
 התכנית ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב
 

התכנית ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים מכשירה את הלומדים בה לעולם הפיננסי והביטוחי כאחד. תכנית יוקרתית זו הינה 

והאקטואריה, כאשר ניהול הסיכונים  מי, התמחותי, והמקצועי בתחופרקטימכיוון שהיא שמה דגש על הידע הבארץ  ייחודית
הביקוש לאנליסטים ומומחים בתחום זה הולך וצובר תאוצה עם התפתחות עולם ניתוח הנתונים בעבור ניהול הסיכונים 

תחום האקטואריה, את  הןתחום ניהול הסיכונים ואת  משלבת הןבנוסף, ייחודיות תכנית זו נובעת מכך שהיא והאקטואריה. 

, כאשר בסיום תכנית זו הסטודנטים יוכלו להשתלב באחד מתחומים אלו ולמנף את ומפרים האחד את השניככלים משלימים 

 עתידם.

על המשק, ועל הפרט והחברה. התוכנית תכשיר  מכרעתהינם בעלי השפעה והאקטואריה העוסקים במלאכת ניהול הסיכונים 

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

 

אקטוארים פיננסיים ומנהלי סיכונים בעלי ידע נרחב, עדכני ויישומי אשר אנליסטים, התכנית תכשיר את בוגריה לשמש כ

 ייחודי לתכנית זו שנועדה להקנות מקצוע מבוקש זה למועמדיה.

 

 קורסי התכנית לניהול סיכונים ואקטואריה

 ניהול סיכונים פיננסיים ואקטואריים .1

 תרחישי קיצון בעולם הפיננסי .2

 שיטות מתקדמות בחיזויים אקטואריים .3

 כלים אמפיריים לניהול והערכת הסיכונים .4

 יישומי מחשב באקטואריה של המימון .5

 מתמטיקה אקטוארית .6

 אקטוארית סיכוני חיים )תמחור חוזי ביטוח חיים( .7

 אקטוארית סיכונים פנסיוניים )תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים( .8

 התכנית מיועדת?למי 

לרכוש מקצוע  המעונייניםהתכנית מיועדת בראש ובראשונה לכלל בוגרי תואר ראשון ושני בכלכלה/מנהל עסקים/חשבונאות 

ותעסוקה בתחום ניהול הסיכונים והאקטואריה, כמנתחי ניהול סיכונים ואקטואריה. לימודי השלמה יידרשו למועמדים שאינם 

כן מועמדים שהינם בוגרים או סטודנטים לתואר שני במנהל עסקים -ונאות. כמובוגרים בכלכלה/מנהל עסקים/חשב

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

 הכשרת בוגרי לימודי התעודה

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

 בישראלהפיננסיים לשכת מעריכי השווי והאקטוארים יהיו זכאים להגיש בקשות בכתב להצטרף ל בוגרי התוכניתכמו כן, 

(IAVFA)  של במעמד( "חבר נלווה"Affiliate Member.) 

 3  ,קורסים סמסטריאליים. 8סמסטרים  

  15:00-20:15בין השעות  ב'בימי הלימודים יתקיימו. 

 2019נובמבר ב 1: כניתהתפתיחת הקרוב למועד ה. 

 ניהול אקדמי

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

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


