
 
 

   

 

 
 

 טבלאות תמותה 
 

 מאת: רועי פולניצר
 

(, xשהגיעו בחיים לגיל  הממוצע אנשיםה מספר)קרי,  xl -טבלת תמותה יכולה להיות מוגדרת באמצעות עמודת ה

למות טרם הגעתו  , כלומר,למות תוך שנה x)קרי, ההסתברות המותנית של אדם בגיל  xq-לחילופין באמצעות עמודת ה

לחיות שנה,  x)קרי, ההסתברות המותנית של אדם בגיל xp-( או לחילופי חילופין באמצעות עמודת ה1xלגיל בחיים 

 על ידי בחירת xl -, הרי שניתן בנקל לבנות את עמודת הזמינים לנו xq-ערכי הו(. במידה 1xלהגיע בחיים לגיל כלומר, 

גיל ההתחלתי שממנו מתחילה הטבלה( וכפועל יוצא מכך את , הווה אומר מספר האנשים ב0l)קרי, המתאים  radix -ה

 .(1xלגיל  xבין גיל כלומר, , xשנפטרו בשנת הגיל הממוצע אנשים מספר ה)קרי,  xd -עמודת ה

 נסביר:

xxx

xxx

dll

qld

qld

dll

qld











1
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000

 

. מלבד נקודה זו, xl -הינו שרירותי והוא נבחר כך שיספק לנו את רמת הדיוק הגבוהה ביותר בעת חלוקת ערכי ה radix -ה

. יתרה מכך, אין שום סיבה xlחשוב לומר כי אין שום מוסכמה לגבי ערכו האבסולוטי של ערך אינדבידואלי כלשהו של 

הגבוהים לא יוצג כשבר עשרוני ועל כן לעיתים אנו נתקלים בטבלאות תמותה, שבהן בגילאים  xl נראית לעין שערכו של

 (. smoother runאכן מוצגים כשברים עשרוניים על מנת לקבל עקום תמותה חלק ) xl -ערכי ה
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( של לשכת LRA- Life Risk Actuaryבלימודי אקטואריית סיכוני חיים, במסגרת הסמכת "אקטואר סיכוני חיים" )

 English Life(, אנו משתמשים בטבלת חיים של אוכלוסיה IAVFAמעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )

Table No. 12 – Males בטבלת ביטוח חיים ,A1967-70 ( עבור מבוטחים בחברות ביטוחlives assured ובטבלאות )

 (.annuitantsעבור מקבלי פנסיה ) a(55)קצבה 

 

( בנויה למעשה משיעורי  ELT(12צועית )  )המכונה בעגה המק English Life Table No. 12 – Malesטבלת התמותה 

 . 1962 -ו 1961, 1960תמותה שנצפו בקרב אוכלוסיית הגברים באנגליה בשנים 

 

( מבוססת על ניסיון התמותה שנצבר בשנים הללו בקרב A67-70  )המכונה בעגה המקצועית  A1967-70טבלת התמותה 

שנקבע כך שערכה של הפונקציה הגדולה ביותר  34,489יוצא דופן של  radixמבוטחים בחברות ביטוח בריטיות ויש לה 

 המחושבת לא יחרוג ממשאבי המחשבים בבריטניה דאז. 

 

מספקות את שיעורי התמותה לגברים ונשים בנפרד והן מבוססות על ניסיון התמותה שנצבר בשנים הללו  a(55)טבלאות 

. אולם חשוב לציין כי טבלאות אלו לא רק עוסקות 1948 -ל 1946ים בקרב מקבלי פנסיה מחברות ביטוח בריטיות בין השנ

בעבר אלא גם בעתיד וכראיה לכך שיעורי התמותה הנקובים בטבלאות אלו שימשו לתמחור פוליסות חיים שנרכשו בשנת 

1955 . 

