
 
 

   

 

 
 

  ניסיון תמותה
 

 מאת: רועי פולניצר
 

חיים. סדרת מטרתה העיקרית של סדרת מאמרים זו הינה לפתוח צוהר לקוראים לעולם הנקרא אקטואריית סיכוני 

את ארגז הכלים 'הבסיסי' העיקרי של אקטואר סיכוני חיים ואת יישומו לצורך חישוב פרמיות מאמרים זו תנסה לכסות 

נפשט את הדיון ולא מאחר ולא מדובר במדריך לאקטואר אנו  והערכת שווי של חוזי ביטוח חיים וקרנות פנסיה.והפרשות 

 .ולדברים מסובכים אחרים לאינטרגלים, נגזרותניכנס 

 מהאת הידע הבסיסי של כל אקטואר. למעשה מדובר על יישוה ( מהווLife Contingencies)הנושא הנקרא התניות חיים 

של מתמטיקה העוסקת בחישובי תשלומים המותנים בשרידות או במוות של מבוטחים. חישובים שכאלה, הכוללים 

 friendlyקרנות פנסיה וקופות חולים )חיים,  ביטוח בהקשר שלבחובם אלמנטים של ריבית דריבית ותמותה, נדרשים 

societies). 

בעתיד אינם ידועים, הרי שניתן לפתור את בעיית הריבית  אותם נרוויחלמרות ששער הריבית או שערי הריבית אשר 

הונחו, הרי שניתן לקבל הללו שער הריבית העתידי. משעה שההנחות נוגע לבכאלה ואחרות דריבית על ידי הנחת הנחות 

, טבלאות הכוללות בחובן פונקציות של שער הריבית העתידי )כגון: ערך עתידי, ערך נוכחי אמצעותתוצאות נומריות ב

קצבאות זמניות וכו'(. באופן דומה, למרות שהתמותה שאותה תחווה קבוצת אנשים בעתיד איננה ידועה מראש, הרי 

בדבר התמותה העתידית ולקבל תוצאות נומריות כאלה ואחרות שניתן לפתור את בעיית התמותה על ידי הנחת הנחות 

אמנם טבלת התמותה הבסיסית, מוגבלת אך ורק  טבלאות הכוללות בחובן פונקציות של התמותה העתידית. אמצעותב

 ת בחובהלפונקציות בסיסיות מסוימות, אשר אינן כוללות בחובן את הריבית דריבית, אולם הטבלה המורחבת כולל

  פונקציות נוספות, המבוססות הן על טבלת התמותה והן על הריבית דריבית.
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לעיתים קרובות הידע שנצבר בנוגע למה שארע בעבר. כך  נההאינדיקציה הטובה ביותר למה שסביר שיקרה בעתיד הי

למשל, טבלאות תמותה על פי רוב מבוססות, במישרין או בעקיפין, על התמותה שנחוותה בפועל על ידי קבוצת אנשים. 

שומרים מתעדים תמותה וכיצד  חוקריםלפני שנלמד את הפונקציות הנכללות בטבלת התמותה, ראשית עלינו להבין כיצד 

 .תוצאותיהאת 

 על פנישלהם   -ה יום ההולדת( לattainingבחיים ) מגיעים, אשר nאם ניתן לתצפת על מספר גדול של אנשים, נניח 

כל אחד מימי  את שרדואשר ימספרם של אלו מהם  למעשה , הרי ימותו אשר ועד שכולם תקופת זמן קצרה, מגיל 

ערך עבור ובסופו של דבר  nx  )כלומר, יורד או לא משתנה( של עולה-וכו', יצור לנו רצף לא x =  + 1 ,x =  + 2 ת,ההולד

 כבר מתו., דהיינו שכל האנשים שהתחלנו איתם את התצפית n=  0 -, נקבל ש)אומגה(  -, השווה נניח לxכלשהו של 

הוא   –nx/nx. היחס –nx, דהיינו nx) –  (nx+1 יהיה x+1והגיל המדויק  xמספר האנשים שמתו בין הגיל המדויק 

במקרה דנן  n) אנשים מתוך מספר נתון של x+1והגיל המדויק  xבין הגיל המדויק  והפרופורציה של האנשים אשר מת

