
חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום 
חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 

השתלמות לימודי תעודה בנושא:

ן ושיקום כלכלי חדלות פירעו
נוס נכסים, פירוק ופשיטות רגל הקפאה, כי

מועד ההשתלמות: 18.12.18 - 9.10.18
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איריס שטרק, רו"ח
נשיאת הלשכה

יזהר קנה, רו"ח
נשיא שקדם

מ"מ יו"ר המכון להשתלמויות
ולימודי תעודה

חברות וחברים יקרים,

במסגרת תכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה 
העיסוק של  את תחומי  להרחיב  במטרה  הלשכה,  נוסף של  כמהלך  כלכלי",  ושיקום  פירעון  "חדלות  בנושא 

החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.
במסגרת הקורס ילמדו נושאים מרכזיים בתחומי סביבת חדלות הפירעון בתקופת הדמדומים ולאחריה, יילמדו 

סוגיות מרכזיות בחוק חדלות הפירעון החדש לרבות ידונו סוגיות עתידיות לצד הפרקטיקה הקיימת.

הקורס יפתח ביום ג', 9.10.18, ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' 
מונטפיורי 1 תל-אביב )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב-8 מפגשים לפחות מתוך 10 מפגשים.

הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.
מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה טלפונית(.

מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

ברצוני להודות למרכזים האקדמים של הקורס, גב' עליזה שרון, רו"ח ומר מנחם רהב, רו"ח, סגן נשיא ומזכיר 
כבוד, על הריכוז האקדמי ותרומתם הרבה לקורס.ולג

בכבוד רב,
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השתלמות לימודי תעודה בנושא: "חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

ריכוז אקדמי: גב' עליזה שרון, רו"ח
מר מנחם רהב, רו"ח - סגן נשיא ומזכיר כבוד  

מטרת הקורס: 
לקבל כלים תאורטיים ומעשיים בתחום

מתכונת הקורס:   
10 מפגשים שבועיים x 2 י"ס כ"א ובסה"כ 40 שעות אקדמאיות.

המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, ת"א
)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

תעודה:   
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל. 

הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס. 

  על המשתתף בקורס להקפיד להירשם בדוח הנוכחות שבעמדת נציג הלשכה.
  אי רישום הנוכחות ייחשב להיעדרות.

הרשמה:
המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים למלא את טופס ההרשמה שנמצא בסוף החוברת ולשלחו בהקדם בצרוף 

המחאות, באמצעות הדואר למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב, 6525201. ניתן לשלם גם 
matana@icpas.org.il באמצעות כרטיס אשראי במשלוח הטופס לפקס מס' 03-5116695 או למייל

)לא תתאפשר הרשמה טלפונית(.

מועד פתיחת הקורס:  
יום ג', 9.10.18 בשעה 17:00, התכנסות ורישום משעה 16:30. 

דמי השתתפות:
חבר לשכה - 1260 ש"ח, לא חבר לשכה - 2520 ש"ח.

מחיר לעו"ד - 1260 ש"ח
ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים ל-5 בכל חודש החל מחודש אוקטובר 2018.

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך  

החל מתאריך 8.10.18 ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד.

חניה בתעריף מוזל: תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק )pink park( ב-15 ש"ח לכל הערב 
מהשעה 16:00. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם 14 

תל אביב. רק החל מהשעה 16:00 החניה תעלה 15 שקלים.



תכנית הקורס: "חדלות פירעון ושיקום כלכלי"

גב' עליזה שרון, רו"ח, מר מנחם רהב, רו"ח ריכוז אקדמי: 
המועדהנושאשם המרצה*

1

גב' איריס שטרק, רו"ח
- נשיאת הלשכה

כב' השופט איתן אורנשטיין - 
נשיא ביהמ"ש המחוזי בת"א-יפו 
גב' סיגל יעקובי, עו"ד - הכונסת 
הרישמית והאפוטרופסה הכללית

מר מנחם רהב, רו"ח - סגן נשיא 
ומזכיר כבוד

גב' עליזה שרון, רו"ח

דברי פתיחה וברכות
9.10.18 - יום ג'