 

ועל כן טבלאות לשיעורי התמותה ישנה נטייה לרדת במרבית הגילאים ובמרבית המדינות בעולם כבר למעלה ממאה שנה 

 התמותה המתפרסמות מפסיקות בהדרגה לייצג את ניסיון התמותה שנצבר. 

 

שנים באנגליה, בעוד  10שנים מאחר והן מבוססות על מפקדי אוכלוסין הנערכים כל  10מתפרסמות כל  ELT( 12טבלאות )

ניתן לחשוב שתוקפן של  שטבלאות מבוטחים וטבלאות מקבלי פנסיה מתפרסמות בקבועי זמן ארוכים יותר. למעשה

טבלאות התמותה הללו יפוג במהרה, אך לא כך הם פני הדברים בעולם האקטואריה מאחר וקיימת פרקטיקה נוהגת 

בתחום לקחת טבלאות ישנות שפורסמו בעבר ולבצע עליהן התאמות כאלו ואחרות, כאשר השיטה המקובלת ביותר היא 

 בפועל טרם הכניסה לטבלה.  להפחית )או להוסיף( מספר שנים מסוים מהגיל
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האקטואר הראשי של משרד האוצר דאז, ה"ה המלומד מר נחום ורמוס ז"ל, נתן  1982דוגמא אחת לכך שבאוקטובר 

הוראה גורפת לכלל חברות הביטוח בישראל המשווקות ביטוחי גימלא מסוג א', ב' וג' לתמחר את הפרמיות, ערכי 

( מגיל התחלת הביטוח ועד לגיל A1949-1952)הלא הוא טבלת תמותה  334הפדיון והערכים המסולקים לפי חוזר 

( ואילך לעבוד 65( ומגיל הפרישה שנקבע בפוליסות )לגברים ונשים כאחד 65הפרישה שנקבע בפוליסות הללו )בדר"כ 

שנים עבור גבר ובהפחתה של שנתיים עבור אישה. דוגמא נוספת היא  3בהפחתה של  a(55)עם טבלת תמותה 

שנים מגילה של מבוטחת בעת התחלת הביטוח לצורך חישוב הפרמיות  4מקובל להפחית היה  70 -שבאנגליה בשנות ה

 בביטוחי חיים, הואיל ותעריפי הפרמיות שהתפרסמו דאז היו מבוססים על נסיון תמותה בקרב גברים.

 

 בהינתן טבלת התמותה להלן:
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 ?40לשרוד עד גיל  30מהי ההסתברות של אדם בן  .1

9748.0
358,480,9

359,241,9

30

40
3010 

l

l
p 

 ?40למות לפני גיל  30מהי ההסתברות של אדם בן  .2

0252.09748.011

0252.0
358,480,9

999,238

30103010

30

4030
3010








pq
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ll
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 ?80לגיל  60למות בין גיל למות  30מהי ההסתברות של אדם בן  .3

5350.0
358,480,9

326,072,5
|

30

8060
302030 




l

ll
q 

 

 אם טבלת תמותה מיוצגת על ידי הפונקציה הבאה:

xlx  100000,1 

 ?19מהי ההסתברות לשרוד מהלידה ועד גיל  .1
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19100000,1
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 ?51למות לפני  36ההסתברות של אדם בן מהי  .2
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השנים הראשונות אותו מבוטח חשוף לטבלת  10, בהנחה שבמשך 90לחיות עד גיל  50נחשב את ההסתברות של מבוטח בן 

גברים וביתר הזמן הוא חשוף לטבלת  a(55)השנים הבאות הוא חשוף לטבלת תמותה  20גברים, במשך  ELT( 12תמותה )

 בהפחתה של שנתיים.  A67-70תמותה 

 

שבטבלת תמותה אחת תמיד  xl -בשאלות מסוג זה יש להפריד בין ההסתברויות בטווחי הגילאים השונים כך שערכי ה

 יחולקו בערכים מאותה הטבלה. לפיכך, ההסתברות הנדרשת הינה )משמאל לימין(:
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 פנימי ורועי פולניצרנוספים אודות שווי פרטים 
 

