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 פרופ' סטיבן הברמן, בריטניה.

 

 בבית לאקטואריה ופרופסור לדיקן משנהה ,הברמן סטיב' לפרופ העניקה חיפה אוניברסיטת האחרון שלישי ביום

 .  כבוד לשם ר"ד תואר ,בלונדון הסיטי אוניברסיטת של עסקים למנהל הספר

 כבוחן רבות שנים במשך ושימש חיפה באוניברסיטת אקטואריה ללימוד המסלול ממקימי היה הברמן סטיב' פרופ

 . שלה החיצוני

נציגי אגודת האקטוארים בישראל ציינו את המעמד והגיעו באופן מיוחד לברך את פרופ' הברמן באופן אישי . 

 בתפקידים בכירים בשוק הביטוח והפיננסים בישראל. רבים מבוגרי התכנית הם חברים באגודה, ומשמשים

 פלד ועמיר לשעבר האגודה ונשיא ההכשרה ועדת ר"יו ברנדט עופר,  האגודה נציגי העניקו הטקס במסגרת

 האקטוארים אגודת מטעם הוקרה ותעודת מגן לשעבר בישראל האקטוארים אגודת וגזבר לאוצר ראשי אקטואר

 .  הברמן' לפרופ

האוניברסיטה בפרופ' הברמן הגיעה על רקע מצוינותו המחקרית בתחום מדעי האקטואריה בחירתה של 

והסטטיסטיקה, המעמידה אותו בשורה ראשונה בין אנשי האקדמיה והמחקר המובילים בעולם; על היותו מגדולי 

מתוך מטרה החוקרים בתחום האקטואריה, ביטוח וניהול סיכונים; על פעילותו הבלתי נלאית בזירה הציבורית 

להיטיב עם הכלל בכל עת ובכל מקום, ככל שיידרש לכך; על תרומתו לקידום המחקר והלימוד האקטוארי בכלל 

 ובאוניברסיטת חיפה בפרט; ועל היותו ידיד אמת של האקדמיה הישראלית ושל מדינת ישראל.

 

 

 

יו"ר ועדת הכשרה, פרופ'  F.IL.A.A, בתמונה משמאל לימין: פרופ' זינובי לנדסמן, פרופ' אודי מקוב, עופר ברנדט

 .קרסיקוב עבדיאקטואר משרד האוצר, אדוה  F.IL.A.Aסטיב הברמן, גברת הברמן, עמיר פלד 
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חברי האגודה  20 -בנוסף , ביום חמישי האחרון נתן פרופ' הברמן הרצאה בפני חברי סגל האוניברסיטה וכ

חו לצורך חיזוי שיעורי תמותה, תיאר את השינויים בהרצאה הוא סקר שיטות שונות שפות    שהגיעו במיוחד.

הברמן עצמו הוא אבי אחד המודלים הנפוצים, והוא ממשיך ללוות     שחלו בעבר והמחלוקות לגבי ציפיות בעתיד.

 את ההתפתחויות במחקר.
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