
 
 

   

 

 
 

 , עתודה(Reserveטבעה של רזרבה )
 

 מאת: רועי פולניצר
של ההטבות  השווי הנוכחיאם מתעלמים מהוצאות,  פוליסת ביטוח לכל החיים או פוליסת ביטוח מעורב, הוצאתמועד ב

שהזמן ככל  גדלהנוכחי של ההטבות י שווי, הולא מגיעה תביעהשל הפרמיות. ככל שחולף הזמן  לשווי הנוכחישווה 

חשוב  פיכך,. לבאמצעותו הן מוערכות יקטןהקצבה ששווי ככל ש קטןהפרמיות שטרם שולמו י שווי, ורבלתשלום מתק

 שוויכסכום זה ידוע ו הפרמיותוהשווי הנוכחי של  ותשל ההטב השווי הנוכחיההפרש בין  תעקוב אחרהביטוח  שחברת

 כות יותרנמו וסות יהיתביעות המוות בשנים הראשונות של קבוצת פוליו יגדל מאחר. סכום זה הרזרבההפוליסה או 

 .הריבית שהתקבלהפרמיות ששולמו ומה

ות שהגיל המדויק שלהם בהתחלת הביטוח לקוחלבדיוק באותו זמן  הוצאופוליסות  10,000קבוצה של כי לדוגמה, נניח 

הפרמיות שנים.  5ביטוח מעורב עם תקופת ביטוח ותקופת תשלום פרמיות של  הן פוליסות זהות מסוג. הפוליסות 60 הוא

בסוף שנת המוות.  משולמיםה ₪ 100 ואהמוות( הקרי, הטבת וסכום הביטוח היסודי )משולמות בשיעורים שנתיים 

אולטימייט  1967-70Aסמך טבלת תמותה על על סמך  ₪ 18.43 נהכל פוליסה הישל  ,הוצאותהמ התעלםב ,הפרמיה נטו

, כאשר מספר 1967-70Aטבלת תמותה . נניח כי התמותה בקרב בעלי הפוליסות מתנהגת על פי 4%וריבית שנתית של 

 .ביותר וכל הסכומים מעוגלים לשקל הקרוב מיםשל םילמספרמעוגל בקבוצה מקרי המוות 

 מתווספתבמהלך השנה הראשונה ; x 10,000 ₪ 18.43=  ₪ 184,300 הינוהפוליסה  מועד הוצאתבשנגבו סך הפרמיות 

מספר התביעות  -. לאמורq60= 0.01443, כאשר תביעות מוות q60 x 10,000 ויהיו (7,372 רי,ק) ₪ 184,300 על 4%ריבית של 

 .₪ x 100 144=  ₪ 14,400 -ב והוא יסתכם 144 עמוד עליבסוף השנה הראשונה 

 :תעמוד עלהראשונה בסוף השנה  הקרןלפיכך, 

177,272 ₪  =14,400 ₪ - 7,372 ₪  +184,300 ₪ 

 358,918 -ל הקרן מה שמביא את x 9,856 ₪ 18.43=  ₪ 181,646 בסך של  השורדיםמ שנגבוסך הפרמיות לתתווסף והיא 

, כאשר תביעות מוות q61 x 9,856 ויהיו (14,357 רי,ק) ₪ 181,646 על 4% שלריבית  מתווספת השנייהבמהלך השנה . ₪

0.01601 =q61 . 158=  ₪ 15,800 -ב והוא יסתכם 158 עמוד עלי השנייהבסוף השנה מספר התביעות x 100 ₪. 

 :תעמוד על שנייההבסוף השנה  הקרןלפיכך, 

357,475 ₪  =15,800 ₪ - 14,357 ₪  +358,918 ₪ 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 
 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 2 

 
 

   

 

 
 

 .באהה התוצאות מוצגות בטבלה וחותנשם הניתן לבצע את אותו החישוב עבור כל שנה ול

 

אחד כל לבסוף התקופה  זמיניםיהיו כן א ₪ 100 -הרי ש ,חישובבש עגל את המספריםל יתןנשאם לנוו  מראהדבר זה 

אלה לא  ספריםמעבור כל פוליסה.  זרבהראת שווי הפוליסה או הנותנים  (8)בעמודה האחרים רים מספה. השורדיםמ

 את ההפרש בין מתוארת שם תיתן בסוף השנה הראשונהה השיטה – אמר זהמשניתן בפסקה הראשונה של  בתיאור נמצאו

 .של הפרמיות שווי הנוכחיהושל ההטבות  השווי הנוכחי

 

