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חברות וחברים יקרים,

במסגרת תכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים בצפון קורס לימודי 
תעודה בנושא "גירושין בשיתוף פעולה", כמהלך נוסף של הלשכה, במטרה להרחיב את תחומי העיסוק של 

החברים תוך התמקצעות בנושא ספציפי זה.

לאחרונה חלה מהפיכה בדיני המשפחה בישראל.

התשע"ה  שעה(  )הוראת  משפחה  בסכסוכי  התדיינויות  להסדר  החוק  לתוקפו  נכנס   ,17.7.2016 מיום  החל 
יחלו  כי תחילת הליכים משפטיים בסכסוכי משפחה, בבית המשפט או בבית הדין הרבני,  - 2014, הקובע 

בבקשה ליישוב סכסוך ולא בהגשת תביעות, כפי שהיה עד כה.

יוזמנו בני הזוג לפגישות ביחידת הסיוע,  על פי החוק והתקנות לפיו, לאחר הגשת הבקשה ליישוב סכסוך, 
הפועלות בצד בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים, לצורך היכרות ותיאום )השפה המקצועית 
היתר, את  בין  בפניהם,  ויציגו  הזוג,  בני  יחידת הסיוע עם  עובדי  ישוחחו  "פגישות מהו"ת"(. במפגשים אלו 
או  פעולה  בשיתוף  גירושין  גישור,  ייעוץ,  לרבות  שלום,  ודרכי  בהסכמה  הסכסוך  ליישוב  הקיימות  הדרכים 
ליישוב  משפחתם  את  ההולם  ההסכמי  ההליך  הזוג  לבני  יומלץ  הפגישות  בסיום  זוגי.  או  משפחותי  טיפול 

הסכסוך בדרכי שלום.

כספים  )אנשי  הרלוונטים  המקצוע  אנשי  לומדים  אותו  ייחודי,  הליך  הינו  פעולה,  בשיתוף  הגירושין  הליך 
)בעדיפות ברורה לרו"ח ואקטוארים((, עו"ד אנשי טיפול ואנשי כלכלה בהכשרה מיוחדת, על פי קריטריונים 

IACP - )www.collaborativepractice.com( - של האיגוד הבינלאומי לגירושין בשיתוף פעולה

המאפיין של ההליך הינו עבודת צוות של אנשי המקצוע מהדיסיפלינות השונות בשיתוף פעולה מלא, בגילוי 
ושקיפות מלאה, תוך העלאת הצרכים של הצדדים וניהול מו"מ של צרכים. חשוב לציין כי, עו"ד מתחייבים 

בהסכם בכתב, שלא לייצג את הצדדים זה מול זה בהליכים משפטיים, אם המו"מ ייכשל.

תפקיד איש הכספים המשמש כמומחה כלכלי בתהליך הגירושין בשיתוף פעולה ובעבודת הצוות, הינו חשוב 
ביותר, והוא מהווה גורם מקצועי נייטרלי, אשר מסייע לבני הזוג לאסוף את כלל המידע והנתונים הקשורים 
לרכושם, לסייע בהכנת חלופות לאיזון המשאבים ולהוות כתובת למענה מקצועי כולל בכל הקשור להיבטים 
זכויות  לחלוקת  הקשור  בכל  ולרבות  ביניהם  המשאבים  איזון  לאופן  הזוג,  בני  לזכויות  הנוגעים  כלכליים 

פנסיוניות.

יוכל להשתלב כאיש מקצוע בהליך  רו"ח אשר  יתרון משמעותי למומחה כלכלי שהינו  זאת, קיים  כל  לאור 
מיוחד זה ו/או להציע ללקוחותיו את ההליך. ההכשרה מוסיפה כלי חשוב זה ל"תיבת הכלים" של רו"ח, אשר 

בעקבות ההכשרה יוכל להוות את המומחה הכלכלי בהליך "גירושין בשיתוף פעולה".

בכדי להצטרף כמומחה כלכלי בהליך הגירושין בשיתוף פעולה, יש לעבור הכשרה בהתאם לסטנדרטים אשר 
IACP - נקבעו ע"י הארגון הבינ"ל לגירושין בשיתוף פעולה

מטרת ההכשרה

Collaborative Divorce-קורס להכשרת רואה החשבון כמומחה כלכלי לעבודה על פי מודל ה
)גירושין בשיתוף פעולה(.
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על הקורס:

)גירושין   collaborative divorce ה-  מודל  פי  על  לעבודה  כלכלי,  כמומחה  חשבון  רואה  להכשרת  קורס 
בשיתוף פעולה(. מודל רב תחומי המיישם שיתוף פעולה ביו עו"ד, אנשי טיפול ומומחים כלכליים )רו"ח(, 

העובדים יחדיו כצוות כדי לסייע לבני הזוג להגיע להסכם גירושין.

