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 , יקרים   וחברים  חברות 
 

, מתכבד הממונה על 2021-)כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים(, תשפ"א  בהתאם לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי

בהתאם  הנאמנים ייעודית לרואי חשבון המבקשים להיכלל ברשימות לערוך הכשרהושיקום כלכלי חדלות פירעון  הליכי 

 לתקנות כאמור. 

 שאושרו  בתקנות,  תפקיד  בעלי  כנאמנים  חשבון  ברואי  להכרה  בלשכה  לאחרונה  שהובלנו  הדרך  פורץ  למהלך  בהמשך

,  הייעודי   ההכשרה  קורס  של  היישומי  השלב  לדרך   יוצא  כעת,  דצמבר  חודש   בסוף  הכנסת  של  ומשפט   חוק,  חוקה  בוועדת

,  זה  במהלך  תמכה  אשר  יעקבי  סיגל  ד" עו, כלכלי  ושיקום  פירעון  חדלות  על  והממונה   הרשמיתהכונסת    משרד  עם  בשיתוף

 . תודתנו כך ועל

  רואי   פעילות  של  המוסף  בערך  הכרה  בסיס  על,  המניין   מן  תפקיד  בעל  של  מעמד  מקבלים  החשבון  ורואי   רואות,  לראשונה

 לתהליכים  רבה  חשיבות  יש,  קשה  כלכלי  משבר  של  אלה  בימים   בעיקר.  עסקים  והבראת  הכלכלי  השיקום   לתחום  חשבון

  בהיבטים   לעומק  המעורבים ,  החשבון  רואי  אנו.  ופירוק  פירעון   חדלות  מהליכי   הצלתם  לצורך  לעסקים  וסיוע   תמיכה  של

 . מהמשבר היציאה בתהליכי למשק ונסייע, והבראה שיקום תהליכי של כמובילים  חלק  ניקח כעת , והפיננסיים הכלכליים

על ידי עובדי הממונה, עו"ד ורו"ח העוסקים   ותועבר בשיתוף עם לשכת רואי החשבוןהכשרה זו הראשונה מסוגה, תיערך 

 בתחום חדלות פירעון ושופטי חדלות פירעון )בדימוס(.

מטרת ההכשרה להקנות למשתתפים ידע הנדרש מרואה חשבון המבקש להתמנות כנאמן בהליכי חדלות פירעון של  

 תאגידים, וליתן בידיו כלים ראשוניים להתמודד עם האחריות הרבה הכרוכה במינויו. 

ההכשרה תתחלק לחלק עיוני אשר כולל רקע עיוני בדיני חדלות פירעון, ולחלק מעשי אשר כולל דוגמאות פרקטיות  

 לסוגיות שונות אשר צפו ועלו בזמן אמת באירועי חדלות פירעון. 

אשר טופלו על ידי צוות הממונה, עו"ד ורו"ח שעוסקים בתחום ושופטים, ישמשו כמקרי בוחן  אירועי חדלות פירעון אלה 

 ויסייעו למשתתפים ביישומו של החלק התיאורטי הנלמד.

 . באופן מקוון ,  בתוכנית   המצוין  ז "הלו   פי   על  תקיים ת ו ,  9:30  בשעה  , 20214.19.  ',ב  ביום  תיפתח  ההשתלמות 
 

 .בלבד  לשכה   חברי  חשבון   לרואי   תועבר   ההשתלמות 
 

הכונסת הרשמית, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי ומ"מ מנכ"ל   –, עו"ד  סיגל יעקבי לגב'  להודות    נו  ברצונ 

המשנה לכונסת הרשמית ולממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי   –, עו"ד  אורי ולרשטיין למר    משרד המשפטים,

והממונה ,  הכונס הרשמי ,  הנהלת האגף במחלקת ידע ומדיניות    , עו"ד ורו"ח, אסף ברקוביץ' מר  במשרד המשפטים, ול 

 , על הריכוז האקדמי ותרומתם להצלחת ההשתלמות.משרד המשפטים ושיקום כלכלי ב על חדלות הפירעון  

 

  , רב   בכבוד  

 

 

   
 

 , רו"חאיריס שטרק

 נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל 

 

 

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

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

 

לרואי חשבון בהתאם לתקנות חדלות    הכשרה תוכנית  " 

 " פירעון )כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים( 

 

 
 

   : השתלמות ה   מתכונת 

 . אקדמאיות   שעות    64סה"כ   שבועיים   מפגשים  16

 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון   ייערכו  שני המפגשים השבועיים 

 

 : תעודה 

ושיקום כלכלי   הליכי  ההשתלמות תוענק תעודת גמר מטעם הממונה על  למסיימי והמכון להשתלמויות   חדלות פירעון 

 מתוך המפגשים המקוונים.  80%- ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל, כפוף להשתתפות ב 

 

 : הרשמה 

 www.icpas.org.il   הלשכה  אתר  באמצעות   ההרשמה 

 

 : השתלמותה   פתיחת   מועד 

 .09:30  בשעה  , 19.4.2021',  ב   יום 

 

 : השתתפות   דמי 

 )הקורס הינו לחברי לשכה בלבד(.   ₪  400 לשכה   חבר
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 השתלמותאודות מרצי ה
 

 נשיאת הלשכה  -איריס שטרק, רו"ח 

ומכהנת כחברת מועצת רואי   2018החל מספטמבר    –מכהנת כנשיאת לשכת רואי חשבון  
חשבון. מייסדת ושותפה מנהלת של פירמת "שטרק את שטרק" רואי חשבון, עוסקת בביקורת 

הבינלאומית   (IIA)דוחות כספיים, ביקורת פנימית, כולל הסמכה מלשכת המבקרים הפנימיים  
. מתמחה במיסוי מקומי ומיסוי בינלאומי,  (QAR)פנימית  בהבטחת איכות מערך הביקורת ה

עוסקת בהטמעת כללי ממשל תאגידי ויעוץ בנושא התנהלות דירקטוריונים. בעלת תואר ראשון 
 בראיית חשבון ותואר שני בכלכלה, אוניברסיטת בר אילן.

דירקטורים.   אחריות  בנושא  אקדמיים  במוסדות  בכירה  מרצה  טוגדר.  בחברת  דירקטורית 
פקידי דירקטורית בעבר: יו"ר דירקטוריון פעיל בחברת נמל אשדוד, דירקטורית בבנק מסד,  ת

לרבות יו"ר ועדת ביקורת ומאזן, דירקטורית וחברה בוועדת ביקורת וכספים בחברת חשמל, דירקטורית בבזק, דירקטורית  
 יהודית ועוד.  בבנק הבינ"ל הראשון, דירקטורית בקופת התגמולים והפנסיה של עובדי הסוכנות ה

 

 ח "רו, אלינה פרנקל רונן

, לים" ר פורום מנכ" ר המכון להשתלמויות ולימודי תעודה ויו" ממלאת מקום ומשנה לנשיאה ויו
מכהנת וכן  ,  של לשכת רואי חשבון בישראל  ויו"ר המועדון הפיננסי  מנהלי הכספים והחשבים

  .מ" טמפו משקאות בע בחברות ציבוריות וממשלתיותכדירקטורית חיצונית 

דירקטורית חיצונית  ,  מ" ר הדירקטוריון של נמל חיפה בע" פרנקל רונן כיו'  בעבר שימשה גב
מ  " ושל מיקרומדיק טכנולוגיות בע,  מ" טאו תשואות בע,  מ" אלביט הדמיה בעאיידיבי פיתוח,  ב

ציבוריים חשמל   לשירותים  ברשות  ציבור  כיהנה  '  גב(.  רשות החשמל)וכנציגת  רונן  פרנקל 
הכספים של בע:  כמנהלת  נייר  וקבוצת שרותי השומרים" אורק  שימשה '  גב.  מ  רונן  פרנקל 

 . התאגידים הקשורים שלה 97לרבות , כמנהלת הכספים של קבוצת תנובה

 .  אביב-במנהל עסקים מאוניברסיטת תל(  MBA)שבונאות וכלכלה ותואר שני בח( BA)פרנקל רונן בעלת תואר ראשון ' גב

 

 סיגל יעקובי, עו"ד 

ממלאת מקום המנהלת הכללית של משרד המשפטים, האפוטרופסה הכללית, הממונה על 
 חדלות פירעון ושיקום כלכלי והממונה על הירושה. 

