
 
 

   

 

 
 

 Non-forfeiture)חילוט -לאיאופציות 

provisions) 
 

 מאת: רועי פולניצר
אחת הזמינה למחזיק פוליסה, אשר  אפשרותשתוארה במאמר הקודם הינה ( PUP- paid-up policyמסולקת )הפוליסה ה

 אינו יכול או אינו רוצה להמשיך לשלם פרמיות.

מעידה על רצונו להפסיק את הביטוח לא בהכרח  יק לשלם פרמיותפסממחזיק פוליסה עצם העובדה שבחלק מהמקרים 

ובמקרה שכזה לחברת הביטוח יש פרקטיקה מסוימת שעל פי היא נוהגת )כמו למשל, "דילוג"(, אשר יכולה להיות רשומה 

 בפוליסה, או לחילופין שנקבעה בחקיקה.

ס או קטן, אין אפשרויות זמינות בעת הפסקת בשנים הראשונות, אולי בשנתיים הראשונות, כאשר ערך הפדיון הוא אפ

 תשלום פרמיות לקבל את ערך הפדיון.

ך כינוי לביטוח חיים שבו נער, extended term insuranceביטוח מוארך ) אחת אשר נפוצה מאוד בארה"ב הינהאפשרות 

פעמית -הייתה פרמיה חד משל, בגינה חזיק בה הפסיק לשלם פרמיותהמש ,שנצברה על פוליסה הרזרבהחישוב של 

לרכישת פוליסה זהה אך בסכום ביטוח מוקטן. סידור זה הוא אחת האופציות שאינן ניתנות לחילוט שיש למבוטח אם 

 .(הפרמיה אינה משולמת בתוך ימי האורכה

הסכום על  (temporary assuranceכאשר ערך הפדיון בזמן הפסקת תשלום הפרמיות משמש לרכישת ביטוח סיכון טהור )

ה מוגבלת, התקופה המובטח במלואו לתקופ n  הבאה באמצעות אינטרפולציהמחולצת מתוך המשוואה: 

  1

: |x t n
SurrenderValue Original Sum Assured A


  

(, במידה וערך הפדיון הינו יותר ממספיק לרכישת ביטוח סיכון טהור endowment assuranceבמקרה של ביטוח מעורב )

 ( לתום התקופה.pure endowment) ן לקנות גם ביטוח חיסכון טהורעד לתום תקופת הביטוח המעורב, הרי נית

אפשר את הסכום המובטח במלואו לתקופה של שנה אחת לאחר שהפרמיה לא שולמה אחת מהפרקטיקות הנפוצות היא ל

פעם שניה על מנת ו (extra coverעל מנת לאפשר כיסוי נוסף )פעם אחת מוקטן  (paid-up valueואז לתת ערך סילוק )

 .2יתואר בהמשך בדוגמא מס' זה  – הפרמיה שלא שולמהאת לכסות 
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בעת קביעת  המשולמת הריביתוקטן בגובה סכום ההלוואה ומיסה, הרי שערך הפדיון בפול מוענקתכאשר הלוואה 

 או ערך הסילוק.מוארך הביטוח האופציית 

 :1מס'  דוגמה

יש ערכי פדיון  45ונפק ללקוח בן אשר ה המשולמת בתום שנת המוות ₪ 500מוות של הטבת  לשנה ע 20 -מעורב לביטוח ל

של  חילוטה-אי ציותאופ משולמות, בהתאמה. עשרההאחת הפרמיה הרביעית ו ההפרמישרגע לפני  ,₪ 200 -ו ₪ 50 לש

על מלוא הסכום  מוארך ביטוחלרכישת  משמשהרי שערך הפדיון  ,איננה משולמתהפרמיה אם כי ות עהפוליסה קוב

לא מאשר הוצאות על הביטוח ובהינתן שהמפקח  4%ת שנתית של וריבי 1967-70Aעל סמך טבלת תמותה  .המובטח

טיות אם הפרמיה הרביעית או הפרמיה האחת עשרה והפרמיות הרלוונונמצא את התקופות המורחבות הבה  - היסבפול

 העוקבות להן אינן משולמות.

 :1פתרון מס' 

הוא הגיל שבו הביטוח yאם. 48, שלוש פרמיות כבר שולמו, והלקוח כבר בן הפרמיה הרביעיתתשלום לפני רגע  (א)

 המוארך מפסיק
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50 500

50
5,012.42 1,805.46
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M M

D

M




  
 

64נבצע אינטרפולציה בין אם  1,306.39M  65 -ו 1,258.73M  לימים נקבל ש- y  =64 ימים.  17 -שנים ו

 ימים. 17 -שנים ו 16התקופה המורחבת הינה  ,לפיכך

כפי yהגילנחשב את  אם. 55פרמיות כבר שולמו, והלקוח כבר בן  עשר, האחת עשרההפרמיה תשלום לפני רגע  (ב)

ובנוסף יהיה גם  65 -כך שהתקופה המורחבת תהיה ל 65 -הרי שנגלה שהגיל גדול יותר מלעיל,  (א)בסעיף שחישבנו 

 :הוא הסכום של ביטוח חיסכון טהור, אזי Yאם ביטוח חיסכון טהור לגיל הזה. 
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ובנוסף ישנו ביטוח חיסכון טהור עם הטבת  (65גיל קרי, ) למועד הפקיעה הנורמלינה ת היהתקופה המורחב פיכך,ל

 .₪ 252פירעון של 

 :2מס'  דוגמה

יש ערכי פדיון  40ונפק ללקוח בן אשר ה, ₪ 2,000של  מוותהטבת  לע ₪ 36עם פרמיה שנתית של  חייםלכל הביטוח ל

לא שילם את הפרמיה המבוטח . 4%ת שנתית של וריבי 1967-70Aעל סמך טבלת תמותה   מהרזרבה 95% -המחושבים כ

אי החילוט בפוליסה קובעת כי הסכום המובטח במלואו משולם במהלך השנה הראשונה לאחר אופציית האחת עשרה. 

המסולקת התיאורטית על סמך טבלת תמותה  הפוליסה –שהפרמיה לא שולמה ואז למעשה הפוליסה מסולקת 

 רך הפדיון.לבין ע 6% בריבית שלערך הפדיון בניכוי קנס בגין איחור בתשלום מוקטנת ביחס שבין  1967-70A טאולטימיי

 :2פתרון מס' 

 .51לפוליסה מסולקת מבוצע בגיל השינוי 

 , לאחר שאחת עשרה פרמיות שולמו, הינו51הפדיון בגיל ך ער
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 =הקנס ספת בתוהפרמיה  38.2 36 1 0.06   

 ינוה פרמיות 11 תשלום הסילוק לאחרערך 
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 :ערך הסילוק הינולפיכך 

 323.4 38.2
857

323.4

756





 

 .756ערך הסילוק הוא  ,ךלפיכ

 של שיטת החישוב הוא שערך הפדיון של הפוליסה בתוספת הפרמיות שלא שולמו צריך להיות זהה לערך הפדיוןההיגיון 

 בגין איחור בתשלום.  הקנסבתוספת אם הפרמיה שולמה בניכוי הפרמיה 

, כך שערך ₪ 323.4פדיון של הלערך שקול אפקטיבית מכל הבחינות האקטואריות המהותיות  ₪ 857סילוק של הערך 

על ידי  המתקבל ₪ 285.2הפדיון המוקטן של  ךלער מכל הבחינות האקטואריות המהותיותהסילוק שקול אפקטיבית 

 הפרופורציה.

 :שנים הינו 10הסילוק לאחר ערך 
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כתוצאה מכך שהפוליסה נתונה בסיכון על הסכום המובטח נגרם  ₪ 756 -ה לבין (₪ 795.7 קרי,)שווי זה הבין  פערה

 .פוליסהשל  האחת עשרה השנהבמלואו במהלך 
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 נוספים אודות שווי פנימי ורועי פולניצרפרטים 
 

 פרטים אודות המשרד:

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

 . והנדסה פיננסיתכונים ניהול סי
 

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

לצורך יישום הוראות רגולטוריות וסטטוטוריות, לצרכי דיווח ובמדידת סיכונים  מורכבים, התחייבויות אקטואריות

, לצרכי גיוס הון, לצרכי עסקאות, לצרכים משפטיים ולצורך פיתוח, יישום ותיקוף חשבונאי/כספי וביקורת, למטרות מס

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

 :להלן מדגם קטן של תחומי הידע והפעילות של המשרד

 למאמר(. קישורהערכת שווי תאגידים ומגזרים )רצ"ב  □

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

 למאמר(. קישוראינדיקציות שווי לחברה )רצ"ב  □

 למאמר(. קישוראמידת שיעור ההיוון הראוי המשמש לקביעת נכס פיננסי )רצ"ב  □

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

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

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

 למאמר(. קישורמשובצות )רצ"ב  אופציות הוגן שווי □

 ר(.למאמ קישורליות )רצ"ב ריא אופציות הוגן שווי □

 למאמר(.  קישור( )רצ"ב ESOPשווי הוגן כתבי אופציות לעובדים, נושאי משרה ודירקטורים ) □

 למאמר(. קישור( )רצ"ב A409) הערכת שווי מניה רגילה בחברה פרטית □

 למאמר(. קישור)רצ"ב  הערכת שווי איגרות חוב/הלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות □

 למאמר(. קישורהערכת שווי ערבויות פיננסיות וערבויות בעלים )רצ"ב  □

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

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

 למאמר(. קישור( )רצ"ב Hedge Effectiveness Testsשבונאות גידור )בדיקות אפקטיביות ההגנה לח □

 למאמר(. קישוררצ"ב ) 2הערכות שווי וניתוח סיכונים לדוח גלאי  □
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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%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%AA-409a/
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%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%98/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA/
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%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://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%93%D7%95%D7%97-%D7%92%D7%9C%D7%90%D7%99-2/
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 7 

 
 

   

 

 

 למאמר(. קישוררצ"ב )  7IFRS -להערכות שווי וניתוח סיכונים  □

 למאמר(. קישור( )רצ"ב VaRכימות ומדידת סיכוני שוק ) □

 למאמר(. קישור( )רצ"ב Back Testingתיקוף מודלים ) □

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

 למאמר(.  קישור)רצ"ב  יותהערכות שווי אופציות פיננס □

 למאמר(. קישור)רצ"ב  הערכות שווי פוזיציות נגזרים מורכבות □

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

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

 למאמר(. קישורניתוח סיכוני אשראי )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורבקרה וליווי פיננסי )רצ"ב ( PPP -ו BOT)לרבות  ייעוץ ומידול כלכלי מורכב □

 למאמר(. קישורחיים )רצ"ב  טוחקביעת רזרבות אקטואריות, פרמיות, ערכי פדיון וערכי סילוק של חוזי בי □

 למאמר(. קישורייעוץ ומידול שווי פרמיות שליטה ומיעוט )רצ"ב  □

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

 למאמר(. קישורייעוץ ומידול שווי פרמיות גודל )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורייעוץ ומידול שווי דיסקאונטים ופרמיות נוספים )רצ"ב  □

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

 למצגת(. קישור( )רצ"ב Fairness Opinionsחוות דעת הוגנות ) □

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

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

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

 למאמר(. קישורהערכות שווי בנקים )רצ"ב  □

 בודה שנעשתה(.לע קישורהערכות שווי חברות ביטוח )רצ"ב  □

 לעבודה שנעשתה(. קישורהערכות שווי חברות נדל"ן )רצ"ב  □

 לעבודה שנעשתה(. קישורהערכות שווי חברות אחזקות )רצ"ב  □

 למאמר(. קישורהערכות שווי חברות בקשיים )רצ"ב  □
 
 
 

 
 

 
 

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

http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9C-7-ifrs/
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/
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%A9%D7%91%D7%A1%D7%9E%D7%A0%D7%9B%D7%9C-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%AA-%D7%9B%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%A6%D7%A8%D7%99/
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%9E%D7%99%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%9B%D7%91-bot-%D7%95-ppp-%D7%91%D7%A7%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0/
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%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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 (.קישורעמוק )רצ"ב  שוק תשואות המתאים לצרכי בניית מטריצות להיוון ועקום □

 לסרטון(.  קישורפוי, מידול, מדידה וניהול( סיכוני שוק )רצ"ב אקטואריית )מי □

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

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

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

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

 

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

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

 דולרים ארה"ב. ימיליארדשונים, בהיקפים מצטברים של 

להסדרה  פועלתה (IAVFA) יים בישראללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסמנכ"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). 

 CT1 – Financial Mathematics, CT2 – Finance and Financialבוגר קורסים מתקדמים בנושא  □

Reporting, CT3 – Probability and Mathematical Statistics, CT7 – Business Economics and CT8 – 

Financial Economics  באקטואריה, אוניברסיטת חיפה. דיפלומהבמסגרת לימודי 

 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. MAרת לימודים לתואר במסג

  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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 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. 

□ Financial and Economic Modelist (FEM) – 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. 

□ Credit Risk Actuary (CRA) – Certified by the Israel Association of Valuators and Financial 

Actuaries No. 1002. 
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□ 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. 

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

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

 .יטת בן גוריון בכלכלה עם התמחות במימוןמאוניברס)בהצטיינות( 

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

 הפיננסית בכתבי עת מקצועיים מובילים בישראל.

ון המחקר האמפירי הראשפרסום 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 וחפית □

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

 הפנימי הכלכלי שווייה 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
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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, להמרה, הלוואה המירה ומסגרת מימון המירה(

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

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

 הערכות ן בתובענות בתחומים שלמתמנה מעת לעת כמעריך שווי ואקטואר מוסמך על ידי בתי משפט ובתי די □

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

הערכות שווי לביצוע  רשות המסים בישראלנמנה על מייסדיה של קבוצה מעריכי שווי אשר זכתה במכרז של  □

 העברה. ת שווי בנושא שינוי מבנה עסקי ומחיריונכסים 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, תאגידים

 (.והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 איזון דעת חוות לעריכת דין בתי/משפט בתי ידי על המתמנים 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) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלוועדת המומחים של  חבר □

 של הלשכה. יקה והסטנדרטים מקצועייםאת

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

 של הלשכה. גילויי הדעת המקצועיים כתיבת

תוכניות לפיתוח  (IAVFA) מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראללשכת וועדת המומחים של  חבר □

 של הלשכה. ההסמכה

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

ובמוסדות אקדמיים  במכללה האקדמית אשקלוןלכלכלה  והערכות שווי בבית הספר.גוריון בן באוניברסיטת

, ד"ר שילה ליפשיץ ז"לשונים, עוזר מחקר בתחום ניהול הסיכונים בבנקאות הישראלית של המלומד ה"ה 

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

כמנהל סיכונים ומודליסט ראשי של ועדת ו ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש

 באוניברסיטת בן גוריון.השקעות 
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