
נבחרת המרצים

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

ומשפטן, מומחה למימון וליווי פיננסי

רו"ח נועה קפלן
רואת חשבון, דירקטורית במשרד רואי חשבון BDO זיו 

האפט. בעלת תואר ראשון בחשבונאות ומימון, ותואר שני 
בניהול פיננסי, מרצה באוניברסיטה ומכינה לבחינות מועצה.

רו״ח נועם בכר
בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל
עסקים מאוניברסיטת תל-אביב. בעל ניסיון של למעלה 

מ-20 שנה בתחומי המימון, הניהול והפיננסים.שימש 
במספר תפקידי ניהול בכירים ובהם מנהל במשרד קסלמן 
ת"א, משנה למנכ"ל שמיר אופטיקה ומנכ"ל קבוצת שחר. 
מרצה בתחומי המימון והפיננסים במרכז האקדמי רופין, 

בטכניון ובמרכז השתלמויות בר אילן. התמחותו העיקרית 
הינה בביצוע עבודות כלכליות ממגוונות לרבות הערכות 

שווי, גיוסי הון ואשראי, ליווי מיזוגים ורכישות, בדיקת 
כדאיות ותוכניות עסקיות. בעל ניסיון רב בכתיבת חוות 

דעת מקצועיות לחברות פרטיות וציבוריות והן חוות דעת 
לצרכי מס ולהליכים משפטיים.

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

וניהול סיכונים לגופים וחברות במשק, מתוכן 6 שנים כמבקר
במחלקת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, 12 שנה כחבר

הנהלת 'כלל ביטוח אשראי' כמנהל מחלקות התביעות 
והמכירות ושנתיים כמבקר פנים בחברת כלל ביטוח.כמו כן, 

מכהן כמבקר פנים במספר עמותות.. לרו"ח בוקי ברגמן תואר 
שני במנהל עסקים. עוסק בליווי ותמיכה לעסקים בנושא 

ניהול סיכוני אשראי לקוחות, ביטוח אשראי ופקטורינג.

מר ישראל אמיר
מנהל מרכז עסקים המפרץ, מערך מסחרי, חטיבה עסקית, 

בנק לאומי 

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

הדירקטורים של רשות החברות הממשלתיות. תואר ראשון 
).B.A( כלכלה )חשבונאות( סוציולוגיה מאוניברסיטת חיפה. 
תואר שני במנהל עסקים ).M.B.A( מאוניברסיטת ת"א תואר 

שלישי במנהל עסקים )Ph.D( מאוניברסיטה אמריקאית. חבר 
נשיאות לשכת רו"ח . חבר ועד מרכזי של לשכת רו"ח , חבר 

ועדת הקשר של לשכת רו"ח והפיקוח על הבנקים.

רו"ח ומשפטן יובל אבוחצירא
אלמקייס  חיבה  ארצי  משרד  של  חיפה  סניף  ומנהל  שותף 
פקיד  כסגן  תפקידו  במסגרת  בע"מ.  מיסוי  פתרונות  כהן 
שומה חיפה, היה יובל אחראי לבחינת מיסוין של סוגיות מס 
מורכבות בתחום המיסוי הישראלי, הבינלאומי והפלילי. יובל 
בוועדות  והשתתף  וחדשניות  ייחודיות  מיסוי  החלטות  ליווה 
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.
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מר דורון פרמדר
דורון פרמדר עוסק בביטוח כבר 30 שנה, מאז שהשתחרר
מצה"ל. במהלך עבודתו עבר את רוב התפקידים בחברות
הביטוח, מתפקידי חיתום ותביעות ועד לתפקידי ניהול.
בין השאר, שימש כמנהל מחוז חיפה והצפון של אררט
חברה לביטוח בע"מ וכמשנה למנכ"ל אחת מסוכנויות

הביטוח הגדולות.

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.

מר רמי סגמן
יועץ פנסיוני מורשה ומייסד חברת סט פוינט! בע"מ למתן
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי. בעל תואר שני במנהל עסקים

מאוניברסיטת ת"א, תואר ראשון בפסיכולוגיה וכלכלה
מאוניברסיטת חיפה.. משמש מרצה ומנחה סדנאות בתחום

הביטוח הפנסיוני, ומתמחה בהכנה לבחינות המפקח על
הביטוח ובהרצאות במסגרת אוניברסיטאות, מכללות,

בנקים, חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

עו"ד אייל קימל
בעל 15 שנות ניסיון במתן ייעוץ משפטי לגופים וחברות,
מתוכן 5 שנים כמנהל המחלקה המשפטית ומשנה למנכ"ל
באחת החברות הגדולות בתחומה בישראל, חבר בפורום

הארצי של לשכת עורכי הדין בתחום דיני העבודה.
לעו"ד קימל תואר שני במשפטים מאוניברסיטת טורונטו

בקנדה, והוא חבר בצוות המנטורים של ארגון "קרן שמש"
ו"לתת עתיד". אייל עוסק בליווי ותמיכה משפטית לעסקים,

הנשען על ניסיון רב בתחום המסחרי ובכלל זה בעולם
העסקי עצמו. כמו כן עוסק המשרד בתחום הקניין הרוחני

ויחסי העבודה.

מר בני קוויתי
יועץ-מס מייצג, מגשר, בורר ונאמן.

מרצה ומומחה לחשבונאות, מיסים ודיני עבודה.
חבר בלשכת יועצי המס בישראל )חבר מועצה(.

מייסד ומנהל משרדים להנהלת חשבונות ושרותי מיסוי.
מייצג נישומים ועוסקים בדיוני שומות מול רשות המיסים.