  2005במחוז ירושלים, בשנת  בתפקיד עו"ד,    2000בשנת    התחילה את דרכה בכונס הרשמי
לתפקיד   הרשמי עו"דעברה  והכונס  הכללי  האפוטרופוס  אגף  מנהל   .בלשכת 

השנים   הרשמי.   עו"ד, שימשה  2007-2017בין  והכונס  הכללי  האפוטרופוס  כסגנית  יעקבי 
בשנת   זכתה  זה  נציבות    2014במסגרת תפקידה  של  הבכיר  בדרג  בניהול  מצוינות  בפרס 

 .המדינהשירות 

תואר שני במדיניות  ,  תואר ראשון במשפטים, האוניברסיטה העברית  :בעלת שלושה תארים

 .תואר שני במשפטים, האוניברסיטה העברית, ציבורית, האוניברסיטה העברית

 .בוגרת תכנית העמיתים לסגל הבכיר של המדרשה הלאומית למנהיגות, ממשל וניהול של נציבות שירות המדינה
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 עו"ד , אורי ולרשטיין

כונסת הרשמית ולממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, במשרד המשפטים. משנה לה
שנים בכונס הרשמי ובממונה על הליכי חדלות פירעון    23בעל ניסיון משפטי כלכלי וניהולי של  

והסדרי חוב.    ושיקום כלכלי, תוך עיסוק רצוף בתחומי פשיטות הרגל, כינוסים, פירוקי תאגידים,
 שותף בגיבוש המדיניות המקצועית בעולמות חדלות הפירעון ומתווה תהליכים ושירותים בהם.      

 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ושותף בניסוח התקנות לחוק.   4מיוזמי ומובילי תיקון מספר  
 מרכז אקדמי של השתלמויות והכשרות בתחומי חדלות הפירעון ומרצה בכנסים.  

 
פירעון   חדלות  חוק  של  לתוקף  לכניסתו  המשפטים  במשרד  הארגונית  ההיערכות  ממובילי 

כיהן כסגן מנהל מחלקת תאגידים בהנהלת האגף, וטיפל מטעם האגף בתיקי חדלות פירעון תאגידיים  בעבר  ושיקום כלכלי.  
תוך ריכוז פעילות מול רגולטורים  בהיקפי עסקים ונשייה גבוהים, בהסדרי חוב בחברות ציבוריות ובחברות אג"ח מדווחות, 

 ממשלתיים שונים. שימש בעבר גם ראש צוות פרקליטים במחוז תל אביב והמרכז. 
 ( בהצטיינות. EMBA( ובוגר תואר שני במנהל עסקים למנהלים )LL.Bבוגר תואר ראשון במשפטים )

 

 

   רו"ח, עו"ד, אסף ברקוביץ'

הרשמי ובממונה על חדלות פירעון ושיקום כלכלי.  חבר בצוות מחלקת ידע ומדיניות, בכונס  

במסגרת הזו, משמש כפרקליט הכונס הרשמי והממונה בפני בית המשפט העליון, בערעורים  

 על החלטות בתי המשפט המחוזיים ביושבם כבית משפט של חדלות פירעון. 

חקיקה   להליכי  שותף  המשפטית(,  במחלקה  )ובעבר  ומדיניות  ידע  מחלקת  מצוות  כחלק 

 ובחינת סוגיות רוחב אשר נדונות במסגרת מחלקה זו.

טרם התפקיד הנוכחי במסגרת הממונה, עבד במחלקת תאגידים ברשות ניירות ערך, כרפרנט  

בדיקת תשקיפים,  תאגידים בכיר ובמסגרת הזו היה שותף לפיקוח על חברות ציבוריות לרבות  

קוני חקיקה משמעותיים, הן בהיבטי  . כמו כן היה שותף לתיתקופתיים ומיידייםכספיים ודוחות  

 הגילוי הנאות והן בהיבטי הממשל התאגידי. 

