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 מונחים: ת שווי של עסקיםומבוא להערכ
 6/ מאמר מס' בתחום הערכות השווי 
 בסדרה

 מאת: רועי פולניצר

ישר קו בינה לבין לי יסיוןנ ונעשה הערכות השווי האמת" הקשורה לתיאוריית אחר"נחפש , במאמר זה

בתחום  מסוימים מונחים להבין עלינו, הערכות השווי להבין את תיאוריית מנת עלהפרקטיקה. 

 ."הערכות השווי"

 הערכת שווי .א

המבוצע על מנת לגבש שווי עבור זכות מלאה או חלקית בעסק המצוי  תהליך נההי שווי תהערכ

 ,איכותייםוה כמותייםה גורמיםה של בחשבון הבאה תוך בבעלות פרטית או במשרד מקצועי,

 .מוערךה הספציפי לעסק הקשורים מוחשיים בלתיהו מוחשייםה

 בלתי נכס או ערך נייר, בעסק בעלות זכות, של עסק השווי קביעת של התהליך או הפעולה הגדרה:
 (.של עסקים השווי הערכות בתחום למונחים הבינלאומי מילוןב)כמוגדר  מוחשי

 שמאות .ב

 לדרושמעריך השווי  עשוי, המצוי בבעלות פרטית עסק של שווי תהערכ ביצוע תהליךעת ב

 :כגון, החברה בעלותש שונים ספציפיים נכסים של רכוש שמאויות

 (מוכר אמנות מסוחר) אמנות .1

 (מוכר ותמטבע מסוחר) מטבעות .2

 )משמאי מקרקעין בעל רישיון( ן"נדל .3

 (מוכרציוד  משמאי) וציוד מכונות .4

 (מוכראו יהלומן  מגמולוג) תכשיטים .5

 (מוכרעתיקות  מסוחר) עתיקות .6

 (אחרים מוכרים םמסוחרי) אחרים אספנותפרטי  .7

 השווי של עסק מסוים )מוגדר( .ג

 אמר: פרופסור למימון מאוניברסיטת קולמביה( 1891-1985) ג'יימס ב. בונברייט

 בתי של הנטייה הוא שווי לבין עלות בין משפטי בלבולל התכופים המקורות "אחד

, מוערךהבדבר  גלוםה כמשהושווי  על לחשוב, אחרים אנשים כמו גם של, משפט

. כלשהו שירות לבצע של הדבר המוערך  ו הנאמדתיכולתעל  המסתכלת חלף גישה

 לאנשים פרט יש שווי דברל ,מופשטת פילוסופיה של כעניין, לאו כן ובין אם אם בין

. לטובת תיאוריית השמאות לענות עליה צורך שאין שאלה היא, שווי לו ישעבורם ש
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 קיים כן אם אלא , לרכוש אין כל שווימוניטרית כי לצורך הערכת שווי ספק אין

 ".אדם בני ידי על ינוצל אותו רכושש סיכוי

 ,נחשב המצוי בבעלות פרטית עסקשווייה של זכות ב, או רכוש רב רבים פריטים של לשווי בדומה

 נכיון שיעורמהעסק, מהוונות להווה, על פי  שתתקבלנה העתידיות להטבות שווהכ על פי רוב,

 .מתאים

 :כגון, בעיות כמההגדרה פשוטה של שווי מעלה 

 ?החל" הטבות" איזו הגדרה של .1

 הלקבל וגם קשות מאוד( כמובן בדולח כדורבהיעדרו של )ביותר לבנייה  קשות לעתיד תחזיות .2

 .מנוגדים צדדים שני)קרי, הסכמה( על ידי 

 ?הנכיון הראוי שיעור מהו .3

 ?בהערכת השווי להיכלל צריכים כמה שנים של זרמי הטבות .4

 פתרונות/  שיטות של רחב מגווןויספקו , לעיל שהוצגו הבעיות בכל יעסקו הבאיםהסעיפים 

 על מנת לפתור בעיות אלו. מעשיים

 שווישל ההבסיס התיאורטי   .ד

 למרבה. מוחשי בלתי נכס או מוחשי נכס, עסק של זה יהיה, לגבי שווי דעה יש אחד לכל כמעט

מעריך השווי, אשר עליו  עבור בעיות מעלה זה". שווי" מונחלאנשים שונים ישנן פרשנויות ל, הצער

ראויה  הגדרה ולספק אחרים וצדדים לקוחות עם עבודה של ביותר החשובה המשימה מוטלת

 .תספציפי הערכת שוויעבור  לשווי

 :-כ ,וובסטר מילוןשווי, מוגדר על ידי 

 את; שהוחלף משהו בגין כסף או, שירותים, שווה ערך בסחורות או "החזר הוגן

חשיבות  או, שירות יחסי, שווי יחסי; סחיר מחיר; משהו המוניטרי של השווי

 ".מהותי רב ערך או שרצוי באופן משהו; יחסית

: שווי )סעיף ד' במקרה דנן( מוצגות בסעיף זה (Standards of Value) "הגדרות שווי"שלוש 

שוק הוגן, שווי הוגן, ושווי אסטרטגי/השקעה. על מעריכי השווי בישראל להבין מתי יש ליישם 

 את הגדרות השווי הללו כמו גם לדעת להבחין ביניהן.

הערכת שווי טרם ביצוע . ה'( מוצגות בסעיף Premises of Valueבנוסף, ארבע "תפיסות שווי" )

 אחת מתוך שלוש הגדרות השווי.ובבאחת מתוך ארבע תפיסות השווי  חייב מעריך השווי לבחור

 השווי הינן:שלוש הגדרות 

 (FMV) שווי שוק הוגן .1

 -)לשעבר אחד ממשרדי ה 'ושות אנדרסן ארתורפירמת הייעוץ הבינלאומית , 1990 בשנת

5BIG  )ל מוזרה הגדרה הסיפק- FMV: 
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 או המזומן, ביותר סביר מחירה, ביותר הגבוה המחיר, מחירה, הסכום ינוה הוגן שוק שווי"

 זהיר היה , לחילופין שמשקיעידייםיכול היה להחליף  רכוש כלשהו שבו המזומן שווההמחיר 

 היוומוכר מרצון  קונהלחילופי חילופין ש אועל אותו רכוש  הבעלות מוצא אותו מוצדק עבור

 סביר או להחליףאמורים להסכים , להחליף מוהסכי, להחליף מיםמסכיהיו , מחליפים

 להם ידע או לחילופי חילופין לפחות שישלחילופין  יםמודע כששני הצדדים, סכימו להחליףשי

אופן ב פועלים אפילוש אפשר ,הרלוונטיותאת כל העובדות והנסיבות כמי שמכירים  מתנהגים

 או לחץ" כפייהומבקשים להשיא את תועלתם הכלכלית לא תחת  רציונלי

(. זוהי FMVהגדרת השווי המוכרת והמקובלת ביותר נקראת שווי שוק הוגן ), בארה"ב

בין אם מדובר במסי מתנה, מסי עזבון, , הפדרליים המס ענייני בכלהמשמשת  הגדרת השווי

בהחלטה  FMV -את ה הגדירה)רשות המסים בארה"ב(  IRS -ה. ירושה מסי או הכנסה מס

 :כדלקמן 59-60 (Revenue Rulingמקדמית )

המחיר שבו רכוש יחליף ידיים בין קונה מרצון ומוכר מרצון כאשר הראשון "

אינו תחת לחץ לקנות והאחרון אינו תחת לחץ למכור, ולשני הצדדים יש ידע 

 "סביר לגבי העובדות הרלוונטיות 

ולא  להיפותטיים נחשבים שהוזכרו לעיל" מרצון מוכרוה מרצון קונהה" -ש לזכור חשוב

 של הייחודיים ומניעימ הוא הושפע אם FMV -ל יחשבי לאמייצג  מחיר לפיכך. יםספציפיל

 שווי " -כ ני"הנדלהמוגדרת במינוח , של שווי השקעה דוגמאיכול להיות  זה. המוכרהקונה או 

 . וציפיות פרטניות השקעה דרישות על בהתבסס מסוים למשקיע

 הוגן שוק שוויההגדרה של , עסקים של השווי הערכות בתחום למונחים הבינלאומי במילון

  הינה כדקלמן:

 קונה בין ידיים יחליף רכוש שבו, שווי מזומנים של במונחים המבוטא, המחיר -שווי שוק הוגן

מיחסים  מושפעת שאינה עסקה במסגרת הפועלים, היפותטי מוכר מרצון לבין היפותטי מרצון

 או לקנות אינו מוכרח מהם אחד אף כאשר, מוגבל ובלתי פתוח בשוק הצדדים בין מיוחדים

)נציין כי בקנדה מקובל  .העובדות הרלוונטיות לגבי סביר ידע יש לשניהם וכאשר למכור

 להחליף את המונח "המחיר" במונח "המחיר הגבוה ביותר"(.

