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      )IAVFA( בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת

 להכשרה מוסד, מקצועי איגוד הינה) IAVFA( בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת

 פועלת הלשכה. בישראל הפיננסי במגזר מקצועיים עובדים בהשמת העוסק וגוף מקצועיות והשתלמויות

 הן, בישראל הפיננסית והאקטואריה השווי הערכות תחומי של מחדש ועיצובם וולונטרית להסדרה

 ידי על והן הללו בתחומים לפרקטיקנים מקצועיים וסטנדרטים אתיקה כללי, כשירות תנאי קביעת באמצעות

 השמה שירותי מעניקה הלשכה, בנוסף. הללו לתחומים איכותיים קצועמ אנשי של והסמכתם הכשרתם

 הערכות צרכני בין תיווך ושירותי העבודה בשוק מובילים בתפקידים ומוסמכיה חבריה את לשלב במטרה

  .שווי הערכות מומחי לבין שווי

    הדרך שלך להצלחה בעולם הפיננסיים - תוכניות ההסמכה של הלשכה 

 אפשרויות עם המימון בעולם ביותר המבוקשים התחומים באחד לעבוד ומעוניין ננסיפי תואר בעל אתה אם

  !כאן מתחילה שלך הקריירה. הנכון למקום הגעת - ל"ובחו בארץ תעסוקה

, סטטיסטיקה, השקעות בניהול ידע המשלב המימון בתורת כיום החם התחום הוא פיננסית אקטואריה

 סיכוני, סיכונים ולניתוח שווי להערכות מודלים, פיננסיים ומוצרים שווקים, סטוכסטי מידול, אקונומטריקה

 מדידה, מידול, במיפוי עוסק הפיננסי האקטואר. השקעות וסיכוני תפעוליים סיכונים, אשראי סיכוני, שוק

. כאחד ומורכבים פשוטים פיננסיים ומכשירים וסטטיסטיים מימוניים מודלים באמצעות פיננסיים וניהול

 והבנתם הרגולציה דרישות בעקבות וגדל הולך ל"ובחו בישראל פיננסיים קטואריםלא הביקוש

 המחייבים חדשים שווקים של ולפתיחה רווחים להגדלת יוביל פיננסיים סיכונים ניהול כי דירקטוריונים

  .בינלאומיים בסטנדרטים עמידה

 ונכסים תאגידים שווי הערכת( תאגידי במימון ידע המשלב פיננסית באקטואריה תחום הינו שווי הערכות

 באמצעות וכלכלי פיננסי ומידול) ונגזרים פיננסיים מכשירים שווי הערכת( כמותי מימון), מוחשיים בלתי

 מיזוג, קנייתן, חברות מכירת בתהליכי בעיקר שווי מעריכי פעילות נדרשה 2008 שנת עד. אקסל תוכנת

 מעריכי. עסקאות באלה וכיוצא מס למטרות, עסקייםו משפטיים סכסוכים, הון גיוס בתהליכי, חברות בין

 כיועצים, השקעות ובבתי מוסדיים בגופים, ביטוח בחברות, בבנקים אנליזה בתפקידי משמשים השווי

   הן דרמטיים שינויים עבר בישראל שווי למעריכי הביקוש. משפט בבתי מומחים וכעדים לחברות כלכליים
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    המשך – לך להצלחה בעולם הפיננסייםהדרך ש - תוכניות ההסמכה של הלשכה 

 בשל והן ידן על והמוחזקות הציבוריות החברות על 2008 משנת בישראל IFRS - ה תקני של החלתם בשל

 שווי" לפי מדידה לבסיס במעבר החברות כלל את למעשה שחייבו בחשבונאות ישראליים דעת גילוי כניסת

  . מסוימים בנושאים" הוגן

 המאפשר מעשי וידע מקצוע תעודת המקנות בישראל היחידות הינן לשכהה של ההסמכה תוכניות

 הבינלאומיות ההכשרות על מבוססות התוכניות. נוספת מקצועית בהתמחות צורך ללא בעבודה השתלבות

 ידי על שנה מידי מתעדכנות התוכניות. ל"בחו גם שרכשת הידע את ליישם ומאפשרות בעולם המובילות

  .ל"ומחו מהארץ מובילים מומחים הכוללת הלשכה של ההסמכה ועדת

 ומעניקה מוסמכיה של בהשמה גם מעורבת שהלשכה הסיבה זו! שלנו ההצלחה גם היא שלך ההצלחה

  .הלשכה חברי עם נמנים שמנהליהן במשק חברות לעשרות חשיפה להם

  

או ליצור  IAVFA1020@GMAIL.COM לקבלת פרטים נוספים יש לשלוח מייל לדוא"ל

             בניידאו  077-507-0590הלשכה בטלפון ומנכ"ל , יו"ר רועי פולניצרקשר עם מר 

052-598-1668.  

 

        מר רועי פולניצר –מפתח תוכניות ההסמכה 

 רואי למשרדי מייעץ פולניצר מר הוא מפתח הקורסים ומלמד בכל תוכניות ההסמכה. פולניצר רועימר 

, המידול הפיננסי, הסיכונים ניהול, השווי הערכות בתחומי במשק פיננסיים ולגופים חברות, חשבון

 וביניהם, הסיכונים ניהולבתחום  אקדמיים מאמרים מספר כתב ואף האקטואריה, ההשקעות והמימון

– 2004  השנים בין עליו המשפיעים והגורמים הישראלית בבנקאות העצמי ההון מכפיל התפתחות"

 הבנקים ידי על המדווחים VaR - ה ערכי של האינפורמטיביות מידת), "2009, לבנקאות רבעון" (2008

  . ואחרים), 2008, בחשבונאות למחקר קסירר יוסף מכון" (בישראל

, והוא אחראי )IAVFA(הפיננסיים בישראל והאקטוארים ל לשכת מעריכי השווי "ר ומנכ"יו הינו פולניצר מר

 "שווי פנימי"פולניצר הינו גם בעליו של משרד הייעוץ הכלכלי ר מ לפיתוח תוכניות ההסמכה של הלשכה.
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 עסקאות לצורכי מורכבים פיננסיים ומכשירים מוחשיים בלתי נכסים, תאגידים של שווי הערכות המספק

 הוראות יישום לצורכי סיכונים ובמדידת פיננסיים במכשירים תייםכמו ניתוחים , כמו גםכספיים ודוחות

 וכן, נוספים ובנושאים הסיכונים ניהול בתחומי מודלים ותיקוף יישום, פיתוח, חשבונאית ותקינה רגולטוריות

 ובניהול ההון בשוק ביותר והאקטואליים המתקדמים הנושאים את הכוללים בארגונים הדרכות העברת

  .סיכונים

 ניהול בתחום ל"ז ליפשיץ שילה ר"דה "המלומד ה של מחקר עוזרכ ן היתרבי פולניצר מרשימש בעבר 

 כמנהל', ושות רביד, רווה חשבון רואי במשרד השווי הערכות תחום ראשכ, הישראלית בבנקאות הסיכונים

 ומודליסט סיכונים וכמנהל מ"בע ועסקי פיננסי, אקטוארי יעוץ עגן בחברת הוגן שווי תחום ראשו סיכונים

 של וההוראה מחקר כעוזר גם שימש פולניצר מר. גוריון בן באוניברסיטת השקעות ועדת של יראש

בקורסים מתקדמים  כמרצה, בנקאותו מימוןבבקורסים מתקדמים  ל"ז ל"ז ליפשיץ שילה ר"דה "המלומד ה

בקורסים מתקדמים בניתוח דוחות כספיים  כמרצה, אחווה האקדמית מכללהב סיכונים וניהול נגזרותב

ניתוח ניירות ערך, בבקורסים מתקדמים במכללה האקדמית אשקלון וכמרצה  תוהערכת שווי חברו

לבחינות הרשות לניירות ערך לרישיון מנהל תיקים  הכנה פרטיבקורס  מכשירים פיננסיים וניהול תיקים

 .בישראל

. B.A ותואר) במימון התמחות עם( עסקים במנהל) בהצטיינות. (M.B.A תואר בעל פולניצר מר

 מוסמך פולניצר מרכן, כמו . מאוניברסיטת בן גוריוןם שניה )במימון התמחות עם( בכלכלה) בהצטיינות(

), FEMכמודליסט פיננסי וכלכלי (), QFV, כמעריך שווי מימון כמותי ()CFV( כמעריך שווי מימון תאגידי

), ORA), כאקטואר סיכונים תפעוליים (CRA), כאקטואר סיכוני אשראי (MRAכאקטואר סיכוני שוק (

 )PRA) וכאקטואר סיכונים פנסיוניים (LRA), כאקטואר סיכוני חיים (IRAכאקטואר סיכוני השקעות (

) ומשמש גם כיו"ר ומנכ"ל הלשכה. IAVFAלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ( מטעם

 סיכוניםלמומחי  האיגוד העולמי מטעם) FRM( פיננסיים סיכונים כמנהל מוסמך מר פולניצר, בנוסף

)GARP( וכמנהל סיכונים מוסמך )CRM (האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים ידי על )IARM.(  
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             קריירה יתרונות

 ,מהוות סטנדרט גבוה וראוי בקרב קהילת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל הסמכות הלשכה

 מבוקש ומהוות מצרך) career enhancer( קריירה פרותמשיתרון תחרותי על פני מתחרים,  מעניקות לך

 .העבודה בשוק

    מעסיקיםבפני לבלוט 

של הלשכה מקנות לבוגריהן את הידע והמיומניות  תוכניות ההסמכהמבינים כי מעסיקים רבים בארץ 

  .במגזר השירותים הפיננסייםהנחוצים להצלחה 

   לפתח את הידע והמומחיות שלך

וכלים פרקטיים  state-of-the-art רה המכינות להסמכה תרכוש ידע רב המהווהתוכניות ההכשבאמצעות 

  .נים ליישום מיידי בעבודתך היומיתהנית

  להצטרף לקבוצת עילית

הסמכות הלשכה מקנות לך נגישות לקבוצת עמיתים המורכבת ממומחי הערכות שווי ואקטואריה פיננסית 

  .ימקצועיות ועסקיות במגזר הפיננס זדמנויותמהווה פוטנציאל להנגישות ה –הבולטים בישראל 

  מנהיגותךלהפגין את 

ם מצריכות השקעה רבה המהווה איתות למחויבותך המסכ חהדו"בחינות והגשת חמשת העמידה ב

  .למצוינות מקצועית ומייצבת אותך כמוביל במקצועות הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית

  להישגיך תוקף לתת

הכוללת יישומים מתקדמים של אנשי המקצוע בתחומי ההסמכה  גמת עבודתםכדו ,כתיבת דו"ח מסכם

עידה על מ הלשכה הסמכת קבלת לפיכך,. הלשכה תהסמכ להשגת חיוני מרכיבמהווה  בתוכנת אקסל

  . המוסמך לתת ביטוי מעשי לתכנים הנלמדים בתוכנית ההסמכה יכולותיו של
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          ?הלשכה של מוסמך להעסיק למה

) משמשת כלי סינון IAVFAסמך של לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל (העסקת מו

מסלול ההכשרה  יעיל לאיתור עובדים בעלי ידע וניסיון מקצועי מהמעלה הראשונה בתחומי ההתמחות.

