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מחירים מיוחדים 

לחברי הלשכה 

EY וללקוחות
תוכנית לימודים קורס מורחב 

EY הערכת שווי חברות" בשיתוף"

הקורס יערך בבית לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון דרך העצמאות 53 חיפה

משך הקורס: 36 שעות לימוד אקדמאיות 

הערכת שווי היא שיטה להערכת שוויים של נכסים פיננסיים. הן נכסים פיננסיים מוחשיים כמו ניירות ערך, מניות או 
אופציות, והן נכסים פיננסיים לא מוחשיים כמו פטנטים או סימן מסחרי, והתחייבויות )איגרות חוב שהוצאו על ידי 
חברות(. EY ישראל )ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר( מבית פירמת EY Global, חברת רואי החשבון 
המסחר  לשכת  מבית  העסקית  המכללה  עם  פעולה  משתפת  והעסקי,  הפיננסי  הליווי  בתחום  בעולם  מהמובילות 

והתעשייה חיפה והצפון.

הקורס יועבר ע"י מומחים בתחום הערכת שווי חברות

רו"ח נעם בכר
מנכ"ל ובעלים – מינוף 1 מימון ניהול ופיננסים בע"מ.

• בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל-אביב.
ניהול  • שימש במספר תפקידי  ניסיון של למעלה מ-20 שנה בתחומי המימון, הניהול והפיננסים.  • בעל 
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 
ורכישות, בדיקת  ליווי מיזוגים  גיוסי הון ואשראי,  בביצוע עבודות כלכליות מגוונות לרבות הערכות שווי, 
כדאיות ותוכניות עסקיות. • בעל ניסיון רב בכתיבת חוות דעת מקצועיות לחברות פרטיות וציבוריות והן 

חוות דעת לצרכי מס ולהליכים משפטיים.

רו"ח טל קליין
  .Valuation & Business Modeling ,מנהל בכיר

במימון  בהתמחות  בכלכלה   MA תואר  ובעל  גוריון  בן  מאוניברסיטת  וניהול  בכלכלה  ראשון  תואר  בוגר 
ופיתוח  ביחידת כלכלה  יאנג, שימש ככלכלן בכיר  מאוניברסיטת תל אביב. טרם הצטרפותו לארנסט אנד 
עסקי של בז"ן. במסגרת תפקידו ביצע, בין היתר, בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטי הפיתוח של בז"ן בתחומי 
הזיקוק, הפטרוכימיה, האנרגיה החלופית והחשמל. התמחותו העיקרית הינה בתחומי הערכות שווי חברות, 
הקצאת עלויות רכישה והערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים, הערכת שווי נגזרים פיננסיים מורכבים, וייעוץ 

בתחום ייעול ניהול הון חוזר.

רו"ח אלון לוגסי 
שותף בכיר מנהל סניף חיפה והחטיבה הכלכלית , חבר אקזקיוטיבה, EY ישראל. • בוגר תואר 
ראשון בכלכלה, במנהל עסקים ובחשבונאות ותואר MBA מאוניברסיטת חיפה. • בעל ניסיון של למעלה 
מ- 16 שנים במשרד ארנסט אנד יאנג, מתוכן כ-14 שנים כמוביל החטיבה הכלכלית בפירמה. • התמחותו 
העיקרית היא ליווי וייעוץ עסקי ופיננסי, תהליכי רה-ארגון, ניתוח תהליכים, תמחיר וחשבונאות ניהולית, 
הערכות שווי, ניתוח מבנה חוב. • משמש כמרצה בנושאים פיננסיים, בין היתר, בלשכת רואי החשבון, בפורום 
CFO, מרצה מן החוץ בקורסי ניהול פיננסי בתואר שני למנהל עסקים, התאחדות התעשיינים ועוד. • בעל 
ניסיון רב בניהול פרויקטים בהיקף כספי גדול. מבין עבודות הייעוץ שעמד בראשן ניתן למנות פרויקטים הן 

במשרדים ובגופים ממשלתיים והן בחברות המובילות במשק הישראלי.
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