( בהצטיינות  וחשבונאות  במשפטים  ראשון  תואר  מסחרי  L.L.Bבוגר  במשפט  התמחות  במשפטים,  שני  תואר  מוסמך   ,) 

( L.L.M ( מוסמך תואר שני במנהל עסקים, התמחות בבנקאות ומימון ,)M.B.A)האוניברסיטה העברית ,  
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 לרואי חשבון בהתאם לתקנות חדלות פירעון   הכשרה תוכנית     : השתלמות תוכנית ה 

 2021- , התשפ"א )כללים לעניין גיבוש רשימת נאמנים( 

,  חדלות פירעון ושיקום כלכלי   ממונה על הליכי ל נסת הרשמית ו ו המשנה לכ , עו"ד,  ולרשטיין אורי  מר   אקדמי: ריכוז  

 משרד המשפטים 

 מח' ידע ומדיניות, הנהלת האגף, הכונס הרשמי והממונה    - עו"ד, רו"ח    ברקוביץ', אסף    מר    

 משרד המשפטים   ושיקום כלכלי,   רעון י חדלות פ הליכי  על     

 

 המועד הנושא שם המרצה*  

1 
 
 

ממלאת   - עו"ד סיגל יעקבי, גב' 
מקום מנכ"ל משרד המשפטים,  
האפוטרופסה הכללית, וכונסת  

הממונה על  הנכסים הרשמית, 
הליכי חדלות פירעון ושיקום  
 כלכלי והממונה על הירושה 

 
  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 

 נשיאת הלשכה 
 

רו"ח,   רונן,-אלינה פרנקלגב' 
MBA  -   מ"מ ומשנה לנשיאה

ויו"ר המכון להשתלמויות  
 ולימודי תעודה 

 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
19.4.21 

 ב' יום 
09:30-09:45 

 
 
 

  -  , עו"ד ולרשטייןאורי מר 
נסת הרשמית  ו המשנה לכ 

ממונה על הליכי חדלות ל ו 
, משרד פירעון ושיקום כלכלי 

 המשפטים 

 עקרונות יסוד, מבוא ורקע 
 מהי חדלות פירעון  . 1
 מטרות חוק חדלות פירעון ועיקרי חידושיו  . 2
 הממונה על חדלות הפירעון ושיקום כלכלי  . 3

09:45-11:00 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

- , עו"ד  מיכאל רוזנבלטמר 
מחוז ת"א והמרכז, הכונס  
הרשמי והממונה על הליכי  

חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  
 משרד המשפטים 

דין כללי המשתלב בדיני חדלות פירעון: סדר דין אזרחי,  

 עבודה ודיני תאגידים   דיני דיני חוזים, דיני בטוחות,  

 

11:15-12:45 

2 
 

מח' ידע   - , עו"ד חיים זקס מר 
ומדיניות, הכונס הרשמי  

והממונה על הליכי חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי, משרד  

 המשפטים
 

 פירעון של יחידים עיקרי דיני חדלות  . 1
בהליכי   . 2 פירעון  חדלות  של  המשפט  בית  סמכויות 

 חדלות פירעון של תאגידים 
חדלות פירעון בתאגידים שהוראות חוק חדלות   . 3

 פירעון אינן חלות עליהן 

 
21.4.21 

 ד' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

 , עו"דאון -הילה גולברי בר גב' 
ידע ומדיניות,  מנהלת מח' 

הכונס הרשמי והממונה על  
הליכי חדלות פירעון ושיקום  

 כלכלי, משרד המשפטים 

 11:15-12:45 סעדים זמניים והקפאת הליכים
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3 
 

