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חברות וחברים יקרים,

במסגרת תוכנית הלימודים של המכון להשתלמויות ולימודי תעודה, מוצע בזאת לחברים קורס לימודי תעודה בנושא:

"סוגיות מתקדמות בהערכות שווי"
המטרה העיקרית של הערכות שווי של חברות היא יכולת קבלת החלטות בכדאיות ההשקעה על ידי משקיעים וגופים 

מוסדיים. שווי החברה איננו ערך מוחלט וישנם גורמים רבים המשפיעים עליו. כל אלה גם משפיעים על הדוחות הכספיים. 
לצד הפעילות של חברות, גם בעולם העסקי הרך, ישנה חשיבות גדולה להערכות שווי בסכסוכי שותפים ובחלוקת רכוש בין 

בני זוג באיזון משאבים.
אנו יוצאים בקורס חדשני הן מבחינת התכנים והן מבחינת מבנהו כאשר חלק מההרצאות יהיו בשני מסלולים יחדיו וחלק ב-2 

מסלולים נפרדים. למעוניינים תנתן אפשרות לשלב את 2 המסלולים ולכן הם נקבעו למועדים שונים.

הקורס יפתח ביום ב', 29.4.19,  בשעה 17:00, ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, בבית הלשכה,  רח' מונטפיורי 1 תל-
אביב )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב80% לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס

בקורס יחולק חומר מקצועי.

הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של 50% בדמי ההשתתפות, ולחברים צעירים )ב-4 שנות חברות ראשונות 
בלשכה( עוד 25% הנחה.

מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה טלפונית(.
מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

ברצוני להודות לגב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאה, יו"ר משותף המרכז לבוררויות וגישור על היזמה 
במסלול איזון משאבים והשקעתה הרבה בהכנת הקורס ולמרכזים האקדמים, רו"ח אלי אלעל ורו"ח יובל זילברשטיין על 

הריכוז האקדמי ותרומתם הרבה לקורס.

                      בכבוד רב,
             

            
MBA אלינה פרנקל-רונן, רו"ח                                                                                 
                                                                                 ממלאת מקום ומשנה לנשיאה

                                                                               ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
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השתלמות לימודי תעודה בנושא:

"סוגיות מתקדמות בהערכות שווי"
ריכוז אקדמי:  מר אלי אלעל, רו"ח

                          מר יובל זילברשטיין, רו"ח
מרכזת תחום איזון משאבים : גב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאה, יו"ר משותף המרכז לבוררויות וגישור

 מטרת הקורס? 
הקורס יאפשר למשתתפיו היכרות והבנה מעמיקה בהערכות שווי בעולם התאגידי-ציבורי ובעולם הערכות השווי בסכסוכי 

שותפים ואיזון משאבים. הקורס מורכב ממסד תיאורטי ומעשי נרחב וכולל דוגמאות ומקרי אירוע מעשיים לרבות סוגיות 
מיוחדות מעולם הערכות השווי המתפתח בישראל בעשור האחרון. הקורס מועבר על ידי מיטב המרצים, המשמשים כמומחים 

העוסקים בנושא באופן מעמיק ומתוכנן להיות קורס עם דגש מעשי רב ומיועד לדירקטורים, נושאי משרה ורואי חשבון אשר 
עורכים, נעזרים ומשתמשים בהערכות שווי בעבודתם. 

מתכונת הקורס: 
10 מפגשים שבועיים X 4 י"ס כ"א ובסה"כ 40 שעות אקדמאיות, ולכל מסלול בנפרד.

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

מפגשים 6, 7, 8 מיועדים לכל מסלול בנפרד, ניתן להרשם למסלול משולב.

בהתאם לתוכנית 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, כפוף 

להשתתפות ב-80% לפחות מתוך המפגשים בהם נערך הקורס.

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

הרשמה:
www.icpas.org.il  לנוחותכם ניתן להירשם ולשלם באמצעות אתר הלשכה

מועד פתיחת הקורס:
יום ב', 29.4.19, בשעה 17:00, התכנסות ורישום משעה 16:30.

דמי השתתפות:
חבר לשכה 1,400 ₪, לא חבר לשכה 2,800 ₪.

1050 ₪ לחבר צעיר ב-4 שנות החברות הראשונות בלשכה )מהווה הנחה של 25%( 
1820 ₪ למשתתף חבר לשכה - מסלול משולב

1365 ₪ למשתתף צעיר חבר לשכה - מסלול משולב

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 18.4.19.

החל מתאריך 19.4.19 ועד למועד פתיחת הקורס יחויב החבר ב- 50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחויב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד

חניה: 
בהגיעך לקורס תוכל/י ליהנות מחניה דרך האפליקציה פינק פארק )PINK PARK( בלבד במחיר 15 ₪ לכל הערב )החל 

מהשעה 16:00(. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חנייה מראש בחניון פסגות בכתובת: אחד העם 14, ת"א. רק 
החל מהשעה 16:00, החניה תעלה 15 ₪. בכפוף למחירי החניון.
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אודות מרצי הקורס:
רו"ח איריס שטרק - נשיאת הלשכה  מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון - החל מספטמבר 2018
ומכהנת כחברת מועצת רואי חשבון. מייסדת ושותפה מנהלת של פירמת "שטרק את שטרק" רואי חשבון

עוסקת בביקורת דוחות כספיים, ביקורת פנימית, מיסוי בינ"ל והטמעת כללי ממשל תאגידי.
דירקטורית בחברת טוגדר, יו"ר מנהלת ליגת העל נשים בכדורסל )בהתנדבות(. מרצה בכירה במוסדות אקדמיים בנושאי 

ממשל תאגידי ואחריות דירקטורים. תפקידי דירקטורית בעבר - יו"ר דירקטוריון פעיל בחברת נמל אשדוד , דירקטורית 
בבנק מסד ,דירקטורית   וחברה בוועדת ביקורת וכספים בחברת חשמל, דירקטורית בבזק, דירקטורית בבנק הבינ"ל 

הראשון, דירקטורית בקופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות היהודית ועוד. IIA  הסמכה מלשכת המבקרים הפנימיים 
הבינלאומית QAR בהבטחת איכות מערך הביקורת הפנימית. בעלת תואר ראשון בראיית חשבון  ותואר שני בכלכלה, 

אוניברסיטת בר אילן.

רו"ח אלינה פרנקל רונן ממלאת מקום ומשנה לנשיאה ויו"ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה ויו"ר פורום מנכ"לים, 
מנהלי הכספים והחשבים של לשכת רואי חשבון בישראל, וכן כדירקטורית חיצונית של חברת טמפו משקאות בע"מ ואיידיבי 

פיתוח.
 בעבר שימשה גב' פרנקל רונן כיו"ר הדירקטוריון של נמל חיפה בע"מ, דירקטורית חיצונית באלביט הדמיה בע"מ, טאו 

תשואות בע"מ, ושל מיקרומדיק טכנולוגיות בע"מ וכנציגת ציבור ברשות לשירותים ציבוריים חשמל )רשות החשמל(. גב' 
פרנקל רונן כיהנה כמנהלת ה כספים של: אורק נייר בע"מ וקבוצת שרותי השומרים. גב' פרנקל רונן שימשה כמנהלת 

הכספים של קבוצת תנובה, לרבות 97 התאגידים הקשורים שלה. 
גב' פרנקל רונן בעלת תואר ראשון )BAׂ( בחשבונאות וכלכלה ותואר שני )MBA( במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב. 

רו"ח, עו"ד ליאת נויבירט-פייג, סגנית נשיאת לשכת רואי חשבון, יו"ר משותף רשות ועדת המיסים )מע"מ(, יו"ר 
ועדת הקשר עם מע"מ ויו"ר משותף במרכז לבוררויות וגישור.  

 רו"ח, עו"ד פייג-נויבירט בעלת נסיון משמעותי בתחום המיסים, והיא בעלת מומחיות ייחודית בתחום המיסים העקיפים 
בכלל ומס ערך מוסף בפרט. רו"ח פייג-נויבירט מתמחה בליווי, ייעוץ ותכנון עסקאות, בייצוג וניהול הליכים מול רשויות 

המס וכן בהענקת חוות דעת מורכבות וייעוץ שוטף למגוון רחב של לקוחות מובילים במשק הישראלי ולחברות רב לאומיות 
הפועלות בסקטורים שונים, וביניהם נדל"ן, קמעונאות, תקשורת, תעשייה, פיננסים, שוק ההון ועוד.

רו"ח, עו"ד פייג-נויבירט הינה שותפה וראש תחום מע"מ במשרד גולדפרב זליגמן ושות' ובעבר שימשה כראש תחום מיסים 
PwC עקיפים בפירמת רואי החשבון

רו"ח ועו"ד פייג-נויבירט בעלת תואר ראשון )BA( במנהל עסקים )התמחות בחשבונאות( מהמכללה למנהל ותואר ראשון 
במשפטים מהפקולטה למשפטים הקריה האקדמית אונו. 

רו"ח אלי אלעל, שותף מנהל קבוצת שווי הוגן – מעריכי שווי, בעל נסיון של 20 שנה בתחום הערכות השווי לצרכי 
חשבונאות, עסקאות, מסים וכמומחה כלכלי בתהליכים משפטיים.

מוסמך כמעריך שווי בכיר על ידי האגודה האמריקאית למעריכי שווי )ASA(, בעל תואר ראשון ושני בכלכלה, דוקטורנט 
במחלקה לכלכלה באוניברסיטת בן גוריון, מרצה במסלול האקדמי המכללה למנהל, יו"ר משותף של הועדה לטיפול בתחום 

הערכות השווי בלשכת רואי חשבון, ויו"ר האוגודה הישראלית למעריכי שווי.

רו"ח יובל זילברשטיין, מנכ"ל פרומתאוס ייעוץ כלכלי, מעל 20 שנות ניסיון בביצוע הערכות שווי, ניתוח דוחות כספיים, 
הכנת חוות דעת מומחה וביצוע עבודות ייעוץ כלכלי מסוגים שונים. משמש כמומחה מטעם בית המשפט הכלכלי בתיקים 

מורכבים רבים. יו"ר משותף של ועדת הערכות שווי של לשכת רואי חשבון בישראל וחבר בארגונים מקצועיים נוספים. בעל 
תואר MBA )בהצטיינות( ובעל תואר בוגר בכלכלה וחשבונאות, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים.  