17:00-18:00

18:15-19:00הצגת מכלול החקיקה מר עמית פינס, עו"ד 

חדלות פירעון - מבוא - רקעמר אריאל בנימין, רו"ח
חדלות פירעון וסביבת חדלות פירעון

- המבחנים השונים
סוגי ההליכים )חברות, יחידים(

סוגי הנושים והקשר לסוג ההליך 
ואופיו, סדרי נשיה

19:00-19:45

2

גב' עליזה שרון, רו"ח

מר מנחם רהב, רו"ח - סגן נשיא 
ומזכיר כבוד

גב' עליזה שרון, רו"ח

תפקידי רואי החשבון בהליכים 
ולפניהם

הליכי הבראה - עובר למועד חדלות 
פירעון - תקופת דמדומים, אבחון 

ופעולות נדרשות

אחריות רואה החשבון -דוחות 
כספיים, היבטי חשבונאות וביקורת - 

עובר למועד חדלות פירעון

ניהול והפעלה - כבעלי תפקיד
סוגיות מיוחדות - נכסים מכבידים וכו'

ניהול כספי כבעלי תפקיד
דוחות כספיים בתקופת ההליך, בתום ההליך.

16.10.18 - יום ג'
17:00-18:15

מנחה: מר מנחם רהב, רו"ח - 
סגן נשיא ומזכיר כבוד

משתתפים: גב' מזי רנצלר, עו"ד  
- מנהלת יחידת הפירוקים במ"ה

מר ג'ק בלנגה, רו"ח, עו"ד - סגן נשיא
גב' אורית רם, עו"ד - מנהלת 

יחידת הפירוקים במע"מ
מר רמי יולוס, עו"ד, חשבונאי

פאנל מיסוי בחדלות פירעון - אירועים 
מיוחדים

18:30-20:00

* יתכנו שינויים בנושאים ובשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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המועדהנושא  שם המרצה*

3

מר אורי ולרשטיין, עו"ד
- המשנה לכונסת הרשמית

מר ספי זינגר, עו"ד 

החוק החדש אל מול הדין הקיים
חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, 

התשע"ח - 2018

23.10.18 - יום ג'
17:00-18:15

מנחה: גב' איריס שטרק, רו"ח
- נשיאת הלשכה 

משתתפים: גב' סיגל יעקובי, 
עו"ד - הכונסת הרישמית 

והאפוטרופסה הכללית
גב' עליזה שרון, רו"ח
מר יעקב זיצר, רו"ח

מר שלמה נס, רו"ח, עו"ד
מר אמיר ברטוב, עו"ד

מר חגי אולמן, עו"ד
מר מנחם רהב, רו"ח - סגן נשיא 

ומזכיר כבוד

פאנל מגמות עתידיות בתחום חדלות 
פירעון

18:30-20:00

4

דוגמאות מן הפרקטיקהמר רון חכים, עו"ד
פעולות לתפיסת החברה, עם קבלת הצו

1.11.18 - יום ה'
17:00-18:00

מנחה: מר יובל קדרון, רו"ח
משתתפים: מר אלי שפלר, רו"ח

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא שקדם 
ומ"מ יו"ר המכון להשתלמויות

ולימודי תעודה
מר עמית לדרמן, עו"ד

מר אמיר דולב, עו"ד
מר בועז גזית, רו"ח

18:15-20:00פאנל - דוגמאות מפרקטיקה

5

גב' ליזה חדש, עו"ד
שרית דמרי דבוש, עו"ד 

נציגת המוסד לביטוח לאומי

עובדים ובעלי שליטה
זכויות עובדים וסוגיות נבחרות

6.11.18 - יום ג'
17:00-17:45

18:00-18:45זכויות עובדים וסוגיות נבחרות

מנחה: מר אשי אנגלמן, רו"ח 
משתתפים: מר שאול קוטלר, עו"ד

מר רוני הירשנזון, עו"ד - מנהל 
מחלקת תאגידים בכונס הרשמי

גב' עליזה שרון, רו"ח
מר אודי גינדס, עו"ד

פאנל בעלים של חברות
הסדרים, והיבטים שונים בייצוג

18:45-20:00

* יתכנו שינויים בנושאים ובשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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המועדהנושא  שם המרצה*