בסוגיות המתקדמות  נושאים מתחומי המימון והסטטיסטיקה, לקבלת הסמכת הלשכה מבוסס על שילוב

ת משוק ההון ובשיטות הערכות שווי ואקטואריה פיננסית המגשר על הפער שבין התאוריה והעדכניו

  המימונית הכמותית לבין הפרקטיקה ב"עולם האמיתי".

כאשר אתה מעסיק מוסמך של הלשכה, אתה שוכר שמחוייב לדבוק בסטנדרטים הגבוהים ביותר של  

ם לסטנדרטים הנהוגים בחו"ל. אתיקה מקצועית, כפי שקבעה ועדת האתיקה של הלשכה ובהתא

מעסיקים פוטנציאליים מעדיפים את מוסמכי הלשכה על פני מתחרים שאינם מחויבים בכללי אתיקה 

  ויודעים שהם יסייעו להם בשמירה על מוניטין ופעילות הוגנת.

  

באמצעות תוכניות ההכשרה המכינות  state-of-the-artמוסמכי הלשכה רוכשים ידע המהווה  

משקפים הלכה למעשה שילוב ייחודי של ידע בתורת המימון וסטטיסטיקה,   וסמכי הלשכהלהסמכה. מ

בסוגיות המתקדמות והעדכניות ביותר בשוק ההון ובשיטות הערכות שווי ואקטואריה פיננסית המגשר 

  על הפער שבין התאוריה המימונית הכמותית לבין הפרקטיקה ב"עולם האמיתי".

  

ולפתח את המיומנויות והידע, באמצעות תכנית  נויות להרחיבהלשכה מציעה למוסמכיה הזדמ 

). כך למעשה, מוסמכי CPE- Continuing Professional Educationההשתלמויות המקצועיות (

הלשכה נשארים מעודכנים על פי הפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם זמן רב לאחר תום 

 ההכשרה.

 

ות במגזר השירותים הפיננסיים, הבנקאות, הביטוח ושוק אמנם ישנן הסמכות מקצועיות בולטות אחר 

אך הסמכות הלשכה הן תו תקן ואיתות ברור למעסיקים כי המחזיק בהן בקיא בפרקטיקות  ההון

המיטביות הנהוגות בעולם בתחומי הערכות השווי והאקטואריה הפיננסית. כך שהעובדים שלך 

  נמצאים בשורה אחת עם הטובים ביותר בעולם.
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 שוק סיכוני הסמכת אקטואר

)MRA- Market Risk Actuary(  
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           )MRA( שוק סיכוני אקטואר הסמכת

לשכת   הסמכה מקצועית ייחודית של ההינ )MRA- Market Risk Actuary( שוק סיכוני אקטואר הסמכת

 מומחיםל מקצוע תעודת הינה זו הסמכה (IAVFA). מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 ומזעור בקרה, ביצועים מדידת, רגולטוריות בהוראות עמידה לצורכי שוק סיכוני וניהול במדידה העוסקים

  . הכספי הנזק

, ביטוח חברות, בבנקים שוק סיכוני לאקטואריית הקשורים תפקידים של רחב מגוון ממלאים MRA מוסמכי

 מכשירי שווי הערכת: כוללת שוק סיכוני רייתאקטוא. ממשלתיים ומוסדות ציבוריות חברות, מוסדיים גופים

 והערכת שווקים, מבנה( MBS - ו משכנתאות), העתי המבנה של ומודלים לסיכון נייטרלי תמחור( חוב

 שיטות, אחרים קוהרנטיים סיכון ומדדי ES ,VaR תיקוף, VaR מיפוי( אחרים סיכון ומדדי VaR), שווי

 ומבנה חיוכים: תנודתיות), EVT -ו וקופולות קורלציות: תהתלו מידול, פרמטריות-וא פרמטריות אמידה

 תיקונים, מאמץ מבחני, שוק סיכון לחישוב שיטות, מזערית הון דרישות( באזל והוראות ורגולציה עתי

  ).II וסולבנסי III באזל, II לבאזל

. א"כ ותאקדמי שעות 48 בני מודולים 5 - ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל MRA - הסמכת ה מסלול

 MRA ,CRA ,,ORA ,IRA( פיננסית באקטואריה ההסמכות לכל משותפים הראשונים המודולים ארבעת

LRA ו- PRA( ה מודול הינו 5 ומודול - MRA .  

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. בדרישות המודול בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

 ניתן MRA -ת ההסמכ קבלת לאחר. שנים 3 על תעלה שלא בתקופה MRAת להסמכ הדרגתי באופן

 נוספת הסמכה קבלת לצורך )PRA -ו CRA ,,ORA ,IRA LRA( התמחות מודולרק ללהירשם 

   .)PRA -ו CRA ,,ORA ,IRA LRA( פיננסית באקטואריה

דוגמת  MRAנדרש להכין דו"ח  MRA -הסמכת הולטובת קבלת  MRA -הסמכת הת בסיום תוכני

. דו"ח זה ילווה את בתחום אקטואריית סיכוני שוק המובילים בארץ ובחו"ל נשי המקצועשל אהדו"חות 

במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה  MRA -ה מוסמך

   .MRA -הסמכת הא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום וא אכן בקיי הכאיתות ו

ופרטיהם יפורסמו באתר  בישראל הרפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובוצי MRA -המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי  MRA - ההלשכה. בנוסף לתעודת ההסמכה, מוסמכי 

   ) ובאתרי האינטרנט.Twitter ,Facebook ,Linkedinהרשתות החברתיות והמקצועיות (



 

 

  
10 

         המשך –) RAM( שוק סיכוני אקטואר הסמכת

לחשיפה  MRA -המוסמכי . בדרך זו יזכו MRA מפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך MRA -ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.לעשרות חברות במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

 -ה מכתקבלת הס לצורך שלא השתלמות במסגרת גם MRA -ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

MRA .ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי קודמים מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה .

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך MRA -ה הסמכת לקבלת
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        יסודות האקטואריה הפיננסית: 120FA מודול

 -POFAS( האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים ודוליםהמ ארבעת מבין הראשון הינו זה מודול

Principles of Financial Actuarial Science .( מודול זה מקנה ידע והבנה ברעיונות הבסיסיים של

  האקטואריה הפיננסית וכיצד היא יכולה ליצור ערך לחברה.

  :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 ארייםאקטו בגדלים שימוש תוך הכסף של הזמן ערך 

  פיננסית באקטואריה הצורך 

 פיננסית ואקטואריה משקיעים 

 פיננסית אקטואריה באמצעות ערך יצירת 

  ביצועים למדידת ויישומיו )CAPM(הון  נכסי לתמחור המודל 

 ) APT(הארביטראז'  תמחור ותורת צפויות תשואות 

 אירועים ניתוח 

 ? קורים הם ומתי מהם: פיננסית באקטואריה כשלים 

 IAVFAשל  נהגותההת קוד 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 עמידה בבחינה הסופית  

 

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (לשכת מעריכי השווי  מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

 ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 19/11/15, 12/11/15, 05/11/15, 29/10/15, 22/10/15, 15/10/15, 08/10/15: מועדים 

26/11/15 ,03/12/15  
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           ניתוח כמותי: 220FA מודול

 -POFAS( האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין השני הינו זה מודול

Principles of Financial Actuarial Science .( ,מודול זה מקנה ידע והבנה בהסתברות וסטטיסטיקה

 Monteפיננסית כמו שיטות  באקטואריה ניתוח סדרות עתיות ושיטות כמותיות שונות השימושיותרגרסיה ו

Carlo .ומודלים לחיזוי תנודתיות  

  :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 האקונומטריקה של והיקפה טבעה 

  והתפלגויות הסתברויות: סטטיסטיקה על חזרה 

  התפלגויות של מאפיינים 

  חשובות התפלגויות 

  השערה ומבחני אמידה: יסטיתסטט הסקה 

  בדידות התפלגויות 

  רציפות התפלגויות 

  משתני-הדו המודל 

  השערה מבחני: משתני-הדו המודל 

  השערה ומבחני אמידה: מרובה רגרסיה 

  ומתאמים תקן סטיות אמידת 

 Monte Carlo שיטות 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 201FAמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 עמידה בבחינה הסופית  

 

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (לשכת מעריכי השווי  מטעם

  )IAVFAאל (והאקטוארים הפיננסיים בישר
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          המשך - ניתוח כמותי: 220FA מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

 ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 28/01/16, 21/01/16, 14/01/16, 07/01/16, 31/12/15, 24/12/15, 17/12/15: מועדים 

04/02/16 ,11/02/16 
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         שווקים ומוצרים פיננסיים: 320FA מודול

 -POFAS( האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין השלישי הינו זה מודול

Principles of Financial Actuarial Science .(קים ובשוו פיננסייםמוצרים והבנה ב ידעזה מקנה  מודול

  .אחרים ונגזרים מניות על אופציות, חוב מכשירי, מטבעות, סחורות, מניותשבהם הם נסחרים, לרבות 

  :הלימוד נושאי עיקר להלן

 ובורסות נגזרים למוצרים חברות, מסלקות 

 אחרים ונגזרים עתידיות, אופציות 

 עתידיות באמצעות גידור אסטרטגיותו עתידיות שוקי של מכניקה 

  אקדמה ועסקאות עתידיות מחירי של עהוקבי ריבית שערי 

  החלפה ועסקאות ריבית שערי על עתידיות 

 אופציות באמצעות מסחר מניות ואסטרטגיות על אופציות של מאפיינים 

  ואסטרטגיות בורסות, מכשירים: סחורות מחירי על והעתידיות הסחורות שוקי יסודות 

  סחורות מחירי על ועתידיות אקדמה עסקאות 

 קונצרניות חוב איגרותחליפין ו סיכון שער 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 202FAמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 עמידה בבחינה הסופית 

 

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (לשכת מעריכי השווי  מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

 קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

 ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 07/04/16, 31/03/16, 24/03/16, 17/03/16, 10/03/16, 03/03/16 ,25/02/16: מועדים 

14/04/16 ,21/04/16  
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       מודלים להערכות שווי ואקטואריה פיננסית: 420FA מודול

 -POFAS( האקטואריה הפיננסית עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין הרביעי הינו זה מודול

Principles of Financial Actuarial Science .(שווי ובמודלים  מודול זה מקנה ידע בטכניקות להערכת

  לניתוח סיכונים.