רו"ח יבגני אוסטרובסקי משמש כמנהל מערך הערכות שווי ופיתוח שוק במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך. 
מכוח עבודתו עוסק, בין היתר, בביצוע בחינות של הערכות שווי, תשקיפים, דיווחים ודוחות כספיים של חברות ציבוריות. 

 )EMBA-וה( MBA-שימש בעברו גם כראש אשכול מכשירים פיננסיים וכסגן הכלכלן הראשי. מאז 2011, מרצה בתכניות ה
באוניברסיטה העברית בנושאי ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות. בנוסף, מרצה מאז בקורסים בתיאוריה חשבונאית 

ובמכשירים פיננסיים )IFRS( בבית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי – הרצליה )מ-2015(, באוניברסיטה 
העברית )מ-2011( ובמספר מוסדות אקדמיים מובילים נוספים במסגרת שנת ההשלמה בחשבונאות )ד'(. בשנת 2018 פרסם 

יחד עם רו"ח שלומי שוב, ששימש כמחבר הראשי, את ארבעת כרכי הספר "חשבונאות 
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רו"ח אמיר איל מומחה לשווקי הון ופיננסים בישראל ובעולם. בעל ניסיון מקצועי של למעלה מ-30 שנה בניהול השקעות 
מקומי וגלובאלי, מוצרים פיננסיים, מט"ח, נגזרים והשקעות אלטרנטיביות.

ייסד בשנת 1997 ועומד בראש קבוצת ההשקעות אינפיניטי-אילים.
אמיר הינו רואה חשבון, מנהל תיקי השקעות ומשווק פנסיוני ובעל תארים בכלכלה, חשבונאות ומחשבים כעתודאי בצה"ל 

ושירת 5 שנים כקצין ביחידת עילית בחיל המודיעין.
 

גב' דברת אולפינר- שמאית מקרקעין משנת 1992, בעלת תואר שני במינהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב ועורכת דין. 
מייסדת משרד גרינברג – אולפינר ושות ' שהוקם בשנת 1994 והוא אחד המשרדים המובילים בתחום. 

המשרד מספק ללקוחותיו מגוון שירותים בתחום שמאות מקרקעין: בדיקות כדאיות וניתוחים כלכליים לפרויקטים, ליווי שמאי 
לתכניות בניין עיר לרבות הכנת טבלאות איזון, ליווי פיננסי של פרויקטים, הכנת חוות דעת לחברות הציבוריות וגופים אחרים 

עפ"י תקני החשבונאות הבינלאומיים IFRS , ביצוע טבלאות חלוקה בין בעלים משותפים במקרקעין, הכנת חוות דעת מומחה 
לבתי משפט ולתשקיפים, ניהול בוררויות וגישורים בתחום השמאות ועוד. המשרד מקובל על כל הגופים המממנים במערכת 

הבנקאית והחוץ- בנקאית.

רו"ח רוני אלרואי הינו מומחה חשבונאי וכלכלי אשר כיהן בעבר בתפקידי מפתח במשק הישראלי בהם: החשבונאי הראשי 
באגף החשב הכללי במשרד האוצר, סמנכ"ל הכספים של קבוצת כלל פיננסים ומנהל במחלקה המקצועית של פירמת רו"ח 

KPMG סומך חייקין. בנוסף, רו"ח אלרואי הוביל פרויקטי ייעוץ ועדות מומחה בבתי משפט עבור היועץ המשפטי לממשלה, 
משרד האוצר ורשות המסים, שימש כמומחה מטעם ביהמ"ש בהסדר החוב של אלביט הדמיה והוא בעל נסיון עשיר בייעוץ 

כלכלי וחשבונאי לחברות עסקיות. רוני הינו מרצה בכיר לחשבונאות במוסדות אקדמיים מובילים והוא מחזיק בתואר ראשון 
במנה"ע וחשבונאות ותואר שני במשפטים.

אייל בוכבינדר תואר ראשון ושני בסטיסטיקה מאוניברסיטת חיפה , אקטואר חבר מלא באגודת האקטוארים, ותק בתחום 
23 שנים  , מנכ"ל חברת בנפיט "המומחים להטבות עובדים בע"מ" מקבוצת הפניקס .

 IAS19 מומחה לטיפול בכל הנושאים הארגוניים, האקטואריים והחשבונאיים הנוגעים ליישום תקן
עורך חוות דעת אקטוארית בנושא: פנסיות ותיקות וחדשות ,ביטוחי מנהלים , הפסדי שכר ופגיעה בפנסיה, נזיקין, קצבאות 

ביטוח לאומי ועוד.  בעל ניסיון בניתוחים עסקיים וכלכלים הקשורים להטבות לעובדים, פרישה ומיסוי.

רו"ח יניב בוכניק מוסמך במשפטים )LL.M ( שותף מנהל במשרד "ברלב ושות', רואי חשבון- ביקורת חקירתית". מרצה 
בתחום הביקורת החקירתית במסגרת לימודי ראיית חשבון במספר מוסדות אקדמיים. בעל ניסיון בתחום של הערכות שווי 

במסגרת מאות מינויים של בתי המשפט, בעיקר בתי משפט לענייני למשפחה ובתי הדין הרבניים.