    

61:4| 61:4|
100 18.43

100 0.85838 18.43 3.682

85.84 67.86

17.98
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לא מהותיים בהצגת  השתמשנו בכלי חישוב ממוחשבים ולפיכך, ייתכנו הפרשים הזמאמר ב) בטבלה ₪ 17.99 עומתל

 .(החישובים כתוצאה מהפרשי עיגול
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 השנה השנייה בסוף –האחרים  מספריםהניתן למצוא את  דומהאופן ב

 

    

62:3| 62:3|
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 וכך הלאה. ,בטבלה ₪ 36.86 עומתל

סך הרי ש, א"כ ₪ 1ם סכום מובטח של עפוליסות  60l ה שלקבוצל עשמת ומיה, עיללבטבלה המוצגת שיטה הבאמצעות 

 על שיעור הריבית(הוא  i -ו מיההפר יאה Pכאשר ) עמודיבסוף השנה הראשונה  בהררזה

 60 601l P i d  

 היהתהרזרבה לכל שורד  ולכןשורדים,  61lתחלק בין יוהוא 
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 נוסחאות הבאות.העם  תלהיות עקביל מנת עבצורה זו תירשם הרזרבה 
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 פן דומהתהיה באו בסוף השנה הראשונה בהררזה
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 אשרכו
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וא משך חיי ה t -והביטוח  התחלתבהוא הגיל  x לראות שכאשריתן נ. ושנה ואת אותו תהליך ניתן להמשיך בכל שנה

 הוצאתהמועד הפוליסה מאז 
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הינתן סכום הביטוח, למרות ב, לא קשר לסוג הביטוחלאינדוקציה מתמטית להוכיח את הנוסחה לעיל באמצעות ניתן 

 הפרמיה וודאי תשתנה.ש
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 נוספים אודות שווי פנימי ורועי פולניצרפרטים 

 
 פרטים אודות המשרד:

אקטואריה, הערכות שווי, של  בתחומיםלכלי כ בייעוץ עוסקפרטי ה משרד והינ "מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי "

 . והנדסה פיננסיתניהול סיכונים 
 

 ניתוחים כמותיים במכשירים פיננסייםמתמחה בביצוע הערכות שווי לתאגידים ונכסים בלתי מוחשיים ו שווי פנימי

שבונאית, פיתוח, ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה ח מורכבים, התחייבויות אקטואריות

 .למאמר( קישור)רצ"ב  .ובנושאים נוספים ניהול הסיכונים והאקטואריהיישום ותיקוף מודלים בתחומי 
 

 :להלן מדגם קטן של תחומי הידע והפעילות של המשרד

 .למאמר( קישור)רצ"ב שווי תאגידים ומגזרים הערכת  □

 .למאמר( קישור)רצ"ב בניית תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות  □

 .למאמר( שורקי)רצ"ב ינדיקציות שווי לחברה א □

 .למאמר( קישורלקביעת נכס פיננסי )רצ"ב  המשמש אמידת שיעור ההיוון הראוי □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים □

  .למאמר( קישור)רצ"ב  PPA – Purchase Price Allocationייחוס עלות רכישה,  □

  .למאמר( קישור)רצ"ב  ( לנכסים, לרבות מוניטיןImpairmentבדיקות פגימה ) □

 .למאמר( קישור)רצ"ב משובצות  אופציות הוגן שווי □

 .למאמר( קישור)רצ"ב ריאליות  אופציות הוגן שווי □

  .למאמר( קישור( )רצ"ב ESOP) רה ודירקטורים, נושאי מששווי הוגן כתבי אופציות לעובדים □

 למאמר( קישור( )רצ"ב A409הון של חברה ) רכיבי פיצול □

 .לעבודה שפורסמה( רקישו)רצ"ב  הערכות שווי התחייבויות תלויות, ערבויות והלוואות □

 .למאמר( קישור( )רצ"ב Embedded Derivatives) שווי הוגן נגזרים משובצים □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  (Hedge Effectiveness Testsגנה לחשבונאות גידור )הבדיקות אפקטיביות ה □