  :הלימוד נושאי עיקר להלן

 'וארביטראז היוון גורמי, חוב איגרות מחירי 

  עתידיים ריבית ושערי מיידיים ריבית שערי, חוב איגרות מחירי 

  המחיר לרגישות גורמיים- חד ומדדים לפדיון התשואה שיעור 

 " יווניות"ה מרטון והאותיות-שולס- בלק מודל בינומיים, עצים 

 VaR של ושיטות )VaR( בסיכון הוגן לשווי מבוא 

 VaR של במודלים התנודתיות חיזוי וכימות סיכון 

 מאמץ ומבחני VaR -ה מודל יישום 

 מאמץ מבחני על ופיקוח לביצוע עקרונות 

 אקזוטיות אופציות 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  ות המודול:דריש

 203FAמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 עמידה בבחינה הסופית 

 

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (יכי השווי לשכת מער מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

 קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 16/06/16, 09/06/16, 02/06/16, 26/05/16, 19/05/16, 12/05/16, 05/05/16: מועדים 

23/06/16 ,30/06/16  



 

 

  
16 

         אקטואריית סיכוני שוק: 520FA מודול

) והוא מקנה ידע והבנה MRA  )Market Risk Actuary-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

  בביצוע מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני שוק.

  :הלימוד נושאי עיקר להלן

 וקופולות מתאמים: לותהת פיננסיים ומידול לסיכונים מדדים 

  VaR של מודלים תיקוף 

 VaR מיפוי 

 הקיצון הערך: פרמטריות גישות 

 מקבילים תשואות שינויי מבוססי המחיר לרגישות מדדים 

  ולדליים מפתח ריבית לשערי חשיפות 

  הריבית שערי של העתי המבנה לאמידת מודלים של המדע 

  המשכנתאות שוק ושל משכנתאות על סקירה 

  משכנתאות מגובות ח"אג שווי והערכת משכנתאות בותמגו ח"אג 

 תנודתיות חיוכי 

  2 גלאי ח"לדו סיכונים וניתוח שווי הערכות 

  2 וסולבנסי 2 בבאזל שוק סיכוני 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  MRA"ח הגשת דו 

 MRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל 

  

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (לשכת מעריכי השווי  מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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        המשך - ריית סיכוני שוקאקטוא: 520FA מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

 קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 06/10/16, 29/09/16, 22/09/16, 15/09/16, 08/09/16, 01/09/16: מועדים 

13/10/16 ,20/10/16 ,27/10/16 
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 אשראי סיכוני הסמכת אקטואר

)CRA- Credit Risk Actuary(  
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          )CRA( אשראי סיכוני אקטואר הסמכת

לשכת  הסמכה מקצועית ייחודית של ההינ )CRA- Credit Risk Actuary( אשראי סיכוני אקטואר הסמכת

 למומחים מקצוע תעודת הינה זו הסמכה (IAVFA). מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

 ומזעור בקרה, ביצועים מדידת, רגולטוריות בהוראות עמידה לצורכי אשראי סיכוני וניהול במדידה העוסקים

  . הכספי הנזק

 חברות, בבנקים אשראי סיכוני לאקטואריית הקשורים תפקידים של רחב מגוון ממלאים CRA מוסמכי

: כוללת אשראי סיכוני אקטואריית. ממשלתיים ותומוסד ציבוריות חברות, מוסדיים גופים, ביטוח

 השפעת, אשראי חשיפות של פרופילים, להפחתה טכניקות, נגדי צד סיכון( ואיגוח סאבפריים משכנתאות

), מרווחים עקומי, שווי הערכת, ומבנה מכניקה, ושימושים סוגים( אשראי נגזרי), CVA -ו וקיזוז בטוחות

, Tranching, האיגוח בתהליך מוסרי וסיכון הסוכן בעיית, והאיגוח החוב ןארגו תהליך( ואיגוח מובנה מימון

subordination לחדלות ההסתברויות  אמידת, כמותיות  מתודולוגיות( פירעון   חדלות  סיכון), וחיזוק 

 ורגולציה Credit VaR, צפויים צפויים ובלתי הפסדים), ומרווחים שוק מחירי מתוך ההשבה ושיעורי פירעון

 באזל, II לבאזל תיקונים, מאמץ מבחני, אשראי סיכון לחישוב שיטות, מזערית הון דרישות( באזל הוראותו

III וסולבנסי II.(  

. א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל CRA -הסמכת ה מסלול

 MRA ,CRA ,,ORA ,IRA( נסיתפינ באקטואריה ההסמכות לכל משותפים הראשונים המודולים ארבעת

LRA ו- PRA( ה מודול הינו 5 ומודול - CRA .  

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. בדרישות המודול בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

 ניתן CRA - ת ההסמכ קבלת לאחר. שנים 3 על תעלה שלא בתקופה CRAת להסמכ הדרגתי באופן

 נוספת הסמכה קבלת לצורך )PRA -ו MRA ,,ORA ,IRA LRA( ותהתמח מודולרק ללהירשם 

   .)PRA -ו MRA ,,ORA ,IRA LRA( פיננסית באקטואריה

הדו"חות דוגמת  CRAנדרש להכין דו"ח  CRA - הסמכת הולטובת קבלת  CRA -הסמכת הת בסיום תוכני

 -ה ח זה ילווה את מוסמך. דו"אשראיבתחום אקטואריית סיכוני  המובילים בארץ ובחו"ל של אנשי המקצוע

CRA י כאיתות במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו

   .CRA -הסמכת הא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום וא אכן בקיה
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         המשך –) CRA( אשראי סיכוני אקטואר הסמכת

ופרטיהם יפורסמו באתר  בישראל האקטוארים הפיננסיים הטוברפו לנבחרת הוצי CRA -המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי  CRA -ההלשכה. בנוסף לתעודת ההסמכה, מוסמכי 

   ) ובאתרי האינטרנט.Twitter ,Facebook ,Linkedinהרשתות החברתיות והמקצועיות (

לחשיפה  CRA - ה. בדרך זו יזכו מוסמכי CRA מוסמךמפנה לדף נחיתה ייעודי לכל  CRA - ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.לעשרות חברות במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

 -ה קבלת הסמכת לצורך שלא השתלמות במסגרת גם CRA -ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

CRA .ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי קודמים מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה .

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך CRA -ה הסמכת לקבלת

  10ראה עמוד  – יסודות האקטואריה הפיננסית: 120FA מודוללסילבוס של 

  21-11עמודים ראה  – ניתוח כמותי: 220FA מודוללסילבוס של 

   13ראה עמוד  – פיננסיים ומוצרים שווקים :203FA מודוללסילבוס של 

   41ראה עמוד  – פיננסית ואקטואריה שווי להערכות מודלים: 204FA מודוללסילבוס של 
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         אקטואריית סיכוני אשראי: 062FA מודול

) והוא מקנה ידע והבנה CRA  )Credit Risk Actuary-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

  מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני אשראי.בביצוע 

  :הלימוד נושאי עיקר להלן

 ופנימיים חיצוניים הדירוג ודירוגים סוכנויות 

 ריבונות מדינה וסיכוני לסיכוני מודלים 

  אשראי צפוי וסיכוני בלתי צפוי, הפסד והפסד הלוואות תיק 

 להלוואות VaR -ה גישת הרחבת 

 פירעון חדלות בהינתן ההפסדו כמותיות תמתודולוגיו ן:פירעו חדלות סיכון 

 הון והקצאת כלכלי תיק, הון של לגישות מבוא 

 צפויים בלתי והפסדים לסיכון תרומות: תיק של אפקטיםתיק ו של לגישות יישומים 

 אשראי צמודי ושטרות אשראי נגזרי, נגדי צד סיכוני מדידת 

 סינטטי CDOמזומן,  CDO, האיגוח תהליך 

 הסאבפריים משכנתאות איגוח הבנתו אשראי סיכוני זיותריכו אודות מחקרים 

 חברה של הפיננסית והאיתנות הפירעון יכולת בחינת 

 2  וסולבנסי 2 בבאזל אשראי סיכוני 

 המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  CRAהגשת דו"ח  

 CRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל 

  

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (לשכת מעריכי השווי  מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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        המשך - סיכוני אשראיאקטואריית : 062FA מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 13/10/16, 06/10/16, 29/09/16, 22/09/16, 15/09/16, 08/09/16, 01/09/16: מועדים 

20/10/16 ,27/10/16  
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 סיכונים תפעוליים הסמכת אקטואר
)ORA- Operational Risk Actuary(  
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         )RAO(ם תפעוליים סיכוני אקטואר הסמכת

הסמכה מקצועית ייחודית  ההינ )ORA- Operational Risk Actuary(ם תפעוליים סיכוני אקטואר הסמכת

 מקצוע תעודת הינה זו הסמכה  (IAVFA). לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל של

 וסיכונים מודל סיכוני, נזילות סיכוני, תפעוליים סיכונים וניהול מדידה, מידול, במיפוי העוסקים למומחים

  . הכספי הנזק ומזעור בקרה, ביצועים מדידת, רגולטוריות בהוראות עמידה לצורכי אינטגרטיביים

חברות  ,בבנקים הקשורים לאקטואריית סיכוני השקעות של תפקידים מגוון רחב ממלאים ORA מוסמכי

 חישוב: כוללת תפעוליים סיכונים אקטואריית. ממשלתיים ובגופים בחברות גם כמו, מוסדיים גופים ,ביטוח

 של ביצועים הערכת, מודל סיכוני וניהול הבנה, נזילות סיכוני והפחתת, ניהול, הבנה, RAROC ויישום

 הפסדים נתונים, כלכלי הון), ERM( כולל סיכונים ניהול, VaR לתיקוף מודלים ,הסיכונים לניהול מערכות

 מתוך אקסטרפולציה, נדרשים נתונים, התפלגויות והתאמת מידול, וחומרה שכיחות התפלגויות( תפעוליים

 באזל והוראות רגולציה, סיכון לתיאבון מסגרות, בבנקים דילרים של הכשילונות מכניקת), הנתונים

, II לבאזל תיקונים, מאמץ מבחני, נזילות סיכוני ניהול, תפעולי סיכון לחישוב שיטות, מזערית הון תדרישו(

  ).II וסולבנסי III באזל

. א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל ORA -הסמכת ה מסלול

 MRA ,CRA ,,ORA ,IRA( פיננסית באקטואריה ההסמכות לכל משותפים הראשונים המודולים ארבעת

LRA ו- PRA( ה מודול הינו 5 ומודול - ORA .  