 פרטים אודות המשרד:

מתמחה במתן שירותי ייעוץ כלכלי בתחומים של הערכות שווי, ניהול סיכונים, אקטואריה והנדסה  (Intrinsic Valueשווי פנימי )

פיננסית לצורך יישום הוראות רגולטוריות וסטטוטוריות, לצרכי דיווח כספי וביקורת, למטרות מס, לצרכי גיוס הון, לצרכי עסקאות, 

 ומי ניהול הסיכונים והאקטואריה.לצרכים משפטיים ולצורך פיתוח, יישום ותיקוף מודלים בתח

 

 למשרד עשרה מגזרי פעילות:

 Corporate Finance Valuation 

 Quantitative Finance Valuation 

 Financial and Economic Modeling 

 Transaction Support 

 Market Risk Actuarial Science 

 Credit Risk Actuarial Science 

 Operational Risk Actuarial Science 

 Investment Risk Actuarial Science 

 Life Risk Actuarial Science 

 Pension Risks Actuarial Science 

 
 תחומי הידע והפעילות כוללים:

  (8קישור , 7קישור , 6קישור , 5קישור , 4קישור ,  3קישור ,  2קישור ,  1קישור הערכת שווי תאגידים ומגזרים )רצ"ב 

  (קישור)רצ"ב בניית תחזיות כלכליות ומצגות עסקיות 

  5קישור , 4קישור , 3קישור , 2קישור , 1קישור )רצ"ב אמידת שיעור ההיוון הראוי/ הריבית הראויה להיוון תזרימי מזומנים ,

 (14קישור , 13קישור , 12קישור , 11קישור , 10קישור , 9קישור , 8קישור , 7קישור , 6קישור 

 (קישור)רצ"ב מוחשיים  בלתי נכסים שווי הערכות 

 רכישה, עלות ייחוס PPA – Purchase Price Allocation  (קישור)רצ"ב 

 ( בדיקות פגימהImpairment ) (קישורמוניטין )רצ"ב לנכסים, לרבות 

 (3קישור ,  2קישור ,  1קישור )רצ"ב משובצות  אופציות הוגן שווי 

 (5קישור ,  4קישור , 3קישור ,  2קישור ,  1קישור )רצ"ב ריאליות  אופציות הוגן שווי 

  קישור ,  8קישור , 7קישור , 6קישור , 5קישור , 4קישור , 3קישור , 2קישור , 1קישור )רצ"ב שווי הוגן כתבי אופציות לעובדים

 (13קישור , 12קישור , 11קישור , 10קישור , 9

  (קישור)רצ"ב שווי הוגן כתבי אופציות לדירקטורים 
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http://status.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%94-fcff/
http://status.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%92%D7%99%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/
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http://status.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%A0/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9C%D7%9E%D7%98%D7%94/
http://status.co.il/16717-2/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A2/
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http://status.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A9-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%95/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99/
http://www.iplma.org.il/article/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F/%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F/%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9F/
http://status.co.il/%D7%90%D7%A0%D7%9C%D7%99%D7%A1%D7%98-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%90%D7%AA%D7%94-%D7%9E%D7%9B%D7%99%D7%A8-%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%AA-%D7%94%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%9E/
http://status.co.il/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-capm-modified-capm/
http://status.co.il/%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%99-%D7%A4%D7%90%D7%9E%D7%94/
http://status.co.il/%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%9C%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9F/
http://status.co.il/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%9E%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D/
http://status.co.il/%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A2%D7%9C%D7%95%D7%AA-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%A9%D7%94-ppa/
http://status.co.il/18605-2/
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%9E%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%A6%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7-%D7%90/
http://status.co.il/18947-2/
http://status.co.il/19138-2/
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%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%94%D7%A2%D7%A8/
http://status.co.il/19931-2/
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%90%D7%95%D7%A4%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A8%D7%97/
http://status.co.il/20181-2/
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%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C%D7%99/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-2/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-3/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-4/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-5/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-7/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-8/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-9/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-9/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-%D7%9E-9/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-10/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-11/
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-13/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=89807
http://status.co.il/%D7%A9%D7%99%D7%98%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%95%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%94-finite-difference-method/
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il
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  (2קישור   ,1קישור )רצ"ב שווי הוגן כתבי אופציות למנכ"ל 

 הערכת הטבות מבוססות לעובדים (RS ,RSU ,SAR (קישור), יחידות פאנטום ומניות/אופציות מבוססות מניות 

 ( הערכת שווי מניה רגילה בחברה פרטיתA409 ) (2קישור , 1קישור )רצ"ב 

 תחייבות מורכבים פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון/ה(PWERM / CCM / OPM קישור( )רצ"ב) 

  (קישור)רצ"ב כימות נזקים, אובדן רווחים ואובדן הכנסות 

  (קישורהערכת שווי התחייבויות בגין תמלוגים למדען הראשי )רצ"ב 

  (קישורהערכת שווי ערבויות פיננסיות וערבויות בעלים )רצ"ב 

 (קישורלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות )רצ"ב הערכת שווי איגרות חוב / ה 

  (קישורהערכת שווי הוגן של הלוואת בעלים )רצ"ב 

 גידור לחשבונאות הגנה אפקטיביות ובדיקות ייעוץ (Hedge Effectiveness Tests קישור( )רצ"ב) 

  משובציםשווי הוגן נגזרים (Embedded Derivatives קישור( )רצ"ב) 

 רגישות,  2ים לדוח גלאי הערכות שווי וניתוח סיכונ(VaR ) (קישור)רצ"ב 

 7 -הערכות שווי וניתוח סיכונים ל IFRS  (ורקיש)רצ"ב 

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

 (קישוריות נגזרים מורכבות )רצ"ב הערכת שווי אופציות פיננסיות ופוזיצ 

  (7קישור , 6קישור , 5קישור ,  4ר קישו, 3קישור ,  2קישור ,  1קישור בחינת יכולת פירעון ואיתנות פיננסית )רצ"ב 

 ( ייעוץ ומידול כלכלי מורכבBOT ו- PPP 2ישור ק,  1קישור (, בקרה וליווי פיננסי )רצ"ב) 

 (5קישור ,  4קישור , 3קישור ,  2קישור ,  1קישור )רצ"ב  שליטה ומיעוט פרמיות שווי ומידול ייעוץ 

 (2קישור ,  1קישור פרמיות גודל )רצ"ב  שווי ומידול ייעוץ 

 (2קישור ,  1קישור סטיית התקן הנכסית )רצ"ב  ומידול ייעוץ 

 היעדר בגין שווי ניכיון ומידול ייעוץ ( סחירותDLOM( ) 6קישור , 5קישור ,  4קישור , 3קישור ,  2קישור ,  1קישור) 

 (קישורשווי אי סחירות של אופציות )רצ"ב  ומידול ייעוץ 

 (קישורבגין מסים על רווחי הון מובנים )רצ"ב  ניכיון ומידול ייעוץ 

 (קישורקאונטים בשותפויות מוגבלות משפחתיות בארה"ב )רצ"ב דיס ומידול ייעוץ 

 (קישורבגין חסימה, איש מפתח, הסכם מחייב, פורטפוליו והיעדר זכויות הצבעה )רצ"ב  ניכיון ומידול ייעוץ 

 (2קישור   ,1ר קישו)רצ"ב  משפטיים בהליכים תלוי לתיב מומחה דעת חוות 

 (קישור)רצ"ב  עסקאות וייעוץ מיזוג יחסי שווי הערכות 

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

 ( חוות דעת הוגנותFairness Opinion קישור( לבחינת עסקה )רצ"ב) 

