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   CTמסדרת  בישראל )ע"ר( האקטואריםאגודת  תוצאות מבחני
 2018 ספטמבר

 
  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
 

 -, וואלי ושנרשמ ןלמבח ולא הגיע יםסטודנט 2 סטודנטים. 28 רשמונ, 2018 ספטמבר של CTמסדרת ה  למבחנים
 .CT9 -ו CT5 ,CT4 ,CT3 ,CT2, CT6 ,CT7 , CT8 במקצועותבחינות  34  -שנרשמו לסטודנטים  26

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

 :)לפרוט ראו להלן( הבחינות תוצאותריכוז  להלן
 

 מבחן

סה"כ 
מועמדים 
שנרשמו 
 לבחינה

 לא עברו עברו
נרשמו ולא 

 הגיעו

ציון סף נדרש 
למעבר 
 המבחן

CT2 1 1 0 0 60% 

CT3 3 1 1 1 60% 

CT4 1 1 0 0 58% 

CT5 8 3 4 1 60% 

CT6 3 2 1 0 60% 

CT7 2 1 1 0 60% 

CT8 3 2 1 0 60% 

CT9 13 13 0 - - 

  2 8 24 34 סה"כ

 
 .שלקחו חלק בבדיקת המבחניםברצוננו להודות לצוות הבודקים 

 
 בברכה,

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

29.11.2018 



 

 POB 3663 Ramat Gan – 52136, Israel  52136 –, רמת גן 3663ת.ד  

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

 - עמוד2 מתוך 3 - 

 
 :8201 ספטמבר  CTמסדרת  של האגודה האקטוארית בישראל תוצאות המבחנים

 
 :2018 בספטמברשנכתבו ע"י הסטודנטים  להלן התוצאות של המבחנים

 
 (60%)ציון סף למעבר  CT2מבחן  .1

 המבחן. את ת אחת אשר עברהמועמד למבחן זה הניגש
 :תעוברה םש

 שני גולדנברג -
 

 (60%)ציון סף למעבר  CT3מבחן  .2
 .את המבחן אחד מתוכם עבר אחד שנרשם ולא ניגש()כולל  מועמדים 3סה"כ ניגשו למבחן זה 

 העובר: םש
 שני גולדנברג -

 

 (58%)ציון סף למעבר  CT4מבחן  .3
 את המבחן. שעברניגש למבחן זה מועמד 

 שמות העוברים הם:
 גריננתן המנד -

 

 (60%)ציון סף למעבר  CT5מבחן  .4
 .את המבחן 3מתוכם עברו  )כולל אחד שנרשם ולא ניגש( מועמדים 8סה"כ ניגשו למבחן זה 

 שם העוברים:
 מיכל לונדון -

 סוניה מנוחין -

 גיא טולדנו -
 

 

 (60%)ציון סף למעבר  CT6מבחן  .5
 .את המבחן 2 ומתוכם עברש מועמדים 3סה"כ ניגשו למבחן זה 

 : יםשם העובר
 יצחק הראל דואק -

 דינגרננתן המ -
 

 (60%)ציון סף למעבר  CT7מבחן  .6
 .את המבחן עברמתוכם אחד ש יםמועמד 2למבחן  סה"כ ניגש

 העובר: םש
 נתן המנדינגר -

 

 (60%)ציון סף למעבר  CT8מבחן  .7
 .את המבחן 2ים ומתוכם עברו מועמד 3 למבחן זה וסה"כ ניגש

 :שמות העוברים
 דינגרננתן המ -

 אלכסנדר רפופורט -
 

 מקוון. CT9מבחן  .8
 .מועמדים שכולם עברו 13 למבחןסה"כ ניגשו 

 :יםהעובר מותש
 עמית גולדברג -

 לימור נונו -

 נתן המנדינגר -

 שי רויטר -
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 אורטל עמירה -

 ילנה רזניק -

 אורטל דרור -

 רועי הרר -

 אולה אזרוב -

 הילה מסאסא  רודמן -

 אלכסי זינברג -

 אריק ליטבק -

 שלומי שמש -


