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 :בנושא עיון לערב אותך מזמינות מ"בע וניהול ייעוץ לידרס וחברת" פנימי שווי" הייעוץ פירמת

 בהיבט רבני דין ובית משפחה לענייני משפט בית

 הכלכלי

 : מרצים

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

 אקטואר ומשפטן, (MBA) כלכלן, מהנדס, ן קלמנוביץעו"ד איל

 הקדמה

 הבלתי הנכסים היצע גדל מכך יוצא וכפועל מואצת בצמיחה נמצאת ובעולם בישראל והטכנולוגית הכלכלית ההתקדמות

 להמח ימי, פרישה מענקי, מניות, אופציות, אישי מוניטין, קריירה נכסי, עסקים: כגון) התא המשפחתי שבבעלות מוחשיים

, משכנתאות, תגמולים קופות, השתלמות קרנות, מנהלים ביטוחי, פנסיות, מיוחדים מענקים, פיצויים השלמת, וחופשה

 בתחום וידע מעמיקה הבנה דורש ל"הנ מוחשיים הבלתי הנכסים טריוויאלי. איזון אינו האיזון למועד נכון ששוויים'(, וכו הלוואות

 טובות תוצאות בהשגת יתרון יווצר, אלו בתחומים תובנות שירכשו דין לעורכי. טואריהמוחשיים ואק בלתי נכסים שווי הערכות

 . החדש בעידן לתחרות יותר טוב ערוכים יהיו הם ובנוסף לקוחותיהם עבור יותר
 

 

 

 

 ערב העיוןתיאור תמציתי של 

 .ותרכושי בתביעות המשפחה דיני של הכלכלי בהיבט תובנות "המזלג קצה על" יוצגוהעיון  בערב
 

 

 

 

 

 יעדהקהל 

 בלבד. עורכי דין לענייני משפחה

 ערב העיוןמועד 

 19:45 – 17:00 השעות בין, , יום ה'2019 רץמב 21

 ערב העיון 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

 ערב העיון עלות

 .כולל מע"מ₪  50
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 י ערב העיוןמרצ

 .נספח ראו ,מרצי עבר העיון אודותנוספים  לפרטים

 ערב העיוןכנית תו

 נושא שעה

 התכנסות 17:00-17:30
 

 ת"הרכושי בתביעה כלכליים היבטים" – קלמנוביץ אילן ד"עו 17:30-18:30
 

 הפסקת קפה 18:30-18:45
 

 "משאבים באיזון מוחשיים בלתי נכסים לסוגי דגשים" – פולניצר רועי האקטואר 18:45-19:45
  

 

 

 הערות

 הנרשמים במספר מותניתערב העיון  פתיחת. 

  פירמת הייעוץ "שווי פנימי" על ערב העיון פתיחת אי של במקרה אלא, תמוחזר ננהאי ערב העיוןעלות. 

 "בתכנים עצמם, התכנים בסדר שינויים, דעתה שיקול לפי, לערוך הזכות את מהלעצ שומרת.פירמת הייעוץ "שווי פנימי ,

 של המידע בדפי המפורט מידע בכל יראו ולא, יוצא באלה שינויים והתאמותוכ, המרצים בסגל, בזמן המוקדש לתכנים

 .מצדה כלשהי כהתחייבות פירמת הייעוץ "שווי פנימי"
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 המרצפרטים אודות ה

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

"שווי פנימי"  פירמת בעלו (IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכתד ומנכ"ל מייס

 .פיננסית והנדסה אקטואריה, סיכונים ניהול, שווי הערכות של בתחומים כלכלי ייעוץ שירותי במתן מתמחהה

 

  ות בתחומים של הערכ אוטוריטה מקצועית מוכרת בישראלהאקטואר רועי פולניצר הינו

שווי, ניהול סיכונים, אקטואריה והנדסה פיננסית, פיתח מודלים ומשוואות קירוב בתחומי 

מאמרים  500 -ל כתב מעל ואף מימון, ניהול הסיכונים, האופציות והנדסה הפיננסיתה

  .בתחומים הללו

  המומחים המובילים בישראל בתחומים  נחשב לאחד משלושתהאקטואר פולניצר

והוא מתמנה מעת לעת על  , אופציות והנדסה פיננסיתפיננסיים כוניםמימון, ניהול סי של

 .מומחה ידי בתי משפט ובתי דין כאקטואר וכמעריך שווי
 

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

 בראש עמד פולניצר מר, בנוסף .הלשכה של הדעת גילויי 14ב את וכת הלשכה של המקצועיים והסטנדרטים האתיקה

