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 ניסיון תעסוקתי 

    מייסד ומנכ"ל  היום: -4201
 לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל 

 .תוכניות ההסמכה של הלשכה בתחומי הערכות השווי, ניהול הסיכונים והאקטואריה 9פיתוח  ▪

 .גילויי הדעת של הלשכה בתחומי הערכות השווי והאקטואריה 14כתיבת  ▪

 .R -ו Pythonנים ובשפות התכנות השתלמויות מקצועיות באקטואריה, ניהול סיכוהעברת  ▪

                                    בעלים ואקטואר ראשי    :היום -0201
 מעריכי שווי בלתי תלויים –שווי פנימי   

 ועבודות מידול פיננסי. עבודות ניתוח סיכונים, אלפי הערכות שווי, חוות דעת אקטואריות ביצוע ▪

 .תאגידים, נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכביםייעוץ כלכלי בהערכות שווי של  ▪

 .סיכוני שוק ואשראיו לחישוב שווי הוגן של מכשירים פיננסייםיישום, פיתוח ותיקוף מודלים  ▪

                                בנקאות הישראלית מערכת העוזר מחקר בתחום ניהול הסיכונים ב :1020-0620
 ד"ר שילה ליפשיץ, ז"ל   

 הבנקים וחברות הבת שלהם.נזילות, הרווחיות, היעילות והסיכונים של הערכת ה ▪
 בנקאות".לון רבעובכתב העת " במכון יוסף קסירר למחקר בחשבונאות אקדמיים כתיבת מאמרים ▪
 .אקונומטריותביצוע מחקרים אמפיריים תוך שימוש בשיטות  ▪

 השכלה 

   . IAVFA, מאת ellowF –ישראלית "אקטואר מלא" תעודת הסמכה   :2018-1420

 .Israel Association of Valuators and Financial Actuaries מטעםת ישראליתעודת הסמכה  ▪

, אקטואריים, עריכת מחקרים, בניית מודלים ביטוחי חיים ופנסיות תמחורבהתעודה כוללת ידע  ▪
 .עריכת מאזן אקטוארי של קרן פנסיהוהערכת התחייבויות ביטוחיות של חברת ביטוח 

 

   . GARP, מאת  FRM– "מנהל סיכונים פיננסיים"תעודת הסמכה בינלאומית   :3201-1201

 . Global Association of Risk Professionals –GARP מטעםתעודת הסמכה בינלאומית  ▪

, (CDS, MBS, TRS, CDO)כגון אופציות,  מורכבים כוללת ידע במכשירים פיננסייםהתעודה  ▪
 .סולבנסי, סיכוני שוק, סיכוני אשראי, סיכונים תפעוליים, רגולציית באזל וVAR שלם מודליבניית 

 

  . גוריון בנגב-בןאוניברסיטת בהצטיינות, , A.B.M.תואר שני מוסמך במנהל עסקים  :0820-0620

 .התמחות בניהול סיכונים פיננסיים ואקטואריהעם  ▪

   . גוריון בנגב-בןאוניברסיטת בהצטיינות, , A.B.בכלכלה בוגר תואר ראשון   :6200-2200

 .מכשירים פיננסיים וניהול תיקי השקעותניתוח התמחות בעם  ▪

 שפות 

       שפת אם -כתיבה                  שפת אם -דיבור  שפת אם -שמיעה שפת אם -קריאה  עברית 

 TOEFL תרמ  -כתיבה    TOEFL תרמ  -דיבור TOEFL תרמ -שמיעה TOEFL  תרמ -קריאה  אנגלית 

 יישומי מחשב 

 אקסל ▪

▪ VBA 
 

 Python -לניתוח נתוניםשפת תכנות  ▪

 R -מדעי וסטטיסטישפת תכנות  ▪
 

▪ SQL 

▪ Pascal 

 המלצות יינתנו על פי דרישה. 
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