וניתן להתייחס אליה כאל  x. פרופורציה זו יוצרת למעשה מדד שימושי לתמותה בגיל xאשר הגיעו בחיים לגיל שלפנינו( 

 . xשיעור התמותה הנצפה לאנשים בשנת הגיל 

, 110 -או ה 105 -מייצגת גיל מבוגר מאוד, איפשהו בסביבות ה  -, ו0, או אפילו 20מייצגת גיל צעיר, כמו למשל  אם 

רה, הרי שהתנאים למעשה היה לוקח לנו קרוב למאה שנה לבנות מערך תצפיות שכזה. יתרה מכך, במהלך התקופה האמו

ו ככל היהכלכליים, החברתיים, התברואתיים, הרפואיים והאחרים, אשר סביר שלהם השפעות חשובות על התמותה, 

, היו מספקים אינדיקציה מועטה מאוד, אם –nx/nx -ו –nx ,nxשל  הנראה משתנים ללא היכר, כך שהערכים הרשומים

בעתיד קבוצת אנשים. לפיכך, חשוב לומר שתצפיות בדבר תמותה בקרב בכלל, בדבר התמותה, שאותה סביר שתחווה 

 קבוצות אנשים ממש אינן נערכות או מתבצעות באופן שכרגע תיארנו לעיל.
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השנים האחרונות שיעורי התמותה הנצפים חושבו עבור סוגים שונים של קבוצות אנשים,  200 -דא עקא, בלמעלה מ

ם, ובמהלך תקופות זמן שונות. התהליך הטכני שכתוצאה ממנו התקבלו שיעורים בחלקים שונים של העולם, בכל הגילאי

ק לומר, לצורך מטרת מאמר זה, כי קיימת כמות גדולה של נתונים )על פי רוב ימאמר זה. יהיה זה מספבתחולת אינו אלו 

ין, כי אם גם ביחס שיעורי תמותה( אשר ממנה עולה כי התמותה כל הזמן משתנה, לא רק ביחס לגיל ולמ בצורה של

למאפיינים רבים אחרים הנוגעים לאנשים הנבדקים ולסביבתם, חלקם אף הוזכרו בפסקה הקודמת. למרות שהשיפורים 

שיעורי התמותה במדינות רבות ובגילאים רבים במשך  תשחלו במרבית התנאים שציינו, הביאו הלכה למעשה לנפיל

שאותה סביר שתחווה בעתיד קבוצת  כמאה, הרי שעדיין המידע הזמין מאפשר להניח הנחות סבירות בדבר התמותה,

 אנשים.

נאים . אם נניח כי ארע שינוי פתאומי כלשהו בתועד גיל  מגיל  אנשיםה nxנחזור כעת לתיאור הקבוצה הנצפית, של 

שינוי שכזה יכול להיות, מחד גיסא, מגפה או מלחמה או כל  – yהסביבתיים בשנה שבה האנשים הללו הגיעו בחיים לגיל 

שינוי אחר אשר מעלה את שיעורי התמותה או מאידך גיסא, הופעה של תרופה חדשה או טיפול כירוגי חדש אשר מוריד 

בהתפתחות של שיעורי התמותה הנצפים,  yהרי ששינוי פתאומי שכזה יביא לשבירה מסוימת בגיל  –את שיעורי התמותה 

nx/nx– מגיל לגיל. כמו כן, ידוע כי בחלקים מסוימים בעולם שיעורי התמותה מתנדנדים משנה לשנה בשל שינויים ,

שינויים פתאומיים' המייצרים חריגות בתנאי מזג האויר. מלבד השפעות מסוגים אלו, אשר מקובל להתייחס אליהם כאל '

, עלינו לצפות כי תנאים כלכליים, חברתיים ואחרים אשר משתנים מעת לעת ישפיעו אמנם בצורה –nx/nxבסדרת 

 הדרגתית אך לא יפריעו יתר על המידה להתפתחות היציבה של שיעורי התמותה מגיל לגיל.