, תאגידים של שווי הערכות וניהול פיקוח, לביצוע בישראל המסים רשות עובדי עבור מנחים קווים לקביעת הוועדה

 .(דוח וועדת פולניצר) פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים

  מחזיק בתואר האקטואר פולניצרM.B.A.  )בהצטיינות( תואר ו( במימון התמחות)במנהל עסקיםB.A.  )בהצטיינות(

באוניברסיטת למד בתוכנית ללימודי דיפלומה באקטואריה , גוריון בנגב-בן מאוניברסיטת במימון עם התמחות בכלכלה

של ועבר את הבחינות הסופיות  אוניברסיטת אריאלשל שעותFRM (250  )תוכנית לניהול סיכונים במתכונת וב חיפה

 לרישיון מנהל תיקים בישראל.  רשות ניירות ערך

  מלא כאקטואר מוסמךהאקטואר פולניצר (Fellow) תאגידי מימון שווי וכמעריך (CFV) השווי מעריכי לשכת מטעם 

 למומחי העולמי האיגוד מטעם (FRM) פיננסיים סיכונים כמנהל מוסמך, (IAVFA) ישראלב הפיננסיים והאקטוארים

 .(IARM) הישראלי למנהלי סיכונים האיגוד מטעם (CRM)ובעל הסמכת מנהל סיכונים מוסמך  (GARP) סיכונים

  דעת חוות, שווי כותהער אלפיבביצוע   פולניצר חיווה את דעתו המקצועית והיה מעורבהאקטואר בעשור וחצי האחרונים 

 ביקורת משרדי, כלכלי ייעוץ משרדי, חשבון רואי כלכליות עבור משרדי ייעוץ ועבודות סיכונים ניתוחי, אקטואריות

 .ב"ארה דולרים מיליארדי של שונים, בהיקפים מצטברים בארץ בתחומים ופרטיות ציבוריות וחברות חקירתית

  במכללה לכלכלה הספר בבית, שווי והערכות כספיים דוחות יתוחנ בתחום מרצהכ פולניצרהאקטואר בעברו שימש 

 המלומד של הישראלית בבנקאות הסיכונים ניהול בתחום מחקר עוזרכ, שונים אקדמיים ובמוסדות אשקלון האקדמית

(, ישראל Russell Bedford כיום) רביד-רווה חשבון רואי במשרד השווי הערכות תחום ראשכ, ליפשיץ שילה ר"ד "הה

 ראשי ומודליסט סיכונים מנהלכו בע"מ ועסקי פיננסי אקטוארי יעוץ עגן חברת של הוגן שווי תחום וראש סיכונים מנהלכ

 .גוריון בנגב-בן אוניברסיטתב השקעות וועדת של
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 המרצפרטים אודות ה

 ומשפטן אקטואר(, MBA) כלכלן, מהנדס, עו"ד אילן קלמנוביץ

והיועץ המשפטי  דין עורכי משרד' ושות' קלמנוביץ, שותף מייסד של משרד רס ייעוץ וניהול בע"מלידמנכ"ל 

 (IAVFA) בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכתשל 

 

 חברת ייעוץ כלכלית ועסקית  ,לידרס ייעוץ וניהול בע"מ מנכ"למכהן כ קלמנוביץ ד"עו

בהכנת הערכות שווי לתאגידים, חוות דעת מומחה לבתי משפט ולרשויות וגיוסי  המתמחה

 .הון פרטיים
 

 

 עורכי משרד, דין עורכי' ושות' קלמנוביץשל  מייסדה שותףכמכהן גם  קלמנוביץ ד"עו 

 .כלכלי ובמשפט עסקיתו אזרחית בליטיגציה המתמחה דין
 

 

 

 

 הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכתמשמש כיועץ המשפטי של  קלמנוביץ ד"עו 

 מאז הקמתה. (IAVFA) בישראל
 

 

 

 

 מחזיק בתואר  קלמנוביץ ד"עוM.B.A.  תואר מאוניברסיטת תל אביבבמנהל עסקים ,B.Sc (בהצטיינות )בהנדסת 

 בתחום התמחות עם במשפטים L.LB ותואר גוריון בן מאוניברסיטת מידע במערכות התמחות עם וניהול תעשייה

 .משפט שערי ממכללת עסקי/אזרחי

 רשות ניירות בעל רישיון יועץ השקעות )בהתלייה מרצון( מטעם  לשכת עורכי הדין בישראל,הינו חבר  קלמנוביץ ד"עו

 וכלכלי פיננסי וכמודליסט (QFV) כמותי ימוןמ שווי מעריך, (CFV) תאגידי מימון שווי כמעריך מוסמךו ערך בישראל

(FEM )בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת מטעם (IAVFA). 

