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  חוות דעת לבתי משפט

  

, כלכלה, חשבונאות: מתמחה בהכנת חוות דעת מומחה בתחומים שונים הכוללים IFSחברת 
לאור הניסיון הרב . לבוררויות משפטיות ולתיקי פישור גישור, פיננסי והבנקאות לבתי משפט

הליכי , חוות דעת אלו תומכות בצרכים מסחריים, הן פרקטי והן אקדמאי, הקיים ברשותנו
נוסח חוות הדעת ותכולתה הם , כידוע. כן בתחומי הנזיקיןכינוס והקפאת הליכים ו, פירוק

על כן . קריטיים לפסיקתו של בית המשפט ולחשיבות שבית המשפט מייחס לנאמר בחוות הדעת
, והסקת מסקנות מושכלת, ניסוחים קצרים ותמציתיים, אנו מקפידים מאוד על הגשה נכונה

חברתנו  .והנוח להתמצאות, מחשהמו, כמו גם על אופן ההגשה הברור, מוסמכת ומנומקת
וידועה בחוות הדעת המקצועיות והענייניות שאנו מספקים ללקוחותיו ובהופעות  מוכרת

  .מקצועיות בבתי המשפט כעד מומחה 
  

 :להלן פירוט נושאי חוות הדעת
              
  חברות

  ';מוניטין וכד, ידע, הערכות שווי של חברות •
  ;זכויות מיעוט •
  .מניותסכסוכים בין בעלי  •

   - כינוס והקפאת הליכים, הליכי פירוק 

  ;הערכת שווי לקביעת מחירי מכירה •
  ;הערכות שווי נכסים ודרכי חלוקתם •
  .בדיקת כושר החזר ויכולת עמידה בהתחייבויות •

  בתחומי נזיקין  

  ;חוות דעת כלכליות בנושאי אובדן רווחים והערכות נזק •
  ;אובדן ופגיעה של מוניטין •
  .של עסק אובדן יכולת הכנסה •

חוות הדעת , קיימת משנה חשיבות שעורך חוות הדעת יופיע בבית המשפט כעד מומחה
  .ל החברה"מנכ, ח שגיא בן שלוש"על ידי רו ,במישרין, מבוצעת

  
ניסיוני . הניסיון המקצועי לצד הידע התיאורטי הנרחב מקנה לי יתרון רב במתן חוות דעת

ציבוריות  –) חוות דעת 1,500-כ(חברות מהגדולות במשק  500 -המקצועי כולל מתן ייעוץ לכ
מסחר , טכנולוגיה, תעשיה(בתחומי פעילות שונים  -פרטיות ומשרדי ממשלה, ל"בארץ ובחו

  ).ועודן "נדל, ושרותים
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  :להלן פירוט לגבי ניסיון מקצועי ואקדמאי

  .קורות חיים –ח "רו, שגיא בן שלוש

  

    השכלה אקדמאית

  .אוניברסיטת בר אילן, בלימודי משפט) MA(תואר שני   2008-2009

בנקאות ומערכות , התמחות מימון, במנהל עסקים) MBA(תואר שני   2003-2006

  .אוניברסיטה העברית בירושלים, מידע

  .ח"קבלת רישיון רו  2003

  .רופין, וכלכלהבחשבונאות ) BA(תואר ראשון   1999-2002

    

    השתלמויות מקצועיות

  .אוניברסיטת בר אילן -רגולציה ומיסוי, פרקטיקה -שוק ההון  2010, ינואר

  .אוניברסיטת בר אילן - סוגיות משפטיות בעסקאות מימון  2009, מרץ

  .ח"לשכת רו -ח כבוררים"הכשרת רו  2009, יוני

   .חברת דירוג מעלות -דירוג אשראי  2006, יוני

  

    ניסיון תעסוקתי

   IFS Consulting & Investment, ל בחברת הייעוץ"מנכ  היום -2009, מרץ

)consulting.co.il-www.ifs.( 

  . מ"מנהל המחלקה הכלכלית בחברת חיסונים פיננסים בע  2007-2009

  .מ"יבוא בעפ .מנהל כספים בחברת ב  2006-2007

  .זיו האפט BDOח בכיר בחברת הייעוץ של פירמת "רו  2004-2006

  ".'עובד גובי ושות"מתמחה בחברת הייעוץ   2002-2004

    

    אחר

 ;ח בישראל"בורר מטעם לשכת רו -

 ;ח בישראל"חבר בוועדות בלשכת רו -

 ;מרצה במוסדות אקדמאיים בנושא הערכת שווי וניתוח דוחות כספיים -

והמרכז הבינלאומי ) ל"המי(המרכז הישראלי לניהול , במשרד החוץ מרצה לשעבר -

  .לכנסים

  


