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 ,"שווי פנימי" הייעוץ פירמתם ע בשיתוף( IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 הערכות שווינושא ב מעשית להשתלמותלהזמינך ת ומתכבד

 תאגידים שלשווי  בהערכות)סטאז'(  התמחות

 בתחום יםמקצוע ותיקאנשי מעשית על ידי  הדרכה

 CFV ,.F.IL.A.V.F.A ,FRMמרצה ראשי ומנהל מקצועי: מר רועי פולניצר, 

 הקדמה

מעל לעשור שנים שתוכניות הלימוד לתואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים כוללות קורס בניתוח דוחות כספיים 

 והערכת שווי חברות.

על כל מרכיביה  ,"מלמטה עד למעלה" של תאגיד , עדיין יכולתו של בוגר אותם הקורסים לבצע הערכת שווי מלאהלמרות זאת

 דורשת התנסות רבה והשלמות נרחבות.נמוכה ועדיין הינה  ,שוניםה

)"בית ספר"(  תמעשיהתנסות קורס  (IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלפיתחה , לשם כך

 .של תאגידים בהערכת שווי

המשתתף בביצוע הערכות  " נועד להקנות ולהרחיב את הידע המעשי שלתאגידיםשל בהערכות שווי  )סטאז'( קורס "התמחות

 באופן מקצועי ויעיל.הלכה למעשה נתונים ומידע וביצוע הערכות שווי שימוש ב, הכוללשווי של תאגידים 

   אירועים וניתוח תירגול באמצעות כאחד פרטיתו ציבורית חברה של שווי ערכתה לביצוע כלים יעניק הקורס

 הקורס תומטר

 :פרקטיים כלים הקניית

  .המוערך התאגיד של הכספיים דוחותיושל  תמציתי לניתוח .1

 .המוערך לתאגיד הראוי הנכיון שיעור לגיבוש .2

 .המוערך התאגיד של המזומנים תזרים תחזית בנייתל .3

 .המוערך התאגיד של התפעולי השווי קביעתל .4

 .אחת כמקשה המוערך התאגיד של העצמי ההון שווי קביעתל .5

 .המוערך התאגיד של העצמי ההון לשווי רגישות ניתוחי ביצועל .6

 .המוערך התאגיד של העצמי ההון לשווי סבירות מבחני ביצועל .7
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 הקורס תיאור

 התאגיד ניתוח: הכוללת)" למעלה עד מלמטה" תאגיד שלביצוע הערכת שווי ב ,תוך כדי תרגול, משתתףאת המדריך הקורס 

 יהשוו קביעת, המוערך תאגידל הראוי ההיוון שיעור גיבוש, המוערך התאגיד של הכספיים דוחותיותמציתי של  ניתוח, המוערך

 ניתוחי ביצוע, אחת כמקשה המוערך תאגידה של העצמי ההון שווי קביעת, DCF -ה בשיטת המוערך תאגידה של התפעולי

 מסקנת וגיבושלשווי ההון העצמי של התאגיד המוערך  סבירות מבחני עריכת, המוערך תאגידה של העצמי לשווי רגישות

 (. השווי

 ןהנוסחאות שעל בסיס מכלולאת מרכיבים הדנים האמפיריים לפרמטרים לאמוד את האומ כיצדאת המשתתף מלמד הקורס 

ביצוע שלוש  לצורךהמנהל המקצועי של הקורס  שננקטו על ידיוהמבחנים ם שיקוליויוסברו היוצגו בקורס  בנויה הערכת השווי.

 .הערכות שווי

 . של תאגידים שווי הערכות וביצוע אירועים ניתוח על יתבסס הקורס

 מקדימיםתנאים 

 או פיננסי )בכלכלה/ניהול/מנהל עסקים/חשבונאות(( לפחות )ראשוןואר אקדמי ת ; 

  בעל:על המשתתף להיות 

  שליטה טובה בגיליון האלקטרוניExcel.  

