
 

 תמטריצו

מספר  באמצעותגדרת מושלה(  "סדרכ")הידועה גם  הצורת. היא מערך מספריםמטריצה 

𝑟 , באופן הבאהשורות ומספר העמודות × 𝑐 .לכן 

2 × היא מטריצה מסוג 3 [
2 5 1
0 6 4

] 

 ועל ידי מיקומ חר מכןולאבשורה,  ותחילה לפי מיקומ המזוה טריצהבמ כל אחד מהתאים

לעיל נמצא בתא מספר  במטריצהבקצה השמאלי של השורה הראשונה  2 -, הבעמודה. לפיכך

 .2,3בקצה הימני של השורה התחתונה נמצא בתא מספר  4 -הו 1,1

בתוך מטריצה. לדוגמא, מסוים אלמנט  לציין תי על מנתספר-מקובל להשתמש בכתב תחתי דו

עצמה המטריצה  .ijy -כ כתבי Yשל המטריצה  j -המודה וע i -השורה של הבצומת  טאלמנה

כמספר  1×  1 צה מסדרהמשתמשים רואים במטרי מרביתנעיר כי . ] = ijyY[ -עשויה להיכתב כ

 .1×  1 יצה מסדרר לבין מטרסקל בעוד שתוכנת האקסל מבחינה בין, סקלרכאו 

לחסר וחבר ן לעומדות בתנאים מסוימים. נית הצורות שלהןאם רק מטריצות  כפולניתן ל

הכפלה אך עם זאת לא ניתן לחלק מטריצות,  ו סדר.מאות ןטריצות האם כל המ רק, מטריצות

שקולה אפקטיבית מכל הבחינות המהותיות  Bמטריצה של  (Inverseבהופכי ) A תיצשל מטר

אותיות אלו כאשר אותיות, של מטריצות שמות ל. מקובל לתת Bמטריצה ב A במטריצלחלוקה 

 .בהדגשהמוצגות 

 

 

 



 

 FRMרטים אודות כותב המאמר: האקטואר רועי פולניצר, פ

 

( בניהול סיכונים ואקטואריה)התמחות  במימוןבעל תואר שני  רועי

מאוניברסיטת שניהם , )התמחות במימון(ותואר ראשון בכלכלה 

( ®FRMבנגב, בעל דיפלומה בניהול סיכונים פיננסיים ) גוריון-בן

מאוניברסיטת אריאל בשומרון ולמד בתוכנית ללימודי תעודה  

  מלא  אקטואר רועי  , כמו  כן חיפה.   באוניברסיטת  באקטואריה  

(Fellow( בלשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל )F.IL.A.V.F.A.) , מוסמך

הפיננסיים בישראל ( מטעם לשכת מעריכי השווי והאקטוארים CFVכמעריך שווי מימון תאגידי )

(IAVFA,) מוסמך כמנהל סיכונים פיננסיים (FRM) האיגוד העולמי למומחי סיכונים  מטעם

(GARP( ומוסמך כמומחה לניהול סיכונים )CRM מטעם האיגוד הישראלי למנהלי סיכונים )

(IARM.) 

בהערכת שווי , פיננסיים במכשירים כמותיים ניתוחיםשנה בביצוע  15 -לרועי ניסיון של מעל ל

, תחלואהאריכות ימים, , תמותה כמו סיכונים וכימות תאגידים ונכסים בלתי מוחשיים, באמידה

ומדידת סיכוני שוק, אשראי, תפעוליים, מודל, נזילות  במידולהחלמה מנכות, וו ביטולים

ותיקוף מודלים  יישום ,פיתוח, רגולטוריות ותקינה חשבונאית הוראות יישום לצורכיוהשקעות 

ביטוח תעריפי  , קביעתפיננסית והנדסה אקטואריה, סיכונים ניהול, שווי הערכות של בתחומים

ות )צוברות תנאי פנסי עלות קביעת ,עתודות ביטוחסיכון והערכת הערכת פרמיות חיים, 

וכן  פיננסיים מורכביםניתוח וחיזוי מצבים , לקרנות פנסיה אקטוארייםמאזנים כנת הו ותקציביות(

אקטואריה, הערכות שווי, , בתחומי התמחותו: מימון והשתלמויותהעברת סמינרי הדרכה 

 .פיננסית והנדסה אופציות, סיכונים ניהולבנקאות, 

, nR -מערכות משוואות לינאריות, וקטורים בכולל:  לגברה הלינאריתאבתחום ה ו של רועייסיוננ

 מטריצות ריבועיות, מטריצות אלמנטריות, מרחבים וקטורים, מרחבי מכפלה פנימית, 



 

משוואות ו , דטרמיננטות, ערכים עצמיים, וקטורים עצמיים, לכסון, תבניות ריבועיותאורתוגנליות

 .הפרשים

, אוקלידי במרחב קבוצות של טופולוגיות תכונות: כולל, האנליזה בתחום רועי של ניסיונו

, ואפיונים, שנאת סיכון וקעורות, תכונות קמורות הפרדה, פונקציות משפטי ,קמורות קבוצות

, המעטפת משפט, הסתומות הפונקציות משפט, אילוצים פונקציות עם ובלי של ציהאופטימיז

 של שיטותו דיפרנציאליות משוואות של מערכות, מסדרים שונים דיפרנציאליות משוואות

  .דינאמית אופטימיזציה