 שווי הוגן .2

 .השווי הערכת מטרתל בהתאם, תמשמעויו כמה להיות ותיכול הוגן שוויל

 במקרים החלה תהסטטוטוריהגדרת השווי  הוא הוגן שווי, בבמרבית המדינות בארה" (א

 במדינות. (Dissenting Stockholdersמניות מתנגדים )בעלי של הערכת שווי זכויות  של

 זכות בעלו מסוימות אחרות רציניות פעולות מבצע או, נמכר, מתמזג תאגיד אם, אלה

 ישהרי ש, מניותיו בגין הולמת תמורהמ בתאגיד מאמין כי הוא נאלץ לקבל פחות מיעוט

 במדינות. במזומן הוגןה שוויאת ה ולקבל יוערך מניותיולבקש ששווי  הזכות את לו

 נההי הוגן שווי של ההגדרה, Uniform Business Corporation -ה חוק את מצוישא

 :כדלקמן
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שוויין של מניות התאגיד הנקבע מייד לפני ביצוע פעולת התאגיד שלה מתנגד  -הוגן שווי

אם  אלא התאגידית ירידה בציפייה לפעולה או מעלייה בהתעלם, אותו בעל מניות המתנגד

 .שוויוניתבלתי  הינהכן התעלמות זו 

 הוגן שווי של הפרשנות לגבי נצנזוס ברורקו אין, לעיל גדרהההאת  מצוישא במדינות גם

השוו את ההגדרה  לא ולם תקדימים שנקבעו בבתי משפט במדינות שונותא ,זה בהקשר

אך  הוגן שווי של לעיל הגדרהאת  אימצהבארה"ב  יוטה מדינתכך למשל, לשווי שוק הוגן. 

" בלתי שוויונית הינהאם כן התעלמות זו  אלא"את המילים  השמיטההיא  1995בשנת 

 של הוגן שווישל  ביותר המחמירה ההגדרההשווי  הערכת מקצוע בתוך. ההגדרה סוףמ

 של הערכת שווי זכות שליטה על בסיס לא סחיר. יחסיה חלקה נההי מיעוט זכות

 Ibbotson Associates SBBI Valuation Edition 2005 Yearbookמחברי הספר 

, כלל בדרך. רצוני לא באופן קופחבעל נכס ש פצהשי הסכום... ."  -מגדירים שווי הוגן כ

מכיר את כל העובדות והנסיבות  קונהייתכן שהו, מרצון מוכר לא אך מרצון קונהנו יש

. הנותר לפרשנות משפטית משפטי מונחהרלוונטיות טוב יותר מהמוכר. שווי הוגן הינו 

 "ללא דיסקאונטים. הוגן שוק שוויכ הוגן שווי מחשיבים רבים

)המוסד לתקינה חשבונאית  FASB -ה גדרת השווי המשמשת אתה גם הוא הוגן שווי (ב

 -ה 2004 שנת של יוני בחודש. יםעסקלהערכת שווי של  הנוגעים יהבהצהרותבארה"ב( 

FASB את הטיוטה שלו הנקראת חרריש Fair Value Measurements  ניסתהאשר, 

 שווי מדידתמטרת  ליישום עבודה מסגרת לגבשו הוגן שווימהו  להגדיר", הראשונה בפעם

" הוגן שווי" במונח משתמש FASB -שה למרות" .המקובלים החשבונאות בכללי הוגן

 מדוברכאן  כילהבין  להיות צריךש הרי, שונים ותמדינ בחוקי משתמש שהוא כפי בדיוק

לשווי הוגן  FASB של המעודכנת ההגדרה 2006 ליוני נכון. לחלוטין שונהת שווי בהגדר

 הייתה כדלקמן:

במכירת נכס או מחיר שהיה משולם שווי הוגן כמחיר שהיה מתקבל "

 ."להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה

 הגדרות נןישבארה"ב  רבות מדינותל. גירושיןעת בלשווי  להתייחס גם עשוי הוגן שווי (ג

 .(Marital Dissolutionנישואים ) של פירוקבהקשר  הוגן שוויל ספציפיות

 

