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                    נושא ב להשתלמותלהזמינך  תמתכבד ( IAVFA)לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל 

 הערכות שווי מימון תאגידי 

נאותה לפעילות עסקית  תחזית פיננסית   עריכת

   DCF -לצורך הערכת שווי בשיטת ה

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

פיננסית    על  מבוססתDCF  (Discounted Cash Flows  )  -ה  טכניקת תחזית  הוצאות  ה כנסות,  ה ה  למרכיביעריכת 

למרכיבי אי הודאות  ון המותאם  שיעור היו  אמידתכמו גם על    פעילויות עסקיותירת ערך של  בגז  ,על פני ציר הזמן שקעות  הוה

 . המימון בתחום  המרכזיות מהשיטות אחת  היא זו שיטה,  להיום נכון  .הגלומים בהשקעה

 
 

פעם  מבוססת    יקהכנ הט  .DCF  -טכניקת ה  ההינ  פעילויות עסקיותשל    הערכת שווילצורך    בשימוש  ביותר  צהנפוה  הטכניקה

ופעם    פעילות העסקית המוערכתל  הקשורים  השונים  וההוצאות  ההכנסות  מרכיבי  לגבי  נסיתפינ   תתחזי  עריכת  על  תחא

על  שני   מזומניםה   זרמי   .האמורה  ת בתחזי  הגלומה   הוודאות   אי   מידת  את ,  היתר  בין,  ףהמשק  היוון שיעור    אמידתה 

  משך  פני  על  תבתחזי  הגלומה  הסיכון  למידת,  היתר  בין ,  המותאם  היוון  שיעור  פי  על  ההערכה   למועד  מהוונים  שבתחזית

 . ההיוון אופק

 

בהון חוזר  יה  השקעות לגבי מרכיבי ההכנסות וההוצאות של פעילות עסקית,  תחזית פיננסית   לערוךבהשתלמות זו נלמד 

  לנבוע ממנה  הצפויים  העתידיים  עד לקבלת תזרימי המזומנים החופשייםשלה  וברכוש קבוע והערכת פוטנציאל הצמיחה  

 בלבד!!!. –

 

"סוס העבודה" המקובל בתחום   , אם תרצותאגידיםשווי  בעולם להערכת    המקובלתהטכניקה    כיום   נה י, הDCF  -טכניקת ה

 (. דמודראן)ראו ספריו של  בעולם

 

 תיאור ההשתלמות 

, בהתאם לגילויי  DCF -ה בשיטת שווי הערכת לצורך עסקית לפעילות נאותהתחזית פיננסית  ך ערוללמד את המשתתף כיצד ל

 . (IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )הדעת של לשכת מעריכי השווי 

 

 יעד ה קהל 

  עבודתם  כדוגמת,  DCF  -ה  בשיטת  שווי   הערכת  לצורך  עסקית  לפעילות  נאותהתחזית פיננסית    ערוךל  כיצד  ללמוד   שמעוניין  מי  כל

 .בישראל מקצועיים שווי מעריכי של
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 מועד ההשתלמות 

 . (שעות 4) 21:00  –  17:00 השעות בין, , יום ה'2021ביולי  1

 

 ההשתלמות  מיקום

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

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

 

 מרצה ההשתלמות 

 . נספח ראו - (IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )יו"ר ומייסד  ,פולניצר רועי מר

 

 נושאי ההשתלמות 

 מודל ריאלי מול מודל נומינלי  ❑

 שנים( ובשנה המייצגת   5אמידת שיעורי הצמיחה העתידיים של ההכנסות על פני אופק ההיוון ) ❑

 שנים( ובשנה המייצגת   5אמידת שולי הרווח הגולמי העתידיים על פני אופק ההיוון ) ❑

 שנים( ובשנה המייצגת  5אמידת ההוצאות התפעוליות העתידיות על פני אופק ההיוון ) ❑

 שנים( ובשנה המייצגת   5אמידת הוצאות המס החזויות על פני אופק ההיוון ) ❑

 שנים( ובשנה המייצגת   5ההיוון ) אמידת הוצאות הפחת החזויות על פני אופק ❑

 שנים( ובשנה המייצגת   5( על פני אופק ההיוון )CAPEXאמידת ההשקעה החזויה ברכוש קבוע ) ❑

 שנים( ובשנה המייצגת 5אמידת ההשקעה החזויה בהון חוזר על פני אופק ההיוון ) ❑

 אמידת אופקי ההיוון כתלות במועד ההערכה ובהנחות שונות   ❑

 ידע נדרש 

  או(; חשבונאות/עסקים מנהל/ניהול/בכלכלה) פיננסי( לפחות ראשון) אקדמי תואר ❑

 :בעל להיות  המשתתף על ❑

  Excel. האלקטרוני בגיליון טובה שליטה ✓

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

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

 .(השונים הפיננסיים היחסים  ובהבנת

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

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

 (. הפירמה של ההון ומחיר, מילר-מודליאני, הפירמה וערך הון  מבנה, פיננסי ומנוף הון מבנה , פרויקטים

 

 ההשתלמות  עלות

 . ש"ח 1,200
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 השתלמות כנית הות

 נושא  שעה
 התכנסות  17:00-17:05

 

 חלק א' של ההשתלמות  17:05-18:15
 

 הפסקת קפה  18:15-18:30
 

 חלק ב' של ההשתלמות  18:30-19:40
  

 הפסקת קפה  19:40-19:55
 

 של ההשתלמות חלק ג'  19:55-21:00
  

 
 

 הערות 
 

 

 . משתתפים  7פתיחת ההשתלמות מותנית בהרשמה של מינימום של  •

ההשתלמות   •  והאקטוארים  השווי  מעריכי  לשכת  ידי  על  ההשתלמות  פתיחת  אי  של  במקרה  אלא,  ת מוחזר  ננהאיעלות 

 .בישראל הפיננסיים

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

  מידע   בכל  יראו  ולא ,  יוצא באלה שינויים והתאמותוכ,  המרצים  בסגל,  בזמן המוקדש לתכנים,  בתכנים עצמם,  התכנים  בסדר

 מצדה   כלשהי כהתחייבות הלשכה  של המידע בדפי המפורט
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 ה מרצפרטים אודות ה

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

 פירמת של  השווי האחראיומעריך   (IAVFA)  בישראל הפיננסיים  והאקטוארים השווי  מעריכי לשכתומייסד  יו"ר

 .בהערכות שווי של תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים  מתמחהה  ,"שווי פנימי"  הייעוץ
 

 

 

 

 

הינו   ❑ פולניצר  בישראלמר  מוכרת  מקצועית  ניהול   אוטוריטה  שווי,  הערכות  של  בתחומים 

מימון, ניהול  ומשוואות קירוב בתחומי הסיכונים, אקטואריה והנדסה פיננסית, פיתח מודלים  

   .מאמרים בתחומים הללו  500 -ל כתב מעל ואף הסיכונים, האופציות והנדסה הפיננסית

,  כמותי  מימון המומחים המובילים בישראל בתחומים של נחשב לאחד משלושתמר פולניצר   ❑

והוא מתמנה מעת לעת על    אופציות והנדסה פיננסיתהערכת שווי  ,  פיננסיים  ניהול סיכונים

 .דין כאקטואר וכמעריך שווי מומחה ידי בתי משפט ובתי

שלבי   ❑ כל  את  בהצלחה  ועבר  באוצר  הראשי  האקטואר  תפקיד  על  התמודד  פולניצר  מר 

 המכרז. 

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

  ת והערכ  של  טכניקותה  שעניינם  הלשכה  של  הדעת  גילויי  14  של  בכתיבתם  והשתתף  הלשכה  של  המקצועיים  והסטנדרטים

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

 . (וועדת פולניצרדוח ) פיננסיים  ומכשירים  מוחשיים בלתי  נכסים ,  תאגידים  של שווי  הערכות  וניהול

 במימון תאגידי( התמחות)  בכלכלה  .B.Aתואר  ו(  כמותי  במימון  התמחות)במנהל עסקים    .M.B.Aמחזיק בתואר  מר פולניצר   ❑

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

לרישיון    של רשות ניירות ערך ועבר את הבחינות הסופיות    אוניברסיטת אריאל של  שעותFRM  (250    )פיננסיים במתכונת  

 מנהל תיקים בישראל.  

  והאקטוארים  השווי מעריכי  לשכת  מטעם  ( CFV) תאגידי מימון שווי וכמעריך ( Fellow) לא מ כאקטואר מוסמךמר פולניצר  ❑

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

ובעל הסמכת מדען נתונים    (IARM)  סיכוניםהישראלי למנהלי    האיגוד  מטעם  (CRM)בעל הסמכת מנהל סיכונים מוסמך  

 (.PDSIA)מטעם האיגוד הישראלי למדעני נתונים מקצועיים  (PDS)מקצועי 

של תאגידים, נכסים    שווי  הערכות  אלפיבביצוע    בעשור וחצי האחרונים מר פולניצר חיווה את דעתו המקצועית והיה מעורב ❑

  ומידול  כלכלי  ייעוץ  ועבודות  סיכונים  ניתוחיעבודות  ,  אקטואריות  דעת   חוות,  בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים

 בארץ בתחומים ופרטיות ציבוריות וחברות  חקירתית  ביקורת משרדי, כלכלי ייעוץ משרדי, חשבון רואי עבור משרדי פיננסי

 .ב"ארה דולרים מיליארדי של מצטבריםשונים, בהיקפים  

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

 . שונים אקדמיים ובמוסדות אשקלון
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 bprc2015@gmail.com :)כולל( חתומים לדוא"ל 6עד   4עמודים  את לשלוח : נא השתלמותל לרישום
 