  -  , עו"ד כלנית הרמלין וגר גב' 
סגן מנהל מחוז ת"א והמרכז,  

הכונס הרשמי והממונה על  
הליכי חדלות פירעון ושיקום  

 המשפטים כלכלי, משרד 

  בקשה לצו לפתיחת הליכים לתאגיד 
26.4.21 

 ב' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

  , עו"דנטע כצמן יעקובוביץגב' 
ה  ימנהלת היחידה להנחי  –
הכונס   , פיקוח על נאמניםלו

הרשמי והממונה על הליכי  
חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  

 משרד המשפטים 

 הנאמן 
מינויו, תפקידו וסמכויותיו, לרבות משמעות פעולת   .1

 ( Officer of the courtהנאמן מטעם בית המשפט )
 היחידה לפיקוח על הנאמנים  .2
 ממשקי העבודה בין הנאמן לבין הממונה  .3

11:15-12:45 

4 
 

סגן   -  , עו"ד ן בריל ואילמר 
הכונס  מח' תאגידים  מנהל

הרשמי והממונה על הליכי  
פירעון ושיקום כלכלי,  חדלות 

 משרד המשפטים 

ותוצאותיו   הצו  בהליכי    – תוכן  זמנית,  הפעלה  בהליכי 
 שיקום ובהליכי פירוק 

 
28.4.21 

 ד' יום 
09:30-10:15 

 

  -  , עו"ד יוסי ויינגרטן מר 
פיקוח על  ליחידה להנחייה ו ה

, הכונס הרשמי  נאמנים
והממונה על הליכי חדלות  

פירעון ושיקום כלכלי, משרד  
 המשפטים

נהלי עבודת הנאמן: דוחות, אישור בימ"ש לפעולות,   . 1
כניסה לנעלי האורגנים של התאגיד, המלצה לבימ"ש  

 על מסלול ההליך 
 סמכויות חקירה, תביעות נושאי משרה  . 2

10:15-11:00 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

  רו"ח, , עו"דאסף ברקוביץ'מר 
הכונס  מח' ידע ומדיניות,  -

הרשמי והממונה על הליכי  
חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  

 משרד המשפטים 

 הפעלת התאגיד ושיקומו 
תאגיד   . 1 של  הנשייה  קופת  בנכסי  ועסקאות  פעולות 

 בהפעלה 
 עסקאות חריגות  א.  
 נכסים משועבדים  ב.  
 עקיבת זכויות ואשראי חדש  ג.  

 תאגיד בהפעלה, ויתור  ואימוץ חוזים חוזים קיימים של   . 2
 

11:15-12:45 
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5 
 

חדלות   . 1 רו"ח , , עו"ד אשר אנגלמןמר  בתיק  לטיפול  כניסה  בעת  רצוי  פעולות  סדר 
 פירעון תאגידי 

פיזיים ולא פיזיים, תיקי  )ניהול והגנה על נכסי התאגיד   . 2
לקוחות, מערכות מידע, מלאי, ביטוח וכו'( עם תחילת  

 ההפעלה
 ניהול מערך העובדים, קבלני המשנה וספקי התאגיד  . 3
 בניית תוכנית הפעלה וניהול ומעקב על התזרים שוטף . 4
 תמחיר מוצרים/שירותים המסופקים על ידי התאגיד  . 5

 
3.5.21 

 ב' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

 כלכלי של התאגיד תוכנית לשיקום  , רו"ח אריאל אלפסי מר 
 בניית התוכנית לשיקום  . 1
 הגשת התוכנית לבית המשפט . 2

11:15-12:45 

6 
 

 ניהול האספות והבאת ההצעה לאישור האספות  . 1 רו"ח , , עו"ד יצחק רייסמר 
 אופן האישור באספות וסיווג לאספות סוג  . 2

 
5.5.21 

 ד' יום 
09:30-10:15 

 

מנהל   -  , עו"ד רוני הירשזוןמר 
הכונס הרשמי  מח' תאגידים, 

והממונה על הליכי חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי, משרד  

 המשפטים

 הסדר חוב שלא במסגרת צו לפתיחת הליכים 
של   . 1 ותפקידו  האישור  הליך  חוב,  הסדר  של  מהותו 

