
 

ISAP 1A  – מודלים של ניהול  

(Governance of Model) 

 
 

 מטרת התקן  .1
 

ביצוע  בעת    (model governance)  מודלים  ניהולבנושא    אקטואריםל התקן קובע קווים מנחים  

אקטואריה לתת  ,  מודליםכוללים  ש  שירותי   את  יםישירותים האקטוארל  המיועדים  לקוחותלכדי 

 : ביטחון שה

 . נאותטיפול קפדה על תוך הבמקצועיות  םי בצעתמ אקטואריהשירותי  •

  .ושלמהמובנת  , רכיהם, מוצגות בצורה ברורהוהתוצאות רלוונטיות לצ •

 כראוי.  ותמדווח שבשימושוטכניקות מידול(   מודלים)כולל ההנחות והמתודולוגיה  •

 .יות אלהו לבו יש לבצע פעישולא לאופן המידול עולות אופן ניהול פלתקן זה מתייחס 

 

 ן היקף התק  .2

זהקת כל  חל    ן  של  תומכים  ש  מודליםהעל  החלטות  הנחיות ישותבקבלת  מספק  הוא   .  

בבחירת    מתאים  יםמודל  ניהולבנושא    אקטואריםל הטמונים  הסיכונים  קיים,    מודללניהול 

 .מודלבחדש או שימוש  מודלקיים, פיתוח  מודלשינוי 

 

 סיכום קצר של סעיפי התקן  .3
 
 כללי  – 1 פרק

 . )ראה לעיל( מטרה. 1.1

 
 .)ראה לעיל( . היקף1.2

 זה.תקן  הוא תנאי הכרחי לקיום ISAP 1ציות לתקן  –  ISAP 1-. יחסים ל1.3

 המונחים אלמוגדרת במילון המונחים.  ה הספציפית  משמעותם    ילפ  –. מונחים מוגדרים  1.4

 מודגשים דרך היפר קישור למילון המונחים. 

 [ או אחריו. תאריך]-בו שהחל הריאקטואשירותי לתקף זה  ISAP –בי  אפקטי ך י. תאר1.5



 

 יםמתאימ יישומים – 2פרק 

 קירה כלליתס .2.1

 . ללקוחות המיועדיםצריכה להיות פרופורציונלית לסיכון   יםמודלניהול רמת 

   .סיכוני מודלקיימת מסגרת מתאימה לניהול לוודא ש אקטוארהעל  2.1.1

 . תהערכוכולל שלו  האימותותקף  מודלהשלוודא  אקטואר ה על 2.1.2

יתן לשחזר ונ  עומד במפרט שלו   מודלהש,  מתאים באופן סביר למטרה המיועדת לו  מודלהש 

 .מודלהאת תוצאות 

יש להשתמש    אקטוארהעל    2.1.3 כיצד הקלט של  מודלבלהבין את ההקשר שבו   מודלה, 

 הציפיות לשימוש בתוצאות. ןמסופק ומה

 

 קיים  מודל. בחירת 2.2

את  לקיים    מודלשבוחר    אקטוארהעל   להשתמש  ,  מודלההבין  ראוי  שבהם  התנאים  את 

 . ותפעולו מודלהכי קיים תיעוד הולם של בניית ו מודלב

  

 קיים. שינוי מודל 2.3

צריך  מודלשמשנה    אקטוארה את    קיים  את  ,  מודלהלהבין  וכלתעד  השפעה  השינויים  ל 

כיול,  הסטטיסמתודולוגיה, האיכות  , מטרתו, המודלהעל היקף    :מהותית של השינויים טית, 

יוודא    אקטוארהכמו כן,    .מודלב בהם ראוי להשתמש  שתנאים  הו  התאמתו למטרה המיועדת

 . מודלהכי קיים תהליך ראוי לבקרה על השינויים של 

 

 . פיתוח מודל חדש 2.4

צ  מודל  המפתח  אקטוארה תכנון  ל  ריךחדש  את  של  את  ,  מודלהתעד  וההפעלה  הבנייה 

מת  :כולל  מודלה מטרה,  למטרהודולוגיהיקף,  והתאמה  כיול  סטטיסטית,  איכות  את   וכן   ה, 

 .מודלבהתנאים שבהם ראוי להשתמש 

 

 



 . שימוש במודל 2.5

כי  מודל הלהבין את    צריך  מודלבשמשתמש    אקטוארה לוודא  לש,  ימוש מתקיימים התנאים 

של  ו  מודלב ולפלטים  לתשומות  מתאימות  בקרות  ר יהסבלולדעת    ן יבלהעליו    .מודלהשיש 

בין  הבדלים   שונות של  מהותיים  משוכנעו  מודלהריצות  הולם ש  ,להיות  בקרה  קיים תהליך 

מגבלות, תשומות, הנחות מפתח, שימושים    :תעד לפי הצורך לעליו    ,לבסוף  לריצות הייצור.

 . לודמהמיועדים ופלט 

 

 גילוי  – 3פרק 

את   רבדוח האקטואלכלול    האקטוארל  ע קומוניקציה,    –  3פרק    ISAP 1נוסף לעמידה בתקן  

מגבלות  ה)א(    :יוכלו להבין את  לקוחות המיועדים השכדי    ,רואה לנכון  אקטוארהשהגילויים  כל  

 .ןוהשלכותיה מודלבפעולות ניהוליות שננקטו )ב( -ו םוהשלכותיהודאות  והוחוסר 

 

 

  
 השלכות של הסביבה בישראל על התנהגות האקטואר בישראל  – 4פרק 

 
ידישפותחו    םמודליבמשתמש    קטואראבהם  שמקרים    יש על   הצד שלישי. במקרים אל  על 

 בחרה. הבסיס לקבלתו לשימוש עבור המתודולוגיה שנאת ו מודלהלגלות את מקור  אקטוארה