 

 : השתלמותל  אותי לרשום נא

לצורך נאותה לפעילות עסקית תחזית פיננסית  עריכת

  DCF -הערכת שווי בשיטת ה

: משפחה  שם  :ארגון    

: יחידה  : תפקיד    
   

   :טלפון  :פקס  
   

:ל"דוא     
   

  

 

 :בחירתך( סמן )נא  ₪  1,200 לתשלום 
 

 

 

  אשראי כרטיס באמצעות תשלום ❑

          : הכרטיס  בעל שם       : האשראי  כרטיס סוג  

':מס אשראי כרטיס                         :תוקף      

תעודת זהות:   'מס            (: 2' תשלומים )עד מס       

                      CVV (3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס:) 

 

  שיק מזומןתשלום באמצעות  ❑
 

 שיק מזומן מספר:       ע"ס: 

 

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

 

  העברה בנקאיתתשלום באמצעות  ❑
 . 077-5070590: בטלפון אלינו פנו אנא,  חשבון להעברה בנקאית פרטי לקבלת

: הקבלה על שיופיע  השם  

: הקבלה למשלוח כתובת  
 

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

 .ל"בדוא עדכונים קבלת ת /מאשר אני ❑
 

 ______/ ______/______        :תאריך       חתימה 
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 ביטולים  להלן מדיניות

 כדלקמן:   הנה(  IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )השתלמות של ב  ההשתתפות ביטול מדיניות

 :התנאים עיקרי להלן

  את לבטל  זכאי הצרכן ( אינטרנט או טלפון באמצעות המבוצעת עסקה)" מרחוק 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

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

 : הבאים  בשיעורים ביטול

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

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

 . ההשתלמות   תחילתמועד  לפני בין שבועיים לשלושה שבועות  – מערך העסקה 25% •

   .ההשתלמות תחילתמועד  לפני בין שבוע לשבועיים  – מערך העסקה 50% •

 . ההשתלמות תחילתלפני מועד  פחות משבוע – מערך העסקה 75% •

 . ההשתלמות תחילת ממועד  – מערך העסקה  100% •

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

 .הכול השתלמות ה מעלות 100% של  בגובה תשלום  (IAVFAהפיננסיים בישראל )

בישראל שכת  לב  תתקבל  אשר  בהשתלמות  השתתפות   ביטול  על  הודעה .4 הפיננסיים  והאקטוארים  השווי  מעריכי 

(IAVFA) הכול השתלמות ה  מעלות 100% של בגובה  תשלום חובת תגרור  במועד תחילת ההשתלמות . 

 : ההחזר וקבלת הביטול הודעת  שליחת אופן 

 השתתפותוביטול   על בכתב  הודעה(  IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ) לשלוח  המשתתף  על •

 .השתלמותב

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

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

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

(IAVFA). 

 .הביטול הודעת קבלת לוודא הסטודנט באחריות •

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

 :כללי

  הביטול  בתנאי מצוינות אינן אשר  בנסיבות נרשם  ה אלי השתלמותב השתתפותו או /ו הרשמתו לבטל המעוניין סטודנט •

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

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

 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

 .מינימלי נרשמים למספר בכפוף השתלמות תיפתחה •

 מועד שינוי/השתלמות ביטול על לנרשם להודיע ת מתחייב(  IAVFAמעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )לשכת   •

 .נת המתוכנההשתלמות   פתיחת  מועד בטרם עבודה ימי 3 עד הפתיחת 
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) ידי על ההשתלמות ביטול של במקרה • בישראל  הפיננסיים  והאקטוארים  השווי  מעריכי   לסטודנט יוחזר(  IAVFAלשכת 

 .במלואו התשלום

 במועד  להשתלמות הרשמה,  האחת:  החלופות משתי אחת לבחור הסטודנט יוכלההשתלמות   פתיחת מועד שינוי של במקרה •

 .מלא כספי מחזר מתן תוך, השתתפותו ביטול, השנייה ;שהחד

 . תחילת ההשתלמות על מנת להשתתף בהשתלמות למועד  עד התשלומים כל את לסיים  שי •

 והתחייבות  הצהרה

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

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

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

לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל   כלפי  שלי  אישי חוב  גם תהווה,  לימודי בגין,  (IAVFAהפיננסיים בישראל )

(IAVFA) וכי  ( בישראל  הפיננסיים  והאקטוארים  השווי  מעריכי  להשתתף    ממני למנוע יתרשא היהת  (IAVFAלשכת 

 .והנכונים המדויקים,  המלאים פרטיי הם זה בטופס ידי  על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנניבהשתלמות.

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

 שירותים  לקבלת בהצעה י יאל  לפנות וכן,  חדשים מוצרים אודות שיווקי ומידע  ניוזלטרים  ,(IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל )

 (. מאשר לא אם  למחוק יש) שונים

 _________________________________:   חתימה   _________________________________תאריך: 
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