 .לעבודה שפורסמה( קישור)רצ"ב  IFRS 7 -ו 2הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי  □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  (VaR) כימות ומדידת סיכוני שוק □
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http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%95%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C/
http://status.co.il/%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%A8-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%90%D7%A8%D7%98-%D7%90%D7%A4-%D7%A9%D7%95%D7%A7%D7%9C-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%A4/
http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?reference=2012-01-239121&file=1&id=012308#?id=012308&reference=2012-01-239121&file=1
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%A0%D7%92%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%9D-embedded-derivatives/
http://status.co.il/%D7%91%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A4%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%99%D7%93%D7%95/
http://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?reference=2011-01-349425&file=1&id=012308#?id=012308&reference=2011-01-349425&file=1
http://status.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99-%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F-var/
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 .למאמר( קישור)רצ"ב  (Back Testingתיקוף מודלים ) □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  הערכת שווי איגרות חוב להמרה, הלוואות הניתנות להמרה ומסגרות מימון המירות □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  מורכבות הערכות שווי אופציות פיננסיות ופוזיציות נגזרים □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  (IAS 39,AG-7, AG-8ואינפלציוניים ) פיננסיים מודלים □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  חוות דעת כלכלית לבחינת יכולת הפירעון והאיתנות הפיננסית □

 .למאמר( קישור)רצ"ב בניית מודלים לדירוג אשראי סינטטי  □

של חוזי  מחויבות אקטוארית בגין הטבות לעובדים וקביעת רזרבות אקטואריות, פרמיות, ערכי פדיון וערכי סילוק □

 למאמר( קישור)רצ"ב  חיים ביטוח

 .למאמר( רקישו)רצ"ב  מיעוטו יטהייעוץ ומידול שווי פרמיות של □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  (DLOMסחירות ) היעדר בגין דיסקאונטייעוץ ומידול שווי  □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  פרמיות גודלייעוץ ומידול שווי  □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  דיסקאונטים ופרמיות נוספיםייעוץ ומידול שווי  □

 .למאמר( קישור)רצ"ב  חוות דעת מומחה בלתי תלוי בהליכים משפטיים □

 .למצגת( קישור)רצ"ב ( Fairness Opinionsהוגנות )חוות דעת  □

  .למאמר( קישור)רצ"ב  הערכת שווי תמורה מותנית בעסקאות מיזוגים ורכישות □

  .למאמר( קישור)רצ"ב  הערכת פוטנציאל כושר השתכרות, נכסי קריירה ומוניטין אישי □

  .למאמר( קישור)רצ"ב  חוות דעת בנושא איזון משאבים בין בני זוג עקב הליך גירושין □

 .לעבודה שנעשתה( קישור)רצ"ב  הערכות שווי למגזרי האנרגיה, נפט וגז □

 .למאמר( קישורבנקים )רצ"ב הערכות שווי  □

 .לעבודה שנעשתה( קישורחברות ביטוח )רצ"ב הערכות שווי  □

 .לעבודה שנעשתה( קישורחברות נדל"ן )רצ"ב הערכות שווי  □

 .לעבודה שנעשתה( קישורת אחזקות )רצ"ב וחברהערכות שווי  □

 .למאמר( קישורת בקשיים )רצ"ב וחברהערכות שווי  □
 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87775
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%91-%D7%9C%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95/
http://status.co.il/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA-%D7%98%D7%91%D7%A2-%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%94-%D7%9E%D7%A1/
http://status.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A4%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-ias-39-ag-8-ag-7/
http://status.co.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95/
http://status.co.il/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%95/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A8/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A8/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%A8/
http://status.co.il/%D7%A1%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%9B%D7%A1%D7%A3-%D7%94%D7%9B%D7%91%D7%93-%D7%91%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/
http://status.co.il/%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95/
http://status.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%91-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95/
http://status.co.il/%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%98-%D7%97%D7%98%D7%95%D7%A3-%D7%A2%D7%9C-%D7%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%9E%D7%98%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98/
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_055141a046854d20bf45fd20fe26df74.pdf
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92/
http://status.co.il/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%99/
http://status.co.il/%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A9%D7%90%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%99-%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91/
http://img2.tapuz.co.il/CommunaFiles/52779088.pdf
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=79283
http://docs.wixstatic.com/ugd/07c6f6_7d0bf26d8cdc42acb71f80aa55ee89b6.pdf
http://status.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%93-%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%A6%D7%A8-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99/
http://docs.wixstatic.com/ugd/07c6f6_4cdd2fc20ee7454aaae97fa0fc0c736d.pdf
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il
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  .(קישור)רצ"ב  עמוק שוק לצרכיהמתאים  תשואות עקוםבניית מטריצות להיוון ו □

  .לסרטון( קישורית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני שוק )רצ"ב אקטוארי □

 .למאמר( קישוראקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני אשראי )רצ"ב  □

 .לסרטון( קישוראקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכונים תפעוליים )רצ"ב  □

