עו"ד שרון הר-זהב:
עו"ד הר-זהב הנה מומחית לדיניי תיווך ולהסכמי זכיינות  .לעו"ד הר-זהב
וותק של שנים רבות וידע מעמיק בנושאי דיני התיווך במקרקעין ,הלכות,
תקדימים ,חוקים ופסיקה ,טקטיקות מו"מ במכירת נכסים ,בדיקות
מקדמיות לפני רכישת דירה ,חוזים דיני הגנת הצרכן ,עריכת הסכמי
זכיינות ,ליווי של זכיינים וסוכנים ,הקמת משרדי תיווך ועוד .מזה כ10
שנים משמשת עו"ד הר-זהב כיועצת המשפטית של רשת "אל-הנכס"
וכמנהלת של המרכז להכשרה מקצועית "אל-הנכס".
במסגרת המרכז מעבירה שרון הן קורס ה' -הכנה לבחינות הרישוי
לתיווך במקרקעין' והן מגוון השתלמויות וסמינרים מהתחום ,תחת
הנושא" -נדל"ן ולעניין!".

צבי בזק  -רו"חMBA ,
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 בתחומי
כספים ,השקעות ,תקציב ומשאבי אנוש.
בעל קשרים נרחבים מאד עם גופי השקעה ומימון ויזמים רבים בתחומי
נדל"ן ,אנרגיה ,תעשייה והייטק.
כותב מחקרים ואנליזות וניתוחים מעמיקים על חברות בעיקר בורסאיות התחומי הנדל"ן וההייטק .ניסיון
רב בניית תקציבים והגדרת יעדים ,תמחור ,בדיקת נאותות והערכת שווי ,הנחייה ובקרת הנה"ח ,חשבות
השכר והרכש.

רפי יהלומי -כלכלן
יועץ פיננסי עם התמחות בתכנון ויעוץ משכנתאות ודיור ,בכלכלת
המשפחה ,ניהול תקציב משפחתי.,
ליווי ויעוץ פרטני .הרצאות וסדנאות בתחום מימון ,השקעות בנדל"ן ניהול
כלכלת המשפחה.
מעל  30שנה של ניסיון ניהולי בתחום השיווק ,המימון והפיננסים.
מומחה במתן שירותי ייעוץ וליווי במגוון סוגיות כלכליות ,ייעוץ פיננסי ובניית
תכניות מימון והשקעות בנדל"ן .ליווי קבוע לבדיקת התנהלות תיק
ה משכנתאות והשבחתו  .ליווי משקיעים מול גורמי שיווק נדל"ן בארץ ובחו"ל
 ,בדיקת כדאיות ההשקעה  ,מהימנות היזם /משווק ,ליווי הלקוח בכל שלבי
הרכישה וסגירת העסקה...

דני דניאל ,מנטור נדל"ן
בעל ידע וניסיון של מעל  15שנה בתפקידי מפתח בחברות נדל"ן מובילות
בארץ ובחו"ל .כיהן כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי בחברת הנדל"ן הציבורית
"קבוצת חנן מור" ,בקרן פועלים נדל"ן ובחברת מבני גזית .יועץ בכיר
ומרצה במכללות ,בסדנאות מקצועיות לאנשי מכירות ונדל"ן ולקהל הרחב.
יזם ומנחה את תוכניות הטלוויזיה המשודרת בערוץ " 10המדריך לקניית
דירה" ו”המדריך לבניה ירוקה"

גילי קרנות-עזריה
ניסיון רב בליווי מאות של רוכשים ברכישת נדל"ן להשקעה ,כולל ליווי
בחששות ,בהתרתם ,בבחינת המימון ,הריאליות של העסקה וכיו"ב',
וליוותה מאות משקיעים לנכס המניב שלהם .בעלת ניסיון של מעל 15
שנים בתחום הנדל"ן ,כולל ניהול נדל"ן מניב ,ועורכת דין החל משנת
 .2009בעלת תואר  LL.Bבמשפטים ותואר  B.Aבמנהל עסקים ושיווק
מהמרכז הבינתחומי בהרצליה ,חברה בוועדת קנין ומקרקעין של לשכת
עורכי הדין ודירקטורית בחברה הכלכלית לפיתוח קרית אונו.
מלבד ליווי להשקעות ,לגילי קרנות-עזריה משרד עו"ד העוסק בתחום
המקרקעין ומיסוי מקרקעין ,הסכמים וירושות ובעל מומחיות בתחומים אלו
– הכל תוך הכרת הזירה המסחרית ודגש עליה  -הבנת השוק בו אנו
מצויים בכל רגע נתון – והתאמת העולם המשפטי לעולם המסחרי וצרכיו.

שרון סידל אדריכל
אדריכל סידל שרון מגיע לאחר שנים רבות בתחומי התכנון והבניה וביצוע
פרויקטים מגוונים מעולמות הבניה הרוויה ,פרויקט התחדשות עירונית
ומגדלי מגורים.
בתפקידיו השונים שימש בין היתר כמהנדס ראשי בחברת נדלן ,מנהל
פרויקטים בחברת אשדר  ,מפקח ומנהל תכנון בחברת ניהול הפרויקטים
א.אפשטיין והכל תוך כדי התמחות בפרויקטים סבוכים תכנונית וביצועית.
במהלך עבודתו פיתח סידל מתודולוגיות ניהול ,בקרה ופיקוח מתקדמות
אשר שוכללו לכדי אומנות והוטמעו בחברת אבן ראשה.
שרון הינו אדריכל רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים של משרד
הכלכלה והתעשייה ובעל תארים ראשון ושני באדריכלות.