 בעל ניסיון רב שנים בביצוע, פיקוח וניהול של הערכות שווי ועבודות ייעוץ כלכליות למאות חברות ציבוריות  עו"ד קלמנוביץ

ניהל וביצע מאות  ובנוסף 2005ק יישום תכנית ההתנתקות, תשס"ה בחובכתיבת הפרק הכלכלי  ופרטיות, השתתף

 .תחשיבי פיצוי לעסקים שפונו במסגרת החוק

 סאטקום בחברת דירקטור, בע"מ סיליקום בחברת כדירקטור חיצוני וחבר ועדת הביקורת ץבעברו שימש עו"ד קלמנובי 

 Grant  Thornton כיום) בע"מ יועצים קנה בפאהןסמנכ"ל, השקעות בית ושות' בקוקרמן דירקטור, בע"מ מערכות

 תיקי ניהול פעילים חברת מנהל מחלקת המחקר של, בע"מ )א.ש.י( וייזום השקעות אגוד בחברת סמנכ"ל (,שראלי

 אשראי קווי בחברת ישראל(, אנליסט ראשי BDO חלק כיום) בע"מ וניהול ייעוץ האפט בזיו יועץ בכיר, בע"מ השקעות

  .ישראל קולה בקוקה מהנדס באגף התקשורת והתחבורהו בע"מ לישראל
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 polanitz6@gmail.com :)כולל( חתומים לדוא"ל 7עד  5עמודים  את לשלוח : נאערב העיוןל לרישום
 
 

 :ערב העיוןל אותי לרשום נא

 בהיבט רבני דין ובית משפחה לענייני משפט בית

 הכלכלי

:משפחה שם  :משרד    

:יחידה  :תפקיד    
   

   :טלפון  :נייד  

דוא"ל:  פקס:    

  

 
 

 :בחירתך( סמן )נא מ"כולל מע  ₪ 50 לתשלום
 

 

 

 אשראי כרטיס באמצעות תשלום  

          : הכרטיס בעל שם       : האשראי כרטיס סוג  

':מס אשראי כרטיס                         :תוקף      

:ודת זהותתע 'מס                  

                      CVV (3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס:) 

  

  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/  םומסכי ידי על שנמסרו הפרטים נכונות את ת/מאשר אני. 

 מפירמת הייעוץ "שווי פנימי" ל"בדוא עדכונים קבלת ת/מאשר אני. 
 

 ______/ ______/______      :תאריך       חתימה
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 ביטולים להלן מדיניות

 כדלקמן:  הנה" פנימי שווי" הייעוץ פירמת בערב העיון של ההשתתפות ביטול מדיניות

 :התנאים עיקרי להלן

 "מרחוק מכר" עסקת (א

 את לבטל זכאי הצרכן (אינטרנט או טלפון באמצעות המבוצעת עסקה)" מרחוק מכר"ב העסקה צעהבו בהם במקרים .1

 .מבניהם המאוחר לפי, הגילוי טופס קבלת מיום או (מנוחה ימי שאינם) העסקה ביצוע מיום יום 14 עד העסקה

 :הבאים יעוריםבש ביטול דמי מהצרכן לגבות" פנימי שווי" הייעוץ פירמת רשאית, העסקה את הצרכן ביטל .2

 5% ערב העיוןמועד  יותר מחמישה שבועות לפני – מערך העסקה. 

 10%  ערב העיוןמועד  לפניבין ארבעה שבועות לחמישה שבועות  –מערך העסקה. 

 15%  ערב העיוןמועד  לפניבין שלושה שבועות לארבעה שבועות  –מערך העסקה. 

 25% ערב העיוןמועד  לפני בין שבועיים לשלושה שבועות – מערך העסקה. 

 50% ערב העיוןמועד  לפני בין שבוע לשבועיים – מערך העסקה.  

 75% ערב העיוןמועד לפני  פחות משבוע – מערך העסקה.  

 100% ערב העיוןמועד ב – מערך העסקה. 