  הבנה בקריאת בנושאי יסודות החשבונאות ) (במסגרת אקדמית או אחרת)רקע תיאורטי המבוסס על מעבר בחינה

על תזרימי המזומנים, ידע בניתוח הדוחות הכספיים מאזן, דו"ח רווח והפסד, דו"ח על השינויים בהון העצמי, דו"ח 

 .ובהבנת היחסים הפיננסיים השונים(

 מימון א' )מבוא לניתוח דוחות כספיים, בנושאי  (במסגרת אקדמית או אחרת) רקע תיאורטי המבוסס על מעבר בחינה

בתנאי ודאות, חישובי כדאיות  חישובי הון, מחיר מניות וערך איגרות חוב, קריטריונים לקבלת החלטות השקעה

 ומחיר ההון של הפירמה(. מילר,-, מודליאניקטים, מבנה הון ומנוף פיננסי, מבנה הון וערך הפירמהפרוי

  קריטריונים לקבלת החלטות  ב'מימון בנושאי  (במסגרת אקדמית או אחרת)רקע תיאורטי המבוסס על מעבר בחינה(

סי הון ומודלים אחרים העוסקים בתמחור נכ CAPM -ודאות, תיקי השקעות ופיזור הסיכון, מודל ה-השקעה בתנאי אי

 .(של הפירמה

 יעדהקהל 

 .כדוגמת עבודתם של מעריכי שווי מקצועיים בישראל, תאגיד של שווי הערכת להכיןללמוד כיצד מי שמעוניין  כל

 מתכונת הלימודים

 (שעות 54) 21:30 – 17:00 השעות בין, מפגשים 12

 אחד במסגרתויוסבר  וצגי שלה מפורט פתרון כאשר, תאגידשל  שווי הערכת של איתעצמ עבודה תהכנ – תרגול עצמי

 .המפגשים

 ההכשרה מיקום

 הכניסה .יצחק ונחלת מוזס נוח הרחובות פינת, א"ת 123 אלון יגאל ברחוב שנמצאת שפלטר אורין במכללת יתקיימו המפגשים

 .השלום ומרכבת עזריאלי מקניון דקות 5 של הליכה במרחק, אביב תל במרכז ממוקמת המכללה .28 סמוז נוח מרחוב לבניין
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 מרצי הקורס

 -CFV" )תאגידי מימון שווי מעריך" סמכתה בעלי מרצים י"ע יועבר, פולניצר רועי מרמעריך השווי  של בהובלתו רסהקו

Corporate Finance Valuator )בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת מטעם (IAVFA) (את המהווה 

 (מוחשיים בלתי ונכסים תאגידים של שווי בהערכות העוסקים בישראל המקצוע אנשי בקרב ביותר והראוי הגבוה הסטנדרט

ם האיגוד העולמי למומחי סיכונים מטע (FRM- Financial Risk Manager) "מנהל סיכונים פיננסיים"והסמכה בינלאומית 

(GARP- Global Association of Risk Professionals) .נספח ראו ,מרצי הקורס אודות לפרטים. 

 מועד פתיחה

 (שעות 54) 21:30 – 17:00 השעות בין', ה ימי, 2019במרץ  7

 כנית הקורסתו

 ז"לו מפגש
 תיחהפ דברי 17:00-18:00 1

 קפה הפסקת 18:00-18:10
חזרה על  – תאגידלצורך ביצוע הערכת שווי של )"יישור קו"(  הנדרש תיאורטיהבסיס ה השלמת 18:10-19:40

 נוסחאות ו עקרונות
 קפה תהפסק 19:40-19:55
חזרה על  – תאגידלצורך ביצוע הערכת שווי של )"יישור קו"(  הנדרש תיאורטיהבסיס ה השלמת 19:55-21:30

 נוסחאותו קרונותע
 

  (בית שיעורי)פתרון  תרגול 17:00-18:00 2
 התכנסות 18:00-18:10
 שווי הערכת דוח לכתיבת דגשים 18:10-19:40
 קפה הפסקת 19:40-19:55
 המוערך התאגיד שלדוחות הכספיים השל  תמציתיניתוח  19:55-21:30

