
 
 המחלקה למנהל עסקים

 

 התכנית ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים
 

התכנית ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים מכשירה את הלומדים בה לעולם הפיננסי והביטוחי 
, פרקטיעל הידע המכיוון שהיא שמה דגש בארץ  כאחד. תכנית יוקרתית זו הינה ייחודית

והאקטואריה, כאשר הביקוש לאנליסטים ניהול הסיכונים  מיהתמחותי, והמקצועי בתחו
ומומחים בתחום זה הולך וצובר תאוצה עם התפתחות עולם ניתוח הנתונים בעבור ניהול 

תחום ניהול את  משלבת הןבנוסף, ייחודיות תכנית זו נובעת מכך שהיא הסיכונים והאקטואריה. 
, כאשר בסיום תחום האקטואריה, ככלים משלימים ומפרים האחד את השניאת  הןים והסיכונ

 תכנית זו הסטודנטים יוכלו להשתלב באחד מתחומים אלו ולמנף את עתידם.
על המשק, ועל הפרט  מכרעתהינם בעלי השפעה והאקטואריה העוסקים במלאכת ניהול הסיכונים 

הפיננסים והביטוח לצד אחריות חברתית כבעלי כוח והחברה. התוכנית תכשיר את בוגריה לעולם 
 משפיע בתחומם.

 
אקטוארים פיננסיים ומנהלי סיכונים בעלי ידע נרחב, אנליסטים, מהווה קרקע לעבודה כהתכנית 

 אשר ייחודי לתכנית זו שנועדה להקנות מקצוע מבוקש זה למועמדיה. פרקטיעדכני ו

 

 למי התכנית מיועדת?

התכנית מיועדת בראש ובראשונה לכלל בוגרי תואר ראשון ושני בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות 
לרכוש מקצוע ותעסוקה בתחום ניהול הסיכונים והאקטואריה, כמנתחי ניהול  המעוניינים

סיכונים ואקטואריה. לימודי השלמה יידרשו למועמדים שאינם בוגרים בכלכלה/מנהל 
ועמדים שהינם בוגרים או סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים כן מ-עסקים/חשבונאות. כמו

באוניברסיטת בן גוריון בנגב אשר השלימו בהצלחה קורסים מסוימים שנלמדים בתוכנית יהיו 
 זכאים לפטור מקורסים אלו.

 
 

 תוכנית הלימודים

תלמידים  .קורסים בסמסטר 3הלימודים יתקיימו במשך שלושה סמסטרים, יום מרוכז בשבוע.  
 שאינם בוגרים בכלכלה/חשבונאות/מנהל עסקים ידרשו להשלים קורסי  השלמה.

 קורסי השלמה:

 יסודות הכלכלה .1
 סטטיסטיקה והסתברות .2
 יסודות החשבונאות .3
 יסודות המימון .4

 *יינתן פטור למי שלמד/השלים קורסים אלו.                
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 קורסי חובה: 

 סמסטר חורף:

 .פיננסיים ואקטוארייםניהול סיכונים  .1
 .תרחישי קיצון בעולם הפיננסי .2
 .שיטות מתקדמות בחיזויים אקטואריים .3

 סמסטר אביב:

 .כלים אמפיריים לניהול והערכת סיכונים .1
 .יישומי מחשב באקטואריה של המימון .2
 .מתמטיקה אקטוארית .3

 
 סמסטר קיץ:

 .אקטוארית סיכוני חיים )תמחור חוזי ביטוח חיים( .1
 .סיכונים פנסיוניים )תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים(אקטוארית  .2

 באוניברסיטת בן גוריון. במחלקה למנהל עסקים*יינתן פטור למי שלמד קורסים אלו 

 

 שיטת הלימוד:

שילוב בין  הלימודים מתקיימים כהרצאות, בשילוב תרגולים מעשיים וניתוח מקרים, בדגש על
על  ניתוח ופתרון מקרי בוחן שונים המבוססיםתיאוריה ופרקטיקה ורכישת מיומנויות תוך 

 פרקטיקה מעשית.

 מרצי התוכנית:

 סיכונים,  מרצים בעלי ניסיון רב בהוראה ובעבודה מעשית בתחום הנלמד, אקטואריה, ניהול
 ימון. מומחים בתחומם, המשלבים ידע אקדמי וניסיון מעשי.מ

 היקף התכנית

 .למפגש, במשך כשנהשעות אקדמיות  6שלושה סמסטרים רצופים, 

  מועד ומקום

  :2019בנובמבר  1המועד הקרוב לפתיחת התכנית. 
  15:00-20:15הלימודים יתקיימו בימי ב' בין השעות. 
 גוריון בנגב.-קום: אוניברסיטת בןימ 
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 שכר לימוד 

כלולים במחיר התוכנית וייגבו בעת ₪  500דמי הרשמה בסך  ₪. 20,500שכר הלימוד הינו 
 ההרשמה.

 .יינתנו הנחות לסטודנטים ולבוגרי האוניברסיטה 

  מלגות לסטודנטיםתיבחן אפשרות להענקת. 

 במגמת התמחות של מימון וביטוח בוגרי תואר שני במנהל עסקים ל
קורסים בתוכנית וישלמו שכר  2-יינתנו פטורים מבאוניברסיטת בן גוריון בנגב 

 לימוד מופחת.

 תנאי קבלה 

 .באמצעות קורות חיים, גיליון ציונים, וראיון אישי לכל מועמדקבלת המועמדים תישקל 

 תעודה 

מטעם באקטואריה וניהול סיכונים תעודת גמר  תוענקבהצלחה תוכנית לבוגרי ה
  גוריון בנגב.-אוניברסיטת בן

לשכת מעריכי השווי הצטרף ללבכתב  ותיהיו זכאים להגיש בקש בוגרי התוכניתכמו כן, 
 Affiliate"חבר נלווה" )של  במעמד (IAVFA) בישראלהפיננסיים והאקטוארים 

Member.) 

 ניהול אקדמי

מומחה בתחומי ניהול הסיכונים והאקטואריה , ד"ר תומר שּושי -מנהל אקדמי 
 .המימונית

 בעל שם עולמי באקטואריה ומימון. פרופ' רמי יוסף, -יועץ אקדמי 

 

 1.10.19תאריך אחרון להרשמה 

 :מיכל -לפרטים והרשמה

 08-6472785מספר טלפון: 

 pif@bgu.ac.ilדוא"ל: 

 3מה ,קו 15קמפוס מרקוס, בנין , ואוריינות פיננסיתהמרכז לפנסיה, ביטוח 


