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והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

מבטחים ומבוטחים

כ-100 מחברי האגודה נכחו אתמול במפגש 
מקצועי במרכז ההדרכה של חברת מגדל

עיקרי דוח ועדת חקר תמותה 
הוצגו במפגש מקצועי של 

אגודת האקטוארים

הפניקס חילצה מטיילת 
שלקתה במחלת גבהים 

ממעבר הרים בנפאל

אגודת האקטוארים בישראל, החברה 
באגודה הבינלאומית לאקטואריה, 
)ג’( מפגש מקצועי  קיימה אתמול 
מגדל.  חברת  של  ההדרכה  במרכז 
במפגש נכחו כ-100 מחברי האגודה.

נעמה חשמונאי,  נשיאת האגודה, 
עופר ברנדט,  ויו”ר ועדת ההכשרה, 
לתשעה  מלא  חבר  תעודת  העניקו 
חברים חדשים שסיימו את מסלול 
ההכשרה ועמדו בדרישות המקצועיות.

ערן צ’רנינסקי, משנה למנכ”ל מגדל, 
מנהל חטיבת פיננסים ואקטואריה, 
בירך את חברי האגודה לקראת הפסח.

ועדת  דוח  עיקרי  הוצגו  במפגש 
בנושא  האגודה  של  תמותה  חקר 
ארבעה  ידי  על  התמותה,  שיפורי 
)יו”ר הוועדה(,  דב רפאל  מחבריה: 
עמיר פלד )אקטואר ראשי לרשות 
שוק ההון(, ד”ר יניב זקס ומוטי פרנקל 

)אקטואר ראשי של המוסד לביטוח 
לאומי(. בין הנושאים שנדונו: מודלים 
לחיזוי שינויים בתמותה, הבדלים בין 
אוכלוסיות, הגישות של גופים שונים 
העוסקים בכך בישראל )למ”ס, ביטוח 
לאומי ורשות שוק ההון(, והתפתחויות 
במדינות אחרות. בדוח צוין כי תוחלת 
החיים בעולם עלתה בהתמדה במשך 
שנים רבות, אולם לאחרונה יש האטה 
ובארה”ב,  באנגליה  משמעותית 

והסיבות לכך עדיין נחקרות. 
דב רפאל ופרופ’ יאיר באב”ד פעילים 
גם בצוות עבודה לענייני תמותה של 

האגודה הבינלאומית לאקטואריה.
לחברי  הוגשו  והמסקנות  הדוח 
האגודה לאחר כשנה של עבודה נמרצת 
של 12 חברי הוועדה ומומחים נוספים. 
חברי הוועדה ימשיכו להיפגש ולעדכן 

את חברי האגודה.

הפניקס  של  מסוק 
 M AGN US עם  יחד 
חילץ  וחילוץ  איתור 
אחר  ג’(  )יום  אתמול 
לת  י י ט מ ם  י י ר ה צ ה
ישראלית בת 22, לאחר 
שדיווחה שהיא סובלת 
מתסמינים של מחלת 
טיפוס  גבהים במהלך 

במעבר ההרים ת’ורונג לה בחבל האנאפורנה שבנפאל. 
אדם שטייל ליד המחולצת דיווח באמצעות טלפון לווייני 
שהיא זקוקה לפינוי בעודה בגובה 4,211 מטר. עם השלמת 
 Era Health Center החילוץ פונתה המטיילת לבית חולים

בקטמנדו להמשך טיפול ובדיקות. 
דודי עוז, מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו”ל בהפניקס, מסר: 
“מרגע קבלת הפנייה פעלנו במהירות המרבית על מנת להביא 
את המטיילת, שסבלה מתסמינים רבים של מחלת גבהים, 

למקום בו תוכל לקבל בהקדם טיפול רפואי יסודי״.

דודי עוז, מנהל תחום ביטוח נסיעות לחו”ל 
בהפניקס: מרגע קבלת הפנייה פעלנו במהירות 
המרבית על מנת להביא את המטיילת למקום 

בו תוכל לקבל בהקדם טיפול רפואי יסודי

החילוץ בנפאל
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