 

 )פתרון שיעורי בית(  תרגול 17:00-18:00 3
 כנסותהת 18:00-18:10
 התאגיד המוערך  שלגיבוש שיעור הנכיון הראוי להיוון תזרימי המזומנים  18:10-19:40
 קפה הפסקת 19:40-19:55
 התאגיד המוערך  שלגיבוש שיעור הנכיון הראוי להיוון תזרימי המזומנים  19:55-21:30

 

 )פתרון שיעורי בית(  תרגול 17:00-18:00 4
 התכנסות 18:00-18:10
 המוערך התאגיד שלבניית תחזית תזרים המזומנים  18:10-19:40
 קפה הפסקת 19:40-19:55
 המוערך התאגיד שלבניית תחזית תזרים המזומנים  19:55-21:30

 

 )פתרון שיעורי בית(  תרגול 17:00-18:00 5
 התכנסות 18:00-18:10
 התאגיד המוערך  שלחישוב השווי התפעולי  18:10-19:40
 קפה הפסקת 19:40-19:55
 התאגיד המוערך  שלחישוב החוב הפיננסי נטו והנכסים העודפים וגיבוש שווי ההון העצמי  19:55-21:30
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 כנית הקורס )המשך(תו

 ז"לו מפגש

 תרגול )פתרון שיעורי בית(  17:00-18:00 6
 התכנסות 18:00-18:10
עריכת מבחני סבירות באמצעות ו המוערך התאגיד שלעריכת מבחני רגישות לשווי ההון העצמי  18:10-19:40
 שיטת המכפיל
 קפה הפסקת 19:40-19:55
 המוערך התאגיד של השווי מסקנתות באמצעות שיטת המכפיל וגיבוש המשך עריכת מבחני סביר 19:55-21:30

7 
 

 תרגול )פתרון שיעורי בית(  17:00-18:00
 התכנסות 18:00-18:10
, בניית תחזית תזרים הנכיון)תיאור, ניתוח דוחות כספיים, קביעת שיעור ' א תאגידשל  שווי הערכת 18:10-19:40

 המזומנים וקביעת השווי התפעולי( 
 קפה הפסקת 19:40-19:55
, בניית תחזית הנכיון)תיאור, ניתוח דוחות כספיים, קביעת שיעור ' א תאגידשל  שוויה הערכתהמשך  19:55-21:30

 תזרים המזומנים וקביעת השווי התפעולי( 
 

 תרגול )פתרון שיעורי בית(  17:00-18:00 8
 התכנסות 18:00-18:10
ננסי, נטו, קביעת שווי ההון העצמי כמקשה ' )קביעת החוב הפיא תאגידשל  שוויה הערכתהמשך  18:10-19:40

 אחת, מבחני רגישות, מבחני סבירות באמצעות שיטת המכפיל וקביעת מסקנת השווי(
 קפה הפסקת 19:40-19:55
)קביעת החוב הפיננסי, נטו, קביעת שווי ההון העצמי כמקשה ' א תאגידשל  שוויה הערכתהמשך  19:55-21:30

 (ות שיטת המכפיל וקביעת מסקנת השוויאחת, מבחני רגישות, מבחני סבירות באמצע

9 
 

 תרגול )פתרון שיעורי בית(  17:00-18:00
 התכנסות 18:00-18:10
, בניית תחזית תזרים הנכיוןב' )תיאור, ניתוח דוחות כספיים, קביעת שיעור  תאגידשל  שווי הערכת 18:10-19:40

 המזומנים וקביעת השווי התפעולי( 
 הפסקה 19:40-19:55
, בניית תחזית הנכיוןב' )תיאור, ניתוח דוחות כספיים, קביעת שיעור  תאגידשל  שוויה הערכתהמשך  19:55-21:30