 מנהל ההסדר 
אישור הסדר חוב מהותי בחברת איגרות חוב )מומחה   . 2

 וכו'( 

10:15-11:00 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

  -, עו"ד ורו"ח אייל נייגר מר 
 יועמ"ש לשכת רואי חשבון 

 חדלות פירעון הנוגע לחלק י'  לחוק  4תיקון  . 1
 תפקידו של מנהל ההסדר לפי התיקון  . 2

11:15-12:45 

7 
 

סגן   –  , עו"דליאור גפןמר 
הכונס  מנהל מחוז ב"ש והדרום, 

הרשמי והממונה על הליכי  
חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  

 משרד המשפטים 

  הליך הבדיקה, סמכות הנאמן  – חוב  תביעות
10.5.21 

 ב' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

, סגן מנהלת  ארז אהרוןמר 
מחוז חיפה והצפון, הכונס  
הרשמי והממונה על הליכי  

חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  
 משרד המשפטים 

מקופת   נכסים  הגורעות  פעולות  וביטול  העדפות  ביטול 
 הנשייה )ביטול הענקות( 

11:15-12:45 
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8 
 

סגן    -, עו"ד יוסף בכריהמר 
מנהלת מחוז ירושלים, הכונס  

הרשמי והממונה על הליכי  
חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  

 משרד המשפטים  
 

 היקפה של קופת הנשייה . 1
 כינוס נכסי הקופה ומימושם  . 2
 

 
12.5.21 

 ד' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

הכונס   -  , עו"ד לילך אברוךגב' 
והממונה על הליכי  הרשמי  

חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  
 משרד המשפטים 

 נושים כלליים )ריבית בסיסית, ריבית נוספת(  . 1
 חובות נדחים  . 2
 נשייה מובטחת  . 3
 ז שיור בעלות, עיכבון וקיזו . 4
 הוצאות ההליך  . 5

11:15-12:45 

9 
 

  תמנהל -  עדנה מרציאנוגב' 
תחום בכירה, תחום ביטוח  

המוסד לביטוח  , םזכויות עובדי 
 לאומי 

מול   והתנהלות  עובדים  חוב  תביעות  עובדים,  זכויות 
 המוסד לביטוח לאומי 

 
18.5.21 

 ג' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

סגנית   –  , עו"דנילי לבנת גב' 
מנהלת מחוז חיפה והצפון,  
הכונס הרשמי והממונה על  
הליכי חדלות פירעון ושיקום  

 כלכלי, משרד המשפטים 

 חלוקה 
 עקרון השוויון וסדר הפירעון  . 1
 אופן ביצוע החלוקה  . 2

11:15-12:45 

10 
 

  , עו"דמיכל בן עמי ליבוביץגב' 
מנהלת המח' המשפטית   -

והממונה  ,  פוטרופוס הכללי הא
על הליכי חדלות פירעון ושיקום  

 כלכלי, משרד המשפטים 

  אחריות נושאי משרה בחדלות פירעון 
20.5.21 

 ה' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

מנהל   -  , עו"דרונן אולצ'יקמר 
  , חקירותהיחידה הארצית ל

הכונס הרשמי והממונה על  
חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  

 משרד המשפטים 

 11:15-12:45 סמכויות חקירה ואכיפה 

 
11 

מנהלת   - , עו"ד מיכל דלומי גב' 
תחום הערעורים, הכונס הרשמי  

והממונה על הליכי חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי, משרד  

 המשפטים
 

והלכות   פסיקה  חדלות  ערעורים,  בתחום  מובילות 
 הפירעון התאגידית 

 

 
24.5.21 

 ב' יום 
09:30-10:15 
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11  
 המשך

