חברות וחברי האגודה,

אוקטובר 2020

הקורונה אומנם יצרה מציאות מאוד מורכבת ומאתגרת ,אך האגודה נחושה להמשיך ולשמור על חיבור בין חבריה סביב
עולם התוכן האקטוארי וחיזוק מעמד האגודה ומקצוע האקטואריה בישראל.
בחודשים האחרונים התבצעה עשיה רבה באגודה ,תוך מעבר לעבודה ולמפגשים בזום .גם במתכונת שונה וייחודית זו,
ערכנו שינויים בתקנון האגודה במטרה לקדם את מעמדם של האקטוארים שאינם אקטוארים מוסמכים; קיימנו את
האסיפה הכללית השנתית ,שבה אושרו השינויים המוצעים בתקנון; קיימנו את סמינר 'מקצועיות' ,כחלק ממפגש חגיגי
לראש השנה; הכנו באופן מקצועי ומעמיק את הנבחנים במועד ספטמבר; גיבשנו תקנים מקצועיים חדשים לחברי האגודה;
ביצענו ניתוח עומק בוועדת הקורונה ביחס להשלכות הנגיף על תחומי הביטוח ,החיסכון והפיננסים; הוזמנו לפגישה
מקצועית מקוונת עם נציגי משרד מבקר המדינה; ניהלנו קשר שוטף עם אגודות אקטואריות בעולם ועם ארגון
האקטואריה הבין-לאומי ( ;)IAAפעלנו באופן נרחב במישור התקשורתי; ועוד ועוד.
תמהיל פעילות זה איננו מובן מאליו ,קל וחומר בתקופה זו .אני מבקשת בהזדמנות זו להודות באופן אישי לחברי ועד
האגודה :נעמה חשמונאי ,יעקב מאוזר ,דניאל ישראלי ועמיעד בן מאיר; לחברות ולחברים הרבים בוועדות האגודה ובצוותי
ההיגוי ,שהקדישו ומקדישים מזמנם וממרצם ,בהתנדבות מלאה ,למען כולנו; וכמובן למשתתפים הרבים במפגשי הזום של
האגודה ,המביעים בכך את האמון הרב בערכה הייחודי של האגודה ובתרומתה המקצועית.
אני מבקשת בהזדמנות זו גם לברך את חברנו עופר ברנדט ,האקטואר הראשי החדש של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
ולברך את חברתנו מלי מרגליות ,יושבת הראש הזמנית של קבוצת 'כלל החזקות ביטוח' .מינוים אלו מוסיפים וממחישים
את מיקומו של האקטואר כיום ,עוד יותר מאי פעם ,כציר ניהולי מרכזי במגזרים הציבורי והפרטי ,לאור השינויים מרחיקי
הלכת שעוברת תעשיית הביטוח והפיננסים.
נחזור לפעילות אחרי חגי תשרי עם מספר אירועים מרכזיים ,שעליהם תוכלו להתעדכן כאן.
חג סוכות שמח ,בריאות איתנה לכולם.
בברכה ,דפנה קאופמן ()F.IL.A.A
נשיאת אגודת האקטוארים בישראל

האסיפה אמרה את דברה:
אושרו שינויים מהותיים בתקנון האגודה!

במרכזם של השינויים :העצמת מעמדם וזכויותיהם
של אקטוארים ,שאינם אקטוארים מוסמכים.
עדיין נרגשים מהשינויים המהותיים בתקנון האגודה ,שאושרו על-ידי האסיפה הכללית השנתית של האגודה
במהלך חודש אוגוסט .למען אלו שעדיין טרם עודכנו במלוא השינויים ,או לחילופין שכחו פרט כזה או אחר,
להלן תקנון האגודה החדש ביחס לאקטוארים בשלבי ההכשרה השונים:
* מעמדם של חברי האגודה כולל את שלבי ההכשרה הבאים" :אקטואר מוסמך " ,"Fellowאקטואר מתמחה
" ,"Associateעמית מתמחה בכיר"" ,עמית אקדמאי"" ,אנליסט אקטוארי" ו"עמית לומד".
* "אקטוארים מתמחים  "Associateיכולים לחתום כ"אקטואר מתמחה  ,"A.IL.A.Aלהשתתף ולהצביע באסיפה
הכללית של האגודה .כמו-כן ,הם יכולים לבחור ולהיבחר לוועדותיה המקצועיות ,מלבד מוסדות האגודה.
* "עמית מתמחה בכיר" ו"עמית אקדמאי" יכולים להשתתף בדיוני האסיפה ,להצביע ,לבחור ולהיבחר לוועדות
המקצועיות.
* "אנליסטים אקטואריים" (הסמכה חדשה) יכולים להשתתף בדיוני האסיפה ,לבחור ולהיבחר לכל הוועדות
המקצועיות.
המשך בעמוד הבא>>>

