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חברות וחברי האגודה,
אנו שמחים לחדש את מסורת הוצאתם של הידיעונים מהנעשה באגודה ומה שקורה בינינו .בעבר,
לפני יותר מעשור ,הוצאנו ביטאון בשם' :האקטואר' ,ובימים אלה אנו מחזירים עטרה ליושנה עם
ידיעון ממוקד וענייני ,שנמשיך ונפתחו בהמשך .בעזרת הידיעון האלקטרוני נבקש לעדכן אתכם על
מאחורי הקלעים ,ההתפתחויות והתכניות השונות .במיוחד בימים אלה ,חיזוק הקשר בינינו
ישאיר את כולנו קרוב לעניינים ,גם מרחוק.
קריאה נעימה.
בברכה ,דפנה קאופמן ()F.IL.A.A
נשיאת אגודת האקטוארים בישראל

*****************************************
ועדת מקצועית לבחינת השפעות קורונה

כידוע לכם ,הקמנו באגודה ועדה לבחינה מקצועית של השלכות משבר הקורונה על שוק הביטוח והפנסיה.
הוועדה ,שבראשה עומדת האקטוארית מלי מרגליות ( ,)CERA ,F.IL.A.Aהחלה מכבר לעבוד בצוותים
ייעודיים על-פי התחומים הבאים :בריאות וסיעוד ,ביטוח חיים ,פנסיה ,ביטוח כללי והיבטי הון ,השקעות
וניהול סיכונים .החברות והחברים יושבים על המדוכה ,מקיימים דיונים פורים ומפרים ,ואנו מצפים
לניירות עמדה ראשוניים של הצוותים בקרוב.

עמיר פלד במפגש סטודנטים באוניברסיטת חיפה

חברנו ,האקטואר עמיר פלד ) ,)F.IL.A.Aעד לאחרונה האקטואר הראשי ברשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,יתארח בוועידת זום מיוחדת ,בהשתתפות כ 80-סטודנטים שנה ג' ,אשר לומדים בחוג
לכלכלה באוניברסיטת חיפה בשני מסלולים – מנהל עסקים וחשבונאות.
בוועידה ,שתתקיים ביום ד' ה ,27.5-יציג עמיר בפני הסטודנטים את האגודה ואת מקצוע
האקטואריה ,וכמובן שיעמוד לרשות כל סטודנט במתן המידע הנדרש על הכדאיות בלימודי
האקטואריה בחיפה ועל פוטנציאל הצמיחה המקצועית והאישית.
מפגש הסטודנטים המיוחד ,ברוח התקופה המיוחדת ,מצטרף להרצאות הפרונטליות שנתנו בכירי
האקטוארים בישראל ,חברי האגודה ,בשנים עברו באוניברסיטה.
מפגשים והרצאות אלו תומכים בחתירתה של האגודה לטפח עתודה של אקטוארים חדשים,
שישתלבו בעולם התוכן האקטוארי עם סיום הלימודים ותהליכי ההסמכה.
חשוב לנו גם לעדכן אתכם ,כי הלימודים באוניברסיטת חיפה טרם חזרו למסלולם הרגיל .החוגים
ובכללם החוג לאקטואריה ,מתקיימים באמצעות שיעורים מקוונים.
האגודה נמצאת בקשר רצוף עם ראשי החוג בחיפה ,בהובלת ראש התכנית ללימודי אקטואריה
באוניברסיטה ,פרופ' אודי מקוב .בימים אלה מתקיימים ראיונות למתעניינים ללימודים דרך
האפליקציות השונות ,כאשר גם אל האגודה מגיעות פניות של מתעניינים ,המועברות לטיפול צוות
התכנית בחיפה.
בתמונה :השתתפות נציגי האגודה במפגש חגיגי לפתיחת שנת הלימודים בחיפה בנובמבר 2019
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מטבע הדברים ,משבר הקורונה הביא לשינוי תכניות רבות ,בכללן קיומו של הסמינר המקצועי
" ,"Professionalismבהובלת חבר ועד האגודה ,האקטואר דניאל ישראלי ( ,)F.IL.A.Aשתוכנן
להתקיים בחודש יוני.
האגודה מקיימת סמינר זה מדי מספר שנים ,בהתאם לסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר
של האגודות הבינלאומיות למקצוע האקטואריה וחברותה בארגון האקטוארים הבינלאומי –
 .IAAהמועד החדש של הסמינר ,14.9.20 :נא שריינו מועד זה ביומנכם.
בנושא אחר ,שאף הוא הושפע מהאירועים ,יפורסמו הדוחות הכספיים של האגודה במהלך חודש
יולי.