מנהלת   – , עו"ד אורית רםגב' 
היחידה לפירוקים, כינוסים  

וגבייה קשה, אגף המכס  
 והמע"מ 

בהליכי  במע"מ,  מבט    סוגיות  מנקודת  פירעון  חדלות 
 רשות המסים 

10:15-11:00 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

  –  , עו"דיעל בן משה גב' 
מח' בכירה, היחידה  ת מנהל

לפירוקים, באגף מס הכנסה  
 ומיסוי מקרקעין 

רשות   מבט  מנקודת  פירעון  חדלות  בהליכי  מס  סוגיות 
 המסים 

11:15-12:00 

של   , עו"ד רם יולוסמר  מבטו  מנקודת  מיסוי  בסוגיות  פרקטיים  היבטים 
 הנאמן

12:00-12:45 

12 
 

מנהל   -  עו"ד , צבי קויש מר 
באר שבע, הכונס הרשמי  מחוז 

והממונה על הליכי חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי, משרד  

   המשפטים

 בית המשפט מושגי יסוד בתפעול ההליך מול  
נט המשפט, מהותה של הבקשה למתן הוראות, החלטות  
בימ"ש במהלך ההליך, דרכי השגה על החלטות בימ"ש,  

וך מטרה להכיר  מתן דגש על הכנת בקשות לבימ"ש מת
 הגת ואת המבנה של כתבי בית דין את השפה הנו

 
26.5.21 

 ד' יום 
09:30-10:15 

 

מח' ידע   –, עו"ד רועי נירוןמר 
ומדיניות, הכונס הרשמי  

והממונה על הליכי חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי, משרד  

 המשפטים

 10:15-11:00 בינלאומייםהליכי חדלות פירעון 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

פרסומי   , רו"ח יואב כפיר מר  מידע,  )חדר  משפט  בית  בהליכי  המכר  דרכי 
 התמחרויות ועוד( הזמנה להציע הצעות, 

11:15-12:45 

13 
 

  אופן ניהול חקירות ע"י נאמן  , רו"ח עליזה שרון גב' 
31.5.21 

 ב' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

 11:15-12:45 דוגמא לגיבוש תוכניות הפעלה , רו"ח גבי טרבלסימר 
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14 
 

 ההפעלה והעתיד רכש לתקופת  רו"ח, עו"דסיגל רוזן רכב,  גב' 
 גבייה

 
3.6.21 

 ה' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

מנהלת   –  , עו"דרותי מזרחיגב' 
מחוז ת"א והמרכז, הכונס  

הרשמי והממונה על חדלות  
פירעון ושיקום כלכלי, משרד  

 המשפטים
 , רו"ח חן ברדיצ'ב מר 

Case study    עלו אשר  נבחרות  לסוגיות  דוגמאות 
 מטיפול בתיקים 

11:15-12:45 

15 
 

בקשיים   , עו"ד ורו"ח שלמה נסמר  חברות  הנאמן,    –ניהול  במילוי    דגשים תפקיד 
 התפקיד או ניתוח אירוע 

 
14.6.21 

 ב' יום 
09:30-11:00 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

, שופטת  ורדה אלשייך גב' 
 בדימוס 

Case study –  11:15-12:00 ניתוח אירוע 

, שופט  איתן אורנשטייןמר 
 בדימוס 

Case study –  12:00-12:45 ניתוח אירוע 

16 
 

  ניתוח אירוע  יפורסם בהמשך 
16.6.21 

 ד' יום 
09:30-11:00 

 

 11:00-11:15 הפסקת התרעננות  

 11:15-12:45 ניתוח אירוע  יפורסם בהמשך 

 
המשנה  , אורי ולרשטייןמר 

לכונסת הרשמית ולממונה  
ושיקום   על חדלות פירעון   הליכי

 משרד המשפטים כלכלי, 
  -, רו"ח  איריס שטרקגב' 

 נשיאת הלשכה 
רו"ח,   רונן,-אלינה פרנקלגב' 

MBA  -   מ"מ ומשנה לנשיאה
ויו"ר המכון להשתלמויות  

 ולימודי תעודה 
, מרכז  אסף ברקוביץ'מר 

,  מח' ידע ומדיניות -אקדמי  
הנהלת האגף, הכונס הרשמי  

רעון  י והממונה על חדלות פ
משרד  ושיקום כלכלי, 

 המשפטים
 

 דברי סיכום: 
 

12:45-13:15 

 