 אסטרטגי/השקעהשווי  .3

 השקעה דרישות על בהתבסס מסוים למשקיע השווי הוא השקעהאסטרטיגי או שווי שווי 

 ."(בעליםל שווי" הוא המונח המשמש, בקנדה: הערה. )וציפיות פרטניות

 תפיסת השווי .ה

של הערכת שווי, משעה שהגדרת השווי נקבעה, הרי שיש לבחור את תפיסת השווי  הקשרב

 הראויה. ניתן לפרק את תפיסת השווי לתתי קבוצות שונות: 
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 (Book Value) ערך פנקסני .1

פחת הפחתות וירידות ערך  בניכוי) הנכסים סך שבין ההפרש, בנוגע לפעילות עסקית הגדרה:

 לבעלי המיוחס הוןל נרדף שם) במאזן מופיעים שהם כפי ההתחייבויות לביו סך( שנצברו

 כפי שנצברו פחת והפחתות בניכוי המהוונת העלות, ספציפי בנוגע לנכסהחברה(.  של המניות

 .הפעילות העסקית של בספרי מופיעה שהיא

 ולערך פנקסני נקי., המיוחס לבעלי המניות, לשווי נקי עצמי הוןל נרדף שם הוא ערך פנקסני

 של סך ערכם הפנקסני לבין חברהה נכסי של סך ערכם הפנקסני בין ההבדל למעשה זהו

 שנצבר פחת בניכוי, עלותם ההיסטורית בסיס על נרשמים נכסיםברגיל, . היהתחייבויות

 בלתי נכסיםלקיומם של  הפוטנציאל בשל. בערכן הנקוב כלל בדרך נרשמות והתחייבויות

 המוחשיים הנכסים עבור שמרניים ערכיםל, שאינם רשומים בספרי החברה מוחשיים

הרשומים בספרי החברה, ולנכסים והתחייבויות שאינם רשומים בספרי החברה, הרי שהערך 

 התחייבות או נכסש ככל. לשוויו של עסק הפנקסני של החברה אינו מהווה מדד מהימן

 בין דליםהבלקיומם של  פוטנציאלה גדל כךרשומים זמן רב יותר בספרי החברה,  מסוימים

 .הערך הפנקסני ושווי השוק ההוגן

 (Going Concern Valueשווי עסק חי ) .2

 הבלתי האלמנטים. גם בעתיד לפעול להמשיך צפויה אשר השווי של פעילות עסקית :הגדרה

את , פעיל מפעל, מיומן עבודה שווי עסק חי נובעים מכך שלעסק יש: כוח של המוחשיים

 כמו שצריך וכו'. ונוהלים מערכות, הרישיונות הדרושים

 ניכרותה העלויותבשל  רבים עסקים עבור רב ערך מוחשי בלתי נכס הינו מיומן עבודה כוח

 .חדש עבודה כוח פיתוחהכרוכות ב

 איגוד. מרפאות רפואיות כגון, שירות חברותעבור  במיוחד רלוונטי להיות יכול חי עסק שווי

 וקובע (in–place value) "מופעלשווי " אלכ חי עסק שוויל מתייחס האמריקאי הבריאות

  :-ביחס להערכת שווי של מרפאה ש

הנותנים "שווי מופעל" לנכסים הואיל ואותם נכסים הינם חלק אינטגרלי  יועציםישנם 

 ציוד לרכוש יכול רופא, לדוגמאממערכת שעובדת והנכסים הללו מסייעים לייצר הכנסה. 

 ש"ח כל שנה. 2,000 -ב שנים חמש של תקופה פני ש"ח ולהפחית אותו על 10,000 -מסוים ב

שווי  את ציגמ מאזןה, המרפאה את למכור מחליט הרופא כאשר, הללו השנים חמש בסוף

הא מופעל  כי, ערךיש  ציודל קונהה ולם עבורא. מאחר והוא נמחק בשנים שחלפו כאפס הציוד

(in place) ומתפקד. 

