
 

    

 

 

 

 

 
 חברות וחברים יקרים,

 בנושא:ייחודי המועדון הפיננסי שמח להזמינכם למפגש 

 הזדמנויות ואתגרים 
  2020-2021בשוק המיזוגים והרכישות בשנת 

 קישור לזום., 15:18-30:16, בין השעות 2020 באוקטובר 21ד' ביום   ZOOM-ביתקיים  המפגש
 .מצריך הרשמה מוקדמת, אך המפגש ללא עלות ולחברים בלבד

 
מקצועיות  הופכותמיזוגים ורכישות  עסקאותהיום יותר מתמיד, בעידן בו העסקים הופכים למורכבים יותר ויותר, 

או /ברכישת ווקנו כלים לקבלת החלטות י  במפגשואף נכשלות פעמים רבות בשל תכנון לא נכון.  מאי פעם ומורכבות
 .מיזוג חברות

שותפויות עסקיות ופירוקן, מיסוי תקבולים ששולמו לאלמנת שותף בעקבות פטירתו, קיומה נדבר על  בתחום המיסוי
סוגיות לחשיבה נוספת, העברת נכס משותף לתוך שותפות  –של שותפות וחלוקת רווחים לצרכי מס בין השותפים 

 ..חדשה ועוד.
בין חוזה לרכישת חברה במיליון דולר וחוזה לרכישת חברה  ים קיימיםהבדלהשאלה אילו בתחום המשפטי נדבר על 

כיצד ניתן להתאים את המנגנונים של העסקה ושל בדיקת נבחן  .אם צריך להיות הבדלנתהה  .במיליארד דולר
על הצורך בהערכות שוויי בחברות נשמע  .הנאותות לשוויה של העסקה כך שיישמר יחס נכון של עלות תועלת

 .ל זאת ועוד במפגשכאיך נכון להיערך למשברים משפחתיים בחברות אלו. נבחן משפחתיות ו
 

16:30-16:40  
 מ"מ ומשנה לנשיאה ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים ,אלינה פרנקל רונןרו"ח   דברי פתיחה:
16:40-17:10    

  היבטי מיסוי נושא:
 נשיאת לשכת רואי חשבון, איריס שטרקרו"ח  הדוברת:

 

17:10-17:40 
 הגודל כן קובע? - A&Mבעסקאות  נושא:

   מ. פירון ושות'במשרד  ראש מחלקת המיזוגים והרכישותו בכיר , שותףיעקב אנוךעו"ד  הדובר:
 

17:40-17:50  
 חתיות בחברות משפושילובם באתגרי ניהול ומצבי משבר הערכות שווי  :נושא

, מרצה בכירה במסלול ישראל  EY תחום מערכות שווישותפה, מנהלת  פרופ' הדס גלנדר, רו"ח  :תהדובר
 האקדמאי המכללה למינהל

 

 Q&Aפאנל  17:50-18:15
  רונן-אלינה פרנקל רו"ח   מנחה ומשתתפת:

 הדס גלנדר, פרופ' יעקב אנוךעו"ד  איריס שטרק, רו"ח משתתפים:
 

חשבים, מבקרים פנימיים ולכל חבר המעוניין להרחיב את ידיעותיו  , מנהלי כספים,CFOנכ"לים, המפגש מיועד למ
 בנושא. 

, ביום המפגש להיכנס בעברית ומספר חבר לשכה יש להיכנס לקישור להירשם עם שמכם המלא הרשמה מוקדמת:
או  https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_JnsVhenGRImVUPEBATrxuA :שישלח אליכםללינק 

   icpas.org-bracha@fc באמצעות ברכה יאסי ולציין שם מלא:
 

 ,חג שמח וחתימה טובהבברכת 

    

                  

 
 
 
 

  

 
 

 

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

 ויו"ר פורום מנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים
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