רו"ח דני בר-און הינו ראש הייעוץ הכלכלי ב-Deloitte ישראל. בעל מלמעלה מ- 25 שנות ניסיון בליווי עסקי, כלכלי 
וחשבונאי, הוא מתמחה בבדיקות כלכליות, הערכות שווי, יעוץ מימוני, תכנון וליווי עסקאות, ניהול זמני של חברות, ניהול כספי 

ועוד. בנוסף, בעל ניסיון רב בהכנת חוות דעת לצרכי ליטיגציה בנושאים שונים, בעל רישיון רואה חשבון, בוגר בחשבונאות 
וכלכלה ו -MBA מאוניברסיטת תל אביב.

פרופ' אמיר ברנע אמריטוס למימון וכלכלת עסקים ,אוניברסיטת תל אביב והמרכז הבנתחומי הרצליה.יו"ר הוועדה 
למתכונת דיווח עסקי בחברות ציבוריות וחבר במספר וועדות ציבוריות נוספות. בעבר דירקטור בבורסה ובמספר חברות 

ציבוריות.כותב וחוקר בתחום מתודולוגיה ופרקטיקה של הערכות שווי. 

רו"ח עידו גרינבוים הינו בעל רישיון רו"ח ישראלי ואמריקאי. עידו הצטרף לסומך חייקין בשנת  2000והינו שותף במחלקה 
המקצועית, שותף ביקורת במספר חברות בסקטור הטכנולוגיה וכן שותף מלווה בחברות ציבוריות של הפירמה. בעברו צבר 
ניסיון גם במחלקה המקצועית במשרדי  KPMGבניו-יורק שם היה אחראי על פיתוח הספרות המקצועית של הפירמה וייעוץ 

לצוותי ביקורת בענייני דיווח כספי תחת התקינה הבינלאומית והאמריקאית. עידו חבר בוועדה לכללי חשבונאות ודיווח כספי 
של לשכת רואי החשבון בישראל וכן מרצה בחוג לחשבונאות באוניברסיטת תל אביב.
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ד"ר הדס גלנדר מובילה פרויקטים מול חברות מהמובילות בארץ ובעולם, בתחומי פעילות וענפים שונים כגון: קמעונאות, 
טכנולוגיה,  פיננסיים, פארמצבטיקה, אנרגיה, תשתיות, נדל"ן ותעשייה.  במהלך השנים, הדס ליוותה ויעצה לחברות בתחומי 

הערכות שווי לצרכים עסקיים (הערכות שווי וחוות דעת הוגנות) ולצרכים  חשבונאיים (הקצאת עלויות רכישה, נכסים בלתי 
מוחשיים, אופציות לעובדים וכד'), סיפקה חוות דעת כלכליות כעדה מומחית  ומומחית מטעם בית משפט. משנת 2010 
כיהנה כדירקטורית ויו"ר וועדות ביקורת במגוון חברות ציבוריות. משנת 1990 ועד היום משמשת כמרצה בכירה במסלול 

האקדמי המכללה למנהל. בין השנים 2010 עד 2015 כיהנה כראש  המחלקה לחשבונאות, ועד היום כחברה במועצת 
סגל המסלול האקדמי המכללה למנהל. מרצה במסגרות קורסי דירקטורים  והשתלמויות בכירים במגזר הפרטי, הציבורי 
והממשלתי. חברה במוסד לתקינה חשבונאית ובוועדת הסיווג של חברות ממשלתיות. הדס בעלת תואר ד"ר בהצטיינות 

מאוניברסיטת בן גוריון, בוגרת תואר שני במנהל עסקים, האוניברסיטה העברית ירושלים ובוגרת תואר ראשון בחשבונאות 
מהמסלול האקדמי המכללה למנהל. בעלת רישיון לראיית חשבון משנת 1995.

השופטת בדימוס הילה גרסטל מונתה כשופטת בשנת 1990, בגיל 35, וכיהנה כ-24 שנים, לכתחילה כשופטת בית 
משפט השלום ובהמשך כשופטת בית המשפט המחוזי בתל אביב וכסגנית נשיא בו.

בשנת 2007, לבקשת שר המשפטים דאז,  הקימה את בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, וכיהנה כנשיאתו הראשונה משך 
כ-7 שנים.  בשלהי שנת 2013 נבחרה באישור הממשלה, להקים את נציבות הביקורת על מערך התביעה ומייצגי המדינה 

בערכאות, ולעמוד בראשה כנציבה הראשונה.  השופטת בדימוס גרסטל, הקימה את הנציבות וכיהנה כנציבה שנתיים ורבע.
ב30.6.2016 פרשה משירות המדינה, ועם פרישתה חזרה השופטת גרסטל לעולם המשפט, כבוררת וכמגשרת. )לא כעורכת 

דין(. בנוסף, משמשת השופטת בדימוס גרסטל בשנים האחרונות, נציגת ציבור בוועדת סל התרופות.

רו"ח מוטי דטלקרמר שותף בחברת הייעוץ של   BDO בעל ניסיון של 15 שנה בתחומי הייעוץ הכלכלי והפיננסי מוטי 
מתמחה בבדיקות נאותות, בהערכות שווי לצרכים עסקיים וחשבונאיים, תוכניות עסקיות מכשירים פיננסים ועוד.  מוטי הינו 

בוגר תואר ראשון במדעי המחשב וכלכלה )בהצטיינות(  ותואר שני במנהל עסקים שניהם מאוניברסיטת בר אילן 

מר גיא טביביאן הוא שותף ומנהל המחלקה המקצועית בדלויט ישראל. גיא בעל ניסיון של למעלה מעשרים שנה במקצוע. 
גיא מלווה ומייעץ לחברות רבות בענפים שונים בנושאים חשבונאיים לפי תקני IFRS, US GAAP וכללי החשבונאות המקובלים 

בישראל. לגיא תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים, שניהם בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב."