הקורס יכלול לימוד תיאורטי והקניית כלים ליישום המודל יחד עם תרגול מעשי של עקרונותיו.

ייחודי  בתחום  ולעסוק  להשתלב  יוכל  האמריקאי,   IACP ה-  מוסד  ע"י  שמוכרת  זו  מיוחדת  הכשרה  בוגר 
ומתפתח זה של גירושין בשיתוף פעולה.

חשוב מאד להדגיש כי לא מדובר בגישור, אלא בשיטה חדשנית ופורצת דרך המשלבת עבודת צוות מומחים 
תוך כדי ניהול מו"מ כששני הצדדים מיוצגים על ידי עורכי דין מטעמם אשר גם הם חלק  מהצוות המולט-

הזוג מיוצגים על  גבוהים. העובדה שבני  ושעורי הצלחתו  הינו המתקדם מסוגו בעולם,  דיספלינארי. ההליך 
ידי עורכי דין מטעמם, וביחד עם המעטפת של אנשי המקצוע הפיננסיים והטיפוליים, נותנת ביטחון לייצוג 
הולם בתהליך. דבר זה מביא להגעה להסכם מיטבי לסכסוך בין בני הזוג אשר יקבל תוקף של פסק דין בבית 

המשפט, וכל זאת ללא צורך בהגשת תביעות.

רואה החשבון שיוכר כמומחה פיננסי, יוכל להצטרף לקבוצות הקיימות והפעילות כיום בישראל כאיש צוות 
מן המניין. אנו בישראל בתחילתו של עידן חדש, בו השיטה מוכרת ותופסת תאוצה. השיטה הוכרה בתקנות 

החוק החדש ומוצעת כאלטרנטיבה רשמית כפתרון לגיטימי לסכסוך בין בני הזוג.

בשל מורכבות כלכלית בחלק לא מבוטל של המקרים, המומחה הכלכלי יכול שיצטרך לתת מענה לסוגיות של 
מוניטין אישי/עיסקי, הערכת שווי עסקים, טיפול בסוגיות אקטואריות, היבטי מיסוי בעת העברת/מכירת 
נכסים אגב גירושין, זכויות סוציאליות, ו/או פנסיוניות ועוד, וכל זאת, כחלק מאיזון המשאבים הנדרש בין 
בני הזוג בעת יישוב הסכסוך זאת לצד תפקידו כיועץ פיננסי לתכנון חלק ב' של חייהם של בני הזוג לאחר 

הליך הגירושין. תפקיד מרכזי, מקצועי וחשוב מעין כמוהו.

היקף הקורס/מס' שעות: הקורס מתפרס על פני 7 מפגשים, סה"כ 29 שעות אקדמיות.

למשתתפי הקורס תוענק תעודה שההכשרה עומדת בקריטריונים של הארגון הבינ"ל לגירושין בשיתוף פעולה 
.)International Academy of Cillaborative Professionals( IACP

נדרשת נוכחות מלאה בכל המפגשים כתנאי לקבלת תעודה.
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MBA אלינה פרנקל-רונן, רו"ח
ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה

הקורס יפתח ביום ג', 8.1.19, ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, במכללת תלתן, העצמאות 65, בחיפה
)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר.

הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.
לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של 50% בדמי ההשתתפות.

)אין הרשמה  ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר  מספר המקומות מוגבל ל-30 איש בלבד 
טלפונית(.

מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

ברצוני להודות למרכזת האקדמית של הקורס, גב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאה, יו"ר משותף 
המרכז לבוררויות וגישור ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ על הריכוז האקדמי ולגב' גלית יחזקאלי - גולן, רו"ח - 

יו"ר ועד מרחב חיפה והצפון ונציגת המרחב בוועד המרכזי על תרומתה הרבה לקורס.ולג
ב' טלי ירון אלדר, עו"ד - לשעבר נציבת מס הכנסה

ולסיום, קורס זה מהווה הזדמנות לכל רואה חשבון להרחיב את תחום פעילותו ולהנות משכר ראוי עבור 
עבודתו המקצועית והידע והניסיון הייחודיים שצבר במרוצת השנים. העמקת הידע והתמחות בתחומים 

משיקים ונלווים למקצוע ראיית החשבון, טבעי שתעשה באמצעות קורסים והשתלמויות.

