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  בישראל )ע"ר( האקטואריםאגודת  תוצאות מבחני

 2017 ספטמבר – SA-ו 9CT, 1CA ,CA3 ,ST תומסדר
 

  הערות כלליות
 

מקרים מיוחדים ב, ושונים בלתי תלויים לפחות פעמיים ע"י שני בודקיםבצורה אנונימית לחלוטין כל מבחן נבדק 
 והנחיות לבדיקה הסטנדרטים ,הכל על פי הכללים – ורביעי ע"י בודק שלישיורביעית שלישית  ותת בדיקומתקיימ

  .של האגודה הבריטית
 

כזכור, ציון המעבר נקבע ע"י המכון הבריטי לכל מבחן, על בסיס נתוני כל הנבחנים שעשו את המבחנים כמוכן, 
היות והבדיקות של המבחנים נערכים על פי  –לם. לכן הציון הוגן ואובייקטיבי במרכזי הבחינות השונים בעו

 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 
 המבחן דרך האגודה הבריטית.

 
 סיכום תוצאות

 
 CT9, CA1, CA3, ST2 במקצועות  בחינות 63כתבו בסה"כ שסטודנטים  54 רשמונ, 2017 ספטמבר למבחנים של

,ST1, ST5 ,ST8, ST9, SA1 ,ו- SA5.  מבחןCT9 תבצע שהOn-line  ,והתוצאות בין אפריל לאוקטובר השנה
 .רשומים להלןהעוברים  –בתום הבחינה  מתקבלות באופן אישי באתר

 .חברים מלאים של האגודה שלבדק צוות בודקים גדול את הבחינות 
 

 :)לפרוט ראו להלן( הבחינות תוצאותסיכום  להלן
 

 מבחן

סה"כ 
מועמדים 
שנרשמו 
 לבחינה

 לא עברו עברו
נרשמו ולא 

 הגיעו

ציון סף נדרש 
למעבר 
 המבחן

CT9 19 19 - - - 

CA1 13 2 10 1 58% 

CP3 8 6 2 - 62% 

ST1 5 2 3 - 55% 

ST2 2 1 1 - 63% 

ST5 2 - 2 - 59% 

ST8 4 1 3 - 55% 

SA1 9 6 3 - 59% 

SA2 1 - 1 - 61% 

  1 25 37 63 סה"כ

 
 

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

 בברכה,
 עופר ברנדט, יו"ר ועדת ההכשרה.

 בשם וועדת ההכשרה
24.12.2017 
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 :7201 ספטמבר  - SA -ו 9CT, CA1, CA3 ST מסדרת של האגודה האקטוארית בישראל תוצאות המבחנים

 
 :2017 ספטמברבשנכתבו ע"י הסטודנטים  להלן התוצאות של המבחנים

 

 (רשימת עוברים) CT9מבחן  .1
 .2017, שעשו את המבחן בין מרץ לאוקטובר מועמדים 19מבחן זה עברו את סה"כ 

 :םה יםעוברה םש
   

 מיכאל האן מרקוביץ -

 חנה מזל מרגליות -

 יהונתן שוורץ -

 יגאל ישראל -

 קטי וידגורק -

 טל לפושר -

 איילה אילן רייז -

 עמית מאורי -

 רבקה אסריאן קיסין -

 שחר קורן -

 ניצן פולק דלאוי -

 שרה קליימן -

 צבי שפירא -

 ליאת אוראל -

 דניאל גרינברג -

 עליזה גרכמן -

 אורן מיטל -

 צבר מרומי -

 יהל טוקמן -
 

 (58%)ציון סף למעבר  CA1מבחן  .2
 המבחן.את  2 ועבר מתוכם)ועוד אחד שנרשם ולא הגיע(  מועמדים 12סה"כ ניגשו למבחן זה 

 :םה יםעוברה מותש
 

 רחלי דסקלו -

 ולדימיר לנדאו -
 

 (62%)ציון סף למעבר  CP3מבחן  .3
 .את המבחן 6מתוכם עברו אשר מועמדים  8סה"כ ניגשו למבחן זה 

 :ים הםעוברה מותש
 

 יוליה קובלנקו -

 ילנה ראדו -

 מיכאל האן מרקוביץ -

 יהונתו שוורץ -

 מרינה שמלקין -

 שרה קליימן -
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 (55%)ציון סף למעבר  ST1מבחן  .4
 .את המבחן 2 עברומתוכם ומועמדים  5סה"כ ניגשו למבחן זה 

 :ים הםעוברה מותש
 

 ארי-דורון בן -

 רביד הוברמן -
 

 (63%)ציון סף למעבר  ST2מבחן  .5
 .את המבחן 1 מתוכם עברמועמדים  2ו למבחן סה"כ ניגש

 :ואה העובר םש
 תומר אברהם -

 

 (59%)ציון סף למעבר  ST5מבחן  .6
 את המבחן.אשר לא עברו  יםמועמד 2ניגש למבחן סה"כ 

 
 

 (55%)ציון סף למעבר  ST8מבחן  .7
 .את המבחן 1מתוכם עבר אשר  יםמועמד 4 למבחן  וסה"כ ניגש

 :ואה העובר םש
 יהונתן שוורץ -

 

 (59%)ציון סף למעבר  SA1מבחן  .8
 .את המבחן 6ו עברשמתוכם  יםמועמד 9סה"כ ניגש למבחן זה 

 :םה יםהעובר םש

 לירון איצקוביץ -

 אינה קוגן -

 יגאל ישראל -

 חנה מזל מרגליות -

 אלדד ברוש -

 נל גברא -
 

 (61%)ציון סף למעבר  SA2מבחן  .9
 .עבר את המבחןלא אחד אשר  סה"כ ניגש למבחן זה מועמד

 


