קורס "מומחה רישוי עסקים"
תאריך פתיחת הקורס
08/11/2017
לימודי תעודה משותפים
לאוניברסיטת אריאל בשומרון
וחברת שלהבת מערכות מידע

תעודות והסמכות
לבוגרי הקורס אשר סיימו בהצלחה את הלימודים תוענק תעודת
גמר קורס.
(הליך הבקשה להכרה לגמול השתלמות ואישורי כשירות בעיצומו)
משך הקורס
 400שעות לימוד אקדמאיות 50 ,מפגשים של יום מלא.
מתכונת הקורס
מפגש של יום בשבוע ,ימי ד' בין השעות .08:30-16:30
נושאי הלימוד
* בעלי תפקידים עיקריים
* חקיקה
* תהליך קבלת רישיון
* סוגי רישיונות והיתרים
* דרישות נגישות
* עזרת מומחים
* תהליכי אכיפה
* תנאים נדרשים של נותני שירות
* תכנון עסקים
* פסיקות בתחום
* טיפול בהליך רישוי עסקים ועוד
מקום הלימוד
ראשון לציון  -מכללת אברוצקי  /כפר מכביה
מחיר הקורס כולל חומר לימוד חדשני ועדכני.

מבוא
נושא רישוי עסקים במדינה לוקה בחוסרים רבים ,הן בהיבט התפעולי
והן במחסור במומחים המלווים תהליכי רישוי אלה .חוסרים אלו
גורמים בין היתר להפעלת וניהול עסק ללא רישיון בהיקפים של
 40 %–30 %מסך העסקים בארץ (המדובר בסדר גודל של למעלה
מ 90,000-עסקים לפי פרסומים אחרונים בנושא).
מטרות הקורס
• קידום נושאי רישוי עסקים במדינה
• הכשרת בעלי מקצוע כמומחים בתחום רישוי עסקים ,המובילים
תהליכי אינטגרציה בין המבקש ,נותן השרות והרשויות.
• מתן פתרונות מקצועיים מול רשויות החוק לצורך קבלת הרישוי
• זירוז תהליכי רישוי העסקים והקטנת נפח השוק הפועל ללא
רישיון
אוכלוסיית יעד
מנהלי רישוי עסקים ברשויות רישוי ,מפקחי שטח ,קציני בטיחות
בתעבורה ,נציגי ממשלה העוסקים בתחום רישוי ,ממונים ויועצי
בטיחות
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* פתיחת הקורס מותנת במינימום  15משתתפים
להבהרות ופרטים נוספים נא לפנות ל:
מיטל /סיגל 03 - 9667172
פקס03 - 9667149 :
E-mail:shalhevet@shalhevet.co.il
כתובתנו באינטרנטWWW.SHALHEVET.CO.IL :


לכבוד

שלהבת מערכות מידע בע"מ
רח' יעקב פריימן  ,20בניין "הדרייב-אין" ,א.ת.ישן ,ראשל"צ
נא לרשום את המועמד/ת שלהלן לקורס בנושא:

קורס "מומחה רישוי עסקים"

אנו הח"מ מתחייבים בזה התחייבות בלתי חוזרת ,לשלם את דמי
ההשתתפות לקורס הנ"ל ,בכפוף לתנאים ולהנחיות שבתשקיף
זה ,ואנו מתחייבים לשלם עבור כל משתתף/ת עד שבועיים לפני
פתיחת ההשתלמות בפועל .ידוע לנו כי אם לא נעמוד בתנאי
התשלום נחויב בריבית ובהפרשי הצמדה מלאים.

משפחה ושם:
מס' תעודת זהות:
כתובת פרטית
טלפון:
שם המפעל  /המוסד:
כתובת המוסד:
טלפון:
חתימת המועמד/ת:
חתימה וחותמת המפעל:
שם החותם/ת ותפקידו

נייד:

מצ"ב המחאה מס'...................לפקודת:
שלהבת מערכות מידע בע"מ
מחיר הקורס 15,000 :ש"ח ,לא כולל מע"מ.
(חשבונית/קבלה תצא עם קבלת התשלום).
* ניתן לשלם בכרטיס אשראי בחלוקה לתשלומים.
ניתן לחלק עד  9תשלומים.
* נרשמים אשר לא ביטלו את השתתפותם עד
שבועיים מפתיחת הקורס ,יחויבו במלוא
סכום ההשתתפות.
* צלם והעבר לחבר!!!