גב' סבינה לוי, מנהלת מחקר בלידר שוקי הון, בעלת ניסיון של מעל 12 שנה בשוק ההון.
לוי מתמחה בערכות שווי ומכסה את תחומי התקשורת והפארמה.

סבינה לוי הצטרפה ללידר שוקי הון ב-2010. טרם הצטרפותה ללידר עבדה כאנליסטית בכירה וראש צוות בחטיבת הערכות 
שווי בגיזה זינגר אבן וככלכלנית בחברת ש.ר.א.ל.

לוי הינה בעלת תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים ותואר שני בכלכלה עם התמחות בבנקאות ומימון מאוניברסיטת בר אילן.

רו"ח יאיר לפידות הינו שותף מייסד בבית  ההשקעות ילין-לפידות ומשמש כמנכ"ל משותף ומנהל השקעות ראשי משותף 
בבית ההשקעות, המנהל כיום כ-80 מליארד ש"ח, באמצעות קופות גמל והשתלמות , קרנות נאמנות ותיקי השקעות.

לפידות שימש קודם להקמת בית ההשקעות ב-2004, במשך 13 שנים, כמנכ"ל חברת הייעוץ והאנליזה של בנק לאומי 
,ופרסם בשנת 1998 את סיפרו "הערכת שווי חברות".

רו"ח גיל מור, שותף ב PwC ומנהל המחלקה הכלכלית.
לגיל ניסיון רב שנים בלווי והובלת פרויקטים בתחום הייעוץ הכלכלי והפיננסי לחברות גדולות ומובילות במשק בפרויקטים 

כלכליים, פיננסים ואסטרטגים, יחד עם ייעוץ וליווי בעסקאות. 
גיל כיהן בעבר כדירקטור במשרדי PwC בניו יורק בתחום הייעוץ והערכות שווי. 

גיל הוא רואה חשבון מוסמך בישראל ובעל תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני במנהל עסקים )בהצטיינות( שניהם 
מאוניברסיטת תל אביב. 

מר זאב מורג הנו מנכ"ל אנטרופי שירותי מחקר כלכלי מאז יוני 2018, עת הצטרף לקבוצת אנטרופי.
בעברו מילא שורה של תפקידים ניהוליים ומקצועיים בכירים בבנק לאומי, ביניהם קצין הציות הראשי של לאומי והממונה על 

האכיפה הפנימית בתחום ניירות ערך, סגן ראש החטיבה לשוקי הון וראש אגף בביקורת הפנימית. בעל ניסיון נרחב בתחום 
ניהול הסיכונים וממשל תאגידי והיכרות נרחבת עם שוק ההון. 

זאב הינו בעל תואר BA בכלכלה וסטטיסטיקה בהצטיינות ותואר MBA עם התמחות במימון, שניהם מאוניברסיטת ת"א.
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רו"ח אלי מלכה, שותף בפרומתאוס ייעוץ כלכלי, ראש תחום חשבונאות כלכלית ומכשירים פיננסיים. 
בעל ניסיון של למעלה מעשר שנים בייעוץ כלכלי וחשבונאי, לרבות הערכת שווי חברות, הערכת נכסים בלתי מוחשיים, מדידה 

של מכשירים פיננסיים, 
ייעוץ בנושא אופציות לעובדים וליווי מימוני במסגרת הנפקות וגיוסי הון בארץ ובחו"ל. 

למלכה תואר ראשון בכלכלה וניהול )B.A( , והוא בוגר התכנית ללימודי חשבונאות מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטת בר 
אילן.

רו"ח שלום סופר הוא שותף בקבוצת הייעוץ של  PwC Israel ובעל ניסיון של למעלה משש עשרה שנים בתחומי הייעוץ 
הכלכלי והפיננסי, מתוכן שנתיים ב-PwC  London. שלום מתמחה בהערכות שווי לצרכים עסקיים וחשבונאיים, מתן ייעוץ 

פיננסי לחברות, תכנון עסקי, בניית מודלים כלכליים מורכבים, בדיקות היתכנות כלכלית ועוד. 
שלום הינו בוגר תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה ותואר שני בכלכלה )בהצטיינות( שניהם מאוניברסיטת תל אביב, והוא רו"ח 

מוסמך.

רו"ח מאיר סלייטר הוא יועץ לחברות וארגונים בתחום שוק ההון וההשקעות. סלייטר הינו מומחה בתחום האנליזה, ניתוח 
ניירות ערך והערכת שווי חברות. בין תפקידיו השונים היה מנהל המחקר בבנק ירושלים ויועץ פיננסי במחלקה הכלכלית ב- 

KPMG. בנוסף, סלייטר מרצה בתחומי הערכות שווי, ניתוח חברות וחשבונאות פיננסית.  