  מחירי העברה בתנאי  –מיסוי בין לאומיAt Arm’s Length (קישורצ"ב )ר 
 

 

 

 

 

 

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

http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-14/
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%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%91%D7%95%D7%A1%D7%A1%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99/
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://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%A4%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%9C-%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%90%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%95%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%9F%D7%94%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99/
http://status.co.il/%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%A0%D7%96%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F-%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%90%D7%95%D7%91%D7%93%D7%9F-%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%95/
http://mayafiles.tase.co.il/RPdf/764001-765000/P764432-00.pdf
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%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/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=90167
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%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%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://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%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%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A6%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%A4%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A6%D7%99%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%91%D7%93/
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%A0%D7%99/
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%90%D7%99/
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%91%D7%97/
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%9B%D7%A8/
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%A1%D7%A7/
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%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%A0-2/
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%95%D7%90-%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8-%D7%9E%D7%A1-1-%D7%91%D7%A1%D7%93/
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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%A4%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%94-%D7%95%D7%96/
http://status.co.il/18463-2/
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%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA/
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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%95-2/
http://status.co.il/%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97%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%A1%D7%98%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%A7%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A9%D7%99%D7%A2/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=76579
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%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A2/
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%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A2-2/
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%93%D7%99%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%98-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%99%D7%A2-3/
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%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%93%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%91%D7%90%D7%95%D7%9D-%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%94%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%D7%94%D7%9B%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A9/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=76833
http://status.co.il/%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%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%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%99-12/
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%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%9E%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A2%D7%9C/
http://status.co.il/20204-2/
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/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=84217
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%99%D7%97%D7%A1%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A5-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%90%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%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%AA-fairness-opinion-%D7%9C%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%94/
http://status.co.il/%D7%9E%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%99-arms/
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mailto:info@intrinsicvalue.co.il


 8 

 
 

   

 

 
 

  (2קישור , 1קישור קביעת שווי הוגן למחירי העברה בין חברתיים ובין לאומיים )רצ"ב 

  (קישורהערכות שווי לחברות ממגזרי האנרגיה, נפט וגז )רצ"ב 

  (2קישור , 1קישור הערכות שווי חברות פרטיות )רצ"ב 

 (2קישור ,  1קישור )רצ"ב  הערכות שווי חברות ציבוריות 

 (קישוררות ממגזרי האנרגיה, נפט וגז )רצ"ב הערכות שווי חב 

  (קישורהערכות שווי חברות בקשיים )רצ"ב 

  (קישורהערכות שווי חברות אחזקה )רצ"ב 

  (קישורהערכות שווי חברות נדל"ן מניב )רצ"ב 

  (קישורהערכות שווי חברות בניה למגורים )רצ"ב 

  (קישורהערכות שווי בנקים )רצ"ב 

  (קישור)רצ"ב הערכות שווי חברות ביטוח 

  (קישורהערכות שווי תיקי ביטוח ולסוכנויות ביטוח )רצ"ב 

  (קישורהערכות שווי חברות בתחום בנקאות ההשקעות והחיתום )רצ"ב 

  (קישוראופטימיזציה למבנה ההון, אפשרויות מימון של הפירמה ומקסום התשואה על ההון )רצ"ב 

  (5קישור ,  4קישור , 3קישור ,  2קישור ,  1קישור )רצ"ב בניית עקומי ריביות חסרי סיכון ומטריצות ריביות להיוון 

  (6קישור , 5קישור ,  4קישור , 3קישור ,  2קישור ,  1קישור דירוג אשראי סינטטי )רצ"ב 

  (6קישור , 5קישור ,  4קישור , 3קישור ,  2קישור ,  1קישור )רצ"ב איזון משאבים בין בני זוג 

  (3קישור ,  2קישור ,  1קישור )רצ"ב הערכת שווי נכסי קריירה 

 Due Diligence ( 3קישור ,  2קישור ,  1קישור רצ"ב כלכלי) 

 ניתוח סיכוני ( אשראי של צד נגדיCVA ו- DVA בעסקאות נגזרות פיננסית ) (  4קישור , 3קישור , 2קישור ,  1קישור )רצ"ב 

 ( 6קישור , 5קישור , 4קישור ,  3קישור ,  2קישור , 1קישור רצ"ב אקטואריית סיכוני אשראי) 

 (קישור) כימות סיכוני שוק בבתי השקעות וחברות ביטוח 

 (קישור) ליווי בהטמעת מערכות לניהול סיכונים ובתיקוף תוצאות עבור בתי השקעות וחברות ביטוח 

  (10קישור , 9קישור , 8קישור , 7קישור ,  6קישור , 5קישור , 4קישור , 3קישור , 2קישור , 1קישור )אקטואריית סיכוני שוק 

 (2קישור , 1קישור רצ"ב ) אקטואריית סיכונים תפעוליים 

 (3קישור , 2קישור , 1קישור רצ"ב )נזילות  אקטואריית סיכוני 

 (קישוררצ"ב ) אקטואריית סיכוני מודל 

 (קישוררצ"ב כוני השקעות )אקטואריית סי 
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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%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A1%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%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%A0%D7%99-%D7%97/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=91885
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=92073
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il
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 (קישוררצ"ב ) )רכב חובה, רכב רכוש, חבויות ורכוש אחר( של חברות ביטוח הערכת שווי פעילות המגזר הכללי 

 (קישוררצ"ב ) הערכת שווי פעילות קופות הגמל של חברות הביטוח 

 (קישוררצ"ב ) הערכת שווי פעילות קרנות הפנסיה של חברות הביטוח 

  (2קישור , 1קישור רצ"ב ) אקטואריית סיכונים פנסיוניים 

 (קישוררצ"ב ) עובדים זכויות בגין להתחייבויות אקטוארית הערכה 

 ל בהתאם לעובדים הטבות בגין אקטוארית מחויבות- IAS19 ( קישוררצ"ב) 

 ל עתודות אקטואריות בגין זכויות עובדים לפי תקן חוות דעת מומחה עIAS 19 ( קישוררצ"ב) 

 16 -ל בהתאם בחכירה הגלום הריבית שיעור אמידת IFRS ( קישוררצ"ב) 

 16 תקן לפי לחוכר התוספתי הריבית שיעור אמידת IFRS ( קישוררצ"ב) 

 13עסקאות החלפה פיננסיות בשוק שמעבר לדלפק לסיכון אי ביצוע לפי תקן  התאמת שוויין של IFRS  (קישור)רצ"ב 

 אמידת ההסתברות ל( חדלות פירעוןPD ) (קישור)רצ"ב 

 ( אמידת שיעור ההפסד בקרות חדלות פירעוןLGD- Loss Given Default ) (קישור)רצ"ב 

  חוות דעת מומחה בנושא( הערכות שווי קניין רוחניIP Valuations )( קישוררצ"ב) 
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https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=92193
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=92691
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=93040
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%9D-%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8-%D7%A1/
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=91812
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=92522
http://status.co.il/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%99%D7%9F-%D7%94%D7%98%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%91/
http://status.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A2%D7%AA%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%92%D7%99/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=92862
http://status.co.il/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%AA%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%AA%D7%99-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%9B%D7%A8-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%AA/
http://status.co.il/%D7%94%D7%AA%D7%90%D7%9E%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9F-%D7%A9%D7%9C-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%9C%D7%A4%D7%94-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=93231
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=93616
http://status.co.il/%D7%97%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%9E%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F/
http://www.intrinsicvalue.co.il/
mailto:info@intrinsicvalue.co.il
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 CFV. ,A.F.V.A.IL.F ,FRMפולניצר, פרטי הבעלים, המנהל, האקטואר ומעריך השווי האחראי: מר רועי 

