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יותר מ-300 משתתפים באירוע חגיגי
של אגודת האקטוארים בישראל

25/12/2017
המפקחת על הביטוח, יו"ר ומנכ"ל איגוד חברות

הביטוח ואקטוארים מכל תעשיית הביטוח בישראל
השתתפו באירוע | סלינגר האקטוארים הם שומרי

הסף של החוסכים | המבורגר: שומרים גם על
איתנות החברות

אגודת האקטוארים הציגה את עיקרי ועדת חקר התמותה

במפגש, שנערך במרכז ההדרכה של מגדל, נדונה ההאטה בעלייה בתוחלת החיים,
שבבריטניה אף נעצרה לחלוטין | יו"ר הוועדה לעדיף: הנתונים משנים לחלוטין את

תרומת תוחלת החיים לפנסיה ולתחזיות הביטוח
חברות ביטוח, אקטוארים, מגדל חברה לביטוח בע"מ, אגודת האקטוארים, דב רפאלתגיות:

מאת: מערכת עדיף
10:50 29/03/2018

אגודת האקטוארים בישראל קיימה שלשום (ג') מפגש מקצועי במרכז ההדרכה של חברת מגדל חברה
לביטוח. במפגש נכחו כ-100 מחברי האגודה.

 
נשיאת האגודה, נעמה חשמונאי ויו"ר ועדת
ההכשרה, עופר ברנדט, העניקו תעודת חבר מלא
לתשעה חברים חדשים אשר סיימו את מסלול
ההכשרה ועמדו בדרישות המקצועיות. יש לציין כי
האגודה הישראלית חברה באגודה הבינלאומית
לאקטואריה, ונציגיה פעילים מאוד בקהילה הבין

 
לאומית.

 
ערן צ'רנינסקי, משנה למנכ"ל מגדל ביטוח, מנהל
חטיבת פיננסים ואקטואריה, בירך את חברי האגודה

 
לקראת חג הפסח.

 
במפגש הוצגו עיקרי דוח ועדת חקר תמותה של האגודה בנושא שיפורי התמותה, על ידי ארבעה מחבריה: דב
רפאל (יו"ר הוועדה), 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 (הלמ"ס, ביטוח לאומי ורשות שוק ההון), התפתחויות במדינות
אחרות, ותוחלת החיים בעולם שעלתה בהתמדה במשך שנים רבות, אולם לאחרונה יש האטה משמעותית

 
באנגליה ובארה"ב, כשהסיבות לכך עדיין נחקרות. 

 

 
רפאל ופרופ' יאיר באב"ד גם פעילים בצוות עבודה לענייני תמותה של האגודה הבינלאומית לאקטואריה.

 

  

 
"נתונים המחייבים התייחסות"

 
הדוח והמסקנות הוגשו לחברי האגודה לאחר כשנה של עבודה נמרצת של 12 חברי הוועדה ומומחים נוספים.
"סקרנו את כל נושא השינויים בתמותה ובתוחלת חיים בישראל ובארצות אחרות", סיפר יו"ר הוועדה לעדיף.
"המידע בדוח רלוונטי לא רק לפנסיה ולביטוח אלא גם לתחזיות של הלמ"ס, ולא רק לגבי תוחלת החיים היום

 

חברות קשורות

מגדל חברה לביטוח בע"מ
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אלא גם בעתיד".

 
"ישנם שיטות ומודלים שונים, אך יחד עם זאת התברר משהו מאוד מעניין. במיוחד באנגליה, שם זה היה מאוד
בולט וזכה לסיקור בעיתונים, היו יותר מקרי מוות מאשר הצפוי. בשלוש השנים האחרונות הייתה עצירה של
העלייה בתוחלת החיים אותה ראינו ב-150 השנים האחרונות. כאמור באנגליה זה בלט במיוחד אך ראינו את
העצירה גם במקומות אחרים. יכולות להיות לכך כמה סיבות, בין אם אלה שירותי הבריאות שם או שאולי חלק
מהשיפורים הרפואיים שראינו, למשל לטיפול בהתקפי לב, מיצו את עצמם", הוסיף רפאל. לדבריו, הנתונים

 
האלו משנים לחלוטין את התרומה של תוחלת החיים לפנסיה ולתחזיות הביטוח. 

 
הוא סיפר עוד על הכנס, במסגרתו הוצגו מודלים סטוכסטיים לפיהם לא הכל ידוע מראש, על ידי ד"ר יניב זקס,

 
יועץ וחוקר. מוטי פרנקל, האקטואר הראשי למוסד לביטוח לאומי, הסביר כיצד המוסד עושה את התחזיות שלו.

 
"האמת שהמצב, שבו יש כל כך הרבה אי ודאות במקומות כמו אנגליה, מחייב התייחסות. בישראל, הפיקוח על
הביטוח פרסם בפעם האחרונה את ההנחיות שלו בשנים 2012-2013 וזו אחת הסיבות שאקטואר הרשות פנה
לאגודה על מנת להקים גוף מקצועי. צריך לזכור כי הוועדה הינה מקצועית ולא נותנת הנחיות ספציפיות. זאת

מאחר שלכל גוף יש צרכים משלו ולא כל מה שרלוונטי ללמ"ס רלוונטי לגופי הפנסיה", הסביר רפאל.

 

סגור חלון..


