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  CA2 –ו CTמסדרת  בישראל )ע"ר( האקטואריםאגודת  תוצאות מבחני
 7201 אפריל

 
  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 ת בדיקה ומתקיימ
  .של האגודה הבריטית

 
, על בסיס נתוני כל הנבחנים שעשו את המבחנים במרכזי קצועהמעבר נקבע ע"י המכון הבריטי לכל מסף ציון 

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

 
מפרסמת את ציוני הסף הנדרשים לצורך מעבר בכל מבחן. בנוסף, בהודעה האישית שהאגודה שולחת לכל האגודה 

אחד מהנבחנים, יוצג הציון האישי שהושג במבחן. מטרת הפרסום של הציונים היא לעזור לנבחנים להכין את 
 .עצמם באופן טוב ויעיל יותר לעתיד

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

 המבחן דרך האגודה הבריטית.
 

 סיכום תוצאות
 

 םשנרשמ ןלא הגיע למבחאחד סטודנט  סטודנטים. 46 רשמונ, 2017 אפריל של CA2 -ו CTמסדרת ה  למבחנים
 .CA2 -ו CT1, CT5,CT4,CT3 ,CT2, CT6,  CT8 במקצועות  בחינות 58כתבו , ובסה"כ ואלי

מעבירים את הקורסים המרצים ה גםמתוכם חברים מלאים של האגודה  שלבדק צוות בודקים גדול את הבחינות 
 מכון מגיד.ב
 

 :)לפרוט ראו להלן( הבחינות תוצאותסיכום  להלן
 

 מבחן

סה"כ 
מועמדים 
שנרשמו 
 לבחינה

 לא עברו עברו
נרשמו ולא 

 הגיעו

ציון סף נדרש 
למעבר 
 המבחן

CT1 16 7 9  60% 

CT2 5 1 4  60% 

CT3 5 2 3  60% 

CT4 8 2 6  58% 

CT5 6 1 5  60% 

CT6 3 1 1 1 60% 

CT8 1 1 -  60% 

CA2 14 4 10  60% 

  1 38 19 58 סה"כ

 
 .שלקחו חלק בבדיקת המבחניםברצוננו להודות לצוות הבודקים 

 
 בברכה,

 עופר ברנדט, יו"ר ועדת ההכשרה.
 בשם וועדת ההכשרה

30.6.2017 
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 :2017אפריל   CA2 -ו  CTמסדרת  של האגודה האקטוארית בישראל תוצאות המבחנים

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

 
 (60%)ציון סף למעבר  CT1מבחן  .1

 המבחן.את  7 ועבר מתוכם מועמדים 16  סה"כ ניגשו למבחן זה
 :ים הםעוברה מותש

 רוניהיהונתן א -

 כהנאנטלי  -

 נתן המנדינגר -

 אלון קץ -

 עינב מיארה -

 אלכסנדר רפופורט -

 גיא טולדנו -
 

 (60%)ציון סף למעבר  CT2מבחן  .2
 .את המבחן 1 מתוכם עברמועמדים  5סה"כ ניגשו למבחן זה 

 העובר: םש
 משה ריף -

 

 (60%)ציון סף למעבר  CT3מבחן  .3
 את המבחן. 2מועמדים מתוכם עברו  5סה"כ ניגשו למבחן זה 

 העוברים הם:שמות 
 אשכר אגמי -

 הרנן ווינטראוב -
 

 (58%)ציון סף למעבר  CT4מבחן  .4
 את המבחן. 2 ועבר מועמדים מתוכם 8סה"כ ניגשו למבחן זה 

 :יםעוברה מותש
 

 יצחק הראל דואק -

 אוריאל יפרח -
 
 

 (60%)ציון סף למעבר  CT5מבחן  .5
 .את המבחן 1ומיתוכם עבר מועמדים  6סה"כ ניגשו למבחן זה 

 :שם העובר 
 אשכר אגמי -

 

 (60%)ציון סף למעבר  CT6מבחן  .6
 .את המבחן 1 עברומתוכם  )ועוד אחד נרשם ולא ניגש( מועמדים 2סה"כ ניגשו למבחן זה 

 :העובר  םש
 יואב טויטו -

 

 (60%)ציון סף למעבר  CT8מבחן  .7
 .את המבחןעבר  אשראחד  מועמד סה"כ ניגש למבחן זה

 :העובר םש
 אוריאל יפרח -
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 (60%)ציון סף למעבר  CA2מבחן  .8
 .את המבחן 4ים ומתוכם עברו מועמד 14 למבחן זה וסה"כ ניגש

 :שמות העוברים
 יונתן שוורץ -

 לאורה גומז -

 אלכסיי טרקשינסקי -

 שירלי בסן -

 

 

 


