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 -מבלי לפגוע בזכויות  -

      לכבוד
 

  ,לוןר משה כחכב' השר מ
 צרשר האולשכת 

  משרד האוצר
 )במעבר(ממשלת ישראל 

 מדינת ישראל
  1רחוב קפלן מ

 5015919ירושלים, 
 
 נ.,.א

 נשלח באמצעות
 דואר רשום

 02-5695347פקס: 
  אישורך בוכיעאו /ו ביטולל דחופה בקשה    : הנדון

          תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח( בעניין 
  2018-התשע"ח ,נאי כשירות לאקטואר ממונה)ת

 התראה לפני פנייה לערכאות

 בממשלת מעבר, מר משה כחלון הנכבד: ,האוצר שרכב' 

פרופ'  עומד אשהראשר ב, ם בישראליכי השווי והאקטוארים הפיננסיילשכת מערמרשתי,  .1

אקטואר, המשמש הן כפרופ' מן המניין באקטואריה ומימון באוניברסיטת בן רמי יוסף, 

יה והמימון שהעניק חוות דעת לגופים בתחום האקטואר עולמיבעל שם גוריון והן כמומחה 

רבים וביניהם משרד האוצר, בנק ישראל, חברות ביטוח, קרנות פנסיה וגופים פיננסים 

 ן:נוספים, מילתה ידיי, להודיעך ולבקשך, כדלהל

אקטוארים פעילים  40חברים מתוכם  400 -מרשתי הינה אגוד מקצועי בישראל, המונה מעל ל .2

 .2015ה בתחילת שנת במשק, החלה את פעילות

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסייםאת  אישרתכי  28.2.2019היום  רקתי נודע מרשל .3

    .(התקנות –( )להלן 2018-, התשע"ח( )תנאי כשירות לאקטואר ממונה)ביטוח

 לעבפועוסקים ה, אקטואריםשל  עיסוקמגבילות את חופש הת מגלה כי הן עיון בתקנו .4

מוכרות  מכללותבו אוניברסיטאותביה ארואקטבהוכשרו חלקם בארץ,  באקטואריה

,                 רק מהטעם, בארץ ההאקטוארימקצוע חלקם בקורסים ייעודיים לו ובחו"ל בישראל

 .באגודת האקטוארים הבינלאומיתאינם חברים שהם 

      .ולא בחו"ל, לא בארץ וטוריגוף סטט אינה "יתים הבינלאומראגודת האקטוא", ויודגש .5
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                          ,"על חוקי"חוקתי ספר חוקי יסוד, במעמד מים מידוע לכבודו, בישראל קייכ .6

 .חופש העיסוק יסוד: חוק  ,ובניהם

אין פוגעים בחופש העיסוק אלא בחוק ההולם את ", קובע: חופש העיסוק :ק יסודלחו 4עיף ס .7

ראויה, ובמידה שאינה עולה על הנדרש, או לפי חוק  ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית

 ק[.א. –קור ]ההגשה אינה במ בו מפורשתהסמכה כאמור מכוח 

כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את חופש ", קובע: חופש העיסוקיסוד: וק לח 5עיף ס .8

 ".בהעיסוק של כל אזרח או תוש

, )ביטוח( ח לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים41י סעיף התקנות, תוקנו מכוח סמכותך לפ .9

מקנה לך סמכות לקבוע תנאי בחוק , הסעיף הנ"ל אומנם .(החוק –להלן ) 1981 -תשמ"א

לפגוע בפרנסתם  רשותכמתן סמכות זו לפרש , אין םואולכשירות לאקטואר במבטח, 

תם שרכשו השכלהעובדים כיום בפועל כאקטוארים וובעיסוקם של אקטוארים רבים, 

                 , מיתארים הבינלאו, שלא באמצעות אגודת האקטויהאקטוארבתחום הנם וניסיו

 חו"ל.ב, בארץ וסדות מוכרים להשכלה גבוההמו תבאמצעו אלא

                  במבטח,  ובעות תנאי כשירות לאקטואר ממונהכלל, מדוע אישרת תקנות הק א ברורל .10

ר שהוא חבר באגודת האקטוארים ביות במעמד המקצועי הגבוה מי שמחזיק"רק 

                  לובי של נציגי אגודת  שהפעילולחצים אולי על סמך  ?על סמך מה ?"הבינלאומית

 ? האקטוארים הבינלאומית בישראל

אגודות וולונטריות שאינן אגודת האקטוארים הבינלאומית" ונציגיה בישראל, הם בעצמם " .11