 תזרים המזומנים וקביעת השווי התפעולי( 
 

10 
 

 תרגול )פתרון שיעורי בית(  17:00-18:00
 התכנסות 18:00-18:10
, בניית תחזית הנכיוןם, קביעת שיעור ב' )תיאור, ניתוח דוחות כספיי תאגידשל  שוויה הערכתהמשך  18:10-19:40

 תזרים המזומנים וקביעת השווי התפעולי( 
 קפה הפסקת 19:40-19:55
' )קביעת החוב הפיננסי, נטו, קביעת שווי ההון העצמי כמקשה ב תאגידשל  שוויה הערכת המשך 19:55-21:30

 וי(אחת, מבחני רגישות, מבחני סבירות באמצעות שיטת המכפיל וקביעת מסקנת השו
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 כנית הקורס )המשך(תו

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 לו"ז מפגש
11 
 

 תרגול )פתרון שיעורי בית(  17:00-18:00
 התכנסות 18:00-18:10
ג' )תיאור החברה, ניתוח דוחות כספיים, קביעת שיעור ההיוון, בניית תחזית  תאגידשל  שווי הערכת 17:30-19:00

 השווי התפעולי(  תזרים המזומנים וקביעת
 קפה הפסקת 19:40-19:55
' )קביעת החוב הפיננסי, נטו, קביעת שווי ההון העצמי כמקשה ג תאגידשל  שוויה הערכת המשך 19:55-21:30

 אחת, מבחני רגישות, מבחני סבירות באמצעות שיטת המכפיל וקביעת מסקנת השווי(
 

 תרגול )פתרון שיעורי בית(  17:00-18:00 12
 התכנסות 18:00-18:10
 חייהן  מחזור של השונים יםבשלב (Start-upהזנק ) חברותמבט כללי על הערכות שווי של  17:30-19:00
 קפה הפסקת 19:40-19:55
 אחזקה וחברות מניב"ן נדל חברותמבט כללי על הערכות שווי של  19:55-21:15
 סיכום וחלוקת תעודות 21:15-21:30

 
 

 הערות

 הנרשמים מספרב מותנית הקורס פתיחת. 

  והאקטוארים השווי מעריכי לשכת ידי על התכנית פתיחת אי של במקרה אלא, מוחזרים אינםעלות הקורס/דמי ההרשמה 

 .בישראל הפיננסיים

 דעתה שיקול לפי, לעת מעת לערוך הזכות את לעצמה שומרת בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת ,

 ולא, והתאמות יוצא באלה שינוייםוכ, המרצים סגלב, ש לתכניםבזמן המוקד, המפגשים תכניב, גשיםהמפ בסדר שינויים

 .מצדה כלשהי כהתחייבות הלשכה של המידע בדפי המפורט מידע בכל יראו

 עלות הקורס

 .מע"מ+ ₪  6,900

 לתעודה זכאות

  .(IAVFAמטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) תעודה תוענק קורסה בדרישות לעומדים

 :כמפורט קורסה דרישות בכל העומדים למסיימים תוענקנה התעודות

 .(נוכחותעל דו"ח לחתום בסוף כל מפגש ידרשו )המשתתפים  מהמפגשים 80% לפחות של נוכחות .1

 .הלימודים בתקנון עמידה .2

 

 

 

 

 

 

 bprc2015@gmail.com דוא"ל: | 0590-507-77-153פקס:   | 0590-507-077טל:  |  2057524ראשל"צ , 5נתן ברניצקי 

mailto:bprc2015@gmail.com


6 

 

                                                
 

 

 

 מרצי הקורס 

 CFV, .A.F.V.A.IL.F ,FRM, פולניצר רועי מר

 מתמחהה "שווי פנימי" פירמת בעלו (IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכתמנכ"ל 

 .פיננסית והנדסה אקטואריה, סיכונים ניהול, שווי הערכות של בתחומים כלכלי ייעוץ שירותי במתן

 