 הבגוב תשלום" פנימי שווי" הייעוץ פירמתל לשלם הצרכן חייב יהיה, ערב העיוןמועד ב לאחר הביטול והיה במקרה .3

 .ערב העיון כולה מעלות %100 של

 חובת תגרור ערב העיוןבמועד "פנימי שווי" הייעוץ פירמתב תתקבל אשר ערב העיוןב השתתפות ביטול על הודעה .4

 .ערב העיון כולה מעלות %100 של בגובה תשלום

 

 :פרונטאלית עסקה (ב

 שאינם ימים 3 ייעשה שהביטול דובלב ההסכם עשיית מיום ימים 14 בתוך הוא בקורס השתתפות לביטול הזמן פרק .1

 .ערב העיון למועד קודם, לפחות מנוחה ימי

 בשיעורים הבאים:מהצרכן דמי ביטול  גבות" פנימי שווי" הייעוץ פירמת רשאית, העסקה את הצרכן ביטל .2

 5% ערב העיוןמועד  יותר מחמישה שבועות לפני – מערך העסקה. 

 10%  ערב העיוןמועד  לפנימישה שבועות בין ארבעה שבועות לח –מערך העסקה. 

 15%  ערב העיוןמועד  לפניבין שלושה שבועות לארבעה שבועות  –מערך העסקה. 

 25% ערב העיוןמועד  לפני בין שבועיים לשלושה שבועות – מערך העסקה. 

 50% ערב העיוןמועד  לפני בין שבוע לשבועיים – מערך העסקה.  

 75% ערב העיוןמועד לפני  פחות משבוע – מערך העסקה.  

 100% ערב העיון.מועד ב – מערך העסקה 

 בגובה תשלום" פנימי שווי" הייעוץ פירמתל לשלם הצרכן חייב יהיה, ערב העיוןמועד ב לאחר הביטול והיה במקרה .3

 .ערב העיון כולה מעלות %100 של

 חובת תגרור ערב העיוןד במוע"פנימי שווי" הייעוץ פירמתב תתקבל אשר ערב העיוןב השתתפות ביטול על הודעה .4

 .ערב העיון כולה מעלות %100 של בגובה תשלום
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 :ההחזר וקבלת הביטול הודעת שליחת אופן

 ערב העיוןב ביטול השתתפותו על בכתב הודעה "פנימי שווי" הייעוץ פירמתל לשלוח המשתתף על. 

 ל"בדוא "פנימי שווי" הייעוץ פירמתל לשלוח יש כאמור ההודעה את: molanitz6@gmail.cop ביטול על הודעה ולציין 

 .ערב העיוןב השתתפות

 פנימי שווי" הייעוץ פירמתל במשרדי ההודעה קבלת מועד הנו הביטול הודעת לעניין הקובע המועד". 

 הביטול הודעת קבלת לוודא משתתףה באחריות. 

 הוראות הסכם זהו החוק להוראות בהתאם תיעשה השתתפות הפסקת/ביטול של במקרה משתתףל התמורה החזרת. 

 :כללי

  מינימלי נרשמים למספר בכפוף יפתחהעיון ערב. 

 מועד בטרם עבודה ימי 3 עד ופתיחת מועד שינוי/ערב העיון  ביטול על לנרשם להודיע תמתחייב "פנימי שווי" הייעוץ פירמת 

 .ערב העיון המתוכננת פתיחת

 במלואו התשלום משתתףל יוחזר "פנימי שווי" הייעוץ פירמת ידי על ערב העיון ביטול של במקרה. 

 במועד עיוןהערב ל הרשמה, האחת: החלופות משתי אחת לבחור משתתףה יוכל ערב העיון פתיחת מועד שינוי של במקרה 

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

 ערב העיוןעל מנת להשתתף ב ערב העיוןלת תחי למועד עד םהתשלו את הסדירל שי. 

 והתחייבות הצהרה

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

 אי כי ה/מסכים אני. ערב העיון במהלך תקבענהש אלו לרבות, "פנימי שווי" הייעוץ פירמתהוראות  את לקיים ת/ומתחייב העיון

 וכי "פנימי שווי" הייעוץ פירמת כלפי שלי אישי חוב גם תהווה, השתתפותי בערב העיון בגין, ההשתתפות דמי םבתשלו עמידה

 בטופס ידי על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנני .ערב העיוןלהשתתף ב ממני למנוע יתרשא היהת "פנימי שווי" הייעוץ פירמת

 .והנכונים המדויקים, המלאים פרטיי הם זה

 "פנימי שווי" הייעוץ פירמת של ואירועים קורסיםהשתלמויות, , לתוכניות בנוגע מידע, ל"בדוא או בפקס, ייאל לשלוח ת/מאשר אני

 וכן, חדשים מוצרים אודות שיווקי ומידע ניוזלטרים ,(IAVFAכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )לשכת מעריו/או של 

 (.מאשר לא אם למחוק יש) שונים שירותים לקבלת בהצעה ייאל לפנות

 

 _________________________________:  חתימה   _________________________________תאריך: 
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