
פרופסור סטיבן הברמן
 City, University of( באוניברסיטת סיטי בלונדון CASS הינו פרופסור למדעי האקטואריה בבית הספר למינהל עסקים )סטיבן הברמן )יליד 1951
London(. בשנת 1972 סיים את לימודי המתמטיקה באוניברסיטת קיימבריג׳. הוא הוסמך כאקטואר בשנת 1975, והמשיך בלימודיו לתואר דוקטור 
במדעי האקטואריה באוניברסיטת סיטי בלונדון, אותם סיים בשנת 1982. בין השנים 2002–2012 כיהן פרופ׳ הברמן כסגן דיקן ומנהל בית הספר 
למינהל עסקים, ולאחר מכן, ועד שנת 2015, כיהן כדיקן בית הספר. בהנהגתו הפך בית הספר לאחד המובילים בעולם בחקר ולימוד האקטואריה.

במהלך השנים מילא פרופ׳ הברמן מספר תפקידים בכירים, ביניהם יועץ לביטוח משנה בשוויץ, יועץ לדויצ׳ה בנק )Deutsche Bank(, חבר 
המועצה לאקטואריה )במשך שתי קדנציות(, חבר מייסד של המועצה הפיננסית המדווחת על סטנדרטים אקטוארים, יו״ר מועצת הנגידים של 
מכון לונדון לבנקאות ולפיננסים וחבר הפאנל המדעי של חברת הביטוח הפנסיוני הגדולה בבריטניה בה הוא מייצג את האספקטים האקטואריים.

התרומה האקדמית החשובה של פרופ׳ הברמן היא בתחום המחקר האקטוארי, והוא נחשב לפורץ דרך בהטמעתן של טכניקות מעולם הכלכלה 
הפיננסית במודלים של פנסיה. מחקריו בתחומי מודלים של תמותה, פנסיה, בריאות ואקטואריה של אריכות ימים, הינם אורים ותומים בתחום 
המחקר האקטוארי. השפעתה של עבודתו פורצת הדרך ניכרת לא רק בשדה המחקר התיאורטי אלא גם בתחומי העשייה, כאשר מקבלי ההחלטות 

במדינות שונות, ובמיוחד בבריטניה, נעזרים בשרותיו.

פרופ׳ הברמן הוא דוגמא ומופת לאיש אקדמיה המעורב בפעילות ציבורית שמטרתה להיטיב עם הכלל. הוא תרם רבות להתפתחות ולקידום מחקר 
האקטואריה ברחבי העולם בכלל ובישראל בפרט. מאמציו הבלתי נלאים שנעשו בהתנדבות מלאה סייעו רבות לאוניברסיטת חיפה בהקמת תכנית 
ייחודית ומצטיינת ללימודי אקטואריה, אשר בוגריה מכהנים בתפקידי מפתח בכלכלה הישראלית. מאמציו אף סייעו רבות לקידום הוראת המחקר 

האקטוארי באוניברסיטה.

הישגיו המחקריים יוצאי הדופן של פרופ׳ הברמן, זיכו אותו לאורך השנים בפרסים ובאותות רבים, הוא זכה להוקרה משני הגופים האקטואריים 
החשובים בעולם: ה-Institute of Actuaries בבריטניה, וה-Society of Actuaries בארה״ב.

פרופ׳ הברמן הקים דור של חוקרים בתחום האקטואריה. הוא כתב שבעה ספרים, חלקם נחשבים לנכסי צאן ברזל בתחומם, ומאמריו )כ-200 
במספר( התפרסמו בכתבי העת המובילים בתחומי האקטואריה, ביטוח וניהול סיכונים. 



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לסטיבן הברמן

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהבהוקרה על מצוינותו המחקרית בתחום מדעי האקטואריה והסטטיסטיקה המעמידה אותו בשורה 
הראשונה בין אנשי האקדמיה והמחקר המובילים בעולם; על היותו מגדולי החוקרים בתחום האקטואריה, 
ביטוח וניהול סיכונים; על פעילותו הבלתי נלאית בזירה הציבורית מתוך מטרה להיטיב עם הכלל בכל עת 
ובכל מקום, ככל שיידרש לכך; על תרומתו לקידום המחקר והלימוד האקטוארי בכלל ובאוניברסיטת חיפה 

בפרט; ועל היותו ידיד אמת של האקדמיה הישראלית ושל מדינת ישראל.
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