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 .נ,א.ג

שיתוף הפקולטה לניהול בערב עיון של האגודה הישראלית למעריכי שווי, הזמינך ללאנו מתכבדים 

 "הערכות שווי בראי המשפט",אשר יוקדש להעמקה בנושא , ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב

לאור ההתפתחות בתפקידם של הערכות שווי ומעריכי שווי במסגרת הליכים משפטיים ולאור 

  .הפסיקה בתחום בישראלהתפתחות 

,  בניין רקנאטיאולם לאון ב, ב16:30-20:00בין השעות  18/09/2019 רביעי עיון ייערך ביוםערב ה

. ניתן לחנות בתשלום בחניון סמולרש וחניונים באוניברסיטת תל אביב קולרבית הספר לניהול ב

אך מותנה ברישום פתוח לקהל המתעניינים, ללא עלות ערב העיון  אחרים בקרבת האוניברסיטה.

 . מוקדם

 -ל במייל חוזרדירקטוריון האגודה פאנל לשלוח שאלות וללערב העיון ניתן להירשם 

info@ivaluation.org.il. 

 

עד כה ארגנה שני כנסים: בבין ברה לתועלת הציבור והאגודה הישראלית למעריכי שווי היא ח

 -נהל המסלול האקדמי, ובמכללה למIFRS 16בנושא הערכות שווי בעקבות  -תחומי הרצליה

 בנושא הערכות שווי לצרכי מס. 

 www.ivaluation.org.il למצגות וסרטונים מכנסי העבר, ניתן לראות באתר האגודה: 

חברי הדירקטוריון מסייעים בשמירה על הרמה המקצועית של המידע המועבר בתחומים 

פרופ' דן עמירם , (IDC) פרופ' אמיר ברנעלטובת העוסקים במקצוע בארץ, והינם:  םהרלוונטיי

(, דני בר און )דלויט(, BDO(, שחר זיו )EYורואי החשבון ד"ר הדס גלנדר ))אוניברסיטת תל אביב( 

עינת שפרלינג  (IDC, שלומי שוב )(VPBC(, ואדים פורטנוי )PWC(, גיל מור )KPMGארז טל )

(EY ( ואלי אלעל )לשעברFVG .) 

וכל חבריה מתנדבים מתוך רצון לשפר  , אינה גובה תשלום מאיששווי מעריכיהאגודה הישראלית ל

את הרמה המקצועית של הערכות השווי בישראל, בין היתר באמצעות שיפור הידע המקצועי 

כנסי האגודה פתוחים לכל מתעניין ללא תשלום וההרצאות מועלות לאתר לעוסקים במלאכה בארץ. 

 לתועלת הציבור. - ההאגוד

 

  

https://www.ivaluation.org.il/
https://www.ivaluation.org.il/


 

 
 

 

 האגודה הישראלית למעריכי שווי

  

 האגודה הישראלית למעריכי שווי 

IAA- Israeli Association of Appraisers 
  

של האגודה הישראלית למעריכי שווי בנושא "הערכות שווי בראי המשפט" עיון  ערב

 בשיתוף הפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב

 :על סדר היום

  חברים מפגשהתכנסות ו  16:30

 FVGרו"ח אלי אלעל,   16:50

 חשבוןהערכות שווי בלשכת רואי ה לועדהשל האגודה, יו"ר משותף חבר דירקטוריון 

   "ורקע פתיחה דברי" -

 ברכות  17:00

 רו"ח איריס שטרק

 נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל

 מר חיים מסילתי

 יו"ר לשכת שמאי מקרקעין בישראל

1017:  Mr. Jacob Silverman, Duff & Phelps. 

Global President  

"Introductory remarks" 

Mr. Allen Pfeiffer, Duff & Phelps 

Managing Director and a Global Service Leader of Disputes in 

Financial Services and Valuation Litigation,  

- “Window Dressing or Excessive Earnings Manipulation - Behind 

the scenes of global disputes and valuation” 

 שופט בית משפט מחוזי לשעברועז אוקון, ב 17:40

 עיני שופט ובורר"ב"הערכות שווי -

 הפסקה קלה 18:00

 אוניברסיטת תל אביב –הפקולטה למשפטים , פרופ' אסף חמדני 18:10

 "ובעולםמימון, משפטים והערכות שווי: מגמות בישראל "  -

 IDC פרופ' אמיר ברנע, 18:40

 דיקן מייסד, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומיחבר דירקטוריון האגודה, 

 תשואה ראויה בחישובי ערך נוכחי של פיצוי בגין נזק""

 נשיאת לשכת רו"ח אלינה פרנקל רונןומשנה ל פאנל חברי דירקטוריון האגודה 19:00

 "?התפתחות הערכות שווי לצרכים משפטייםה במה הלא"פתוח:  דיון -

https://www.duffandphelps.com/services/disputes-and-investigations/disputes
https://www.duffandphelps.com/services/disputes-and-investigations/disputes
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 נספח מיקומים:

 