מר אורי סנופקובסקי )MBA( הינו מנהל מחלקת הערכות שווי, העוסקת במתן ייעוץ כלכלי והערכת שווי הוגן תאגידים 
ונכסים בלתי מוחשיים לצרכי עסקאות, צרכים חשבונאיים, הליכי שומה ודרישות רגולטוריות. לצוות המחלקה ניסיון באלפי 

הערכות שווי תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים, הקצאת עלויות רכישה, בדיקות פגימת מוניטין, חוות דעת הוגנות, בדיקות 
כלכליות וניתוחי עומק לכדאיות פרויקטים והשקעות.

רו"ח יריב פילוסוף - שותף בכיר  בעל ניסיון של למעלה מ-20 שנים בהובלת עסקאות מהגדולות והמורכבות במשק 
הישראלי, לרבות ליווי הסדרי חוב ומצבי חדלות פירעון. 

בין עסקאות אלו ניתן למנות את ליווי נגב קרמיקה בהסדר החוב והליך מכירת החברה, ליווי הסדר החוב בקבוצת יורוקום 
ותהליכי מכירת חברות בקבוצה, ארגון חובות מחדש בקבוצת IDB ועוד.

טרם מינויו לשותף מנהל, ניהל את מחלקת המימון ושוק ההון של הפירמה. בעל תואר ראשון בחשבונאות ומנהל עסקים 
מהמכללה למנהל.

רו"ח מזי פנחוסוביץ , סמנכ"לית הכספים של חברת IDE TECHNOLOGIE  ודירקטורית בחברות הקבוצה וכן 
דירקטורית חיצונית בחברת רפק תקשורת ותשתיות בע"מ.

מעל ל-12 שנות ניסיון בתפקידי כספים בחברות בינ"ל פרטיות וציבוריות.
בעלת ניסיון רב בכל ההיבטים הפיננסים וניהול כספים לרבות דיווח לפי תקינה בינ"ל ואמריקאית, הערכות שווי חברות 

בתהליכי מיזוגים ורכישות, תהליכי הנפקה , הטמעת מערכות מידע , מיסוי ישראלי ובינלאומי .
רו"ח מזי פנחוסוביץ בעלת תואר BA )חשבונאות – כלכלה( ותואר MBA )התמחות במיסוי בינ"ל(.

מר גיל קוטלר CFO אידיבי פיתוח ודסק"ש.
גיל קוטלר מכהן כ-CFO אידיבי פיתוח וכן CFO חברת השקעות דיסקונט מתחילת 2016. לפני כן כיהן קוטלר במשך 18 שנים 

בתפקידי ניהול שונים בחברת גזית- גלוב בע"מ: כמשנה למנכ"ל ומנהל כספים ראשי שלה מאוקטובר 2012 ועד ינואר 2016, 
כסמנכ"ל הכספים שלה משנת 1998 ועד תום שנת 2009  וכמנהל הפעילות האסטרטגית  של החברה משנת 2009 ועד 

 Ernst & -לאוקטובר 2012 )בתקופה זו התגורר קוטלר במיאמי, פלורידה(. לפני הצטרפותו לגזית גלוב היה קוטלר מנהל ב
Young ישראל. לגיל קוטלר .B.A בכלכלה וחשבונאות מאונ'תל אביב והוא רואה חשבון מוסמך ובוגר של תוכנית המנהלים 

של אונ' הארוורד. גיל קוטלר הינו זוכה אות הפורום ל-CFO  מצטיין לשנת 2004.

רו"ח עליזה שרון, המייסדת, המנהלת והבעלים של משרד "עליזה שרון ושות' רואי חשבון" אשר הוקם לפני כ 24 שנים.
המשרד מספק מגוון שירותים בתחומי הניהול, יעוץ וביקורת פנים. בכלל זה דומיננטי בניהול והבראת פירמות בעת משבר 

ובחדלות פירעון לסוגיה. אגב כך, במיזוגים ורכישות, בהערכות שווי הקמת מערכות תקציב ובקרה, בדיקות נאותות, חקירות 
 וכו'. 

המשרד מקובל על כל המוסדות הבנקאיים והחוץ בנקאיים בישראל וכן על בתי המשפט המחוזיים במחוזות השונים.
 עליזה שימשה בעבר דירקטורית בתעשייה הצבאית לישראל בע"מ, בתעשייה האווירית לישראל בע"מ, בנתיבי ישראל 

בע"מ, בש.י.ר. שלמה נדל"ן בע"מ מקבוצת שמלצר, באזורים בע"מ ובחברות נוספות.
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 תוכנית הקורס: סוגיות מתקדמות בהערכות שווי
ריכוז אקדמי:  מר אלי אלעל, רו"ח

                          מר יובל זילברשטיין, רו"ח
מרכזת תחום איזון משאבים : גב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, עו"ד - סגנית נשיאה,

יו"ר משותף המרכז לבוררויות וגישור.
מפגש               שם מרצה*                         הנושא - מסלול כללי                                             המועד