* "עמיתים לומדים" יכולים להמשיך ולהשתתף בדיוני האסיפה הכללית.
* "אקטוארים מוסמכים  "F.IL.A.Aבלבד יכהנו כחברים במוסדות האגודה ,בהם :ועד האגודה ,ועדת הכשרה,
ועדת ביקורת ,ועדת ערעורים ,ועדת משמעת וועדת כללי מקצוע.
* החברים באגודה ,שהינם אקטוארים מוסמכים  ,F.IL.A.Aאקטוארים מתמחים  A.IL.A.Aועמיתים אקדמאיים,
יחשבו כחברים גם במסגרת היחסים וההסכמים של האגודה עם גופים בין-לאומיים ,בהם ארגון האקטוארים
הבין-לאומי ( ,)IAAאגודת האקטוארים הבריטית CERA ,ואגודות או גופים בינלאומיים אחרים .שאר החברים
יחשבו כחברים רק במסגרת האגודה בישראל ולא יוכרו במסגרת האגודות הבינלאומיות.

מה הרציונל מאחורי השינויים?
ההכרה בשילובם ובתרומתם בשנים האחרונות של חברים אשר נמצאים ברמות שונות של הכשרה ואינם עדיין
זכאים לתארים הבינלאומיים  A.IL.A.Aו . F.IL.A.A -רובם אף עובדים כבר שנים רבות בתחום ,חלקם אף
בתפקידי ניהול בכירים ,אולם עד עתה הם לא היו רשאים לבחור ולהיבחר לוועדות השונות באגודה וגם לא
להצביע.

מה מעניקים השינויים לחברים ברמות ההסמכה השונות?
קודם כל ,ליותר חברים באגודה יש כיום זכות הצבעה ויכולת להשתתף בוועדותיה המקצועיות ,כלומר  -הכרה
רחבה יותר ואפשרות להשפיע יותר בעשייה האקטוארית .בנוסף ,שלבי ההתקדמות של החברים באגודה אף
יכולים לסייע למעסיקים לקדם ולתגמל אקטוארים.

האם השינויים יעודדו חברים להגיע לרמת ההכשרה גבוהה ביותר?
בהחלט .מתוך החשיבות והתמיכה של האגודה בהשלמת כל השלבים עד לאקטואר מוסמך ,יוסיפו השינויים
ויתרמו ליצירת מוטיבציה בקרב החברים להגיע לרמת ההכשרה הגבוהה ביותר ,אשר עומדת בתנאי הכשירות
לאקטואר ממונה על-פי הוראות משרד האוצר  -רשות שוק ההון .ברור מאליו ,כי הציפייה היא להרחיב את
עתודת האקטוארים המוסמכים ,שימשיכו ויובילו את תחום האקטואריה במשרד האוצר ,בחברות הביטוח ,בגופי
הפנסיה ובשוק שירותי הייעוץ.

כיצד השינויים באגודה מתכתבים עם המגמות בעולם?
האגודה בישראל צועדת יחד עם אגודות אקטואריות אחרות בעולם ,במטרה לתת ביטוי נרחב יותר לאותם חברים
שעדיין לא השלימו את מלוא דרישות ההכשרה.

לצורך עדכון שלבי ההסמכה,
החברים ימלאו טפסים על-מנת ליישם את המעבר לסוגי החברות החדשים.