  בתחומים של הערכות שווי,  אוטוריטה מקצועית מוכרת בישראלמר פולניצר הינו

קירוב בתחומי ניהול סיכונים, אקטואריה והנדסה פיננסית, פיתח מודלים ומשוואות 

 500 -ל כתב מעל ואף מימון, ניהול הסיכונים, האופציות והנדסה הפיננסיתה

  .מאמרים בתחומים הללו

  המומחים המובילים בישראל בתחומים  נחשב לאחד משלושתמר פולניצר

והוא מתמנה מעת  , אופציות והנדסה פיננסיתפיננסיים מימון, ניהול סיכונים של

 .מומחה בתי דין כאקטואר וכמעריך שווילעת על ידי בתי משפט ו

 

  בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכתאת סד ייפולניצר מר (IAVFA ,)כללי של כתיבתם את הוביל 

 טכניקותה שעניינם הלשכה של הדעת גילויי 14 של בכתיבתם והשתתף הלשכה של המקצועיים והסטנדרטים האתיקה

 בישראל המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדה בראש עמד פולניצר מר ,בנוסף. שווי תוהערכ של

 .(דת פולניצרוועדוח ) פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, תאגידים של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע

  מחזיק בתואר מר פולניצרM.B.A.  תואר ו( במימון התמחות)במנהל עסקיםB.A. במימון עם התמחות בכלכלה 

ובתוכנית לניהול  באוניברסיטת חיפהלמד בתוכנית ללימודי דיפלומה באקטואריה , גוריון בנגב-בן מאוניברסיטת

 של רשות ניירות ערךועבר את הבחינות הסופיות  אוניברסיטת אריאלשל שעותFRM (250  )סיכונים במתכונת 

 לרישיון מנהל תיקים בישראל. 

  מלא כאקטואר מוסמךמר פולניצר (Fellow) תאגידי מימון שווי וכמעריך (CFV) השווי מעריכי לשכת מטעם 

 למומחי העולמי האיגוד מטעם (FRM) פיננסיים סיכונים כמנהל מוסמך, (IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים

 .(IARM) הישראלי למנהלי סיכונים האיגוד מטעם (CRM)ובעל הסמכת מנהל סיכונים מוסמך  (GARP) סיכונים

  דעת חוות, שווי הערכות אלפיבביצוע   חיווה את דעתו המקצועית והיה מעורבמר פולניצר בעשור וחצי האחרונים 

 ביקורת משרדי, כלכלי ייעוץ משרדי, חשבון רואי רדיכלכליות עבור מש ייעוץ ועבודות סיכונים ניתוחי, אקטואריות

 .ב"ארה דולרים מיליארדי של שונים, בהיקפים מצטברים בתחומים בארץ ופרטיות ציבוריות וחברות חקירתית

 האקדמית במכללה לכלכלה הספר בבית, שווי והערכות כספיים דוחות ניתוח בתחום מרצהכ בעברו שימש מר פולניצר 

 ר"ד "הה המלומד של הישראלית בבנקאות הסיכונים ניהול בתחום מחקר עוזרכ, שונים אקדמיים ובמוסדות אשקלון

 מנהלכ(, ישראל Russell Bedford כיום) רביד-רווה חשבון רואי במשרד השווי הערכות תחום ראשכ, ליפשיץ שילה

 של ראשי ומודליסט סיכונים נהלמכו בע"מ ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש סיכונים

 .גוריון בנגב-בן אוניברסיטתב השקעות וועדת
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  )המשך( מרצי הקורס

 CFV, .A.F.V.A.IL.A ,FRMאל, רו"ח בן ציון ישר

 .חברת "בן ציון ישראל ייעוץ עסקי ופיננסי בע"מ בעלי

 

  בחברות השקעה, פרטיים גיוסים, בבורסה הון גיוסי והוביל יזםרו"ח ישראל 

 וחברות טק-היי בחברות דירקטוריון חברכו פעיל דירקטוריון ר"כיו כיהןואף  ומימושן

 והונפקו בינלאומיות חברות ידי-על אשר נרכשו רותחב ביניהן ,(Start-upהזנק )