 .למאמר( קישוראקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני השקעות )רצ"ב  □

 .למאמר( קישוראקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני מודל )רצ"ב  □

 .לסרטון( ישורקאקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני נזילות )רצ"ב  □

 .לסרטון( קישוראקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני חיים )רצ"ב  □

 .לסרטון( קישור"ב אקטואריית )מיפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכונים פנסיוניים )רצ □

 .(קישורהנדסה פיננסית, בניה, פיתוח, יישום ותיקוף מודלים ואפליקציות אקסליות )רצ"ב  □
 

 MBA (Fin.)מעריך שווי ואקטואר, , רועי פולניצר: מר בעל המשרד ם אודותפרטי

בעשור האחרון, מר פולניצר חיווה את דעתו המקצועית באלפי הערכות שווי וניתוחים כמותיים בתחומים  □

 דולרים ארה"ב. ימיליארדשונים, בהיקפים מצטברים של 

להסדרה  פועלתה (IAVFA) פיננסיים בישראללשכת מעריכי השווי והאקטוארים המנכ"ל מייסד ו □

  .לוולונטרית ועיצובם מחדש של תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית בישרא

□ Member in Good Standing: Israeli Association of Risk Managers (IARM). 

□ Individual Member: Global Association of Risk Professionals (GARP) No. 194688 

□ Sustaining Member in the Professional Risk Managers' International Association (PRMIA). 

 Subject CT1 – Financial Mathematics, Subject CT2 – Finance andבוגר קורסים מתקדמים בנושא  □

Financial Reporting, Subject CT3 – Probability and Mathematical Statistics, Subject CT7 – 

Business Economics and Subject CT8 – Financial Economics  באקטואריה,  דיפלומהבמסגרת לימודי

 אוניברסיטת חיפה.

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

http://www.intrinsicvalue.co.il/yield-curves
https://www.youtube.com/watch?v=fR1q3W9nqjI
http://status.co.il/%D7%96%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%9C%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9A-2/
https://www.youtube.com/watch?v=IDB0cKpy7so
http://status.co.il/%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%A7%D7%A2%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%90-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91/
http://status.co.il/%D7%A8%D7%95%D7%97-%D7%9E%D7%91%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%9C-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99/
https://www.youtube.com/watch?v=Xvu8th6aRl8
https://www.youtube.com/watch?v=6F9vbgkyEVg&list=PLqWbB_3i0nr3tBjtoMiVf7Rbf7AlT2aBh&index=15
https://www.youtube.com/watch?v=cLNK85MolhM&index=15&list=PLqWbB_3i0nr0KcNs4h0HCx6rM9E-ApI2r
http://www.iavfa.org/calculators
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il
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 Mathematical Methods in Economics A, Mathematical Methods inבוגר קורסים מתקדמים בנושא □

Economics B, Options and Future Contracts, Advanced Portfolio Selection and Fixed Income 

 בכלכלה, אוניברסיטת בן גוריון. MAבמסגרת לימודים לתואר 

 ישראל, בתחומים הבאים: GARP בוגר השתלמויות מקצועיות מתקדמות של הסניף האקדמי של □

□ Foundations of Risk Management. 

□ Quantitative Analysis. 

□ Financial Markets and Products. 

□ Valuation and Risk Models. 

□ Market Risk Measurement and Management. 

□ Credit Risk Measurement and Management. 

□ Operational and Integrated Risk Management. 

□ Risk Management and Investment Management.  

□ Current Issues in Financial Markets. 
 

 

 

 

□ Financial Risk Manager (FRM) – Certified by the Global Association of Risk Professionals No. 

194688.  

□ Certified Risk Manager (CRM) – Chartered by the Israeli Association of Risk Managers. 

□ Corporate Finance Valuator (CFV) – Certified by the Israel Association of Valuators and 

Financial Actuaries No. 1002. 

□ Quantitative Finance Valuator (QFV) – Certified by the Israel Association of Valuators and 

Financial Actuaries No. 1002. 

□ Market Risk Actuary (MRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 
 

 

 

 

 

 

 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  

 

http://www.intrinsicvalue.co.il/
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□ Credit Risk Actuary (CRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

□ Operational Risk Actuary (ORA) – Certified by the Israel Association of Valuators and 

Financial Actuaries No. 1002. 