קבוצות באמצעות תהליך מקרי מסוים, הרי שהתכונות הידועות של -האנשים למספר כלשהו של תתי nxאם נחלק את 

קבוצות שונות יהיו -בתתי xהסדירות הסטטיסטית תבאנה אותנו לצפות לכך ששיעורי התמותה הנצפים עבור אותו גיל 

 כונות של שונות מקרית. הקבוצות, אולם יהיו לה את כל הת-בקירוב זהים. כמובן שתהיינה שונות בין תתי
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קבוצות על פי מאפיינים מסוימים אשר סביר כי ישפיעו על -למספר כלשהו של תתי האנשים nxאם היינו מחלקים את 

-שהוא בתתי xהתמותה, כמו למשל מין או מקצוע, הרי שהיה עלינו לצפות לכך ששיעורי התמותה הנצפים עבור כל גיל 

 ה משיעורי התמותה הנצפים הניתנים להסברה באמצעות שונות מקרית.הקבוצות הללו יהיו שונים במידה רב

, מגיל לגיל –nx/nxבנוסף, שיקולים סטטיסטיים מאפשרים להקטין את החריגות בהתפתחות שיעורי התמותה הנצפים, 

דבר זה כרוך בתפיסה  .nx)מלבד חריגות כתוצאה מ'שינויים פתאומיים' כמובן( באמצעות הגדלת מספר האנשים הנצפים, 

האנשים כמדגם מקרי של קבוצת אנשים גדולה יותר. דרך פחות מדויקת לתקוף את העניין הזה היא להניח  nxשל קבוצת 

האנשים בכל הקשור למאפיינים nx שניתן להוסיף קבוצה נוספת של אנשים, אשר תהיינה בנויה באופן דומה לקבוצת 

ות יהיה זה מאוד נדיר שנוכל להיות מסוגלים להגדיר במדויק את האוכלוסיה כך המשפיעים על התמותה. עם זאת, במציא

אשר תהיה בנויה באופן דומה, כך שלמעשה  יחשב כמדגם מקרי שלה או לחילופין להוסיף קבוצת אנשים נוספת,nx  -ש

רות פרקטית. הינה יותר נקודת מבט תיאורטית מאשר באמת אפש nxהאפשרות להקטין את החריגות על ידי הגדלת 

גדול מאוד, הרי שמספר השורדים בגילאים הגבוהים מאוד יהיה כה קטן ולכן תהיינה חריגות  nxאפילו אם ניקח 

 בהתפתחות שיעורי התמותה הנצפים מגיל לגיל בגילאים הגבוהים הללו. 
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 ורועי פולניצרנוספים אודות שווי פנימי 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 הוגן כתבי אופציות לדירקטורים שווי 
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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/
http://status.co.il/17165-2/
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%D7%94%D7%A0%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%9E%D7%9C/
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 

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

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

  פיצול רכיבי אקוויטי ומכשירי הון/התחייבות מורכבים(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 

  (קישורהערכת שווי איגרות חוב / הלוואות סטרייט, הלוואות גישור ומשכנתאות )רצ"ב 

  (קישורהערכת שווי הוגן של הלוואת בעלים )רצ"ב 

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

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

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

 7 -יכונים להערכות שווי וניתוח ס IFRS  (קישור)רצ"ב 

 (קישוראות הניתנות להמרה ומסגרות מימון המירות )רצ"ב הערכת שווי איגרות חוב להמרה, הלוו 

  (קישורהערכת שווי אופציות פיננסיות ופוזיציות נגזרים מורכבות )רצ"ב 

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

 ( ייעוץ ומידול כלכלי מורכבBOT ו- PPP 2קישור ,  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 הנכסית )רצ"ב  סטיית התקן 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 

 (קישורדיסקאונטים בשותפויות מוגבלות משפחתיות בארה"ב )רצ"ב  ומידול ייעוץ 

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

 (2ישור ק  ,1ר קישו)רצ"ב  משפטיים בהליכים תלוי בלתי מומחה דעת חוות 

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

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

  חוות דעת הוגנות(Fairness Opinion קישור( לבחינת עסקה )רצ"ב) 

  מחירי העברה בתנאי  –מיסוי בין לאומיAt Arm’s Length  (קישור)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%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/
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  (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 

  קישור , 9קישור , 8קישור , 7קישור , 6קישור , 5קישור , 4קישור , 3קישור , 2קישור , 1קישור )רצ"ב אקטואריית סיכוני חיים