, ויודגש שוב. אז מכוח מה ניתנה להם עדיפות בתקנות? סטטוטוריות, לא בארץ ולא בחו"ל

                        , אינו עיסוק הדורש רישיון סטטוטוריהעיסוק בתחום האקטואריה בישראל, 

 .ןל עורכי דין ורואי חשבוכדוגמת עיסוקם ש

שמסמיך אנשי לכאורה מכוח מה הפכה "אגודת האקטוארים הבינלאומית" למוסד יחידי  .12

  ?אקטואר ממונה, כהגדרתו בתקנותורכי מינוי , לצמקצוע בתחום האקטואריה

 וטובים רבים .יסטטוטורשאינו  ,, הינו מקצוע חופשיבעולםאקטואריה בישראל והעיסוק ב .13

ה, ועוסקים בפועל באקטוארי ,יםמוסדות אקדמיים מכובדבריה אמקצוע האקטו תלמדו א

  .זה ועבמקצ וניסיונםמכוח השכלתם 
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                   תוולונטריואגודות  םעצמבהם גיה בישראל, ציונ לאומית"נאגודת האקטוארים הבי" .14

      ?בתקנות אז מכוח מה ניתנה להם עדיפות , לא בארץ ולא בחו"ל.יםיורטוטסטאינם ש

, יסטטוטורעיסוק הדורש רישיון  אינו, בישראל האקטואריה, העיסוק בתחום שוב יודגשו

  עורכי דין ורואי חשבון.עיסוקם של  כדוגמת

 אות:בהמצטברות את הטענות ה, טוענת מרשתי, מכאן .15

 באקטואריהלפגוע בחופש העיסוק של חבריה ושל כל אדם שעיסוקו  מוסמךינך א 15.1
                 , והכשרתו ן לעבוד בתחום השכלתוומעוניי אריהוו/או הוא בעל השכלה באקט

                     עלה כל חוב , שכן אין"אגודת האקטוארים הבינלאומית"אינו חבר בגם אם 
 ת אקטוארים כלשהי, ודאי לאבאגודא חבר יהבישראל שאקטואר כל דין  פי

  .תיוולונטר האגודמית" שהינה ארים הבינלאוב"אגודת האקטו

פנית למרשתי לקבל ק הטבעי, שכן לא עומד בכללי הצד נות אינותקאת הך אישור 15.2
למען חבריה בגלוי אף שהיא פועלת , על לאשר את התקנות טרם החלטתך ,עמדתה

 ., מזה למעלה משלוש שנים2015תחילת שנת האקטואריים מאז 

                        תוצודק נת, הוגיהראו נהאי ,שר בממשלת מעברבהיותך  ותאת התקנ ךרואיש 15.3
בור רחב של ציבחמורה פגיעה שעניינה , "מחטףב"החלטה  קבלת ,משמעותהכן ש

                     םיחבר ם, שאינבישראל אריהחום האקטוהשכלה ומקצוע בתבעלי 
 .בה, על פי כל דין יםברלהיות ח יםלא חייבב"אגודת האקטוארים הבינלאומית" ו

עכב את אישורך ל, או לכל הפחות ,את התקנותישורך הנך מתבקש לחזור בך מאעל כן, שר א .16

 ים.דהצד משניעצים המשפטיים העניין עם מרשתי והיורור לתקנות, עד לאחר בי

שור מי מטעמך, , או איא יתקבל במשרדי החתום מטה, אישורךבמידה ול ספק,כל למען הסר  .17

תני מרשתי , הורממועד קבלתך מכתב זה ,ימים 7בתוך , אישורך את התקנות עיכוב/לביטול

  על כל המשתמע מכך. ,לפנות לערכאות

 .ה נוספתהתראלא תינתן כל  .18

אין באמור במכתב זה, או בשאינו אמור בו, כדי לפגוע בכל טענה ו/או זכות העומדת  .19

 ., כדי לגרוע מהן או כדי למצותןלמרשתי

    ,בכבוד רב               
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