בכבוד רב
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השתלמות לימודי תעודה בנושא: "גירושין בשיתוף פעולה"
ריכוז אקדמי: גב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאה, יו"ר משותף המרכז לבוררויות וגישור 

ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ
מרצות: עו"ד שירלי אלף, עו"ד אביה שטיין-קורלנד ומרצים נוספים.

  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', 8.1.19 בשעה 16:00, התכנסות ורישום משעה 15:30. 

מיקום: במכללת תלתן שברח' העצמאות 65, חיפה.

דמי השתתפות:
חבר לשכה - 2300 ש"ח, לא חבר לשכה - 4600 ש"ח.

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 5.1.19. 

החל מתאריך 6.1.19 ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד.
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תכנית הקורס: "גירושין בשיתוף פעולה"

ריכוז אקדמי: גב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאה, יו"ר משותף המרכז לבוררויות וגישור 
ויו"ר ועדת הקשר עם מע"מ

המועדהנושאמרצים

גב' איריס שטרק, רו"ח - 1
נשיאת הלשכה

גב' גלית יחזקאלי-גולן, 
רו"ח - יו"ר ועד מרחב 

חיפה והצפון  ונציגת 
המרחב בוועד המרכזי

דברי ברכה
8.1.19 - יום ג'

16:00-16:15

עו"ד אביה שטיין קורלנד
עו"ד שירלי אלף

התהליך - הכרות עם הליך הגירושין בשיתוף 
פעולה

• הכרה עם תהליך הגירושין בשיתוף פעולה
• מו"מ תחרותי למו"מ משתף

• התאמת בני הזוג לתהליך
• הבדלים בין גירושין בשיתוף פעולה

  לבין גישור משפחתי
• סיכום

16:15-19:00

2

עו"ד אביה שטיין קורלנד
עו"ד שירלי אלף

המומחה הכלכלי
• תפקיד המומחה הכלכלי בהליך הגירושין 

  בשיתוף פועלה )כולל תרגול(
  חלק 1 - מומחה כלכלי

• סימולציות

14.1.19 - יום ב'
16:00-19:00

3

עו"ד אביה שטיין קורלנד
עו"ד שירלי אלף

המהפכה בדיני משפחה ואנשי המקצוע בהליך 
הגירושין בשיתוף פעולה

• המהפכה בדיני משפחה - חוק להסדר 
התדיינויות בסכסוכי משפחה )הוראת שעה( 

תשע"ה - 2014 והתקנות
• שינוי פרדיגמה לאנשי המקצוע )מלבד רו"ח(

• דיני משפחה
• תפקיד החוק בהליך

• תפקיד עו"ד
• שאלות וסיכום

22.1.19 - יום ג'
16:00-19:00
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4

עו"ד אביה שטיין קורלנד
עו"ד שירלי אלף

המומחה הריגשי והמומחה הכלכלי
• שלבים רגשיים בהליך הגירושין

• תפקיד המומחה הריגשי
• הרצאה - תפקיד המומחה הכלכלי

  חלק 2 - מומחה כלכלי )כולל תרגול מעשי(
• סימולציות

• סיכום

29.1.19 - יום ג'
16:00-19:00

5

עו"ד אביה שטיין קורלנד
עו"ד שירלי אלף

סוגיות בתפקיד המומחה הכלכלי
• איזון משאבים בין בני זוג, פערי כושר 

השתכרות, הערכות שווי וכו'
• סימולציה

• סיכום

5.2.19 - יום ג'
16:00-19:00

6

עו"ד אביה שטיין קורלנד
עו"ד שירלי אלף

כלים מעשיים
• החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג 

  שנפרדו התשע"ב - 2011
• סימולציות ותרגול

• שאלות וסיכום

12.2.19 - יום ג'
16:00-19:00

7

עו"ד אביה שטיין קורלנד
עו"ד שירלי אלף

התנסות מעשית וסיכום
• תרגול

• תרגול בקבוצות של הליך הגירושין
  בשיתוף פעולה

• סטנדרטים לאנשי מקצוע, התפתחות מקצועית, 
  קבוצות עבודה וסטטוס הליך הגשת"פ בישראל

• משחק קהות
• סיכום
• משוב

26.2.19 - יום ג'
16:00-19:00

19:00-19:15חלוקת תעודות

* התוכנית כפופה לשינויים.
* מרצים אורחים נוספים יפורסמו בהמשך

* במהלך ההכשרה ישולבו מומחים כלכליים אשר עובדים בשיטה.
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אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:
"גירושין בשיתוף פעולה" - 26.2.19 - 8.1.19 במכללת תילתן - חיפה

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:
2300 ₪ למשתתף חבר לשכה,

4600 ₪ למשתתף לא חבר לשכה
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