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. בדרישות המודול בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

 ניתן ORA -ת ההסמכ קבלת לאחר. שנים 3 על תעלה שלא בתקופה ORAת להסמכ הדרגתי באופן

 נוספת הסמכה קבלת לצורך )PRA -ו MRA ,,CRA ,IRA LRA( התמחות מודולרק ללהירשם 

   .)PRA - ו MRA ,,CRA ,IRA LRA( פיננסית באקטואריה

הדו"חות דוגמת  ORAנדרש להכין דו"ח  ORA - הסמכת הולטובת קבלת  ORA -הסמכת הת בסיום תוכני

 . דו"ח זה ילווה את מוסמךייםם תפעולבתחום אקטואריית סיכוני המובילים בארץ ובחו"ל של אנשי המקצוע

י כאיתות במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו ORA - ה

   .ORA -הסמכת הא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום וא אכן בקיה
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        המשך – )ORAם תפעוליים (סיכוני אקטואר הסמכת

ופרטיהם יפורסמו באתר  בישראל הפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטוברוצי ORA - המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי  ORA -ההלשכה. בנוסף לתעודת ההסמכה, מוסמכי 

   ) ובאתרי האינטרנט.Twitter ,Facebook ,Linkedinהרשתות החברתיות והמקצועיות (

לחשיפה  ORA -ה. בדרך זו יזכו מוסמכי ORA ייעודי לכל מוסמךמפנה לדף נחיתה  ORA -ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.לעשרות חברות במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

 -ה קבלת הסמכת לצורך שלא השתלמות במסגרת גם ORA -ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

ORA .ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי םקודמי מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה .

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך ORA -ה הסמכת לקבלת

  8ראה עמוד  – יסודות האקטואריה הפיננסית: 120FA מודוללסילבוס של 

  10-9עמודים ראה  – ניתוח כמותי: 220FA מודוללסילבוס של 

   11ראה עמוד  – פיננסיים ומוצרים שווקים: 203FA ולמודלסילבוס של 

   12ראה עמוד  – פיננסית ואקטואריה שווי להערכות מודלים: 204FA מודוללסילבוס של 
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        אקטואריית סיכונים תפעוליים: 072FA מודול

ידע ) והוא מקנה ORA  )Operational Risk Actuary-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

 םסיכוני מודל וסיכוניסיכוני נזילות, , מידול, מדידה וניהול סיכונים תפעוליים, והבנה בביצוע מיפוי

  .אינטגרטיביים

  :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 תפעוליים  לסיכונים מבוא 

 תפעוליים  לסיכונים VaR -ה גישת הרחבת 

 )LDA( ההפסדים התפלגות גישת יישום 

 מודל סיכוני 

 SOXלפרוייקטים של  2תפעולי של באזל התאמת הסיכון ה 

 : תיאוריה ופרקטיקה)ERM( כולל סיכונים ניהול 

 ביצועים ומדידת הון הקצאת 

  פיננסיים בקונצרנים כלכלית והלימות סיכונים ניהול, סיכונים מדידת 

 נזילות סיכוני נזילות ואמידת סיכוני 

 נקבב סיכונים על לדעת יכולים ולא יודעים לא, יודעים אנו מה 

 נזילות סיכוני של תקין לניהול עקרונות 

  2 וסולבנסי 2 בבאזל תפעוליים סיכונים 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  ORAהגשת דו"ח  

  ORA -עמידה בבחינת ההסמכה ל 

  

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  תתפיםלמש תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (לשכת מעריכי השווי  מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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       המשך – אקטואריית סיכונים תפעוליים: 072FA מודול

  

    ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 13/10/16, 06/10/16, 29/09/16, 22/09/16, 15/09/16, 08/09/16, 01/09/16: מועדים 

20/10/16 ,27/10/16  
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השקעות  סיכוני הסמכת אקטואר

)IRA- Investment Risk Actuary(  
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          )IRAהשקעות ( סיכוני אקטואר הסמכת

הסמכה מקצועית ייחודית  ההינ )IRA- Investment Risk Actuary( השקעות סיכוני אקטואר הסמכת

 מקצוע תעודת הינה זו הסמכה (IAVFA). לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל של

, רגולטוריות בהוראות עמידה לצורכי השקעות סיכוני וניהול מדידה, ולמיד, במיפוי העוסקים למומחים

  . הכספי הנזק ומזעור בקרה, ביצועים מדידת

חברות  ,בבנקים הקשורים לאקטואריית סיכוני השקעות של תפקידים מגוון רחב ממלאים IRA מוסמכי

 בניית: כוללת השקעות כוניסי אקטואריית .ממשלתיים ובגופים בחברות גם כמו, גופים מוסדיים, ביטוח

 של VaR, הון נכסי לתמחור למודל תקפות בדיקות, השקעות תיקי מבוסס ביצועים ניתוח, השקעות תיקי

 קרנות של אסטרטגיות( גידור קרנות, ביצועים ומדידת סיכונים ניטור, סיכונים תקצוב, רכיבי VaR -ו תיק

 פרטיות הון השקעות), גידור קרנות של סיכונים וניהול תנזילו, הונאות וזיהוי כלכלי Due Diligence, גידור

)Private Equity (הפורקס לחברות סוחר זירת ותקנות סל לתעודות הפיקוח מודל הוראות ורגולציה.  

. א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל IRA - הסמכת ה מסלול

 MRA ,CRA ,,ORA ,IRA( פיננסית באקטואריה ההסמכות לכל פיםמשות הראשונים המודולים ארבעת

LRA ו- PRA( ה מודול הינו 5 ומודול - IRA .  

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. בדרישות המודול בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

 ניתן IRA - ת ההסמכ קבלת לאחר. שנים 3 על תעלה שלא בתקופה IRAת להסמכ הדרגתי באופן

 נוספת הסמכה קבלת לצורך )PRA - ו MRA ,,CRA ,ORA LRA( התמחות מודולרק ללהירשם 

   .)PRA - ו MRA ,,CRA ,ORA LRA( פיננסית באקטואריה

של הדו"חות דוגמת  IRAנדרש להכין דו"ח  IRA - הסמכת הולטובת קבלת  IRA -הסמכת הת בסיום תוכני

 - ה . דו"ח זה ילווה את מוסמךם אקטואריית סיכוני השקעותבתחו המובילים בארץ ובחו"ל אנשי המקצוע

IRA וא י הכאיתות במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו

   .IRA - הסמכת הא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום אכן בקי
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         המשך –) IRAהשקעות ( סיכוני אקטואר הסמכת

ופרטיהם יפורסמו באתר הלשכה.  בישראל הרפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובוצי IRA - המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי הרשתות  IRA -הבנוסף לתעודת ההסמכה, מוסמכי 

   ) ובאתרי האינטרנט.Twitter ,Facebook ,Linkedinהחברתיות והמקצועיות (

לחשיפה  IRA - ה. בדרך זו יזכו מוסמכי IRA מפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך IRA -ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.לעשרות חברות במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

. IRA -ה קבלת הסמכת לצורך שלא השתלמות במסגרת גם IRA - ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

 לקבלת. ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי קודמים מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך IRA -ה הסמכת

  8ראה עמוד  – יסודות האקטואריה הפיננסית: 120FA מודוללסילבוס של 

  10-9ם עמודיראה  – ניתוח כמותי: 220FA מודוללסילבוס של 

   11ראה עמוד  – פיננסיים ומוצרים שווקים: 203FA מודוללסילבוס של 

   12ראה עמוד  – פיננסית ואקטואריה שווי להערכות מודלים: 204FA מודוללסילבוס של 
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         אקטואריית סיכוני השקעות: 082FA מודול

) והוא מקנה ידע והבנה IRA  )Investment Risk Actuary-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

  .בביצוע מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני השקעות

  :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 תיקים בניית 

 ביצועים ניתוח 

 ביצועים ומדידת סיכונים ניטור 

 אנליטיות שיטות: תיק סיכוני 

  VaR השקעות בניהול סיכונים ותקצוב 

  VaRבאמצעות  יקיםת ומנהלי פנסיה קרנות עבור סיכונים תקצוב 

 גידור קרנות של אסטרטגיות 

 ועתיד הווה, עבר: גידור קרנות 

 גידור קרנות של קרנות 

 סגנון סטיות) Style Drifts:( ובקרה זיהוי, ניטור 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 IRAהגשת דו"ח  

  IRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל 

  

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (לשכת מעריכי השווי  מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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        המשך – אקטואריית סיכוני השקעות: 802FA מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 13/10/16, 06/10/16, 29/09/16, 22/09/16, 15/09/16, 08/09/16, 01/09/16: מועדים 

20/10/16 ,27/10/16 
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  חיים סיכוני הסמכת אקטואר

 )LRA- Life Risk Actuary(  
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           )LRAחיים ( סיכוני אקטואר הסמכת

לשכת  הסמכה מקצועית ייחודית של ההינ )LRA- Life Risk Actuary( חיים סיכוני אקטואר הסמכת

 למומחים מקצוע תעודת הינה זו סמכהה (IAVFA). מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

   לצורך תמחור חוזי ביטוח חיים. תמותה סיכוני וניהול מדידה, מידול, במיפוי העוסקים

 ביטוח ובגופים בחברות  סיכוני חיים תפקידים הקשורים לאקטואריית של רחב מגוון ממלאים LRA מוסמכי

ח החיים בישראל וסוגי חוזים שכיחים, הכרת שוק ביטו: כוללת חיים סיכוני אקטואריית .ממשלתיים

טבלת תמותה ו טבלת תמותה סלקטיבית, טבלת תמותה רגילה( פונקציות הישרדות וטבלאות חיים

), קצבאות חיים (קצבאות חיים קבועות, קצבאות חיים משתנות המייצגת חשיפה לסיכונים משתנים

ביטוח ריסק , ביטוח חסכון טהור( ותימחורםהכרת ביטוחי החיים הקיימים וקצבאות חיים דחויות וזמניות), 

, ביטוחי חיים נוספים עם פוליסות עולות ויורדותו ביטוח מנהלים- ביטוח מעורב , ביטוח לכל החיים, טהור

שנאת סיכון , אדיש לסיכון וכו', –גישה כלכלית לתמחור חוזי ביטוח חיים (חזרה על פונקציית תועלת 

ביטוח ע"י שימוש בפונקציית תועלת מנקודת מבט של הלקוח  מדדים לשנאת סיכון וקביעת פרמיית

, רזרבה רטרוספקטיבית( חישובי רזרבות בתיק ביטוח החיים בחברת ביטוחומנקודת מבט של הפירמה) ו

  ).רזרבת צילמרו רזרבה פרוספקטיבית

. א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל LRA -הסמכת ה מסלול

 MRA ,CRA ,,ORA ,IRA( פיננסית באקטואריה ההסמכות לכל משותפים הראשונים המודולים ארבעת

LRA ו- PRA( ה מודול הינו 5 ומודול - LRA .  