1

גב' איריס שטרק, רו"ח - נשיאת 
הלשכה

גב' אלינה פרנקל-רונן, 
רו"ח, MBA - ממלאת מקום 
ומשנה לנשיאה ויו"ר המכון 

להשתלמויות ולימודי תעודה

גב' ליאת נויבירט-פייג, רו"ח, 
עו"ד – סגנית נשיאה

29.4.19 - יום ב'ברכות ודברי פתיחה
17:00-17:15

מר יובל זילברשטיין, רו"ח - 
פרומתאוס

DCF/17:15-19:45ניתוחי אירוע וסוגיות מיוחדות בהערכות שווי

2
מר גיא טביביאן, רו"ח - מנהל 
 Deloitte המחלקה המקצועית

ישראל

6.5.19 - יום ב'IFRS 13 והמהפכה החשבונאית
17:00-18:15

מר אלי אל על, רו"ח - מנכ"ל 
שווי הוגן

גישות ועקרונות מעשיים בהערכות שווי חברות: 
מבוא למהפכת השווי ההוגן. סקירת שימושים 

ויישומים מעשיים: עסקי, חשבונאי, מיסים, משפטי

18:30-19:45

3

מר אלי מלכה, רו"ח - שותף 
ומנהל תחום חשבונאות 

כלכלית ומכשירים פיננסיים 
בפרומתאוס ייעוץ כלכלי

גישות מתקדמות: מבני הון מורכבים ואופציות
PWERM / OPM / אופציות לעובדים

13.5.19 - יום ב'
17:00-18:15

מר אלי מלכה, רו"ח - שותף 
ומנהל תחום חשבונאות 

כלכלית ומכשירים פיננסיים 
בפרומתאוס ייעוץ כלכלי

18:30-19:45הדגמה ויישום בשטח בחברות טכנולוגיה עלית

4
מר שלום סופר,רו"ח - שותף 

 ,PWC במחלקה הכלכלית
ישראל

גישת השוק, ניכוים, פרמיה ומכפילים, הדגמה 
ויישום בשטח בחברות ציבוריות ופרטיות

20.5.19 - יום ב'
17:00-18:15

מר עידו גרינבוים, רו"ח - שותף 
 KPMG במחלקה המקצועית

ישראל 

18:30-19:45חשבונאות מיזוגים, רכישות ובדיקות פגימה

5

גב' דברת אולפינר - שמאית 
מקרקעין, MBA, שותפה 
מנהלת משרד גרינברג- 

אולפינר

שימושים ועקרונות בשמאות מקרקעין  •
סקירת תקינה שמאות רלוונטית  •

סוגיות מיוחדות – פינוי בינוי, שיעור היוון             •
             כולל, שווי היפותטי וספקולטיבי

27.5.19 - יום ב'
17:00-18:15

מר אייל בוכבינדר - אקטואר, 
מנכ"ל בנפיט מקבוצת הפניקס

IAS 19  •
שיקולים פרקטיים   •

            ודוגמאות מניסיון נצבר

18:30-19:45
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מפגש                שם מרצה*                       הנושא - מסלול חברות ציבוריות                                            המועד

מפגש                שם מרצה*                      הנושא  - מסלול איזון משאבים                                            המועד

6
הערכות שווי מיזוגים ורכישות: על ייחוס עודף גב' עינת שפרלינג, רו"ח

עלות ובדיקות פגימה
10.6.19 - יום ב'

17:00-18:15

מר גיל מור,רו"ח - שותף ומנהל 
 PWC המחלקה הכלכלית

ישראל

הערכות שווי נכסים בלתי מוחשיים:
מתודולוגיה ויישומה בשטח

18:30-19:45

7

גב' ד"ר הדס גלנדר, רו"ח 
- שותפה מנהלת מחלקת 

הערכות שווי EY ומרצה בכירה 
במסלול האקדמי המכללה 

למנהל

סוגיות איכות וסטנדרטים בהערכות שווי
זווית הממשל התאגידי ודירקטורים

17.6.19 - יום ב'
17:00-18:15

פאנל משקיעים מוסדיים ונושאי 
תפקיד בחברות ציבוריות: 

מר גיל קוטלר, רו"ח - סמנכ"ל 
 כספים אידיבי פיתוח ודסק"ש

גב' מזי פינחסוביץ, רו"ח - 
CFO IDE Tcnologies

 - MBA מר מאיר סלייטר, רו"ח
יועץ למשקיעים מוסדיים

גב' סבינה לוי - מנהלת מח' 
מחקר, לידר שוקי הון 

פאנל מוסדיים ושוק ההון:
דיון פתוח בהערכות השווי מזויות ראית החברות 

הציבוריות והמשקיעים המוסדיים

18:30-19:45

8
מר רוני אלרואי, רו"ח - שותף 
Wise Consulting Group -ב

חידושים בחשבונאות מכשירים פיננסיים וחכירה: 
IFRS 16 -ו IFRS 9

25.6.19 - יום ג'
17:00-18:15

מר מוטי דטלקרמר, רו"ח - 
 Corporate Finance, שותף

BDO ישראל 

סוגיות מעשיות בהערכות שווי מכשירים פיננסיים: 
IFRS 16 -ו IFRS 9

18:30-19:45

6
מר יניב בוכניק, רו"ח -שותף 

מנהל במשרד ברלב
11.6.19 - יום ג'ביקורת חקירתית: מקרים ותגובות מהשטח

17:00-18:15

מר יניב בוכניק, רו"ח - שותף 
מנהל במשרד ברלב

חוות דעת מומחה כלכלי באיזון משאבים: דגשים 
והנחיות

18:30-19:45

7

 - MBA מר אורי סנופקובסקי
שותף ומנהל מחלקת הערכות 

שווי תאגידיות, קבוצת שווי הוגן 

הערכות שווי בחברות פרטיות. שיקולים מעשיים: 
דיסקאונט איש מפתח, אי סחירות

18.6.19 - יום ג'
17:00-18:15

 - MBA  מר אורי סנופקובסקי
שותף ומנהל מחלקת הערכות 

שווי תאגידיות, קבוצת שווי הוגן 

דוגמאות ומקרים מעשיים: פתרון דוגמאות 
מהשטח

18:30-19:45

8
מר יריב פילוסוף,רו"ח - שותף 

מנהל גיזה זינגר אבן
השלכות סכסוכי שותפים והליכי פירוק וחדלות 

פירעון על הערכות שווי
26.6.19 - יום ד'