  .הנאסד"ק בבורסת

 קרן שדות סיכון ההון וסמנכ"ל הכספים בקרן שותף כמנהל רו"ח ישראל כיהן 

 השקעות וביצע ניהל במסגרתה א"בת בבורסה שנסחרה מ"בע ופיתוח למחקר

 ךער לניירות בבורסה למסחר רישומה את הזנק והוביל חברות 20 -מ ביותר

 .מהחברות בחלק (Exits) ההחזקות מימוש ואת (LSE) בלונדון
 

  ,תואר בעל רו"ח ישראל מחזיק ברישיון ישראלי לראיית חשבוןM.A. ב( חשבונאותIFRS )תואר ו מאוניברסיטת בר אילן

B.A. תל אביב מאוניברסיטתחשבונאות בו בכלכלה. 

  מתמחה כאקטואר מוסמךרו"ח ישראל (Associate) תאגידי מימון שווי וכמעריך (CFV) השווי מעריכי לשכת מטעם 

 למומחי העולמי האיגוד מטעם (FRM) פיננסיים סיכונים כמנהל מוסמךו (IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים

 .(GARP) סיכונים

  השווי של  הערכות של וניהול פיקוח, ביצוע הכולל, הכלכלי והייעוץ השווי הערכות בתחום רבבעל ניסיון רו"ח ישראל

 לצרכימגוונים, בתחומים  ופרטיות ציבוריות חברותעבור תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים 

, לצרכי היערכות לקראת מיזוגים, פיצולים רכישות, US GAAP -ו IFRSשווי הוגן בהתאמה לתקני חשבונאות ישראלים, 

היערכות לדיונים עם רשויות המס, רשויות ניירות ערך ואחרות, לצרכי  תהליכי מכירה ושינויי מבנה אחרים, לצרכי

 שליטה וכחוות דעת מומחה לצרכים משפטיים. יעסקאות עם בעל

 ביו בנק בע"מ מקבוצת ודירקטור חיצוני , חבר הוועדה לניהול סיכונים יו"ר וועדת הביקורתבעברו כיהן רו"ח ישראל כ

 השקעות אינספייר הציבוריות בחברות הכספים ל"וסמנכ ומיזוגים לרכישות אחראי, ל"מנכ מ"כמ, הבנק הבינלאומי

 ,הליסינג, התעשייה, המימון מתחומי בחברות השקיעו אשר( נמנה מייסדיה שעל) מ"בע ופיתוח השקעות ואוסיף מ"בע

 .יועצים בע"מ Baker Tillyנכ"ל וכמ ן"והנדל הטכנולוגיה
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 bprc2015@gmail.com :)כולל( חתומים לדוא"ל 10עד  8עמודים  את לשלוח לקורס: נא לרישום
 

 

 :לקורס אותי לרשום נא
 תאגידים שלשווי  בהערכות)סטאז'(  התמחות

:משפחה שם  :ארגון    

:יחידה  :תפקיד    
   

   :טלפון  :פקס  
   

:ל"דוא     
   

  

 

 :בחירתך( סמן )נא  מ"מע+  ₪ 6,900 לתשלום
 

 

  אשראי כרטיס באמצעות תשלום �

          : הכרטיס בעל שם       : האשראי כרטיס סוג  

':מס אשראי כרטיס                         :תוקף      

תעודת זהות:  'מס            (:3' תשלומים )עד מס       

                      CVV (3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס:) 

  שיק מזומןתשלום באמצעות  �
 

:שיק מזומן מספר      :ס"ע   

 

 .בנוגע לאיסוף השיק 077-5070590בטלפון השיק יש לרשום לפקודת שווי פנימי וליצור קשר עם הלשכה את 

  העברה בנקאיתתשלום באמצעות  �

 .077-5070590: בטלפון אלינו פנו אנא, חשבון להעברה בנקאית פרטי לקבלת

:קבלהה על שיופיע השם  

:קבלהה למשלוח כתובת  
 

 .זה בטופס שפורטו התנאים עם מסכימה/  ומסכים ידי על שנמסרו טיםהפר נכונות את ת/מאשר אני �

 .ל"בדוא עדכונים קבלת ת/מאשר אני  �
 

 ______/ ______/______      :תאריך       חתימה
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 לימודים הפסקת/ביטולים להלן מדיניות

 . כדלקמן: הנה( IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) במסגרת בקורס ההשתתפות ביטול מדיניות

 :התנאים עיקרי להלן

 "מרחוק מכר" עסקת (א

 את לבטל זכאי הצרכן (אינטרנט או טלפון באמצעות המבוצעת עסקה)" קמרחו מכר"ב העסקה בוצעה בהם במקרים .1

 .מבניהם המאוחר לפי, הגילוי טופס קבלת מיום או (מנוחה ימי שאינם) העסקה ביצוע מיום יום 14 עד העסקה

 מהצרכן לגבות( IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת רשאית, העסקה את הצרכן ביטל .2

 :הבאים בשיעורים ביטול דמי

 5% הקורס מועד תחילת יותר מחמישה שבועות לפני – מערך העסקה. 

 10%  הקורס מועד תחילת לפניבין ארבעה שבועות לחמישה שבועות  –מערך העסקה. 

 15%  הקורס מועד תחילת לפניבין שלושה שבועות לארבעה שבועות  –מערך העסקה. 

 25% הקורס מועד תחילת לפני ה שבועותבין שבועיים לשלוש – מערך העסקה. 

 50% הקורס מועד תחילת לפני בין שבוע לשבועיים – מערך העסקה.  

 75% הקורס לפני מועד תחילת פחות משבוע – מערך העסקה. 

 100% ממועד תחילת הקורס – מערך העסקה. 

האקטוארים הפיננסיים שכת מעריכי השווי ולל לשלם הצרכן חייב יהיה, בקורס שהוחל לאחר הביטול והיה במקרה .3

 .כולו הקורס מעלות %100 של בגובה תשלום (IAVFAבישראל )

 (IAVFAשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )לב תתקבל אשר בקורס השתתפות ביטול על הודעה .4

 .כולו הקורס מעלות %100 של בגובה תשלום חובת תגרור בקורס הראשון המפגש לאחר

 

 :פרונטאלית עסקה (ב

 שאינם ימים 3 ייעשה שהביטול ובלבד ההסכם עשיית מיום ימים 14 בתוך הוא בקורס השתתפות לביטול הזמן פרק .1

 .הקורס תחילת למועד קודם, לפחות מנוחה ימי

מהצרכן  לגבות( IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת תרשאי, העסקה את הצרכן ביטל .2

 ם:בשיעורים הבאידמי ביטול 

 5% הקורס תחילת מועד לפני שבועות מחמישה יותר – מערך העסקה. 

 10%  הקורס מועד תחילת לפניבין ארבעה שבועות לחמישה שבועות  –מערך העסקה. 

 15%  הקורס מועד תחילת לפניבין שלושה שבועות לארבעה שבועות  –מערך העסקה. 

 25% הקורס תחילת מועד לפני שבועות לשלושה שבועיים בין – מערך העסקה. 

 50% הקורס תחילת מועד לפני לשבועיים שבוע בין – מערך העסקה . 

 75% הקורס תחילת מועד לפני משבוע פחות – מערך העסקה. 

 100% הקורס תחילת ממועד – מערך העסקה. 

 שכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסייםלל לשלם הצרכן חייב יהיה, בקורס שהוחל לאחר הביטול והיה במקרה .3

 .כולו הקורס מעלות %100 של בגובה תשלום (IAVFAבישראל )

 (IAVFAשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )לב תתקבל אשר בקורס השתתפות ביטול על הודעה .4

 .כולו הקורס מעלות %100 של בגובה תשלום חובת תגרור בקורס הראשון המפגש לאחר
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5.  

6.  

7.  