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. בדרישות המודול בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

 ניתן IRA -ת ההסמכ קבלת לאחר. שנים 3 על להתע שלא בתקופה LRAת להסמכ הדרגתי באופן

 נוספת הסמכה קבלת לצורך )PRA -ו MRA ,,CRA ,ORA IRA( התמחות מודולרק ללהירשם 

   .)PRA - ו MRA ,,CRA ,ORA IRA( פיננסית באקטואריה

הדו"חות דוגמת  LRAנדרש להכין דו"ח  LRA -הסמכת הולטובת קבלת  LRA -הסמכת הת בסיום תוכני

 - ה . דו"ח זה ילווה את מוסמךבתחום אקטואריית סיכוני חיים המובילים בארץ ובחו"ל י המקצועשל אנש

LRA י כאיתות במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו

   .LRA -הסמכת הא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום וא אכן בקיה
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         המשך –) LRAחיים ( סיכוני אקטואר הסמכת

ופרטיהם יפורסמו באתר  בישראל הרפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובוצי LRA - המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי  LRA - ההלשכה. בנוסף לתעודת ההסמכה, מוסמכי 

   ובאתרי האינטרנט. )Twitter ,Facebook ,Linkedinהרשתות החברתיות והמקצועיות (

לחשיפה  LRA - ה. בדרך זו יזכו מוסמכי LRA מפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך LRA - ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.לעשרות חברות במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

 -ה סמכתקבלת ה לצורך שלא השתלמות במסגרת גם LRA -ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

LRA .ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי קודמים מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה .

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך LRA -ה הסמכת לקבלת

  8ראה עמוד  – יסודות האקטואריה הפיננסית: 120FA מודוללסילבוס של 

  10-9עמודים ראה  – ניתוח כמותי: 202FA מודוללסילבוס של 

   11ראה עמוד  – פיננסיים ומוצרים שווקים: 203FA מודוללסילבוס של 

   12ראה עמוד  – פיננסית ואקטואריה שווי להערכות מודלים: 204FA מודוללסילבוס של 
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         אקטואריית סיכוני חיים: 092FA מודול

) והוא מקנה ידע והבנה בביצוע LRA )Life Risk Actuary -ת המודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכני

  .מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני תמותה לצורך תמחור חוזי ביטוח חיים

  :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 שכיחים החוזים וסוגי בישראל החיים ביטוחי שוק הכרת 

 יסודות מתמטיקת האקטואריה הכרת 

  םחיי וטבלאות הישרדות פונקציות 

 קצבאות חיים  

 הכרת ביטוחי החיים הקיימים ותימחורם 

 גישה כלכלית לתמחור חוזי ביטוח חיים 

  חישובי רזרבות בתיק ביטוח החיים בחברת ביטוח 

  

  דרישות המודול:

 204FAמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 LRAהגשת דו"ח  

  LRA -עמידה בבחינת ההסמכה ל 

  

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (לשכת מעריכי השווי  מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 13/10/16, 06/10/16, 29/09/16, 22/09/16, 15/09/16, 08/09/16, 01/09/16: מועדים 

20/10/16 ,27/10/16 
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  סיכונים פנסיוניים הסמכת אקטואר

 )PRA- Pensions Risk Actuary(  
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          )RAPם פנסיוניים (סיכוני אקטואר הסמכת

הסמכה מקצועית ייחודית  ההינ )PRA- Pensions Risk Actuary( פנסיוניים סיכונים אקטואר הסמכת

 מקצוע תעודת הינה זו הסמכה (IAVFA). לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל של

  . לצורך תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים ונכות ותהתמ סיכוני וניהול מדידה, מידול, במיפוי העוסקים למומחים

, ביטוח פנסיוניים בחברות סיכונים לאקטואריית הקשורים תפקידים של רחב מגוון ממלאים PRA מוסמכי

הכרת שוק : פנסיוניים כוללת סיכונים אקטואריית. ממשלתיים ובגופים בחברות גם כמו, מוסדיים גופים

סיה, ביטוח מנהלים,ביטוח סיעודי ואובדן כושר) בישראל, מבנה הרובד הביטוחים הפנסיוניים (קרנות הפנ

הפנסיוני השני בישראל (פנסיית יסוד, פנסיה מקיפה, פנסיה תקציבית, ביטוח מנהלים ויתרונות וחסרונות 

טבלת , טבלת פעיליםאקטואריים ( -של פנסיה מקיפה וביטוח מנהלים), בניית לוחות גריעה פנסיוניים

), חישוב מנות הפנסיה, דמי גמוליםו טבלת שיעורי נכות, טבלת גידול שכר, טבלאות נישאים, עמיתי הקרן

שנים, שיטת הממוצעים ושיטת המנות, חישוב  3וזכויות העמית בקרן (שיטת חישוב המשכורת הקובעת: 

ות חישוב זכוי - המנות החדשות בקרנות הפנסיה וזכויות העמיתים בקרן), עקרונות התמחור הפנסיוני

פנסיית נכות בשיטת , פנסיית זקנה, פנסיית שאריםהעמיתים בקרן (עבר ועתיד) (עקרונות התמחור. 

ופנסיית אלמנה) ושיטות לעריכת מאזנים אקטואריים של קרנות  הממוצעים ובשיטת האיזון החודשי

  פנסיה.

. א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 - ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל PRA - הסמכת ה מסלול

 MRA ,CRA ,,ORA ,IRA( פיננסית באקטואריה ההסמכות לכל משותפים הראשונים המודולים ארבעת

LRA ו- PRA( ה מודול הינו 5 ומודול - PRA .  

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. בדרישות המודול בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

 ניתן IRA - ת ההסמכ קבלת לאחר. שנים 3 על תעלה שלא הבתקופ PRAת להסמכ הדרגתי באופן

 נוספת הסמכה קבלת לצורך )LRA - ו MRA ,,CRA ,ORA IRA( התמחות מודולרק ללהירשם 

   .)LRA - ו MRA ,,CRA ,ORA IRA( פיננסית באקטואריה

ת הדו"חודוגמת  PRAנדרש להכין דו"ח  PRA -הסמכת הולטובת קבלת  PRA -הסמכת הת בסיום תוכני

 . דו"ח זה ילווה את מוסמךם פנסיונייםבתחום אקטואריית סיכוני המובילים בארץ ובחו"ל של אנשי המקצוע

י כאיתות במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו PRA - ה

   .PRA -הסמכת הא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום וא אכן בקיה



 

 

  
39 

        המשך – )PRA( פנסיוניים סיכונים אקטואר הסמכת

ופרטיהם יפורסמו באתר  בישראל הרפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובוצי PRA - המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי  PRA -ההלשכה. בנוסף לתעודת ההסמכה, מוסמכי 

   ) ובאתרי האינטרנט.Twitter ,Facebook ,Linkedinהרשתות החברתיות והמקצועיות (

לחשיפה  PRA - ה. בדרך זו יזכו מוסמכי PRA מפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך PRA - ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.לעשרות חברות במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

 -ה קבלת הסמכת לצורך שלא תהשתלמו במסגרת גם PRA - ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

PRA .ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי קודמים מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה .

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך PRA -ה הסמכת לקבלת

  8ראה עמוד  – יסודות האקטואריה הפיננסית: 120FA מודוללסילבוס של 

  10-9עמודים ראה  – ניתוח כמותי: 220FA מודוללסילבוס של 

   11ראה עמוד  – פיננסיים ומוצרים שווקים: 203FA מודוללסילבוס של 

   12ראה עמוד  – פיננסית ואקטואריה שווי להערכות מודלים: 204FA מודוללסילבוס של 
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        אקטואריית סיכונים פנסיוניים: 102FA מודול

) והוא מקנה ידע והבנה PRA )Pensions Risk Actuary -מודול ההתמחות של תוכנית ה מודול זה הינו

  בביצוע מיפוי, מידול, מדידה וניהול סיכוני תמותה ונכות לצורך תמחור חוזי ביטוח פנסיוניים.

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 שכיחים החוזים וסוגי בישראל הביטוחים הפנסיוניים שוק הכרת 

 בישראל השני נסיוניהפ הרובד מבנה 

 יסודות מתמטיקת האקטואריה הכרת 

 אקטואריים -בניית לוחות גריעה פנסיוניים 

 חישוב מנות הפנסיה, וזכויות העמית בקרן 

  חישוב זכויות העמיתים בקרן (עבר ועתיד) -עקרונות התמחור הפנסיוני 

  שיטות לעריכת מאזנים אקטואריים של קרנות פנסיה  

  

  דרישות המודול:

 204FAבהצלחה של מודול מעבר  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הבית תרגילי הגשת 

  PRA ח"דו הגשת 

   PRA -ל ההסמכה בבחינת עמידה 

  

 Certificate of(ל והמודבדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement (השתתפות  או תעודת)Certificate of Participation (כת מעריכי השווי לש מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 13/10/16, 06/10/16, 29/09/16, 22/09/16, 15/09/16, 08/09/16, 01/09/16: מועדים 

20/10/16 ,27/10/16 
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 מודליסט פיננסי וכלכליהסמכת 
)FEM- Financial and Economist Modelist(  
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          )FEM( וכלכלי פיננסי מודליסט הסמכת

הסמכה מקצועית  ההינ )FEM- Financial and Economist Modelist( וכלכלי פיננסי מודליסט הסמכת

 תעודת הינה זו הסמכה). IAVFA( והאקטוארים הפיננסיים בישראל לשכת מעריכי השווי ייחודית של

 ניהול, סיכונים ניהול, שווי הערכות לצורכי Excel בתוכנת וכלכלי פיננסי במידול העוסקים למומחים מקצוע

  . פרויקטים ומימון השקעות

, ביטוח חברות, בבנקים וכלכלי פיננסי למידול הקשורים תפקידים של רחב מגוון ממלאים FEM מוסמכי

 מתוחכמים בכלים שימוש: כולל וכלכלי פיננסי מידול. ממשלתיים ובגופים בחברות גם כמו, מוסדיים גופים

 ניהול, עתידיים וחוזים אופציות תמחור, השקעות תיקי ניהול, חברות שווי הערכת, פיננסי וחיזוי לתכנון

 -ו BOT לרבות( מורכבים כלכליים יםמודל בניית, הריבית שערי של העתי המבנה בניית, ח"אג תיקי

PPP ,(מיעוט, שליטה פרמיות מידול ,Nuisance Value סחירות היעדר בגין וניכיון )DLOM.(  

  . א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל FEM -הסמכת ה מסלול

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. המודול בדרישות בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

  .שנים 3 על תעלה שלא בתקופה להסמכה הדרגתי באופן

הדו"חות דוגמת  FEMנדרש להכין דו"ח  FEM - הסמכת הולטובת קבלת  FEM - הסמכת הת בסיום תוכני

 - ה ך. דו"ח זה ילווה את מוסמבתחום המידול הפיננסי והכלכלי המובילים בארץ ובחו"ל של אנשי המקצוע

FEM י כאיתות במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו

   .FEM -הסמכת הא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום וא אכן בקיה

ופרטיהם יפורסמו באתר  בישראל הרפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובוצי FEM -המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי  FEM -הלתעודת ההסמכה, מוסמכי  הלשכה. בנוסף

   ) ובאתרי האינטרנט.Twitter ,Facebook ,Linkedinהרשתות החברתיות והמקצועיות (

לחשיפה  FEM - ה. בדרך זו יזכו מוסמכי FEM מפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך FEM - ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.נהליהן נמנים עם חברי הלשכהלעשרות חברות במשק שמ

 -ה קבלת הסמכת לצורך שלא השתלמות במסגרת גם FEM -ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

FEM .ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי קודמים מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה .

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך FEM -ה הסמכת לקבלת
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         מודלים של מימון תאגידי: 201FV מודול

בתוכנת אקסל  המידול הפיננסי עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין הראשון הינו זה מודול

)POFM- Principles of Financial Modeling .(ם בתכנון וחיזוי מודול זה מקנה כלים תיאורטיים ומעשיי

  ). Excelפיננסיים ובשיטות להערכת שווי חברות, תוך שימת דגש ויישום בגיליון אלקטרוני (

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 בסיסיים פיננסיים חישובים 

 ההון עלות חישוב 

 כספיים דוחות מידול 

 שווי הערכת לצורכי פורמה-פרו במודלים שימוש 

 חכירה של פיננסי ניתוח 

 ממונפות חכירות של נסיפינ ניתוח 

 באקסל ופונקציות זיידל- גאוס שיטת 

  טריקים באקסל 

  

  דרישות המודול:

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievement( השתתפות ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 21/12/15, 14/12/15, 07/12/15, 30/11/15, 23/11/15, 16/11/15, 9/11/15: מועדים 

28/12/15 ,04/01/16 
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          מודלים של תיקים: 220FV מודול

 המידול הפיננסי בתוכנת אקסל עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין השני הינו זה מודול

)POFM- Principles of Financial Modeling .( ומעשיים בניהול תיקי מודול זה מקנה כלים תיאורטיים

  ). Excelהשקעות, תוך שימת דגש ויישום בגיליון אלקטרוני (

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 תיקים של למודלים מבוא 

 בחסר מכירה על מגבלות בהיעדר יעילים תיקים חישוב 

 משותפת שונות- שונות מטריצת חישוב 

 )SML(בשוק  הערך ניירות וקן הביתא אמידת 

 בחסר מכירה על מגבלות תןבהינ יעילים תיקים 

 )VaR(בסיכון  הוגן שווי 

 נתונים טבלאות 

 מטריצות 

  

  דרישות המודול:

 201FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 29/02/16, 22/02/16, 15/02/16, 08/02/16, 01/02/16, 25/01/16, 18/01/16: מועדים 

07/03/16 ,14/03/16 
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         אופציות לתמחור מודלים: 320FV מודול

 המידול הפיננסי בתוכנת אקסל עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין השלישי הינו זה מודול

)POFM- Principles of Financial Modeling .( מודול זה מקנה כלים תיאורטיים ומעשיים בתמחור

אופציות וחוזים עתידיים ובביטוח תיקי השקעות באמצעות מוצרים נגזרים, תוך שימת דגש ויישום בגיליון 

  ). Excelאלקטרוני (

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 לאופציות מבוא 

 אופציות לתמחור הבינומי המודל 

 נורמלית- הלוג ההתפלגות 

 שולס-בלק מודל 

 תיקים ביטוח 

 ריאליות אופציות 

 מוקדם למימוש גבולות 

  מקריים מספרים 

  

  דרישות המודול:

 202FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 09/05/16, 02/05/16, 25/04/16, 18/04/16, 11/04/16, 04/04/16, 28/03/16: מועדים 

16/05/16 ,23/05/16       
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          מ"ומח חוב איגרות: 204FV מודול

 בתוכנת אקסל המידול הפיננסי עקרונות את המהווים המודולים ארבעת מבין הרביעי הינו זה מודול

)POFM- Principles of Financial Modeling .( מודול זה מקנה כלים תיאורטיים ומעשיים בניהול תיקי

  ). Excelאיגרות חוב, תוך שימת דגש ויישום בגיליון אלקטרוני (

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 מ"מח 

  חיסון אסטרטגיות 

 העתי המבנה מידול 

 ח"אג על פירעון לחדלות המותאמת הצפויה התשואה תוחלת חישוב 

  ) Cubic Spline-ו Nelson–Siegel–Svensson( יהעת המבנה מידול 

 ב"ארה ממשלת של חוב איגרות על ) בעתידיותCTD(" למסירה ביותר הזולה"ה בעיית 

  

  דרישות המודול:

 203FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת ת תעוד למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  לוינסקי, תל אביבקמפוס מכללת : מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 18/07/16, 11/07/16, 04/07/16, 27/06/16, 20/06/16, 13/06/16, 06/06/16: מועדים 

25/07/16 ,01/08/16 
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          מידול פיננסי וכלכלי: 520FV מודול

 וכלכלי פיננסי מידול והוא מקנה ידע והבנה בביצוע  FEM-מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית ה

)Financial and Economic Modelingעל  או אקסל בתוכנת מתקדמות בפונקציות שימוש ) באמצעות

  .)Applications Visual Basic forהמובנית באקסל (שפת התכנות  בעזרת ייחודיות פונקציות בניית ידי

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 VBA באמצעות משתמש מוגדרות פונקציות 

  ולולאות סוגים 

  משתמש ואינטראקציית מקרו פקודות 

  מערכים 

  אובייקטים 

 )PPP -ו BOT לרבות( מורכבים כלכליים מודלים בניית 

 היעדר בגין וניכיון )Nuisance Valueהמטרד ( ערך ,מיעוט ,שליטה פרמיות שווי מידול 

  )DLOM( סחירות

  

  דרישות המודול:

 204FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -ובה בנוכחות ח 

  הגשת תרגילי הבית 

  FEMהגשת דו"ח  

   FEM-עמידה בבחינת ההסמכה ל 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAנסיים בישראל (והאקטוארים הפינ

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 12/12/16, 05/12/16, 28/11/16, 21/11/16, 14/11/16, 07/11/16, 31/0/16: מועדים 

19/12/16 ,26/12/16  
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 מעריך שווי מימון תאגידיכת הסמ
)CFV- Corporate Finance Valuator(  
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          )CFV( תאגידי מימון שווי מעריך הסמכת

הסמכה מקצועית  ההינ )CFV- Corporate Finance Valuator( תאגידי מימון שווי מעריך הסמכת

   ).IAVFA( לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל ייחודית של

 לצורכי מוחשיים בלתי ונכסים תאגידים שווי בהערכות העוסקים למומחים מקצוע תעודת הינה זו הסמכה

  . אחרות ולעסקאות ורכישות למיזוגים, מס לתיכנון, משפט לבתי מומחה דעת חוות

 חברות, בבנקים תאגידי מימון שווי להערכות הקשורים תפקידים של רחב מגוון ממלאים CFV מוסמכי

 הערכת: כוללות תאגידי מימון שווי הערכות. ממשלתיים ובגופים בחברות גם כמו, מוסדיים גופים ,ביטוח

 – PPA( הרכישה עלות עודף ייחוס, מוחשיים בלתי נכסים שווי הערכות, ומגזרים תאגידים שווי

Purchase Price Allocation ,(פגימה בדיקות )Impairment (ובצותמש אופציות שווי הערכת, למוניטין 

 מורכבים התחייבות/ הון ומכשירי אקוויטי רכיבי פיצול,  409Aלרבות ESOP, ריאליות ואופציות

)PWERM / CCM / OPM ,(מיזוג יחסי שווי הערכות, והלוואות ערבויות, תלויות התחייבויות שווי הערכת 

  .עסקאות ויעוץ

  . א"כ אקדמיות שעות 48 בני ליםמודו 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל CFV -הסמכת ה מסלול

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. המודול בדרישות בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

  .שנים 3 על תעלה שלא בתקופה להסמכה הדרגתי באופן

הדו"חות דוגמת  CFVנדרש להכין דו"ח  CFV -הסמכת הולטובת קבלת  CFV -הסמכת הת בסיום תוכני

 . דו"ח זה ילווה את מוסמךבתחום הערכות שווי מימון תאגידי המובילים בארץ ובחו"ל שי המקצועשל אנ

י כאיתות במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו CFV - ה

    .CFV -הסמכת הא בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולם בתחום וא אכן בקיה

ופרטיהם יפורסמו באתר  בישראל הרפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובוצי CFV -המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי  CFV - ההלשכה. בנוסף לתעודת ההסמכה, מוסמכי 

   ) ובאתרי האינטרנט.Twitter ,Facebook ,Linkedinהרשתות החברתיות והמקצועיות (
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        המשך –) CFV( תאגידי ןמימו שווי מעריך הסמכת

לחשיפה  CFV - ה. בדרך זו יזכו מוסמכי CFV מפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך CFV - ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.לעשרות חברות במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

 -ה קבלת הסמכת רךלצו שלא השתלמות במסגרת גם CFV -ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

CFV .ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי קודמים מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה .

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך CFV -ה הסמכת לקבלת
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         גישת ההכנסות ומחיר ההון: 013FV מודול

 -POCVן ארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת שווי תאגידים (מודול זה הינו הראשון מבי

Principles of Corporates Valuation מודול זה מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי לתאגידים .(

  באמצעות גישת ההכנסות. 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 תאגידים שווי להערכת מבוא 

 והצגתו מחקר 

 החברה וסיכון כספיים דוחות ניתוח 

 ההכנסות גישת 

  התשואה שיעור/ההון מחיר 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( דת) או תעוCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 24/01/16, 17/01/16, 10/01/16, 03/01/16, 27/12/15, 20/12/15, 13/12/15: מועדים 

31/01/16 ,07/02/16 
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      גישת השוק, גישת הנכסים, דיסקאונטים ופרמיות: 203FV מודול

 -POCVמודול זה הינו השני מבין ארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת שווי תאגידים (

Principles of Corporates Valuation מודול זה מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי לתאגידים .(

  השוק וגישת הנכסים.  באמצעות גישת

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 השוק גישת 

 הנכסים גישת 

 ופרמיות דיסקאונטים שווי הערכת 

 ) USPAPסטנדרטים מקצועיים בהערכות שווי ( 

  כתיבת דו"ח 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  ל:דרישות המודו

 301FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationי לשכת מעריכי השוו ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 03/04/16, 27/03/16, 20/03/16, 13/03/16, 06/03/16, 28/02/16, 21/02/16: מועדים 

10/04/16 ,17/04/16 
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         הערכת שווי יישויות שקופות: 303FV מודול

 -POCVמודול זה הינו השלישי מבין ארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת שווי תאגידים (

Principles of Corporates Valuation מודול זה מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי ליישויות .(

  ).Pass-Through Entitiesשקופות (

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

  )Pass-Through Entitiesהערכת שווי יישויות שקופות ( 

  )Estate, Gift, and Income Tax Valuationsהערכת שווי נכסים ומתנות לצורכי מס ( 

  ניתוח פסקי דין בנושא הערכות שווי לצורכי מס בארה"ב 

  )Shareholder Disputesסיכסוכים בין בעלי מניות ( 

  )ESOPsהקצאות אופציות לעובדים (סוגיות בהערכת שווי  

  הערכות שווי בהליכי גירושין 

  סוגיות בהערכת שווי עסקים קטנים 

 Benchmarking אסטרטגי של השווי  

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 302FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  יים + מפגש מבחןמפגשים שבוע 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 12/06/16, 05/06/16, 29/05/16, 22/05/16, 15/05/16, 08/05/16, 01/05/16: מועדים 

19/06/16 ,26/06/16  
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        הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים: 403FV מודול

 -POCVיעי מבין ארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת שווי תאגידים (מודול זה הינו הרב

Principles of Corporates Valuation מודול זה מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי לנכסים בלתי .(

  מוחשיים.