 (13קישור , 12קישור , 11קישור , 10

 ( חישוב הערך הגלוםEmbedded Value( בעסקי ביטוח החיים, הבריאות והפנסיה ) 2קישור , 1קישור 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%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%94%D7%95%D7%92%D7%9F-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99/
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-arm/
http://img2.tapuz.co.il/CommunaFiles/52779088.pdf
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=76277
http://status.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C-%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%94%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%94%D7%95/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=78891
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://img2.tapuz.co.il/CommunaFiles/52779088.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://docs.wixstatic.com/ugd/07c6f6_4cdd2fc20ee7454aaae97fa0fc0c736d.pdf
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=78226
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=78705
https://gemel.funder.co.il/article.aspx?idx=89181
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=89585
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=89479
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=89332
http://status.co.il/20118-2/
http://status.co.il/%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%97%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A7%D7%95%D7%9D/
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_ce04e330f8844f5aa1d785d9a982b6fc.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_a8d43cc2ce5648c89b6b7ce0eea14038.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_1ea833b3c94b44bf8eb3093ab90ad54e.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_a3e3c24c684e406182c3287e372b5a49.pdf
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=88474
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=88606
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=88799
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=89021
http://status.co.il/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F-%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%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92-%D7%94%D7%90%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%99-%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%A0/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=77503
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%9D-%D7%A4%D7%A0/
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%A8%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%97/
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%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F-%D7%AA%D7%92%D7%9E%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%95/
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/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=83722
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=82704
http://status.co.il/%D7%A0%D7%9B%D7%A1%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%94-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99-%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%AA/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=85122
http://status.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1/
http://status.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1-2/
http://status.co.il/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97-%D7%93%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91-%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%9D-%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1-3/
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_d10b43a1dfc94f989497deee0b3d97b6.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_6d8e0cb020ef47fa9b80574df07697ee.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_efd337951fd94ad6a857bf21399fcbda.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/7fb492_67fd8e529cde418284bfbb599795a09d.pdf
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=86044
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/
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/
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-3/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87989
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=88203
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87223
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87775
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://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%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%AA/
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=86004
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=86699
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=86909
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87008
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87056
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87223
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87478
https://www.funder.co.il/article.aspx?idx=87611
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%AA%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%95-%D7%90%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%90%D7%A8/
http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=86169
http://docs.wixstatic.com/ugd/07c6f6_0af6903703d945efb69e9a57ae52b4b5.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/07c6f6_7c731f16a74e4b73a9df10e1b64cc29b.pdf
http://docs.wixstatic.com/ugd/07c6f6_5326302c2d6341a69cf7c0cfe617e23c.pdf
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/
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%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%94%D7%9B%D7%A8%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%D7%99-%D7%94%D7%97%D7%99/
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%A4%D7%95%D7%A0%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%93/
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%97%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99-%D7%A8%D7%99%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA-%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%A2%D7%A8%D7%9B%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94-%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%A7%D7%A6%D7%91%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A9%D7%AA/
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%92%D7%93%D7%9C%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97/
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%AA%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99-%D7%91%D7%99%D7%98%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%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99-%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99/
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%90%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA/
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%9E%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA/
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%9E%D7%99%D7%93%D7%AA-%D7%A8%D7%96%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%AA/
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%A4%D7%93%D7%99%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%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) 

  חוות דעת מומחה על עתודות אקטואריות בגין זכויות עובדים לפי תקןIAS 19 ( קישוררצ"ב) 

 16 -ל בהתאם בחכירה הגלום ביתהרי 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 לחדלות 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) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

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

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 

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

 .ופרטיות בארץרואי חשבון, משרדי ייעוץ כלכלי, משרדי ביקורת חקירתית וחברות ציבוריות 

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

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

  Russell Bedford)כיום רביד–רווה ראש תחום הערכות השווי במשרד רואי חשבון, ד"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 

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

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

לשכת  פעולה מקצועיים בארץ. המשרד מיישם וולנטרית את כללי האתיקה, הסטנדרטים המקצועיים ותקנות אי התלות של

 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 Managersהישראלי למנהלי סיכונים )
 

 

 

 

 

 

 עת בכל, הבהרה או שאלה לכל לשירותיכם לעמוד נשמח
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