בחינות מועד ספטמבר

אירנה ווירו
חברה מלאה

ד"ר ענת אלעד
חברת ועד הכשרה

עופר ברנדט
יו"ר ועדת הכשרה

אסף מיזן
חבר ועדת הכשרה

דב רפאל
יו"ר ועדת אתיקה

שמחים להודיעכם ,כי בחינות מועד ספטמבר  2020נפתחו לאחרונה .לבחינות ניגשו  73חברים בשלבי הסמכה שונים והן
מתקיימות באופן מקוון ,כמו במועד אפריל .הבחינה האחרונה תסתיים ב.6.20.2020-
קדמה לבחינות היערכות מיוחדת של האגודה בהכוונה ,בקיום מפגשים מרוכזים ובביצוע סימולציות לנבחנים ,הודות
להירתמותם של חברים מוועדת ההכשרה  -ד"ר ענת אלעד ,עופר ברנדט ואסף מיזן ,יחד עם אירנה ווירו ודב רפאל.
כל אחד מהאקטוארים המוסמכים העביר חלק ממפגש הסימולציות הראשון ,בהתאם למקצועות הבחינה של הניגשים.
במפגש הנוסף ,ניתנו לנבחנים פתרונות לסימולציות ומשובים אישיים ,כולל סקירת שאלות ותשובות.
מאחלים בהצלחה לכל הנבחנים ומקווים שהמפגשים הללו יתרמו לאחוזי מעבר גבוהים יותר ולהמשך קידומם המקצועי
של חברי האגודה ,עד למעמד "אקטואר מוסמך".

מקצועיות ,גאווה וכבוד :מפגש זום רב-משתתפים
בסמינר 'מקצועיות' והרמת כוסית לראש השנה

כוחה של עוצמה :קיבלנו את השנה העברית החדשה באופן שונה וייחודי ,עם מפגש מקוון חגיגי בהשתתפות כ150-
חברים ,שכלל סמינר 'מקצועיות' במתכונת מצומצמת ,בהובלת חבר הוועד מנהל ,דניאל ישראלי.
כידוע ,האגודה מקיימת סמינר בנושא אתיקה והתנהלות מקצועית מדי מספר שנים ,בהתאם לסטנדרטים המקצועיים
הגבוהים ביותר של האגודות הבינלאומיות למקצוע האקטואריה וחברותה בארגון האקטוארים הבינלאומי –  .IAAלמרות
אתגרי משבר הקורונה וההנחיות המחמירות ,ראינו חשיבות רבה לקיים את סמינר המקצועיות ,גם אם במתכונת מקוצרת,
שהתכתב עם מטרות האגודה והוסיף והעניק ערך ייחודי לחבריו כגוף המקצועי המוביל בישראל בתחום האקטואריה.
אז מה היה לנו במפגש? דיון מקצועי ,הצגת מקרה בוחן ( )case studyוניתוח המקרה על-פי מתווה של עבודה בצוותים
והרצאה של יו"ר ועדת כללי מקצוע ,ד"ר אברהם לווינגליק ,באופן אשר שילב ידע תיאורטי ומעשי גם יחד ,בהתאם
לסטנדרטים הגבוהים ביותר בעולם האקטואריה ובהתאם למצבים מוחשיים שעמם מתמודדים האקטוארים בסביבת
עבודתם.
נבהיר ,כי האגודה לא תתפשר על תוכניתה המקורית ותקיים סמינר אתיקה ומקצועיות מלא וחגיגי במועד מאוחר יותר,
מתוך מחויבותה המקצועית של האגודה כלפי כל חבריה ובדגש על הכנת דור האקטוארים הבא לאתגרים בתפקידם.
כמובן ,שלא פסחנו גם על פרק הברכות והרמת כוסית וירטואלית לחג וזה המקום להודות לכל מי שעמל ,טרח ודאג
למפגש ,שהוסיף הרבה גאווה וכבוד לאגודה.
מכאן ,תודתנו שלוחה שוב לנותנת החסות למפגש ,חברת הייעוץ האקטוארי הבין-לאומית 'מילמן'; לחברי צוות ההיגוי
המיוחד ,שגיבש את תכני הסמינר :דניאל ישראלי ,עדי שמעוני ,ד"ר ענת אלעד ,יעקב מאוזר ,דב רפאל ודפנה קאופמן;
לראשי צוותי העבודה בפרק המקצועי :ארי הורוויץ ,פרופ' יאיר באב"ד ,עמיר פלד ,יונתן לביא ,ד"ר אברהם לווינגליק,
אליאור וייסברג ,עמיעד בן מאיר ,אלי מאיר ,גיל מזרחי ,דב רפאל ,אריה ויצבורגר ,חן דולב ודניאל שרון; ולכל אחת ואחד
מהמשתתפים.

!SAVE THE DATE
מפגשי זום קרובים

ד"ר אברהם לווינגליק
יו"ר ועדת כללי מקצוע

דב רפאל
יו"ר ועדת אתיקה

מלי מרגליות
יו"ר ועדת קורונה

15.10.2020

ועדת קורונה  -הערכות למצבי משבר והשפעת הקורונה בנושא :ביטוחי בריאות ,חיים וכללי .מרצים :בריאות  -מיכל תמיר,
חיים  -רמי כשריאל ,כללי  -עמיעד בן מאיר.

