
 בנושא: 1שאלות ותשובות

מגמת האקטואריה במסגרת תואר שני בסטטיסטיקה באוניברסיטה 

 העברית בירושלים

 שאלות:

 (תשובה) מהי אקטואריה? מיהו אקטואר? .1

 (תשובה) כיצד מקבלים הסמכה לאקטואריה? .2

 (תשובה) מה הם מבחני האגודה שיש לעבור כדי לקבל הסמכה כאקטואר? .3

במסגרת תואר שני בסטטיסטיקה באוניברסיטה מה הן המטרות החינוכיות של המגמה לאקטואריה  .4

 (תשובה) העברית?

 מה מבנה הלימודים במגמה לאקטואריה במסגרת תואר שני בסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית? .5

 (תשובה)
 (תשובה) מה מבנה הלימודים במגמה לאקטואריה לנרשמים לתואר שני בשנת תשע"ט? .6

 (תשובה) האם הקורסים באוניברסיטה העברית מעניקים פטור ממבחני האגודה? .7

 (תשובה) רישות הקדם לקבלה לתוכנית?מה הן ד .8
 (תשובה) כיצד ניתן להשלים את דרישות הקדם לקבלה לתוכנית? .9

 (תשובה) באיזה ימים ושעות מתקיימים הלימודים בשנת תשע"ט? .10

 (תשובה) היכן מפורטים הסילבוסים של הקורסים השונים? .11

 (תשובה) באיזו שפה מתקיימת ההוראה? .12
 (תשובה) כיצד ניתן לשאול שאלות נוספות על מגמת האקטואריה? .13

 

 

 

 שאלות ותשובות:

Q :מיהו אקטואר? אקטואריה? מהי 

A:  אגודת האקטוארים בישראלבאתר  הסברראו.  

היא מדע, המשתמש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות לפתרון בעיות כלכליות  אקטואריה :תקציר ההסבר

  ודאות.-וחברתיות בהן משולבים מצבים של אי

אקטוארים משלבים את מדעי המתמטיקה,  אדם העוסק במדע האקטואריה באופן מקצועי נקרא אקטואר.

 סטטיסטיקה, ותאוריות פיננסיות כדי:

 ון של אירועים עתידיים.ללמוד ולאמוד את ההסתברות והסיכ -
 לתכנן דרכים כדי להפחית את החשיפה אליהם. -

 לגבש ולתמחר מוצרים ביטוחיים/פיננסיים כדי להתמודד עם הסיכונים. -

 (חזור)

 

                                                           
התשובות במסמך מוצגות לנוחות המתעניינים. המסמך המחייב בהקשר של המגמה לאקטואריה בתואר שני בסטטיסטיקה  1

 .2018השנתון של תשע"ט צפוי להתפרסם ביולי המפורסם באתר האוניברסיטה.  סטיקההשנתון של המחלקה לסטטיהוא 
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Q?כיצד מקבלים הסמכה לאקטואריה : 

A:  אגודת האקטוארים בישראלמאתר  לסטודנטידיעון ראו.  

 אקטואר מתמחה ואקטואר מלא. –קיימות שתי דרגות הסמכה לאקטואריה  :תקציר ההסבר

חן לעבור בהצלחה את כל המבחנים של עקרונות הליבה והליבה המעשית, לעבור מב נדרש מתמחהאקטואר 

 מקצועיות ואתיקה מקצועית ולהיות בעל שנה אחת לפחות של ניסיון מקצועי.

מבחנים מעקרונות  2לעבור בהצלחה את כל המבחנים של עקרונות הליבה, הליבה המעשית,  נדרש אקטואר מלא

המומחיות ומבחן אחד ממומחיות מתקדמת. בנוסף עליו לעבור מבחן מקצועיות ואתיקה מקצועית ולהיות בעל 

 שלוש שנות ניסיון מקצועי לפחות.

 (חזור)

 

Qר?שיש לעבור כדי לקבל הסמכה כאקטוא : מה הם מבחני האגודה 

A : מערכת המבחנים  2019החל משנת  - שימו לב .אגודת האקטוארים בישראלמאתר  ידיעון לסטודנטראו

 ים הנדרשים במערכת החדשה:להסמכה מתעדכנת. תקציר המבחנ

 CB2, CB1A/B, CB2A/B, CS2A/B, CM1A/B, CS1CM ,3=  עקרונות הליבה )לימודי רקע(

 CP1, CP2, CP3= ליבה מעשית 

 SP8, SP7, SP6, SP5, SP4, SP3, SP2, SP1SP ,9=  (9מתוך  2עקרונות המומחיות )בחירה של 

 SA4, SA3SA ,2, SA1SA ,7=  (5מתוך  1מומחיות מתקדמת )בחירה של 

57- ים)עמוד אגודת האקטוארים בישראלאתר ב בידיעון לסטודנטתיאור מלא של המערכת המעודכנת ניתן למצוא 

63 .) 

