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 מטרת מכון יוסף קסירר .1
 
 

 ברוח בישראל. החשבונאות בתחום היישומי המחקר לקידום ז"ל קסירר יוסף רו"ח ביזמת נוסד המכון

 והפרית ולעידוד בישראל החשבונאית החשיבה לקידום פועל המכון קסירר, יוסף של ופועלו דרכו

 בתחום לפרקטיקה האקדמיה בין חיבור נקודת משמש המכון בישראל. בחשבונאות היישומי המחקר

 העסקי בסקטור מפתח ואנשי אקדמיה אנשי בהשתתפות לדיונים במה ומספק החשבונאות

 בפקולטה  פתוח מקצועי דיון קיום לצורך השנה במהלך מתקיימים המכון מפגשי ן.השלטו וברשויות

 . אביב תל באוניברסיטת קולר שם על לניהול

, היה מנהלו הראשון והתווה את דרכו כמוביל 1990פרופ' יצחק סוארי הקים את המכון בשנת 

 .החשיבה החשבונאית בישראל

בשנים האחרונות מתמקדות פעילויות במחקר יישומי בתחום החשבונאות של מוסדות פיננסיים 

אנשי אקדמיה ומנהלים במוסדות הפיננסיים בתחום  המכון משמש מקום לכינוס בישראל.

החשבונאות ומספק במה לדיונים מקצועיים בהשתתפות אנשי אקדמיה ואנשי מפתח בסקטור 

 העסקי וברגולציה.
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 חברי הנהלת מכון יוסף קסירר, ועדה אקדמית וועדה מייעצת .2

המכוןנהל מ –רו"ח דוד גולדברג  אש המכוןר –פרופ' דן וייס, רו"ח     

 

 

 

כיו"ר  ,כיהן כנשיא לשכת רואי חשבון גולדברג דוד

רת עמיתים ייו"ר המוסד לסקכהמועצה המקצועית ו

של כמשתתף קבוע בוועדה המקצועית ו בלשכה,

בעל רישיון  .המוסד הישראלי לתקינה חשבונאית

ובוגר החוגים חשבונאות  1985רואה חשבון משנת 

סיים (. 1982וכלכלה באוניברסיטת תל אביב )

בהצטיינות תואר שני במנהל עסקים עם התמחות 

נמנה  . דוד1984במימון באוניברסיטת ת"א בשנת 

בונאות בפקולטה על הסגל האקדמי של החוג לחש

 ועד היום. 1985משנת  לניהול באוניברסיטת ת"א

משמש כרו"ח בפרקטיקה בראיית חשבון ויועץ 

 ,מתמחה בחשבונאות פיננסיתו1985כלכלי משנת 

דוחות כספיים הערכות שווי  ניתוחדיווח כספי 

משרד מחלקה המקצועית בכיהן כשותף  .ותמחיר

כיום עוסק דוד  .רואי החשבון ליאון אורליצקי ושות'

 מגשרככלכלי ופיננסי, כבורר ובין היתר במתן ייעוץ 

 "ל. ובמתן חוות דעת בתחומים הנ

דן וייס עומד בראש מכון קסירר למחקר בחשבונאות  

ובראש מרכז רעיה שטראוס לחקר עסקים משפחתיים 

בפקולטה לניהול ע"ש קולר באוניברסיטת תל אביב. 

תאגידי  מחקריו עוסקים בחשבונאות, ביטוח, מימשל

ובעלות משפחתית על עסקים. פרופ' וייס הצטרף 

 University of -מ 2003לפקולטה לניהול בשנת 

California at Davis . 

דן למד הנדסת תעשיה וניהול במגמת מערכות מידע 

בטכניון ודוקטוראט במנהל עסקים באוניברסיטת תל 

-אביב, והינו רו"ח מוסמך. דן כיהן כמבקר ב

PriceWaterhouseCoopers והיה שותף מנהל ב- 

OIC Technologies  כעשר שנים. דן מכהן כיו"ר

דירקטוריון בית הזהב )חברה ציבורית(, וכיהן 

כדירקטור חיצוני בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

ובחברות פרטיות וציבוריות. דן מכהן כחבר ועדת 

השקעות בקבוצת כלל ביטוח. כיהן בעבר כיו"ר וכחבר 

קפת וקבוצת מ-קעה של קבוצת מגדלבועדות הש

 איילון.

 ,Nature -מחקריו של דן התפרסמו, בין השאר, ב

Journal of Accounting Research       The 

Accounting Review, דן מכהן כעורך של .Journal 

of Management Accounting Research  וקבל את

Lybrand Certificate of Merit Award  ופרסי

 .Executive MBA -ו MBAרבים בתכניות הוראה 
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 הנהלת המכון

 פרופ' דן וייס, רו"ח

 ש קולר"ניהול על, דקאן הפקולטה פרופ' משה צבירן

 פרופ' אתי איינהורן, רו"ח

 פרופ' יצחק סוארי, רו"ח )נציג התורם(

 ועדה אקדמית

 יו"ר – ש קולר"ניהול עלדקאן הפקולטה , פרופ' משה צבירן

 פרופ' דן עמירם, רו"ח

 פרופ' אתי איינהורן

 ד"ר יעקב עודד

 פרופ' דן וייס, רו"ח

Advisory Board 

 יו"ר – ש קולר"ניהול עלדקאן הפקולטה , פרופ' משה צבירן

 ם(פרופ' יצחק סוארי, רו"ח )נציג התור

 נשיאת לשכת רואי חשבון –ו"ח איריס שטרק ר

 פרופ' שמואל האוזר

 קטוריון הפניקס ביטוחיו"ר דיר –רו"ח בני גבאי 

 EY –רו"ח משה שחף 

 KPMG –רו"ח אברהם פרוכטמן 

 מקים המכון

  , רו"חפרופ' יצחק סוארי

 
 מזכירת המכון

 גב' עליזה עברון

 : הדרה מזרחי ז"ל2003מזכירת המכון מיום היווסדו ועד לשנת 
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 )כולל כיסוי תקשורתי( פעילויות לשיתוף הקהילה במחקר אקדמי .3

 

 2019באפריל  10 - 2018סיכום דו"חות כספיים  -ערב העיון השנתי הרביעי לענף הביטוח 

 

 פי רגולציה.אנשי אקדמיה, מנהלים בתעשיית הביטוח ואנשי רשות שוק ההון וגו 270נכחו:  

 

 
  

https://coller.m.tau.ac.il/research/research-centers/kasierer/registration-annual-event-2019
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 הוראה ופעילויות לקידום סטודנטים .4
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 מחקר בתהליך .5

 

 עבודת תזה לתואר שני –אודי לבקוביץ 

Debt Composition in the Solvency II Era:  

Evidence from European Insurance Companies 

 , רו"חמנחה: פרופ' דן וייס

 

 הושלמה בהצטיינות. -  תזה לתואר שניעבודת  -גיא קרן 

 INSURTECH-וב השקעות חברות ביטוח בטכנולוגיות מידע

 , רו"חמנחה: פרופ' דן וייס

 

מחקר מבוסס על עבודה סמינריונית  -אביב בצלאל, אלזה מויסה, שהם ניסטל, ואסף פרידמן 
 בהנחיית פרופ' דן וייס, רו"ח.

 משרד רואי החשבון? האם שכר טרחת המבקר יורד בעקבות החלפת

 

 ורסנו צחי ד"ר

Conditional and unconditional disclosure regulations: an analysis of two tools for 

enhancing firm value 

 

 

 וייס דן  פרופ'

  תחזיות רווח של אנליסטים פיננסיים

 

 