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

  הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים  

  )Business Damagesנזקים עסקיים ( 

  הערכת שווי לחברות ציבוריות ו/או לצורכי דיווח כספי 

  מכירה- סוגיות בהערכת שווי הסכמי קנייה 

  הערכת שווי חוב 

  סוגיות בהערכת שווי מניות בכורה 

  )Restricted Stocksהערכת שווי מניות חסומות ( 

  )Early-Stageהערכת שווי חברות טכנולוגיה בשלבי פיתוח מוקדמים ( 

  שווי הקשורות לאופציות למניות ותשלום אחר מבוסס מניותסוגיות בהערכות  

  הערכת שווי אופציות ריאליות 

  מיקסום שווי בעלי המניות 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 303FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים נקתוע המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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      המשך  – הערכת שווי נכסים בלתי מוחשיים: 403FV מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

 קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 11/12/16, 04/12/16, 27/11/16, 20/11/16, 13/11/16, 06/11/16, 30/10/16: מועדים 

18/12/16 ,25/12/16 
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          הערכות שווי מימון תאגידי: 503FV מודול

והוא מקנה ידע והבנה בביצוע הערכות שווי  CFV - מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית הסמכת ה

  ).Corporate Valuationsמימון תאגידי (

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

  חברות בתחומי הבנייה, סוכנוית הרכב, הרדיו, המסעדנות, הברים וכו' שווי ערכתה 

  PPA – Purchase Price Allocationרכישה,  עלות ייחוס 

  ) למוניטיןImpairmentפגימה ( בדיקות 

  מוחשיים בלתי נכסים שווי הערכות 

  ריאליות ואופציות משובצות אופציות הוגן שווי 

  409A), לרבות ESOPלעובדים ( אופציות הוגן שווי 

  )PWERM / CCM / OPMמורכבים ( התחייבות/הון ומכשירי אקוויטי רכיבי פיצול 

  והלוואות ערבויות תלויות, נזקים, התחייבויות לכימות וישו הערכת 

  משפטיים בהליכים מומחה דעת חוות 

  עסקאות וייעוץ מיזוג יחסי שווי הערכות 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 304FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  CFVהגשת דו"ח  

  CFV -בבחינת ההסמכה ל עמידה 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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        המשך – מון תאגידיהערכות שווי מי: 503FV מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

 קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 19/02/17, 12/02/17, 05/02/17, 29/01/17, 22/01/17, 15/01/17, 08/01/17 :מועדים 

26/02/17 ,05/03/17 
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 מעריך שווי מימון כמותיהסמכת 
)QFV- Quantitative Finance Valuator(  
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          )QFV( יכמות מימון שווי מעריך הסמכת

הסמכה מקצועית  ההינ )QFV- Quantitative Finance Valuator( כמותי מימון שווי מעריך הסמכת

   ).IAVFA( ננסיים בישראללשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפי ייחודית של

 פיננסיים והתחייבויות נכסים של ההוגן שוויים  בקביעת העוסקים למומחים מקצוע תעודת הינה זו הסמכה

  . אחרות ולעסקאות ורכישות למיזוגים, מס לתיכנון, משפט לבתי מומחה דעת חוות, כספי דיווח לצורכי

 חברות, בבנקים כמותי מימון שווי הערכותל הקשורים תפקידים של רחב מגוון ממלאים QFV מוסמכי

 בדיקות: כוללות כמותי מימון שווי הערכות. ממשלתיים ובגופים בחברות גם כמו, מוסדיים גופים, ביטוח

  Embedded( משובצים נגזרים הוגן שווי), Hedge Effectiveness Tests( גידור לחשבונאות הגנה

Derivatives ,(2 גלאי לדוח םסיכוני וניתוח הערכות שווי )ניתוחי רגישות ,VaR,( וניתוח שווי הערכות 

 שווי ), הערכותAG-8 ,AG-7 IAS 39,( ואינפלציוניים מודלים פיננסיים, IFRS 9 -ול IFRS 7 -ל סיכונים

  .אשראי סיכוני וניתוח מתקדמות נגזרים ופוזיציות פיננסיות אופציות, להמרה חוב איגרות

  . א"כ אקדמיות שעות 48 בני מודולים 5 -ל המחולקות אקדמיות שעות 240 כולל QFV -הסמכת ה מסלול

 אותם ולצבור מהמודולים אחד בכל להשתתף ניתן. המודול בדרישות בעמידה מותנה המודולים בין מעבר

  .שנים 3 על תעלה שלא בתקופה להסמכה הדרגתי באופן

הדו"חות דוגמת  QFVהכין דו"ח נדרש ל QFV -הסמכת הולטובת קבלת  QFV -הסמכת הת בסיום תוכני

 - ה . דו"ח זה ילווה את מוסמךבתחום הערכות שווי מימון כמותי המובילים בארץ ובחו"ל של אנשי המקצוע

QFV י כאיתות במפגש עם מעסיקים פוטנציאליים או בפעילותו כבעל משרד ייעוץ ויהווה כרטיס כניסה ו

   .QFV -הסמכת הבתחום  א בפרקטיקות המיטביות הנהוגות בעולםוא אכן בקיה

ופרטיהם יפורסמו באתר  בישראל הרפו לנבחרת האקטוארים הפיננסיים הטובוצי QFV - המוסמכי 

יקבלו גם תג אלקטרוני אישי הניתן לשיתוף בדפי  QFV -ההלשכה. בנוסף לתעודת ההסמכה, מוסמכי 

   ינטרנט.) ובאתרי האTwitter ,Facebook ,Linkedinהרשתות החברתיות והמקצועיות (
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         המשך –) QFV( יכמות מימון שווי מעריך הסמכת

לחשיפה  QFV - ה. בדרך זו יזכו מוסמכי QFV מפנה לדף נחיתה ייעודי לכל מוסמך QFV - ת ההסמכ תג

  , למעסיקים וללקוחות פוטנציאליים.לעשרות חברות במשק שמנהליהן נמנים עם חברי הלשכה

 -ה קבלת הסמכת לצורך שלא השתלמות במסגרת גם QFV - ה של הסמכת במודולים להשתתף ניתן

QFV .ותבחינ וליכל לא יםוהמודול לקבלה סף כתנאי קודמים מודולים להשלים נדרש לא זה במקרה .

      .נבחן לא שבהם מודוליםכל הב הבחינות את להשלים המועמד יצטרך QFV -ה הסמכת לקבלת
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          ועתידיות שוקי אופציות: 014FV מודול

 -PODV( נגזרים שווי להערכת עקרונותה את המהווים המודולים ארבעת ביןמ הראשון הינו זה מודול

Principles of Derivatives Valuation .(עסקאותת שווי לוביצוע הערכמודול זה מקנה הוא ידע והבנה ב 

  .ואופציות, עתידיות, אקדמה

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 אחרים ונגזרים עתידיות, פציותלאו מבוא 

 עתידיות שוקי של מכניקה 

 עתידיות באמצעות גידור אסטרטגיות 

 ריבית שערי 

 אקדמה ועסקאות עתידיות מחירי קביעת 

 ריבית שערי על עתידיות 

 החלפה עסקאות 

 אופציות שוקי של מכניקה 

 מניות על אופציות של מאפיינים 

 אופציות באמצעות מסחר אסטרטגיות 

  מייםבינו עצים 

  איטו של והלמה וינר תהליכי 

  מרטון- שולס-בלק מודל 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( תעודת ) אוCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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          המשך – ועתידיות שוקי אופציות: 014FV מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  , תל אביבקמפוס מכללת לוינסקי: מיקום 

 ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 24/02/16, 17/02/16, 10/02/16, 03/02/16, 27/01/16, 20/01/16, 13/01/16: מועדים 

02/03/16 ,09/03/16 
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       אקטואריה פיננסיתו נגזרים מוצרים: 204FV מודול

 -PODV( נגזרים שווי תלהערכ העקרונות את המהווים המודולים ארבעת ביןמ השני הינו זה מודול

Principles of Derivatives Valuation .(ת שווי למגוון רחב וביצוע הערכב והבנה ידע מקנה זה מודול

 .פיננסיים מוסדות של middle office -ה ידי על המנוהלים וסיכונים נגזרים מוצריםשל 

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 מתפתחות במדינות נגזרים שוקי 

 ומטבעות מניות דימד על אופציות 

 עתידיות על אופציות 

 "יווניות"ה האותיות 

 תנודתיות חיוכי 

 בסיסיות נומריות פרוצדורות 

  )VaRאמידת שווי הוגן בסיכון ( 

  אמידת סטיות תקן ומתאמים 

  סיכוני אשראי  

 ) USPAPסטנדרטים מקצועיים בהערכות שווי ( 

  כתיבת דו"ח 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  :דרישות המודול

 401FVמעבר בהצלחה של מודול  

  מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי ) מטעם 

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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      המשך – ואקטואריה פיננסית נגזרים מוצרים: 204FV מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

 קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

 ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 04/05/16, 27/04/16, 20/04/16, 13/04/16, 06/04/16, 30/03/16, 23/03/16: מועדים 

11/05/16 ,18/05/16  
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          נגזרים מתקדמים: 304FV מודול

 -PODVארבעת המודולים המהווים את העקרונות להערכת שווי נגזרים ( ביןמודול זה הינו השלישי מ

Principles of Derivatives Valuation .(מודלים ייחודייםשימוש בב הבנהו ידע מקנה זה מודול 

  .נגזריםת שווי לוביצוע הערכל טכניקות נומריות מתקדמותוב

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 אשראי נגזרי 

 אקזוטיות אופציות 

 וביטוח אנרגיה, האויר מזג נגזרי 

 מתקדמים נומריות ופרוצדורות מודלים 

 ומדדים מרטינגלים 

 LMM - ו HJMהקצרה,  הריבית של לים, מודהסטנדרטים השוק מודלי: ריבית נגזרי 

 ולמטבע תזמון, לקמירות התאמות 

 החלפה עסקאות על חזרה 

 ריאליות אופציות 

 מהם ללמוד ניתן ומה בנגזרים כישלונות 

 התפלגויות 

  שימושיות נוסחאות 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 402FVמעבר בהצלחה של מודול  

  שיםמהמפג 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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         המשך – נגזרים מתקדמים: 304FV מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

 מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

 ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 14/07/16, 06/07/16, 29/06/16, 22/06/16, 15/06/16, 08/06/16, 01/06/16: מועדים 

28/07/16 ,04/08/16 
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        VBA אמצעותב נגזרים מידול: 404FV מודול

