרקעין. 
סך הכל, כך התחלנו אנחנו. מאותו מקום בדיוק. 

רועי ראובן ויניב ארביב, 
מייסדים ומנהלים מכללת פסגות. 

כדי להוביל עסק להצלחה, נדרשות ליזם יכולות מקצועיות כגון עשיית מחקר שוק, קבלת החלטות, שיווק,  
תכנון, מכירות, פרסום, מימון ועוד. הקורס נועד ללמד אותך לאתר הזדמנויות עסקיות רבות פוטנציאל,  

להקים עסק ולנהל עסק מצליח, לקבל החלטות נכונות ולהימנע מטעויות. 
הלימודים הפרקטיים יעניקו לך יתרון משמעותי על מתחרים ויכולות מעשיות לגדול, לשגשג ולפרוץ קדימה. 

אודות הקורס 

מטרת הקורס 

הבנה כיצד להקים עסק מ-א‘  
ועד הצלחה. 

השמת דגש על עבודות מעשית, 
הכנת תוכנית עסקית וניהול תהליכים. 

קבלת שיטת עבודה ברורה עם 
צעדים מובנים משלבי התכנון 
ועד לשיווק ומכירות. 

יצירת קרקע רחבה וכלים מעשיים  
להתנהלות בעולם העסקי והתנהלות  

אסטרטגית מתוך ידע. 



הקורס מורכב מ-10 מפגשים שבועיים בני 3 שעות כל אחד 30 שעות סה"כ. 

מבנה הקורס 
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* תיאור תכני הקורס עלול להשתנות.  
המכללה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התכנים בכל עת ולפי שיקול דעתה. 

** מלוא הזכויות במידע ו/או בנתונים המצויים כאן שייכים למכללת פסגות.  
המכללה אינה בעלת רישיון מכוח חוק הייעוץ, ואינה עוסקת במתן שירותי ייעוץ השקעות 
כהגדרתם בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות,  
תשנ"ה- 1995, למעט עיסוקים הפטורים מרישיון בהתאם לקבוע בחוק הייעוץ הנ"ל. 

התכנים המועברים בקורס עלולים לכלול נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר. התכנים המועברים בקורס עלולים לכלול נתונים כלליים כגון אירועים בשוק ההון שקרו בעבר. 
אין באמור משום ייעוץ, שידול לפעילות השקעה, מסחר, 

ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של תלמיד מסוים. 
אין באמור משום מצג ו/או הבטחה ו/או התחייבות ו/או הצעה מחייבת מצד המכללה. ט.ל.ח.  

כל הזכויות שמורות למכללת פסגות 2022. 
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לחלום. 
ללמוד. 
להצליח. 

עקבו אחרינו בפלטפורמות השונות: 

סניף ראשי: רח׳ המדע 8, פארק המדע, רחובות 
סניף רמת גן | סניף כפר סבא | סניף ירושלים | סניף באר שבע | סניף חיפה 

מכללת פסגות מכללת פסגות