 :ההחזר וקבלת הביטול הודעת שליחת אופן

 לשלוח המשתתף על ( לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלIAVFA )ביטול השתתפותו על בכתב הודעה 

 .בקורס

 בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי ללשכת לשלוח יש כאמור ההודעה את (IAVFA )ל"בדוא: 

bprc2015@gmail.com בקורס השתתפות ביטול על הודעה ולציין. 

 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים  במשרדי ההודעה קבלת מועד הנו הביטול הודעת לעניין הקובע המועד

 .(IAVFAבישראל )

 הביטול הודעת קבלת לוודא הסטודנט באחריות. 

 והתקנות החוק להוראות בהתאם תיעשה השתתפות הפסקת/ביטול של במקרה לסטודנט התמורה החזרת. 

 :כללי

 המפורטים הביטול בתנאי מצוינות אינן אשר בנסיבות נרשם אליו סבקור השתתפותו או/ו הרשמתו לבטל המעוניין סטודנט 

 תדון הוועדה (.IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת של החריגים לוועדת בכתב יפנה לעיל

 .הבקשה קבלת ממועד עבודה ימי 14 בתוך החלטתה על לסטודנט ותודיע בבקשה

 השווי מעריכי לשכת של החריגים בוועדת תידון זה שבתקנון למדיניות בהתאם שלא עומד עניינה אשר חריגה בקשה 

 .הבקשה הגשת ממועד עבודה ימי 14 בתוך תתקבל החלטה(. IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים

 לימינימ נרשמים למספר בכפוף ייפתחו הקורסים. 

 ( לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלIAVFA )מועד שינוי/קורס ביטול על לנרשם להודיע תבמתחיי 

 .המתוכנן הקורס פתיחת מועד בטרם עבודה ימי 3 עד פתיחתו

 ידי על הקורס ביטול של במקרה ( לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלIAVFA )התשלום לסטודנט יוחזר 

 .במלואו

 שהחד במועד לקורס הרשמה, האחת: החלופות משתי אחת לבחור הסטודנט יוכל הקורס פתיחת מועד שינוי של במקרה; 

 .מלא כספי מחזר מתן תוך, השתתפותו ביטול, השנייה

 גמר תעודת לקבל מ"ע הקורס סיום למועד עד התשלומים כל את לסיים שי. 

 והתחייבות הצהרה

 בקורס השתתפותי את ר/תמאש אני. וביטולה ההרשמה הנחיות לי ידועות וכי ל"הנ הקורס על מידע קיבלתי כי ה/מצהיר אני

 במהלך שתקבענה אלו לרבות, (IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) תקנות את לקיים ת/ומתחייב

שכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים לל אחר תשלום בכל או ההשתתפות דמי בתשלומי עמידה אי כי ה/מסכים אני. הקורס

 וכי (IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) כלפי שלי אישי חוב גם תהווה, לימודי גיןב, (IAVFAבישראל )

ה. מטעמ תעודות או שירותים קבלת ממני למנוע יתרשא היהת (IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )

 .והנכונים המדויקים, המלאים יפרטי הם זה בטופס ידי על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנני

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים  של ואירועים קורסים, לתוכניות בנוגע מידע, ל"בדוא או בפקס, ייאל לשלוח ת/מאשר אני

               שונים שירותים לקבלת בהצעה ייאל לפנות וכן, חדשים מוצרים אודות שיווקי ומידע ניוזלטרים ,(IAVFAהפיננסיים בישראל )

 (.מאשר לא אם למחוק יש)

 _________________________________:  חתימה   _________________________________תאריך: 

 

 

 mbprc2015@gmail.co דוא"ל: | 0590-507-77-153פקס:   | 0590-507-077טל:  |  2057524ראשל"צ , 5נתן ברניצקי 
 

mailto:bprc2015@gmail.com?subject=ביטול%20השתתפות%20בקורס
mailto:bprc2015@gmail.com?subject=ביטול%20השתתפות%20בקורס
mailto:bprc2015@gmail.com