29.10.2020

ועדת קורונה  -הערכות למצבי משבר והשפעת הקורונה בנושא :מעילות והונאות ,פנסיה וסולבנסי .מרצים :מעילות
והונאות  -רו"ח אילנית אדסמן ,פנסיה  -יהודית אליהו ,אלכסי טרשנסקי ,רו"ח אורי לפיד ,סולבנסי  -מלי מרגליות ,רו"ח
אילנית אדסמן.

26.11.2020

פרופ’ ישע סיון ,הרצאה בנושא :חדשנות בעידן הדיגיטלי והשקעות סיכון ,כולל חלוקת תעודות אשר סיימו את מסלול
הלימודים וההכשרה.

דצמבר 2020

ועדת כללי מקצוע ,הרצאה בנושא :תקנים מקצועיים חדשים .במפגש יציג יו"ר הוועדה ד"ר אברהם לווינגליק וחבריה את
עבודתם על התקנים אשר יפרסמו בסמוך למפגש ,בכפוף לסיום עבודת הוועדה על תקנים .6 ,5 ,3

ינואר 2021

דב רפאל ,הרצאה בנושא :מחקר על תמותה לפי סיבות מוות (ניתנה במהלך חודש יולי  2020בוובינר בין-לאומי של אגודת
האקטוארים הבריטית .(IFoA -

פברואר 2021

רונלד ריצ'מן מדרום אפריקה ,הרצאה בנושא :שימוש במודלים של למידת מכונה במודלים אקטואריים קלאסיים.

מרץ 2021

סמינר ניהול סיכונים

מבזקים אקטואריים

קשרים עם אגודות בין-לאומיות

 -במהלך  2021מתוכננות הרצאות במגוון נושאים ע"י מרצים אורחים מהאגודות

הבין-לאומיות ,במקביל להשתתפות חברי האגודה בישראל במפגשים ובכנסים של אגודות החברות בארגון האקטוארים
הבין-לאומי ( .)IAAזאת במסגרת שיתופי הפעולה הנרחבים של האגודה בישראל עם ארגונים מקצועיים מקבילים,
התורמים לדיונים מעמיקים בנושאי ליבה ולהפריה הדדית בין אקטוארים בעלי המעמד המקצועי הגבוה ביותר בעולם.

פגישה עם משרד מבקר

המדינה – נציגי משרד מבקר המדינה קיימו פגישה מקצועית בהשתתפות נשיאת אגודת

האקטוארים וצוות מקצועי מטעם האגודה .במסגרת פגישה זו התקיים שיח פורה בין המשתתפים אשר עסק בסוגיות
מקצועיות שונות מתחום האקטואריה ,העשויות להיות רלוונטיות לתחומי ביקורת שונים ובפרט לתחומים כלכליים.
פגישות מקצועיות נוספות בין הצדדים צפויות להתקיים בהמשך.

לימודי אקטואריה באוניברסיטת חיפה

 -השנה הקרובה בהשכלה הגבוהה צפויה להתקיים ברובה באמצעות

למידה מרחוק .סגל התכנית לאקטואריה באוניברסיטת חיפה קיים עד כה למעלה מ 30-ראיונות עם סטודנטים
פוטנציאליים להצטרפות ללימודים ,אולם ברוח התקופה תתקבל תמונת מצב על מספר הנרשמים רק בסמוך למועד
פתיחת הלימודים ,שמתוכנן בשלב זה ל .18.10.20-האגודה נמצאת בקשר עם האוניברסיטה ותתמוך במאמצי ההרשמה
ככל שתידרש.

אקדמיית האקטואריה האירופאית – EAA

מוזמנים להצטרף לוובינרים במועדים ובנושאים הבאים:

The Future of Actuaries – Predicting what lies ahead - 25.11.2020

Non-Life Pricing & Profitability Analysis Using Machine Learning Techniques with R Applications - 1-2.12.2020

לפרטים נוספיםhttps://actuarial-academy.com :