 (חזור)

 

Q :המגמה לאקטואריה במסגרת תואר שני בסטטיסטיקה באוניברסיטה  מה הן המטרות החינוכיות של

 העברית?

A :ריה. מטרה נוספת היא מטרה חינוכית מרכזית היא הכנה למבחנים של השלבים המתקדמים בהסמכה לאקטוא

 בתחום מדע הנתונים. הכשרה

המכון הבריטי לאקטואריה, הוא הגוף המחבר את  ואריה מתבססים על הסילבוסים שלהקורסים הייעודים באקט

  המבחנים. התרגול והבחינה בקורסים יתאימו למבנה ולרמה של המבחנים וידמו אותם ככל הניתן.

 (חזור)
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Qמגמה לאקטואריה במסגרת תואר שני בסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית?: מה מבנה הלימודים ב 

A :המגמה כוללת את הקורסים המתקדמים של לימודי ( הליבהCM2, CS2 את הקורס העיקרי של לימודי הליבה ,)

(, שני קורסים לפחות משלב עקרונות המומחיות וסמינר אחד לפחות משלב המומחיות המתקדמת. CP1המעשית )

טית וניתוח "למידה סטטיס-במדע הנתונים: "סטטיסטיקה למדע הנתונים" והמגמה כוללת שני קורסים  בנוסף,

 נתונים".

 :2דים מומלץמבנה לימו

 שנה א, סמסטר א:

  נ"ז( 4) 52529סטטיסטיקה למדע הנתונים  -
 CM2נ"ז( =  6) 52535כלכלה פיננסית  -

 שנה א, סמסטר ב:

 נ"ז( 4) 52525למידה סטטיסטית וניתוח נתונים  -
 CS2נ"ז( =  6)  2סטטיסטיקה לאקטוארים  -

 שנה ב, סמסטר א:

 CP1נ"ז( =  6) 52533 פרקטיקה באקטואריה -

 SPנ"ז( =  4) בחירה מעקרונות המומחיותקורס  -

 שנה ב, סמסטר ב:

 SP=   נ"ז( 4קורס בחירה מעקרונות המומחיות ) -

 SAנ"ז( =  4סמינר בחירה במסגרת מומחיות מתקדמת ) -

 הערות:

 סדר הלימודים המוצע הוא בגדר המלצה בלבד ואיננו מחייב. .1
ת שכר הלימוד במקרה התלמיד לברר את השלכובאחריות   שנים. 4ניתן לפרוש לימודים לתואר שני עד  .2

 באתר האוניברסיטה. מוסמך –במידע כללי . ראו פירוט הלימוד לתואר שנישל פרישת 

 מבוקשים יתקיימו בהכרח כל שנה.לא כל הקורסים ה .3
 .)ללא תיזה( הלימודים במגמה הינם במסלול מוסמך לא מחקרי .4

 (חזור)

  

                                                           
בשל אילוצים סדר הלימודים של התלמידים המתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט שונה מסדר הלימודים המומלץ.  2

 תיאור סדר הלימודים לתלמידים אלה מתואר בשאלה נפרדת. 
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Q: 3מה מבנה הלימודים במגמה לאקטואריה לנרשמים לתואר שני בשנת תשע"ט? 

A ::מבנה הלימודים לנרשמים בשנת תשע"ט הוא 

 שנה א, סמסטר א:

 נ"ז(  4) 52529סטטיסטיקה למדע הנתונים  -
 CP1נ"ז( =  6) 52533 באקטואריהפרקטיקה  -

 שנה א, סמסטר ב:

 נ"ז( 4) 52525למידה סטטיסטית וניתוח נתונים  -

 CM2נ"ז( =  6) 52535כלכלה פיננסית  -

 שנה ב, סמסטר א:

 CS2נ"ז( =  6)  2סטטיסטיקה לאקטוארים  -

 SP1נ"ז( =  4) ת בביטוח בריאותקורס בחירה מעקרונות המומחיות: התמחו -

 שנה ב, סמסטר ב:

 SP6=   נ"ז( 4) : מימון והשקעותקורס בחירה מעקרונות המומחיות -

 SA1נ"ז( =  4) : סמינר בביטוח בריאותסמינר בחירה במסגרת מומחיות מתקדמת -

 (חזור)

 

 

Qמעניקים פטור ממבחני האגודה? העברית : האם הקורסים באוניברסיטה 

A :.י, הקורסים אמורים לסייע בהכנה מן הצד השנ לא. הקורסים באוניברסיטה אינם פוטרים ממבחני האגודה

 לקראת מבחנים אלה.