בחינות מועד אפריל

בצל מגפת הקורונה נבחנו כ 70-אקטוארים מתמחים במועד אפריל .בשל הנסיבות התקיימו
לראשונה הבחינות באופן מקוון ולא בכיתות לימוד .לשמחתנו ,תהליך חדש זה התקיים ללא דופי
ובהצלחה .עוד נציין ,כי טרם הבחינות קיימו חברי ועדת ההכשרה המקצועית ,היו"ר עופר ברנדט
וד"ר ענת אלעד ,מפגש הכנה מקוון לניגשים וסייעו מקצועית להיערכותם המיטבית.
על רקע השלמת התהליך ועמה אנחת רווחה ,נוסיף ונשתף אתכם ,כי האגודה פעלה מול אגודת
האקטוארים הבריטית לקיומן של בחינות ההסמכה למרות אתגרי השעה .בזכות שיתוף הפעולה
ההדוק ,הצליחו האגודות להגיע למתווה בחינות מקוון ,שייושם במקביל ברחבי הגלובוס ,במטרה
להקל ככל הניתן גם על האקטוארים המתמחים בישראל להמשיך או להשלים את דרישות
ההכשרה.

קידום הקשרים עם אגודות מובילות בעולם

במהלך ימי הקורונה המשיכו חברי ועדת קשרי חוץ באגודה ,בראשות עמנואל ברזק (,)F.IL.A.A
בקיומם של תהליכים מתקדמים עם ארגוני אקטוארים החברים בארגון הגג ,ה .IAA-התהליכים
נועדו לבחון במשותף את ההתמודדות הגלובלית עם משבר הקורונה .האגודה מקפידה לחזק
לאורך השנים קשרים אלו ,אשר תורמים להפריה הדדית ולדיונים מעמיקים בין אקטוארים בעלי
המעמד המקצועי הגבוה ביותר בעולם ,שעמם נמנים חברי האגודה שלנו.

עובר ושב :תזוזות אקטואריות בענף

מבקשים לברך ולאחל בהצלחה רבה לאקטוארים ,חברי האגודה > :שירן מאור-אלקיים  -עברה
ממשרד האוצר לתפקיד אקטוארית ממונה ביטוח כללי בחברת 'ביטוח חקלאי' > גלית חזקיה-
רובשטיין  -עברה מ'ביטוח חקלאי' לאקטוארית ממונה ביטוח כללי בחברת 'כלל' > יעקב מאוזר
 עבר מחברת 'כלל' לתפקיד אקטואר ממונה ביטוח כללי בחברת 'מנורה מבטחים > אורי לפיד -סיים את תפקידו כאקטואר ממונה פנסיה בחברת 'כלל' ויצא לדרך חדשה.

האקטואליה האקטוארית היא שלנו ובשביל כולנו!
יש לכם רעיונות ,תובנות ,או מידע שתרצו לחלוק עם חברי האגודה? מעוניינים להביע את דעתכם
על נושא מסוים? לשתף אותנו במינוי ,באירוע או בפעילות הקשורים לעולמנו האקטוארי? זה
המקום  -ואל תהססו לפנות אלינו!
ליצירת קשר עם האקטואליה האקטוארית :שחר רון ( ,)F.IL.A.Aיו"ר ועדת השיווק באגודה,
 / shachar@ron-ai.comדנה הגר ,מנהלת משרד האגודה .office@actuaries.org.il ,מחכים
לשמוע מכם.