המשך בעמוד הבא>>>

שינויי אקלים בעולם האקטואריה

 -ועדת האקלים של ארגון האקטוארים הבין-לאומי ( )IAAפרסמה לאחרונה

ניירות עמדה ביחס לסיכונים בתחומי הביטוח והפיננסים ,בהשפעת תרחישי אקלים קיצוניים .תכליתם של ניירות אלו היא
להמשיך ולמקם את האקטואר ותפקידו סביב ההתחממות הגלובלית ושינויי האקלים ,ולרבות הבנה של הסיכונים ,יצירה
ופיתוח של דרכים למזעורם וגיבוש אסטרטגיות עבודה מתאימות .מוזמנים להעביר את התייחסותכם עד לתאריך
 ,12.10.2020לקראת דיון בוועדה הבין-לאומית ,שעמה נמנה נציג האגודה ,שי אלגרבלי.
קישורים לניירות העמדה:

https://drive.google.com/file/d/1FF8e0IoFxzSaKI5JXfmwvc1eDGLLxSFB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UYGubLsDoB99b3tQi36zytn026ESoPDo/view?usp=sharing
בריא לדעת :מאמר בין-לאומי בעיתון הרפואי  - JAMAלפניכם קישור למאמר מקצועי ,שפורסם בעיתון
הרפואי  JAMAובו התייחסות למוצרים ביטוחיים הכוללים כיסויים רפואיים ,בהשפעת נגיף הקורונה.
קישור למאמר:
https://drive.google.com/file/d/18bVFG2N1w5TYj2J4coUyRiq0erZwbi-A/view?usp=sharing

אישור דוחות

כספיים  -האסיפה הכללית ב 10.8.2020-אישרה את דוחותיה הכספיים של האגודה לשנת .2019

השתתפות בכנס הבריאות והסיעוד השנתי של עדיף תקשורת -

חבר הוועד המנהל ,עמיעד בן מאיר,

ישתתף בכנס השנתי ה 17-בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד של עדיף תקשורת .עמיעד יסקור במהלך הכנס המקוון את
ההיבטים האקטוארים בביטוח נסיעות לחו"ל ומורכבות מוצר ביטוחי זה בהשפעת הנסיבות הגלובליות חסרות התקדים.
יחד עם עמיעד ,מוזמנים להבטיח את מקומכם בכנס מרכזי של תעשיית הביטוח בישראל.
פרטי ההצטרפות בכתובת הכנסhttps://www.adif-knasim.co.i :

דרושים ...דרושים ...דרושים ...דרושים

לחברת ייעוץ אקטוארי
דרוש אקטואר/ית או עוזר/ת אקטואר/ית
אזור בארץ:

משרדים בפתח תקווה ,עבודה מהבית >>>

היקף משרה:

מלאה או חלקית שכר :נתון למשא ומתן >>>

התפקיד כולל:

הכנת דוחות אקטואריים תקופתיים עבור קרנות פנסיה
הכנת דוחות אקטואריים תקופתיים עבור חברות ממשלתיות
ביצוע ביקורות אקטואריות בקרנות פנסיה
ביצוע ביקורות אקטואריות בחברות ביטוח
ביצוע הערכות אקטואריות מפורטת של התחייבויות בגין פנסיה תקציבית ,פנסיה צוברת והטבות עובדים אחרות
עבור חברות ציבוריות ופרטיות ,וכן רשויות ממשלתיות ,אוניברסיטאות ,קיבוצים ומלכ"רים >>>

דרישות חובה:

אקדמאי/ת ,בוגר/ת לימודי אקטואריה ,ניסיון בתחום האקטואריה בדגש על תחום פנסיה ו/או ביטוח חיים ו/או ביטוח
בריאות ,יכולת עבודה עצמאית וכן עבודה בצוות ,מחויבות גבוהה למשימה וכושר התמדה ,דייקנות וירידה לפרטים ,יכולת
ניתוח והסקת מסקנות ,סדר וארגון ,שירותיות ,שליטה ב"אופיס" (בדגש על "אקסל") >>>

יתרון:

ידע בשפות תכנות ,למידה למבחנים מתקדמים ,אנגלית ברמה גבוהה ,הכרת תקן חשבונאות בינלאומי >>> IFRS19
המעוניינים מוזמנים לפנות לאלן ,בדוא"ל alanf@fefferman.co.il :או בטלפון03-8070330 :

מפגשי האגודה בתקשורת:
(הדוגמאות מטה מתוך עיתון פוליסה)

* האגודה וחבריה הופיעו בחודשים האחרונים בכלי התקשורת הבאים:
ידיעות אחרונות ,כלכליסט ,YNET ,גלובס ,דה מרקר ,כאן ב' (רשת ב') ,פוליסה ,עדיף.

