
נבחרת המרצים

גב' שמחה חלמיש
כלכלנית, עסקה בניהול תיקי השקעות בבנקאות, שימשה 

כאנליסטית בשוק ההון, מרצה כ-20 שנה בתחומים של שוק 
ההון וניהול פיננסי, יזמית ובעלת עסקים

עו״ד ענבל בית הלחמי
שותפה מייסדת של מזור–בית הלחמי, חברת עורכי דין מחיפה, 

משרד בוטיק חיפאי מתמחה ומוביל בישראל בתחום חדלות הפרעון 
)פשיטות רגל, פירוקים, הקפאות הליכים והסדרי חוב(. 

יו"ר משותף של ועדת פשיטות רגל, פירוקים ובנקאות של ועד מחוז 
חיפה – לשכת עורכי הדין.

רו״ח ומשפטן יובל אבוחצירא
רו"ח, בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, בוגר תואר ראשון ובעל 
תואר שני במשפטים. שותף ומנהל סניף חיפה של משרד ארצי חיבה 

אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ.
במסגרת תפקידו כסגן פקיד שומה חיפה, היה יובל אחראי לבחינת 

מיסוין של סוגיות מס מורכבות בתחום המיסוי הישראלי, הבינלאומי 
והפלילי. יובל ליווה החלטות מיסוי ייחודיות וחדשניות והשתתף 

בוועדות מקצועיות חשובות ברשות המיסים. יובל מומחה בעיסוקו 
בכל הקשור לתחום המיסוי ישראלי )מס הכנסה, מיסוי מקרקעין 

ומע”מ( לרבות חוקי עידוד, מס רכוש, קרן פיצויים ועוד. יובל משמש 
יועץ הלשכה לענייני מיסוי.

ד"ר עמירם מרקוביץ'
 )SVP( יועץ בכיר, מרצה אקדמי ופיננסי. לשעבר במעמד ע. מנכ"ל

בבנק הפועלים, מייסד ומנהל יח' המודיעין התחרותי של הבנק. בעל 
נסיון עסקי-בנקאי עשיר, ניהל סניפי בנק מהגדולים בארץ. מרצה 

למודיעין עסקי-תחרותי בינלאומי בתוכנית ה-MBA במרכז האקדמי 
רופין ובמכללה האקדמית עמק יזרעאל. כמו כן מרצה לאשראי עסקי 

וניהול בנקאי במכללה האקדמית נתניה. 
דוקטור לפילוסופיה )מאוניברסיטת חיפה(, חוקר פיתוח חדשנות, 

שינוי וניצול הזדמנויות עסקיות באמצעות מודיעין תחרותי.

רו"ח ומשפטן שמוליק וטנשטיין
מנכ"ל לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, רואה חשבון 

ומשפטן, מומחה למימון וליווי פיננסי

רו"ח נועם בכר
מומחה להערכת שווי חברות ויועץ בנושאי ניהול ופיננסים

איל צורף, עו"ד ונוטריון
בעלים של משרד צורף ושות' המתמחה במשפט מסחרי

רו"ח בוקי ברגמן
רואה חשבון בוקי ברגמן, בעל 25 שנות ניסיון בליווי פיננסי 

וניהול סיכונים לגופים וחברות במשק

ד"ר שמואל שוורץ, רו"ח
רו"ח דירקטור ויועץ עסקי ופיננסי. חבר בנבחרת 

הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות


