
 

 

   

 

 
 

 1מאמר מס' /  הסתברויות: ניתוח כמותי
 בסדרה

 

 מאת: רועי פולניצר
 

מאמר זה מכסה את המונחים והמושגים החשובים הקשורים לתורת ההסתברות, כגון: משתנים מקריים, מאורעות, 

בדידות לבין מותנית והסתברות משותפת. באופן ספציפי, נבחן את ההבדלים שבין התפלגויות תוצאות, הסתברות 

רציפות, ההבדלים שבין מאורעות בלתי תלויים לבין מאורעות זרים וההבדלים שבין הסתברויות לא מותנות התפלגויות 

 לבין הסתברויות מותנות.

 

מאורע הינו קבוצה של  של משתנה מקרי. במקרה. תוצאה הינה התממשות משתנה מקרי הינו ערך לא ודאי הנקבע

 (mutually exclusive events) . שני מאורעות אשר אינם יכולים להתרחש בו זמנית נקראים "מאורעות זרים"תוצאות

 .(exhaustive eventsמשלימים ) של מאורעות מערךוקבוצה של מאורעות הכוללת את כל התוצאות האפשריות הינה 

 

כל מאורע לקרות ההסתברות  (ii; )1הסתברויות של כל המאורעות הזרים הינו סכום ה( i) ן:שתי התכונות של הסתברות ה

את כל התוצאות האפשריות עבור למעשה מונה התפלגות ה .0 -מללחלופין להיות קטנה או  1 -לא יכולה להיות גדולה מ

 ניסוי בודד, ביחד עם ההסתברויות המיוחסות להן.

 

הסתברויות  נןלמשתנה מקרי רציף יש יות המיוחסות למספר סופי של תוצאות.הסתברויות חיוב נןלמשתנה מקרי בדיד יש

 אפס. נההי)או "ליפול" על ערך ספציפי( ערך בודד קבלת חיוביות המיוחסות לטווח של ערכי תוצאות, כאשר ההסתברות ל

 

  פונקציית ההסתברות מגדירה את ההסתברות שמשתנה מקרי יהיה שווה לערך ספציפי   xpxXP .  פונקציית

  ביטוי לפונקציית ההסתברות עבור משתנה מקרי רציף.ה( היא pdf- probability density functionצפיפות ההסתברות )

 

את ההסתברות שמשתנה מקרי יהיה מספקת ( cdf- cumulative distribution functionפונקציית הצפיפות המצטברת )

ך משמאל לערהשטח שמתחת להתפלגות למעשה האינטגרל או כל קטן או שווה לכל אחד מהערכים הספציפיים. זהו 

 הספציפי.
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תוצאות בדידות ושוות הסתברות, כך שעבור כל אחת מהתוצאות  nכאשר ישנן  1ההתפלגות האחידה הבדידה היא 

  nxp /1 

 

 אם ורק אםזה בזה הינם בלתי תלויים  B -ו Aמאורעות    APBAP |שקול,  , או באופן   BPABP | . 

 

נה יתרחש הי (Bאו  A) מאורעותהההסתברות שלכל הפחות )קרי, לפחות( אחד מתוך שני 

       ABPBPAPBאוAP  . ,כאשר עבור מאורעות זרים     BPAPBאוAP  ,ו הואיל- 

  0ABP.  

 

ההסתברות המשותפת של שני מאורעות,  ABPוהיא שווה ל בו זמנית , היא ההסתברות ששניהם יתרחשו- :

     BPBAPABP  | . 

 

תלויים, עבור מאורעות בלתי    APBAP | כך שלמעשה ,     BPAPABP . 

 

 הסתברות שולית(,גם המכונה הסתברות לא מותנית ) AP היא ההסתברות שמאורע ,A הסתברות , בעוד שיתרחש

 מותנית, BAP  קרה.כבר  B יתרחש בהינתן שמאורע A, היא ההסתברות שמאורע |

  נההי Oהמבוססת על התרחשות מאורע  ,דכון הסתברויותנוסחת בייס לע 
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 שווי פנימי
מספק שירותי הערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים  שווי פנימימשרד הערכות השווי 

מורכבים למטרות מס, עסקאות, דוחות כספיים ולצרכים משפטיים ומתמחה בביצוע ניתוחים כמותיים במכשירים 

תיקוף מודלים בתחומי פיננסיים ובמדידת סיכונים לצורכי יישום הוראות רגולטוריות, תקינה חשבונאית, פיתוח, יישום ו

 הניהול הסיכונים ובנושאים נוספים. 

 
 

 רועי פולניצר
המתמחה בהערכות שווי בלתי תלויות. בעשור האחרון היה רועי אחראי על אלפי עבודות הערכות  "שווי פנימי"של  םבעלי

 עבור משרדי רואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, חברות פרטיות וציבוריות בישראל. אשר בוצעוואקטואריה פיננסית שווי 

והן בתחום  עסקי הערכות שווי בנושא שינוי מבנההן בתחום  רשות המסים בישראל רועי נמנע על רשימת היועצים של

. בנוסף, רועי נמנה על רשימת המומחים הכלכליים הערכות שווי בנושא נכסים בלתי מוחשיים בעסקאות מקרקעין

תחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית והוא משמש מספר בתי משפט בישראל )שלום ומחוזיים כאחד( ב של

 (.IAVFAכמנכ"ל ויו"ר לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )
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רועי הינו מרצה מבוקש בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית, המופיע בפני חברי הנהלה ודירקטורים והוא עמד 

כמו גם בראש פורום הפרקטיקנים  AIAVFכללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים של בראש צוות המשימה שגיבשה את 

 המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדהרועי משמש גם כיו"ר . IAVFAגילויי הדעת של שקובע את 

(. וועדת פולניצר) פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, תאגידים של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע בישראל

בעברו שימש רועי כמרצה בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות במכללה האקדמית אשקלון 

 ובמוסדות אקדמיים שונים.

בעל תואר שני במנהל עסקים )התמחות במימון( ותואר ראשון בכלכלה )התמחות במימון( הינו אקטואר רועי 

גוריון ועבר בהצלחה רבה את כל ששת בחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים בישראל. כמו -ןמאוניברסיטת ב

(, FEM(, כמודליסט פיננסי וכלכלי )QFV(, כמעריך שווי מימון כמותי )CFVכן, רועי מוסמך כמעריך שווי מימון תאגידי )

(, כאקטואר סיכוני ORA(, כאקטואר סיכונים תפעוליים )CRA(, כאקטואר סיכוני אשראי )MRAכאקטואר סיכוני שוק )

לשכת מעריכי השווי  ( מטעםPRA( וכאקטואר סיכונים פנסיוניים )LRA) (, כאקטואר סיכוני חייםIRAהשקעות )

( מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים CRM) כמומחה לניהול סיכונים(, IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

(IARM( וכמנהל סיכונים פיננסיים )RMF( מטעם האיגוד העולמי למומחי סיכונים )GARP רועי עבר בהצלחה רבה את .)

(, כאשר EXAM PART II -ו  EXAM PART I) GARPאינטגרטיביים של -ההסמכה הבינלאומית הכמותיים שני מבחני

מדינות ברחבי העולם באותן  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -בשניהם ציוניו דורגו באחוזון ה

וסטטיסטיקה במסגרת לימודי תעודה  בנוסף, רועי בוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה הבחינות באותם המועדים.

-באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים במתמטיקה ומימון לתואר שני בכלכלה באוניברסיטת בן

 גוריון.
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