17:00-18:15

גב' עליזה שרון,רו"ח - 
QAR,מייסדת ושותפה מנהלת 

משרד עליזה שרון ושות'

הערכות שווי ותוכניות הבראה במצבי חדלות 
פירעון

18:30-19:45
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מפגש               שם מרצה*                         הנושא - מסלול כללי                                             המועד

9
גב' הילה גרסטל - נשיאת 
בית המשפט מחוזי מרכז 

בדימוס

1.7.19 - יום ב'סוגיות בעדות מומחה כלכלי בבית משפט
17:00-18:15

מר דני בר און, , רו"ח - 
MBA, שותף, מנהל הייעוץ 
הכלכלי,  Deloitte ישראל

עקרונות ושיקולים בחוות דעת מומחה כלכלי 
בבית משפט ובחקירה נגדית

18:30-19:45

10

מר אלי אל על, רו"ח - 
מנכ"ל שווי הוגן

סיכום:
סוגיות מיוחדות בהערכות שווי

סיכונים וחשיפות

15.7.19 - יום ב'
17:00-18:15

פאנל מעריכי שווי
מנחים: 

מר אלי אל על , רו"ח - שווי הוגן
מר יובל זילברשטיין, רו"ח - 

פרומתאוס

משתתפים: 
גב' איריס שטרק - נשיאת 

הלשכה

גב' אלינה פרנקל-רונן, רו"ח, 
MBA - ממלאת מקום ומשנה 

לנשיאה

מר שמוליק ווינשטיין - מנהל 
תחום בכיר הערכות שווי ושינויי 

מבנה ברשות המסים

מר יבגני אוסטרובסקי, רו"ח 
– מנהל מערך להערכות שווי 

ופיתוח שוק ברשות לניירות ערך

פרופ' אמריטוס אמיר ברנע 
הפקולטה לניהול אוניברסיטת 
תל אביב והמרכז הבין תחומי 

בהרצליה

מר זאב מורג  MBA - מנכ"ל 
אנטרופי שירותי מחקר כלכלי

מר יאיר לפידות, רו"ח - מנכ"ל 
משותף ילין לפידות בית 

השקעות

מר צבי סטפק - נשיא מיטב דש 
בית השקעות

מר אמיר איל - יו"ר ובעלים 
קבוצת ההשקעות אינפיניטי

18:30-19:45פאנל מסכם – אתגרים ומה הלאה?

חלוקת תעודות החל מהשעה 19:45
* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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 לכבוד:
 לשכת רואי חשבון בישראל

עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה 
 רח‘ מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201
טל: 035116699, פקס:035116695 

MATANA@ICPAS.ORG.IL:או למתנה במייל

אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:

"סוגיות מתקדמות בהערכות שווי" -  29.4.19-15.7.19 , בבית הלשכה
טופס הרשמה 

נא לציין את מסלול הקורס המבוקש:
משולבאיזון משאביםחברות

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

פרטים אישיים

שם משפחה __________________  שם פרטי__________________   מין ז/נ

מס‘ חבר_____________   תואר_____________   תעודת זהות __________________________

תפקיד: _____________   מקום עבודה:____________________________________

כתובת, רח‘: __________________  מס‘: ______  ת.ד._________   עיר:______________   מיקוד:_____________

טל‘ )ע(:___________________   טל‘ )ב(:____________________   טל‘ )נייד(:_______________

פקס: _________________  דוא"ל: ___________________________________________

סוג הכרטיס_______________ שם בעל/ת הכרטיס_________________________

מס‘ ת"ז: _____________________________ מס‘ הכרטיס:________________________

תוקף הכרטיס:_____|______) 3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(:__________   סה"כ לחיוב: ____________

                                                                                                                                                     חתימה: ____________

את הקבלה יש להוציא על שם ______________ ולשלוח לכתובת ______________________________

  באמצעות המחאה )ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים - כמפורט בעמ‘ 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:

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

     מספר תשלומים _______)עד 4 תשלומים(

1 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

2 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

3 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

4 .  המחאה ע"ס_________________ ש"ח, מס’ _________________בנק _________ז"פ_________________

יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

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

 דמי ההשתתפות:
1400 ₪ למשתתף חבר לשכה

2800 ₪ למשתתף לא חבר לשכה
1050 ₪ לחבר צעיר/פנסיונר

1820 ₪ למשתתף חבר לשכה - מסלול משולב
1365 ₪ למשתתף צעיר/פנסיונר חבר לשכה - מסלול משולב

3640 ₪ למשתתף לא חבר לשכה - מסלול משולב
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