6

מר אריאל אלפסי, רו"ח
מר איתן עבדו, רו"ח, עו"ד

אסיפות נושים, הסדרים, סוגיות 
בבדיקת תביעות חוב וחלוקת דיבידנד

13.11.18 - יום ג'
17:00-17:45

17:45-18:30בדיקת תביעות חוב

18:45-20:00הסדרים וסוגיות בחלוקת דיבידנדמר שאול ברגרזון, עו"ד

7

אג"ח מר יוסי רזניק, רו"ח
מאחורי הקלעים של הסדרי חוב 

20.11.18 - יום ג'
17:00-18:15

מנחה: מר יוסי רזניק, רו"ח
משתתפים: מר אלון בנימיני, עו"ד

מר גיא גיסין, עו"ד
מר איציק עידן, רו"ח

פאנל - אינטרסים שונים של בעלי 
אג"ח הנושים ומעמדם, מול נושים 

אחרים

18:30-20:00

8

פשיטות רגל של יחידיםמר נדב לב, עו"ד
מהו הליך פשט"ר של יחיד

27.11.18 - יום ג'
17:00-17:30

מר בנצי פיגלסון, עו"ד
- סגן האפוטרופסה הכללית 

והכונסת הרשמית

17:30-18:15הליך פשט"ר לפי החוק החדש

מר רונן אולצ'יק, עו"ד - מנהל 
מחלקת חקירות, הכונס הרשמי

18:30-19:15הברחות וחקירות

19:15-20:00העדפות מרמה וביטולי הענקותמר ליאור מזור, עו"ד

9

יפורסם בהמשך
דר' איתי הס, עו"ד

חקירות, סמכויות חקירה
תביעות נושאי משרה

11.12.18 - יום ג'
17:00-17:45
17:45-18:30

מר רענן קליר, עו"ד
מר רנן גרשט, עו"ד

18:45-20:00תביעת נושאי משרה

10

נציגת בל"ל - גב' ענת קרטנשטיין
מר רונן מטרי, עו"ד

התמחרות וסוגיות בהליכי מכירת 
החברות

18.12.18 - יום ג'
17:00-18:15

יפורסם בהמשך
גב' רותי מזרחי, עו"ד - מנהלת 

מחוז ת"א, הכונס הרשמי

שכר טרחה בעלי תפקיד
שיטות, תקדימים, היבטים מיוחדים

18:30-19:30

מר מנחם רהב, רו"ח - סגן נשיא 
ומזכיר כבוד

גב' עליזה שרון, רו"ח

מ - 20:00דברי סיכום

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:
"חדלות פירעון ושיקום כלכלי" - 18.12.18 - 9.10.18, בבית הלשכה

נהלי הרשמה מסודרים, ניתן למצוא
www.icpas.org.il :באתר הלשכה

יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

לתשומת ליבך: הפרטים האישיים שלהלן )שם משפחה, שם פרטי ותואר( ירשמו בתעודת 
הסיום של הקורס בדיוק כפי שצויינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל

עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201

טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695
MATANA@ICPAS.ORG.IL :או למתנה במייל

פרטים אישיים

מין ז/נ שם פרטי   שם משפחה   

תואר                            תעודת זהות   מס' חבר  

תפקיד:      מקום עבודה:                                                      

מס':   ת.ד.                   עיר:      מיקוד:                                              כתובת, רח':  

טל' )נייד(:                                              טל' )ע(:           טל' )ב(:  

דוא"ל:                                                                                          פקס':  

באמצעות המחאה )ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים - כמפורט בעמ' 4( 		3
המחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם באמצעות הדואר      

למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 65252, לידי מח' השתלמויות.  
מצ"ב המחאות כדלקמן:  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   1. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   2. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   3. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   4. המחאה ע"ס  

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס' 03-5116695( 		3
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים כמפורט בעמ' 4.  

מספר תשלומים                        )עד 4 תשלומים(  

שם בעל/ת הכרטיס                                                               סוג הכרטיס  

מס' ת"ז:         מס' הכרטיס    

)3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(  סה"כ לחיוב                                                                                 CVV       תוקף הכרטיס

חתימה                                          

את הקבלה יש להוציא על שם   ולשלוח לכתובת                                

טופס הרשמה

כ

דמי ההשתתפות:
1260 ₪ למשתתף חבר לשכה,

2520 ₪ למשתתף לא חבר לשכה



חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום 
חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום 

חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדלות פירעון ושיקום כלכלי 


