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ניסיון תעסוקתי
 -2014היום:

מייסד ומנכ"ל
לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים בישראל
▪ פיתוח  9תוכניות ההסמכה של הלשכה בתחומי הערכות השווי ,ניהול הסיכונים והאקטואריה.
▪ כתיבת  14גילויי הדעת של הלשכה בתחומי הערכות השווי והאקטואריה.
▪ העברת השתלמויות מקצועיות באקטואריה ,ניהול סיכונים ובשפות התכנות  Pythonו.R -

 -2010היום:

בעלים ואקטואר ראשי
שווי פנימי – מעריכי שווי בלתי תלויים
▪ ביצוע אלפי הערכות שווי ,חוות דעת אקטואריות ,עבודות ניתוח סיכונים ועבודות מידול פיננסי.
▪ ייעוץ כלכלי בהערכות שווי של תאגידים ,נכסים בלתי מוחשיים ומכשירים פיננסיים מורכבים.
▪ יישום ,פיתוח ותיקוף מודלים לחישוב שווי הוגן של מכשירים פיננסיים וסיכוני שוק ואשראי.

:2006-2010

עוזר מחקר בתחום ניהול הסיכונים במערכת הבנקאות הישראלית
ד"ר שילה ליפשיץ ,ז"ל
▪ הערכת הנזילות ,הרווחיות ,היעילות והסיכונים של הבנקים וחברות הבת שלהם.
▪ כתיבת מאמרים אקדמיים במכון יוסף קסירר למחקר בחשבונאות ובכתב העת "רבעון לבנקאות".
▪ ביצוע מחקרים אמפיריים תוך שימוש בשיטות אקונומטריות.

השכלה
:2014-2018

.
תעודת הסמכה ישראלית "אקטואר מלא" –  ,Fellowמאת IAVFA
▪ תעודת הסמכה ישראלית מטעם .Israel Association of Valuators and Financial Actuaries
▪ התעודה כוללת ידע בתמחור ביטוחי חיים ופנסיות ,עריכת מחקרים ,בניית מודלים אקטואריים,
הערכת התחייבויות ביטוחיות של חברת ביטוח ועריכת מאזן אקטוארי של קרן פנסיה.

:2011-2013

.
תעודת הסמכה בינלאומית "מנהל סיכונים פיננסיים" –  ,FRMמאת GARP
▪ תעודת הסמכה בינלאומית מטעם .GARP – Global Association of Risk Professionals
▪ התעודה כוללת ידע במכשירים פיננסיים מורכבים (כגון אופציות,)CDS, MBS, TRS, CDO ,
בניית מודלים של  , VARסיכוני שוק ,סיכוני אשראי ,סיכונים תפעוליים ,רגולציית באזל וסולבנסי.

:2006-2008

תואר שני מוסמך במנהל עסקים  ,M.B.A.בהצטיינות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
▪ עם התמחות בניהול סיכונים פיננסיים ואקטואריה.

:2002-2006

תואר ראשון בוגר בכלכלה  ,B.A.בהצטיינות ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
▪ עם התמחות בניתוח מכשירים פיננסיים וניהול תיקי השקעות.

שפות
עברית
אנגלית

שמיעה -שפת אם
קריאה -שפת אם
קריאה -רמת  TOEFLשמיעה -רמת TOEFL

דיבור -שפת אם
דיבור -רמת TOEFL

כתיבה -שפת אם
כתיבה -רמת TOEFL

יישומי מחשב
▪
▪

אקסל
VBA

▪
▪

שפת תכנות לניתוח נתוניםPython -
שפת תכנות מדעי וסטטיסטיR -

▪
▪

SQL
Pascal
המלצות יינתנו על פי דרישה.

