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מכון מגיד ללימודי המשך  ,מיסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים ,גאה לפתוח את ההרשמה
למחזור נוסף של התכנית ללימודי אקטואריה אשר נועדה להכשיר את הדור הבא של האקטוארים
בישראל .התכנית מציעה ארבע מגמות לימודים ייעודיות :המגמה לביטוח אלמנטרי ,המגמה לביטוח
חיים ,המגמה לביטוח פנסיוני והמגמה לביטוח בריאות.

ייחודיות תכנית הלימודים
תכנית הלימודים המוצעת הינה התכנית היחידה בארץ המעניקה למשתתפים הכנה לכל בחינות
ההסמכה [הבסיסיות והמתקדמות] לקראת קבלת הסמכה כאקטואר בכיר .
התכנית מיועדת גם למועמדים אשר קיבלו הכשרה או הסמכה חלקית במסגרת תכניות אחרות או
במסגרת לימוד עצמי .
התכנית מיועדת לבעלי תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה המעוניינים לרכוש מקצוע
ייחודי ומבוקש בארץ ובעולם .בתום לימודי אקטואריה יוכלו בוגרי התכנית להשתלב בחברות ביטוח,
קופות גמל ,קרנות השתלמות ,בחברות פיננסיות  ,בגופי השקעות  ,בבנקים ,או בתחום הייעוץ
העצמאי במסגרת שירותי ניתוח וחיזוי של מצבים כלכליים או בחישובי תעריפי ביטוח.

ראש התכנית
בראש התכנית עומד ד"ר סטיוארט קוטס -אקטואר בכיר ומנוסה  ,חבר איגוד האקטוארים הבריטי
והישראלי  ,המשמש כיועץ אקטוארי לחברות ביטוח ובתי חולים בישראל ובחו"ל וכן ,כמרצה בתכנית
האקטואריה בלונדון של  .Imperial Collegeיתר חברי הסגל הינם אקטוארים מוסמכים בעלי ניסיון
וחברי סגל מהאוניברסיטה העברית.

נושאי לימוד עיקריים
תכנית הלימודים מבוססת על כל הקורסים הנדרשים לצורך הכנה לבחינות האיגוד הבריטי
לאקטואריה תוך מתן דגש על הפרקטיקה של המקצוע :הסקה סטטיסטית ,סיכוני חיים ,תמותה,
שיטות סטטיסטיות בביטוח ,כלכלה וחשבונאות ,כלכלה פיננסית ,מתמטיקה של מימון ונושאים
נוספים מתחומי החשבונאות והכלכלה.
מטרות תכנית הלימודים
לקבל את ההכנה המקיפה והיסודית ביותר לקראת בחינות ההסמכה של האיגוד הבריטי ו/או
הישראלי לאקטואריה לרכוש את הכלים המקצועיים והעכשוויים ביותר שיאפשרו לכם לפתח קריירה
ולהשתלב בעולם האקטואריה מגוון תפקידים .לפגוש את המרצים המנוסים והרלבנטיים ביותר בכל
תחום המביאים עמם ניסיון מרתק ועשיר בעשייה האקטוארית

קהל יעד


בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחומים :כלכלה,
ראיית חשבון ,סטטיסטיקה ,מתמטיקה ,מנהל עסקים ,תעשייה וניהול וביטוח.



בעלי תואר שני או הלומדים לתואר שני במוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה
אשר תחום התמחותם הינו בייעוץ השקעות או במימון ומעוניינים לרכוש גם כלים מעשיים
באקטואריה .



בעלי הכשרה או הסמכה חלקית במסגרת תכניות אחרות ללימודי אקטואריה או במסגרת
לימוד עצמי המעוניינים לגשת לבחינות המתקדמות.



בעלי תואר ראשון ממוסד אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה בתחומים אחרים ,
בעלי יכולת מתמטית ,אשר יעמדו בהצלחה במבחן מקדים לקביעת רמה.
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