 -PODVהעקרונות להערכת שווי נגזרים ( את המהווים המודולים ארבעת מבין הרביעי הינו זה מודול

Principles of Derivatives Valuation.( המובנית שפת התכנות שימוש בב והבנה ידע מקנה זה מודול

ולמכשירים אקזוטיים לא  אופציות ונילהלביצוע הערכות שווי ל )Applications Visual Basic forבאקסל (

  .סטנדרטיים

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

 מרטון-שולס- בלק 

  מרטון-שולס-בלק של היווניות 

  אמריקאיות אופציות עבור אנליטיות נוסחאות 

 בודד נכס על אקזוטיות אופציות 

 נכסים שני על אקזוטיות אופציות 

 מרטון-שולס- לבלק ותוחלופ התאמות 

 סופיים הפרשיים ושיטות עצים 

 קרלו מונטה סימולציית 

 בדיד דיבידנד המחלקות מניות על אופציות 

 ואנרגיה סחורות על אופציות 

 ריבית נגזרי 

 ומתאמים תקן סטיות 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 403FVמעבר בהצלחה של מודול  

  שיםמהמפג 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

 עמידה בבחינה הסופית 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק המודול בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (
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      המשך – VBA באמצעות נגזרים מידול :404FV מודול

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

 ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 07/12/16, 30/11/16, 23/11/16, 16/11/16, 09/11/16, 02/11/16, 26/10/16: מועדים 

14/12/16 ,21/12/16 
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        הערכות שווי מימון כמותי: 50FV4 מודול

הערכות שווי בביצוע והוא מקנה ידע והבנה  QFV - מודול זה הינו מודול ההתמחות של תוכנית הסמכת ה

  .)Quantitative Finance & Derivative Valuations( מימון כמותי

 :הלימוד נושאי עיקרלהלן 

  )Hedge Effectiveness Tests( גידור תלחשבונאו הגנה בדיקות 

  )Embedded Derivatives( משובצים לנגזרים שווי הערכת הוגן שווי 

  )VaR, רגישות ניתוחי( 2 גלאי לדוח סיכונים וניתוח שווי הערכות 

    9IFRS -ול IFRS 7 -ל סיכונים וניתוח שווי הערכות 

  מורכבות נגזרים ציותופוזי פיננסיות אופציות, להמרה חוב אגרות שווי הערכות 

  )IAS 39 ,AG-7, AG-8( ואינפלציוניים פיננסיים מודלים 

 אשראי סיכוני ניתוח 

  המודול נושאי של באקסל יישום 

  

  דרישות המודול:

 404FVמעבר בהצלחה של מודול  

 מהמפגשים 80% -נוכחות חובה ב 

  הגשת תרגילי הבית 

  QFVהגשת דו"ח  

   QFV -עמידה בבחינת ההסמכה ל 

  

 Certificate ofהמודול (בדרישות  עמידההמאשרת תעודת  למשתתפים תוענק מודולה בסיום

Achievementהשתתפות ( ) או תעודתCertificate of Participationלשכת מעריכי השווי  ) מטעם

  )IAVFAוהאקטוארים הפיננסיים בישראל (

  

  ועלויות: מיקום, מועדים

  מפגשים שבועיים + מפגש מבחן 8 

  16:30-21:30: שעות 

  קמפוס מכללת לוינסקי, תל אביב: מיקום 

  ש"ח + מע"מ 4,200מחיר:  

, 15/02/17, 08/02/17, 01/02/17, 25/01/17, 18/01/17, 11/01/17, 04/01/17: מועדים 

22/02/17 ,01/03/17  
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 מוסד ,מקצועי איגוד הינה )IAVFA( בישראל הפיננסיים והאקטוארים השווי מעריכי לשכת

 .בישראל הפיננסי במגזר מקצועיים עובדים בהשמת העוסק וגוף מקצועיות מויותוהשתל להכשרה
 והאקטואריה השווי הערכות תחומי של מחדש ועיצובם וולונטרית להסדרה פועלת הלשכה

 מקצועיים וסטנדרטים אתיקה כללי ,כשירות תנאי קביעת באמצעות הן ,בישראל הפיננסית
 לתחומים איכותיים מקצוע אנשי של והסמכתם הכשרתם ידי על והן הללו בתחומים לפרקטיקנים

 בתפקידים ומוסמכיה חבריה את לשלב במטרה השמה שירותי מעניקה הלשכה ,בנוסף .הללו
  .שווי הערכות מומחי לבין שווי הערכות צרכני בין תיווך ושירותי העבודה בשוק מובילים

  

  רישום למודולטופס 

תעודת ביופיע אתה רוצה שכפי ש )Capital Letters -(ב באנגלית שמך המלא מלא את המידע שלמטה: אנא

כל התארים האקדמיים, של  מיםצילועדכניים ו ותמונת פספורט קורות חייםבנוסף, יש לצרף . הסיום שלך
   .שהינך מחזיק בהם הרישיונות וההסמכות המקצועיות

  ___________________ :תאריך
  אחלק 

                                                                      :                      מידע
________________________________________________________(עברית):  פרטי ושם משפחה שם

________________________________________________________(אנגלית):  שם פרטי ושם משפחה

_________________________________________________________________: ___ותסמכבעל ה

________________________________ דוא"ל: _______________________________ שם החברה:

__________________________________________________________ :אתר האינטרנט של החברה

________________________________________________________________:  ________כתובת

  __________________ :מיקוד _____________________ :עיר  ______________________ :מדינה

_____________________: _פקס_________________ __: __נייד________________ __: __טלפון

__________________________________________________________________ :תפקיד בחברה

__________________________________________________________________ :תחומי התמחות

_____________:___תאריך__________________________________________ *: _נרשםה חתימת

ומאפשר       פרטים שציינתלאמת את ה(IAVFA) והאקטוארים הפיננסיים בישראל *בחתימתך הינך מתיר ללשכת מעריכי השווי 

  .עם צדדים שלישיים ותשמור על סודיות פרטיךלעיל  לא תחשוף או תחלוק את המידע  IAVFAליצור עמך קשר בעתיד.   IAVFA-ל

  

  בחלק 

   :IAVFA - חבר מן המניין באני 

 כן   

  לא 

  רותחבאני מעונין להגיש בקשת  
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  גחלק 

  (אם שונה מזו שלמעלה) כתובת למשלוח דואר:
______________________________________________________________________: החברה שם

________________________________________________________________:  ________כתובת

___________________ :מיקוד _____________________ :עיר  ______________________ :מדינה

  

  דחלק 

  עבודתך ולא נוכל ליצור קשר איתך) למצב שבו תחליף את מקום IAVFAזו תשמש את כתובת ( כתובת בבית:
________________________________________________________________:  ________כתובת

___________________ :מיקוד _____________________ :עיר  ______________________ :מדינה

_____________________: _פקס_________________ __: __נייד________________ __: __טלפון

  

  החלק 

  .לבקשה זוצירפתי קורות חיים ותמונת פספורט עדכניים  

  

  וחלק 

  השכלה:

  לא כן   תעודת בגרות 

 ______________________ שנים: _________________________________: אוניברסיטה/מכללה

  _______________________________________________________________________תואר: 

 ______________________ שנים: _________________________________אוניברסיטה/מכללה: 

 _______________________________________________________________________תואר: 

 ______________________ שנים: _________________________________אוניברסיטה/מכללה: 

  _______________________________________________________________________תואר: 

  

  זחלק 
  :רישיונות והסמכות מקצועיות

 ______________________ :רישיון/הסמכה _______________________________: מועצה/איגוד

  ______________שנת קבלת הרישיון/ההסמכה:  _______________________: מספר רישיון/הסמכה

 ______________________ רישיון/הסמכה: _______________________________מועצה/איגוד: 

 ______________שנת קבלת הרישיון/ההסמכה:  _______________________ מספר רישיון/הסמכה:

 ______________________ :רישיון/הסמכה _______________________________: מועצה/איגוד

 ______________שנת קבלת הרישיון/ההסמכה:  _______________________מספר רישיון/הסמכה: 
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 חחלק 

  _______________________________________________________ שם למודול:מעוניין להיר אני
  

 טחלק 

 הצהרה והתחייבות:

 אני מצהיר /ה כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ומחייבים וכן הנני מתחייב למפורט בסעיפים הבאים:

 אני מתחייב להעביר את מלוא התשלום עבור המודול, בהתאם למפורט לעיל. •

  כי הנהלת הלשכה זכאית להפסיק את לימודי, בגין אי תשלום שכר הלימוד כולו או חלקו במועדידוע לנו  •

י להודיע בכתב על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, ולוודא קבלת המכתב. תאריך קבלת המכתב יעל •

  מהווה תאריך הביטול או הפסקת הלימודים התקף.

  מינימלי משתתפים פרמותנית במס מודולידוע לי שפתיחת ה •

 כמו כן ידועים לי תנאי הביטול כפי שמפורטים בטבלה שדלהלן: •

 

 גובה חיוב שכר הלימוד בנוסף לדמי הרישום זמן ביטול הלימודים בהודעה בכתב

 ש"ח 500 עד שלושה שבועות לפני תחילת המודול

 שכ"ל 25% שבועיים עד שלושה לפני תחילת המודול

 שכ"ל 50% דולשבוע עד שבועיים לפני תחילת המו

 שכ"ל 75% עד שבוע לפני תחילת המודול

 שכ"ל מלא החל מתחילת המודול
  
  לא ניתן להעביר את זכות הלימודים לאדם אחר, ללא הסכמה מפורשת ובכתב של הנהלת הלשכה •

להנהלת הלשכה קיימת הזכות להפסיק את לימודי במקרה של התנהגות לא נאותה, או הפרעה למהלך  •

  קיןהלימודים הת

 

  ________________________________ חתימה: _______________________________ :תאריך

  
  יחלק 

  דמי רישום ושכר לימוד
  ש"ח + מע"מ 424 ............................................................................................רישום דמי 

  ש"ח + מע"מ 3,776 .......................................................................................... שכר לימוד

  
  סה"כ לתשלום             
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  יאחלק 

  604001), מספר חשבון 613), סניף ביאליק (12לבנק הפועלים (תשלום באמצעות העברה בנקאית 
  

 או אלקטרוני דואר באמצעות ל"הנ המידע את לאמת IAVFA -ל מאשר האת, זה טופס על בחתימתך

 עם נ"לה המידע את חלוקת אוו/ חשוףת לא IAVFA. יותעתיד תויורהתקשל גםבו  ולהשתמש בפקס

  .שלישיים צדדים
  
  

  __________________________ תאריך: _____________________________________חתימה: 
  

  

  בדואר לכתובת או בפקס, דוא"לאמצעות פס באת הטו שלוחנא ל

  לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל

  7524205, ראשון לציון 5כתובת למשלוח דואר: רחוב נתן ברניצקי 

  153-77-507-0590פקס: 

  IAVFA1020@GMAIL.COMדוא"ל: 
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