
 

  POB 3663 Ramat Gan – 52136, Israel , רמת גן3663ת.ד  – 52136  

  Secretary: Dana Hagar, Tel +972-72-2223510 מזכירה: דנה הגר, טל 072-2223510

  

 בישראל )ע"ר(תוצאות מבחני אגודת האקטוארים                         

 2017אפריל  – SA-ו 1CA, CA3, STמסדרות                             

  
   הערות כלליות

  
כל מבחן נבדק בצורה אנונימית לחלוטין לפחות פעמיים ע"י שני בודקים שונים בלתי תלויים, ובמקרים מיוחדים 

הכל על פי הכללים, הסטנדרטים והנחיות לבדיקה  – מתקיימות בדיקות שלישית ורביעית ע"י בודק שלישי ורביעי
 של האגודה הבריטית.  

  
כמוכן ,כזכור, ציון המעבר נקבע ע"י המכון הבריטי לכל מבחן, על בסיס נתוני כל הנבחנים שעשו את המבחנים 

היות והבדיקות של המבחנים נערכים על פי  –ן הוגן ואובייקטיבי במרכזי הבחינות השונים בעולם. לכן הציו
 קריטריונים שנקבעים ע"י הבריטים. אנו משתמשים בציון זה בבואנו לקבוע הצלחה או כישלון במבחן. 

  
מי שמעוניין לרשום תשובות באנגלית יהיה חייב לעשות את  –ברצוננו להזכיר כי יש לכתוב את התשובות בעברית 

 דרך האגודה הבריטית. המבחן 

  
  סיכום תוצאות

  

 , ST2 ,ST1 ,CA3 ,CA1בחינות  במקצועות  49סטודנטים שבסה"כ כתבו  45, נרשמו 2017למבחנים של אפריל 

 .SA5 -ו ,SA1 ,ST9 ,ST8 ,ST5 
 את הבחינות בדק צוות בודקים גדול של חברים מלאים של האגודה. 

  
 להלן סיכום תוצאות הבחינות (לפרוט ראו להלן): 

  

ציון סף נדרש 
למעבר 
 המבחן 

נרשמו ולא 
 הגיעו 

 עברו  לא עברו 

 סה"כ 
מועמדים 
שנרשמו 
 לבחינה 

 מבחן 

 59%             1             9             1 11   CA1 

 60% - - 4   4 CA3 

 55% 1 6 6   13   ST1 

 60% -     2 4 6 ST2 

 65%       -             - 1 1 ST5 

 55%       - 2 - 2 ST8 

 59%       - 1 2 3 ST9 

 55% - 4 4 8 SA1 

 57% - - 1 1 SA5 

 סה"כ  49  23  24  2   

   
 ברצוננו להודות לצוות הבודקים שלקחו חלק בבדיקת המבחנים ולברך את הנבחנים שעברו את המבחנים. 

 בברכה, 
 עופר ברנדט, יו"ר ועדת ההכשרה. 

 בשם וועדת ההכשרה 
 13.07.2017 
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  :2017אפריל   - SA -ו CA1, CA3 STתוצאות המבחנים של האגודה האקטוארית בישראל מסדרת 

  
 : 2017להלן התוצאות של המבחנים שנכתבו ע"י הסטודנטים באפריל 

  

  59ציון סף למעבר % ( 1CA )מבחן  .1
 את המבחן.  1מועמדים (ועוד אחד שנרשם ולא הגיע) מתוכם עבר  10סה"כ ניגשו למבחן זה 

  שם העובר הוא: 

  ואליד דבור -

 

  60ציון סף למעבר % ( CA3 ) מבחן .2
 מועמדים אשר כולם עברו את המבחן.  4סה"כ ניגשו למבחן זה 

 שמות העוברים הם: 

  לאורה גומז -

  חננאל לוי -

  שלום –ענבל עם  -

  גבראנל  -

 

  55ציון סף למעבר % ( ST1 ) מבחן .3
 את המבחן.  6מועמדים (ועוד אחד שנרשם ולא הגיע) מתוכם עברו  12סה"כ ניגשו למבחן זה 

 שמות העוברים הם: 

  אלדד בראש -

  איתמר דביר -

  נל גברא -

  יגאל ישראל -

  אינה קוגן -

  ידידיה זקס -
 

  60ציון סף למעבר % ( ST2 ) מבחן .4
 את המבחן.  4מועמדים מתוכם עברו  6סה"כ ניגשו למבחן 

 שמות העוברים הם: 

  יאנה גרויסברג -

  מיכאל האן מרקוביץ -

  יוליה קבלנקו -

  אניה ודגון -

  



 

  POB 3663 Ramat Gan – 52136, Israel , רמת גן3663ת.ד  – 52136  

  Secretary: Dana Hagar, Tel +972-72-2223510 מזכירה: דנה הגר, טל 072-2223510

  

  65ציון סף למעבר % ( ST5 ) מבחן .5
 סה"כ ניגש למבחן מועמד אחד אשר עבר את המבחן. 

 שם העובר הוא: 

 חנה מזל מרגליות   - 

 

  55ציון סף למעבר % ( ST8)מבחן  .6
 מועמדים אשר לא עברו את המבחן.  2סה"כ ניגשו למבחן  

  

  59ציון סף למעבר % ( ST9) מבחן .7
 את המבחן.  2מועמדים שמתוכם עברו  3סה"כ ניגש למבחן 

 שמות העוברים הם: 

  דקלה שבת -

  חננאל לוי -

  55ציון סף למעבר % ( SA1 ) מבחן. 8
 את המבחן.  4מועמדים שמתוכם עברו  8סה"כ ניגש למבחן זה 

  שם העוברים הם:

  ענת אקריש -

  יעקב גזית -

  מתן גרוס -

  אנה סמנובה -

 

 57ציון סף למעבר % ( SA5  ) מבחן.  9
 סה"כ ניגש למבחן זה מועמד אחד אשר עבר את המבחן. 

  שם העובר הוא:

  יונתן שוורץ -

 

  CT9)) מבחן.  10
  

  :הם יםשם העובר

 סוניה מנוחין -

 עדי שמעוני -

 מאיר בוכניק -

 שרה קליימן -
 

  


