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בסדנא חד יומית מזורזת בוא ולמד יש לך חדר פנוי בבית או דירה להשכרה? 

 AIRBNBכיצד להפוך נכס זה להכנסה מפעילות תיירותית באמצעות אתר 

  קודם אין בניסיון צורךאין 

 מזערית הונית ההשקע דורש מהיר התהליך 

 יחסית פשוט המיזם תפעול 

באמצעות יזמות קטנה  ללמד יזמים כיצד ניתן להפוך חדר פנוי להכנסה כספית  מטרת הסדנא:

  . AIRBNBמהבית תוך ניצול פלטפורמות אינטרנט 

מעוניינים להפעיל עיסוק ו לאנשים שהם בעלי נכסים או חדרים פנויים להשכרהלמי מיועדת הסדנא: 

 זה לצורך יצירת הכנסה נוספת )אקטיבית( י בית

 שעות אקדמיות 8היקף של ב פגש חד יומימ הסדנא: היקף

 MatiCoursim@startup.org.ilדוא"ל או  2שלוחה  09-7602716טלפון  לפרטים נוספים ורישום:

 

 סילבוס הסדנא:

 תוכן  נושא  
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להפוך חדר פנוי לנכס 

 מניב

 גישה עסקית וכלכלית 

 פלטפורמת הכרת AIRBNB  

 וחובות דרישות, הרישום תהליך  
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  לנכס ובידול יחוד כיצד לבנות  נכס/חדרהכנת 

 כללים – הנכס של תמונות צילום  

  ציוד ,ריהוט, רכש נכון וטיפים -ארגון הנכס 

 היבטים משפטיים + ביטוחים  היבטים משפטיים  3

 הפסקת צהריים

 הכרת דרישות המס ורגולציה  היבטי מיסוי 4

 התארגנות ולוגיסטיקה  5

 

 

  הנכוןכיצד להחליט על המחיר 

 להימנע מעלויות נסתרות 

 הקטנת פחת ובלאי 

 קידום ברשתות חברתיות  שיווק וקידום  6

 שאלות ותשובות 7

 

אין בביצוע הסדנא משום פרסום או המלצה לביצוע פעילות עם האתר  או במתן היתר חוקי  הערה:

מול אותם היא באחריות המשתמש בלבד ובהתקשרות שלו משפטי לפעילות. הפעילות מול אתר ו

 אתרים על פי נהלי האתר בלבד.
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 תקנון רישום והשתתפות בקורסי יזמות

 רישום והסדרת תשלום לסדנא/קורס מהווה האישור והסכמה על האמור בתקנון

 :נהלי הרשמה וביטול השתתפות .1

 ההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה. .א

טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי ימים  7תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד  .ב

 מלא ללא דמי ביטול.

 יום ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7 -מ החל לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ג

 דמי רישום. ₪  300זכאי להחזר כספי בניכוי  הקורס תחילת

הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות  תחילת ביום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ד

 עקב שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י( לא יהיה זכאי להחזר כספי. 

כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על  .ה

 ידי המ.ט.י.

 לא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס. .ו

שהתלמיד מסר למ.ט.י כל החזר כספי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך  .ז

 את הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.

 למ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר לתלמיד לעבוד מקורס אחד לאחר. .ח

מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום  .ט

שתתף בכל לקורס, וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא ה

 השיעורים, מכל סיבה שהיא.

המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י תהיה  .י

לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי  חודשים ממועד חתימת התלמיד על תקנון זה. 6

 לתלמיד, מכל סיבה.

 התלמיד לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. .יא

 

 תכני הקורס: .2

 המ.ט.י מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים.  .א

במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה  .ב

 שהיא מבלי להודיע על כך לתלמידים. 

צה, יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מר .ג

או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט.י  רישום חסר, תקלה טכנית בכיתת הלימודים

 ידאג להשלמת המפגש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.

המ.ט.י. יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם  .ד

 לשיקול דעתו.

 

 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן תלמיד  .א

שפוז עט מסיבות של שירות מילואים או אלהשלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למ

 מפגשים.  3-בבי"ח, בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ

בפיצויים בגין נזקים המט.י. אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או  .ב

 רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת חולים ולכיסוי רפואי.

 המ.ט.י אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. .ג

 כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים. .ד

 
 

 


