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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:

 "הערכות שווי"

 מועדי הקורס:

16.11.2022 - 7.9.2022 
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 חברות וחברים יקרים, 

  מקוון כנית הלימודים של האקדמיה, מוצע בזאת לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה  ו במסגרת ת 
 .  "הערכות שווי"  בנושא 

 
 מטרת הקורס: 

תיאורטיים   כלים  תרגול רכישת  כולל  חשבונאית,  תקינה  על  בדגש  ואופציות,  חברות  שווי  בהערכות  ומעשיים 

 מהפרקטיקה. 

 .באופן מקוון ,  בתוכנית  המצוין   ז "הלו   פי  על ויתקיים  16:00בשעה   , 7.9.2022   , ד' ביום   יפתח  הקורס 
 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

 מצורף בחוברת זו.הקורס  תוכנית  מידע אודות 
 

 : הקורס   מתכונת
 .אקדמאיות  שעות 26 - כ "בסה י"ס כ"א ו  2שבועיים,  מפגשים   9

 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקוון  ייערך  השבועי   המפגש
 

 :תעודה 
 מפגשים  7- ב   להשתתפות   , כפוףאקדמיית רו"ח של ישראל  ATHENA  מטעם   גמר   תעודת   תוענק  הקורס  למסיימי
 מתוך מפגשי הקורס. 80%הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של    מפגשים. 9 מתוך   לפחות

 
 :הרשמה 

 www.icpas.org.il  הלשכה  אתר  באמצעות   המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם 
 

 :הקורס   פתיחת   מועד 
הקורס יתקיים במתכונת דיגיטלית. קישור לוובינר יישלח סמוך למועד   . 16:00  בשעה  ,7.9.22  ,  ד'  יום

 הפתיחה.
 

 :השתתפות   דמי 
 .₪  1600-   לשכה  חבר  לא,  ₪  800  -  לשכה  חבר 
  . בלשכה  הראשונות   החברות  שנות 3- ב  הקורסים   עבור  צעירים   ח "לרו ₪    400
 פנסיונר.ל  ₪  400

 
 דמי ביטול:

 .6.9.2022עד לתאריך     liron@icpas.org.ilלמייל:    בכתבהודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה  
 

בניית הדגשים והתכנים  , על הריכוז האקדמי  -   זהר אברהם ח  " רו ,  האקדמי ברצוני להודות למרכז  

 . הרבה להצלחת הקורס ותרומתו 

 
 , רב   בכבוד 
 
 נשיא לשעבר   - יזהר קנה, רו"ח  

 ATHENA  ר " יו 
 אקדמיית רו"ח של ישראל 

 

mailto:liron@icpas.org.il
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   תוכנית הקורס: 

 הערכות שווי 
 יו"ר הוועדה לטיפול בתחום הערכות שווי   – רו"ח זהר אברהם    -   ריכוז אקדמי 

 

 המועד הנושא  שם המרצה*  

1 
 
 

 
נשיא   - , רו"ח חן שרייברמר 

 הלשכה 
 

  , רו"ח, נשיאיזהר קנה מר 
  ATHENA יו"ר –  לשעבר

 אקדמיית רו"ח של ישראל 
 

 
 ברכות ודברי פתיחה 

 
7.9.2022   

 ד' יום 
16:00-16:15 

 

 , רו"ח זהר אברהם מר 
יו"ר הוועדה לטיפול בהערכות 

 שווי

מבוא ורקע להערכות שווי ובחינת סבירות  
 הערכות שווי 

16:15-19:00 

2 
 

 , רו"חצור פניגשטיין ד"ר
 

וסוגיות פרמיות וניכיון,   NAVגישת השווי הנכסי 
 גישת שוק/מכפילים )הכנסות/רווח/הון עצמי(

 

14.9.2022 
 ד' יום 

16:00-17:30 
 
 

 17:40-19:00 תרגול מהפרקטיקה , רו"ח סתיו חלפוןמר 

3 
 

 , רו"ח אודי שניגמר 
 

 רקע כללי  –ושיעור היוון  DCFגישת ההכנסות/
 

21.9.2022   
 ד' יום 

16:00-17:30 
 
 

 רו"ח  ונה,שי מר 

 

 17:40-19:00 תרגול מהפרקטיקה

4 
 

הקצאת עלות רכישה והערכת שווי נכסים   , רו"ח ארז טלמר 
 רקע כללי  –בלתי מוחשיים, בחינת ירידת ערך 

28.9.2022   
 ד' יום 

16:00-17:30 
 
 

 17:40-19:00 תרגול מהפרקטיקה יפורסם בהמשך 
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 המועד הנושא  שם המרצה*  

5 
 

  BSתמחור אופציות בהתאם למודלים מקובלים  רו"ח , בורשטיין איילתגב' 
 רקע כללי –בינוני ומונטה קרלו 

19.10.2022  
 ד' יום 

16:00-17:30 
 

 19:00-17:40 תרגול מהפרקטיקה יפורסם בהמשך 

6 
 

   IFRS9הערכת שווי בהתאם לתקנים  , רו"חמוטי דטלקרמרמר  
 רקע כללי  –IFRS16 -ו
 

26.10.2022  
 ד' יום 

16:00-17:30 
 

 17:40-19:00 תרגול מהפרקטיקה יפורסם בהמשך 
 

7 
 

 -  רו"ח  ,שלומי ברטוב מר
חבר הוועדה לטיפול  
  בתחום הערכות שווי

 רקע כללי – איזון משאבים 
  
 

2.11.2022   
 ד' יום 

16:00-17:30 
 

 17:40-18:15 תרגול מהפרקטיקה , רו"חרפאל נסרדישי מר 
 

בדימוס ד"ר   השופטת
, בוררת  איריס סורוקר

 מגשרת

סוגיות בעדות מומחה כלכלי   -הרצאת אורח 
 שופט/ת בדימוס.    –בבית משפט 

 

18:15-19:00 

8 
 

 טדי  הראל אילמר 
 

רקע   –שימושים ועקרונות בשמאות מקרקעין 
  כללי

 

9.11.2022   
 ד' יום 

16:00-17:00 
 

   -, רו"ח דניאלה אליגון גב'
מתמחה באקטואריה,  

A.IL.A.A. 

 

דגשים בקריאה והבנה של חוות דעת אקטואר  
 IAS19ותקן 

17:00-18:30 

לשעבר  - רו"ח , רן כהן מר
מנהל מחלקת מיזוגים  

 ופיצולים ברשות המיסים 
 

 הערכות שווי לצרכי מס וסוגיות מיוחדות
 בדגש על מיזוגים ורכישות

 

18:40-19:15 

9 
 

, אברהםזהר מר מנחה: 
יו"ר הוועדה לטיפול  - רו"ח

 בהערכות שווי
טי  וממר משתתפים: 

 , רו"ח טלקרמר ד
 , רו"ח שלומי ברטובמר 

 , רו"חצור פנינגשטייןד"ר 
 , רו"ח ארז טלמר 

 פאנל סיום: 
שאלות ותשובות ודיון בסוגיות שעלו במהלך  

 הקורס

16.11.2022   
 ד' יום 

16:00-18:00 
 

 

 המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים. * יתכנו שינוים בשמות 

 ** תיתכן גלישה בשעות ההרצאות של כל אחד מהדוברים )עד רבע שעה( וזמן סיום המפגש עשוי להתארך. 
 