□ Investment Risk Actuary (IRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

□ Life Risk Actuary (LRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

□ Pensions Risk Actuary (PRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 

 .לרישיון מנהל תיקים מעבר בהצלחה של הבחינות הסופיות של לשכת הרשות לניירות ערך □

 BA מימון מאוניברסיטת בן גוריון ותוארמנהל עסקים עם התמחות בב)בהצטיינות(  MBA תואר □

 .מאוניברסיטת בן גוריון בכלכלה עם התמחות במימון)בהצטיינות( 

י הערכות השווי, ניהול הסיכונים, האקטואריה וההנדסה מאמרים מקצועיים בתחומ 200 -מעל ל וםפרס □

 הפיננסית בכתבי עת מקצועיים מובילים בישראל.

המחקר האמפירי הראשון פרסום מחקרים אמפיריים בתחומים של הערכות שווי וניהול סיכונים )לרבות,  □

 כמאמרים אקדמיים בכתבי עת שפיטים.( VaR -שנעשה בארץ ופורסם בנושא מודל ה

 חברה של הנכסית התקן סטיית לחישוב וח נוסחהפיתפרטית,  חברה של הכלכלי שווייה לחישוב מודל חופית □

פיתוח מערכת  סחיר, לא נכס של הסחירות אי בגין הדיסקאונט שיעור לכימות וח פונקצייתפיתציבורית, 

 הפנימי הכלכלי וייהשו להערכת פיתוח מדד כאחד, וציבורית פרטית ישראלית חברה של סינטטי ציונית לדירוג

 שוקד על פיתוחים נוספים.אלה ובימים  ציבורית חברה של" האמיתי"

 מיטבית מקובלת מתודולוגיה בסיס על בישראל חברות של הגודל פרמיות את שחקר בארץ הראשון החוקר □

 ל. "מחו
 

 

 

 

 

 

 

  Office: +972.77.507.0590    Cell: +972.52.598.1668    www.intrinsicvalue.co.il    info@intrinsicvalue.co.il  
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המודל הטוב ביותר בעולם להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב/הון היברידיים )כגון: אג"ח של ארצה  ואייב □

למאפיינים הייחודיים של שוק  אמתוהת, "גיורו" )קרי, מירה ומסגרת מימון המירה(להמרה, הלוואה ה

המתודולוגיה המשמשת בארץ להערכת שווי ופיצול מכשירי חוב והון ( ושינוי איגרות החוב להמרה הישראלי

 .מגנ"א ומאי"ה באתרי עבור חברה ציבורית בנושא זה,שבוצעה עבודה  פרסום משולבים באמצעות

 הערכות מתמנה מעת לעת כמעריך שווי ואקטואר מוסמך על ידי בתי משפט ובתי דין בתובענות בתחומים של □

 סיכונים, כלכלה, מימון, השקעות, אקטואריה ועוד.  שווי, ניהול

הערכות שווי לביצוע  רשות המסים בישראלוצה מעריכי שווי אשר זכתה במכרז של נמנה על מייסדיה של קב □

 ת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחירי העברה.ונכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין והערכ

 של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע בישראל המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים יו"ר הוועדה לקביעת □

לשכת מעריכי השווי )במינוי יו"ר ) "פולניצר עדתוו"(פיננסיים  ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, יםתאגיד

 (.והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 איזון דעת חוות לעריכת דין בתי/משפט בתי ידי על םהמתמני לאקטוארים מנחים קווים לקביעת הוועדה חבר □

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים "( )במינוי יו"ר יוסף עדתוו"(בפירוק התא המשפחתי  זוג בני בין משאבים

 (.הפיננסיים בישראל

כללי  לקביעת (IAVFA) י השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראללשכת מעריכוועדת המומחים של  חבר □

 של הלשכה. אתיקה והסטנדרטים מקצועיים

האמון על  (IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלפורום הפרקטיקנים של  חבר □

 של הלשכה. גילויי הדעת המקצועיים כתיבת

יות תוכנלפיתוח  (IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלוועדת המומחים של  חבר □

 של הלשכה. ההסמכה

 השקעות ועדת של ראשי ומודליסט עבר מרצה בקורסים בתחום ניתוח דוחות כספיים סיכוניםלש □

ובמוסדות אקדמיים  במכללה האקדמית אשקלוןוהערכות שווי בבית הספר לכלכלה .גוריון בן באוניברסיטת

, ד"ר שילה ליפשיץ ז"למד ה"ה שונים, עוזר מחקר בתחום ניהול הסיכונים בבנקאות הישראלית של המלו

 סיכונים מנהל(, ישראל Russell Bedford כיום) רביד–רווה חשבון רואי במשרד השווי הערכות תחום ראש

  וכמנהל ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש
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