  מחזיק בתוארM.B.A  בהצטיינות( במימון, תואר(B.A  )בכלכלה עם התמחות במימוןמאוניברסיטת בן גוריון )בהצטיינות 

 למד  בתוכנית  ללימודי דיפלומה  מאוניברסיטת  אריאל   בשומרון, FRMודיפלומה בניהול  סיכונים  פיננסיים  במתכונת  

לרישיון   בישראל ערך  ניירות ל  רשותה של   הסופיות הבחינות   את   בהצלחה  ועבר   חיפה  באוניברסיטת  באקטואריה 

 תיקים. מנהל

 ( מוסמך כאקטואר מלאFellow )לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל מטעם .(F.IL.A.V.F.Aמוסמך ,) 

 הפיננסיים והאקטוארים לשכת מעריכי השווי ( מטעם CFV- Corporate Finance Valuatorכמעריך שווי מימון תאגידי )

 פיננסיים סיכונים  כמנהל מוסמך(, IAVFA- Israel Association of Valuators and Financial Actuaries) בישראל

(FRM- Financial  Risk  Manager מטעם ) סיכונים )  למומחי העולמיהאיגודGARP- Global Association of  Risk 

Professionals) לניהול ומוסמך כמומחה ( סיכוניםCRM-  Certified  Risk  Manager )למנהלי ליהישרא האיגוד מטעם 

 .(IARM-  Israeli  Association of  Risk Managersסיכונים )

 בתחומים  של  הערכות  שווי, ניהול  סיכונים, אקטואריה  והנדסה  פיננסית, הכולל  של כעשור  וחצי אינטנסיבי ניסיון בעל 

סיכונים ועבודות ייעוץ כלכליות  למשרדי אלפי עבודות הערכות שווי, חוות דעת אקטואריות, ניתוח  של וניהול ביצוע פיקוח

 .רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, משרדי ביקורת חקירתית וחברות ציבוריות ופרטיות בארץ

 במכללה לשעבר מרצה  בנגזרות וניהול סיכונים פיננסיים, בתחום ניתוח דוחות כספיים והערכות שווי, בבית הספר לכלכלה 

 של אקדמיים  שונים, עוזר  מחקר והוראה  בתחום  ניהול  הסיכונים  בבנקאות  הישראליתובמוסדות    האקדמית אשקלון

  Russell Bedford)כיום רביד–רווה , ראש תחום הערכות השווי במשרד רואי חשבוןד"ר שילה ליפשיץ ה"ה המלומד

ומודליסט ראשי   סיכונים מנהל  ,הייעוץ האקטוארי של ד"ר בעז יםבמשרד מנהל סיכונים וראש תחום שווי הוגן  ישראל(,

 .באוניברסיטת בן גוריון השקעות של ועדת

 
 הסתמכות על מומחים:

  ועיסוק בתחומי לעת מעת מומחיםומעסיק  2011הוקם בשנת שווי פנימי. 

  הסתמכות לצרכי, ולמעשה לכאורה, תלוי בלתי עצמאי כמומחה גבוה מקצועי ממעמדשווי פנימי נהנה ממעמד מקצועי גבוה 

 רשות ניירות ערך בישראל, רשות המסים בישראל, בתי דין רבניים ובתי משפט בישראל., המבקריםהחשבון  רואי בידי

המורכב מאישים בולטים בתחומי האקדמיה, המימון והערכות השווי בישראל ונהנה משיתופי  Advisory Board שווי פנימיל

לשכת  י האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות שלפעולה מקצועיים בארץ. המשרד מיישם וולנטרית את כלל

 IAVFA- Israel Association of Valuators and Financial) מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

Actuariesשל האיגוד העולמי למומחי סיכונים ,) (GARP- Global Association of Risk Professionals ושל האיגוד )

 (.IARM- Israeli Association of Risk Managersראלי למנהלי סיכונים )היש
 

 

 

 

 

 

 עת בכל, הבהרה או שאלה לכל לשירותיכם לעמוד נשמח
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