 (Liquidation Valueשווי להנזלה ) .3

 להיות יכולה הנזלה. בהדרגה ימכרו והנכסים יחוסל העסק אם שיתממש נטו הסכום :הגדרה

 כפויה"." או" מסודרת"
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 (Replacement Valueשווי שחלוף ) .4

 ביותר הדומה הוא בו שהשימוש חדש דומה שווי שחלוף מתייחס לעלות הנוכחית של רכוש

 .שוויו מעריכים שאת לרכוש

 

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

משרדי רואי חשבון,  עבור בוצעו אשר פיננסי ומידול כלכלי ייעוץ, עלות עודף ייחוס, שונות חברות של שווי הערכות

 .בישראל וציבוריות פרטיות משרדי ייעוץ כלכלי, חברות

בתחום והן  עסקי מבנה שינוי בנושא שווי הערכות בתחוםהן  רשות המסים בישראל רשימת היועצים שלנמנע על  רועי

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

משמש  הפיננסית והוא שווי והאקטואריהההערכות  מיבתחו )שלום ומחוזיים כאחד( מספר בתי משפט בישראל של

 .(IAVFA) לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראלכמנכ"ל ויו"ר 

הוא ו ודירקטורים הנהלה חברי בפני המופיע, הפיננסית שווי והאקטואריהההערכות  מיבתחו מבוקש מרצה רועי הינו

כמו גם בראש פורום  IAVFA שלכללי האתיקה והסטנדטים המקצועיים את  גיבשהצוות המשימה ש עמד בראש

 דוחות בניתוח מתקדמים בקורסים כמרצהרועי  שימש ובעבר. IAVFAגילויי הדעת של  את הפרקטיקנים שקובע

 .שונים אקדמיים ובמוסדות במכללה האקדמית אשקלון חברות שווי והערכת כספיים

-בן מאוניברסיטת (במימון התמחות) בכלכלה ראשון ותואר (במימון התמחות) במנהל עסקים שני תואר בעל רועי

מוסמך  רועי, כמו כן. בישראל ניירות ערך לרישיון מנהל תיקיםלרשות הבחינות ששת את כל רבה גוריון ועבר בהצלחה 

כאקטואר (, FEM) כמודליסט פיננסי וכלכלי(, QFV) כמותי כמעריך שווי מימון(, CFV) כמעריך שווי מימון תאגידי

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

לשכת מעריכי השווי  מטעם(, PRA) נים פנסיונייםוכאקטואר סיכו(, LRA) כאקטואר סיכוני חיים(, IRA) השקעות

 מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים( CRM)מוסמך כמנהל סיכונים (, IAVFA) והאקטוארים הפיננסיים בישראל

http://www.intrinsicvalue.co.il/
http://michrazim.lapam.gov.il/nr/exeres/76F195AD-D59C-4659-A834-6EA157E13008.htm
http://michrazim.lapam.gov.il/nr/exeres/A6ED0ED6-29B6-4953-9DEE-9CE0E1D7899D.htm
http://www.iavfa.org/association-management
http://media.wix.com/ugd/7fb492_c743b6b61f024db990bb652fed535660.pdf
http://www.iavfa.org/statements-of-valuation-standard
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa#!cfv--roi-polanitzer/cftz
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa#!qfv--roi-polanitzer/cd26
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa#!fem--roi-polanitzer/c12ds
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa/mra--roi-polanitzer
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa/cra--roi-polanitzer
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa/ora--roi-polanitzer
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa/ira--roi-polanitzer
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa/lra--roi-polanitzer
http://bprc2015.wixsite.com/my-iavfa/pra--roi-polanitzer
http://www.iavfa.com/
http://media.wix.com/ugd/7fb492_292e812dad0c491e9928004889eb7579.pdf
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(IARM )פיננסיים סיכונים וכמנהל (FRM )איגוד העולמי למומחי סיכוניםה מטעם (GARP) . בהצלחה רבהרועי עבר 

(, EXAM PART II -ו  PART IEXAM) GARPאינטגרטיביים של -ת הכמותייםבינלאומיההסמכה ה נימבחשני את 

מדינות ברחבי העולם  90 -כלכלנים וסטטיסטקאים שנבחנו ב 11,500מבין  99 -באחוזון ה ודורגציוניו בשניהם כאשר 

במתמטיקה וסטטיסטיקה במסגרת לימודי  מתקדמים בנוסף, רועי בוגר קורסים .יםמועדה םבאותות ובחינה ןבאות

תואר שני בכלכלה לבמתמטיקה ומימון  תעודה באקטואריה באוניברסיטת חיפה ובוגר קורסים מתקדמים

 גוריון.-בן באוניברסיטת

 

https://www.iarm.co.il/
http://my.garp.org/DigitalBadgeFRM?id=0034000001aeALoAAM
https://www.garp.org/
http://www.intrinsicvalue.co.il/roi?lightbox=image_19ew
http://www.intrinsicvalue.co.il/roi?lightbox=image_1dl