 (חזור)

 

Q: דרישות הקדם לקבלה לתוכנית? מה הן 

A : עם רקע חזק במתמטיקה, הסתברות  לפחות 80דרישת הקדם לתוכנית היא תואר בוגר בציון ממוצע של

אישי והם . מידת ההתאמה של מועמדים שתואר הבוגר שלהם איננו בסטטיסטיקה תיבחן באופן וסטטיסטיקה

  ידרשו ללימודי השלמה במידת הצורך.

בנוסף לקורסי השלמה בהסתברות וסטטיסטיקה שידרשו במידת הצורך יש להשלים גם את הקורסים  "מבוא 

 מבוא לכלכלה ב )מקרו("."-לאקטואריה", "מבוא לכלכלה א )מיקרו(" ו

 י ההשלמה הנדרשים. קורסלפחות את  80ממוצע של  יש לעבור בציון

פוטר מהצורך בקורסי ההשלמה  CM1A/B ,CS1A/B ,CB2 מבחני האגודהמעבר או הצגה של פטור מכל אחד מ

 המתאימים.

 (חזור)

                                                           
 "ט בכפוף למספר הנרשמים. המגמה צפויה להיפתח בשנה"ל תשע 3



Q?כיצד ניתן להשלים את דרישות הקדם לקבלה לתוכנית : 

A : באגודת  הרלוונטיים על ידי מעבר בהצלחה של המבחניםניתן להשלים את דרישות הקדם לתוכנית

קורסים אקדמיים המכסים תכנים אלה בהתאם לקביעת יועץ המגמה. דוגמה  ניתן ללמוד . לחילופין,האקטוארים

 לקורסים רלוונטיים:

 :CS1A/B -כתחליף ל

 52003סטטיסטיקה ל מבואאו  52221 עקרונות ויישומים -
 52006או הסתברות לסטטיסטיקאים למדעי המחשב  52324הסתברות לסטטיסטיקאים  -

 :CM1A/B -כתחליף ל

 )קורס חדש( 52007מבוא לאקטואריה  -

 :CB1 -כתחליף ל

 55701או מבוא לכלכלה א )מיקרו(  57107מבוא לכלכלה א )מיקרו(  -
 55702או מבוא לכלכלה ב )מקרו(  57108מבוא לכלכלה ב )מקרו(  -

 (חזור)

 

Q?באיזה ימים ושעות מתקיימים הלימודים בשנת תשע"ט : 

A :2018ן של תשע"ט. שנתון זה צפוי להתפרסם בחודש יולי אינפורמציה זו תהיה זמינה עם פרסום השנתו. 

 (חזור)

 

Q?היכן מפורטים הסילבוסים של הקורסים השונים : 

A : ,2018שנתון תשע"ט צפוי להתפרסם בחודש יולי . מפורסמים בשנתון הסילבוסים של הקורסים השוניםככלל. 

המכון הבריטי. הסילבוסים הקורסים הייעודיים לאקטואריה מתבססים על הסילבוסים של המבחנים של 

 .באתר המכוןוהם מתפרסמים  2019בוסים של הרלוונטיים הם הסיל

 (חזור)

 

Q?באיזו שפה מתקיימת ההוראה : 

A :עברית. מן הצד השני, מטרה מרכזית בקורסים הייעודיים  נהשפת ההוראה הרשמית באוניברסיטה העברית הי

של אקטואריה היא הכנה למבחני ההסמכה של אגודת האקטוארים בישראל. מבחני אלה, המיובאים ממבחני 

 .עבריתהמכון הבריטי, כתובים באנגלית. הנבחנים משיבים לשאלות ב

וא בשפה האנגלית. הבחנים והמבחנים יכתבו בהתאם לכך, כל חומר הקריאה בקורסים הייעודיים של התוכנית ה

 בשפה האנגלית. ניתן לרשום תשובות לבחנים ולמבחנים בעברית או באנגלית, בהתאם להעדפת התלמיד.

 בחלק מהקורסים שפת ההרצאה עשויה להיות אנגלית בהתאם להעדפת המורה.

 (חזור)
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Qאיזה פטורים אני זכאי?: סיימתי בהצלחה את מסלול הלימודים לאקטואריה באוניברסיטת חיפה. ל 

A :להצטרף למגמת האקטואריה באוניברסיטה העברית.  קטואריה של אוניברסיטת חיפה רשאיםבוגרי מסלול הא

(. כתחליף, CS2) 2( וסטטיסטיקה לאקטוארים CM2) 52535מהקורסים כלכלה פיננסית בוגרים אלה זכאים לפטור 

נ"ז לפחות כדי להשלים את חובות התואר  12בהיקף של במחלקה לסטטיסטיקה הם ידרשו ללמוד קורסי בחירה 

 נ"ז(. 38)

 (חזור)

 

Q?כיצד ניתן לשאול שאלות נוספות על מגמת האקטואריה : 

A : :ניתן לפנות בדוא"ל ליועץ המגמה, פרופ' בנימין יקיר, בכתובתBenjamin.Yakir@mail.huji.ac.il 

 (חזור)

 

 


