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תקשורת CP3
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-בודק את היכולת לסנן אינפורמציה ולתקשר אותה לקהל מסוים1.
;במה משתמשים ובמה לא-אבחנה בין עיקר וטפל ❖
;מה קודם למה❖
אמצעי , מונחים מקצועיים, מבחינת שפה–התייחסות לקבל היעד ❖

.רלוונטיות המידע, המחשה

;שלושה לפני המבחן-מקבלים חומר רקע יומיים2.
.מקבלים מידע נוסף במהלך המבחן

.1תוך התייחסות לסעיף , משניהם יש ליצור את המסמך המבוקש
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.חשוב לקרוא את חומר הרקע היטב לפני המבחן עצמו ולהבין אותו לעומק3.

;(90%)במבחן נדרשים לנסח מסמך 4.
סעיפים הממחישים ומסבירים  3-5שבה ( 10%)ולענות על שאלה נוספת 

.שיקול דעת שהפעלתם בהכנת המסמך
.שאלות אלה נותנות רמזים חשובים

!חשוב לקרוא את כל המבחן לפני שמתחילים לענות
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(.מהמילים באנגלית80%)במסמך יש להקפיד על מספר מילים 5.

:המסמך צריך6.
;להיראות כמו מסמך בהתאם לאופי המסמך שהתבקשתם לכתוב➢
;להיות בנוי בסדר הגיוני➢
;(כותרות משנה)תת סעיפים 3-4לכלול מבוא וסיכום וביניהם ➢
;אך לא מתנשא, להיות ברור וחד משמעי➢
;מה הנושא ומה הנסיבות, מי הנמען, ברור מי המכותב➢
;במיוחד ללא הסבר רלוונטי, רגון'לא להכיל מילות ז➢
.לתת אפשרות לפנות אליכם בשאלות והסברים נוספים➢

.שלכםARNשם המקצוע ו ה : י ההוראות"יש לשמור את קובץ הפתרון עפ7.
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.  אסור להמשיך לכתוב לאחר זמן זה–יש לכם שלוש ורבע שעות למבחן 8.
.השמירה נעשית אז

.שימו לב לזמן ושזה הקובץ הנכון–יש רבע שעה נוספת להעלות הקובץ 
.לשלוח מייל עם הקובץ לתמיכה של הבריטים ולכתב את דנה–אם יש בעיה 

....הניקוד9.
CP3  Mark Scheme Sept 2018 - FINAL Post MM.docx

CP3  Mark Scheme Sept 2018 - FINAL Post MM.docx


מיומנויות אקטואריות CP1
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.בודק את היכולת שלכם להתמודד עם כישלונות1.
.בודק את היכולת שלכם להתמודד עם כישלונות

.בודק את ההיכרות שלכם עם כל תחומי עבודת האקטואר1.

.מבחן קשה וארוך עם שיעורי מעבר נמוכים2.

לכן חשוב במיוחד לוודא שאתם יודעים את החומר על בוריו ואתם  3.
.מיישמים אסטרטגיה נכונה למענה על הבחינה

;  האחת במתכונת הישנה והמוכרת–יש שתי בחינות 4.
(.שניים–כ "בד)והשניה כוללת ניתוח אירועים 
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בואו נראה איך נראים גליונות הבדיקה5.
CP1-1 Grid September 2019 - ILAA.xlsx
CP1-2 Grid September 2019 - ILAA.xlsx

:שימו לב6.
;שיטת הניקוד מתגמלת מאוד❖
; ואינה קונסת על טעויות❖
.בולטים/צריך לכתוב הרבה טיעונים❖

: צריך. לבחינות מתאר בדיוק את מה שיש בקבצי הבדיקה" בית הספר"פתרון 7.
לקרוא אותו❖
)!(לעומק !( את כולו)להבין אותו  ❖
.מספיק בולטים" לייצר"ולראות שאתם מצליחים ❖

CP1-1 Grid September 2019 - ILAA.xlsx
CP1-2 Grid September 2019 - ILAA.xlsx
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הממשלה משתמשת בחקיקה ורגולציה כמכניזם כדי להבטיח ששוק  
.מסודר ומספק הגנה ראויה למשקיעים, הביטוח יהיה שקוף 1/2

.הפעילות התקינה בשוקי הביטוח חיונית ליציבות הפיננסית של המשק 1

יישום ופיקוח  , פיתוח. הממשלה מאצילה לרגולטור את הפיקוח על החקיקה
.על הרגולציה להשגת שני יעדי המדיניות לעיל 1

שעסק מתנהל בצורה זהירה ושהעסק מתנהל : לרגולציה ישנן שתי מטרות
.ביושרה 11/2

לרגולטור אין יכולת לפקח על כל פעולות היום יום של כל חברות הביטוח 
החקיקה והתקנות מעניקה אחריות זו לדירקטוריון של  . הבודדות בזמן אמת

.חברת הביטוח 11/2
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מנהל כספים וקצין סיכונים ראשי, ל"מנכ, ר"הפרדת תפקידים של יו 1/2

.אלה ארבעה תפקידי ניהול מרכזיים בחברת ביטוח 1/2

.לאדם נדרש היקף זמן  מספיק על מנת למלא את תפקידו 1/2

בחברת ביטוח בינונית או גדולה כל אחד מהתפקידים הללו בנפרד דורש 
לכן הפרדת תפקידים אלה היא תנאי הכרחי מעשי . התחייבות זמן משמעותית

.כדי שהתפקידים יבוצעו כנדרש 1

בחברת ביטוח קטנה כל אחד מהתפקידים הללו בנפרד דורש פחות זמן  
.ומחויבות וניתן לשלב חלק או את כל התפקידים הללו 1/2

-שילוב תפקידים אלה יחד מביא לעמדה חזקה ודומיננטית מדי , עם זאת
.שהפיקוח עליה עשוי להיות לקוי 1

.  קיימת סבירות גבוהה יותר שהאדם אינו פועל באופן מלא ביושר בכל עת
הפרדת התפקידים סבירה בהתחשב בחשיבותם של התפקידים , לפיכך

.האישיים ומספקת את התנאים לפיקוח ואתגר הולם 1
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מרבית הדירקטוריון מורכב מדירקטורים שאינם מבצעים 1/2

.מנהלים אינם מעורבים בפעילות היומיומית של העסק-הדירקטורים הלא 1/2

מנהלים פועלים למען ומאזנים את האינטרסים של בעלי העניין  -דירקטורים לא
,  (או חברים הקרן ההדדית)כלומר בעלי המניות , המרכזיים בחברת הביטוח

עובדים אחרים ועובדים לשעבר כלפיהם יש לחברה  , ההנהלה, מבוטחים, רגולטור
.אחריות כספית להטבות פרישה 1

יש להם יתרון מספרי , אם רוב הדירקטוריון מורכב מדירקטורים שאינם מנהלים
.דבר שעשוי להיות נחוץ, שיכולים להתגבר באופן קולקטיבי על ההנהלה 1/2

באמצעות היתרון המספרי שלהם ותחומי האחריות המשותפים הם נמצאים בעמדה  
טובה יותר ומסוגלים לסמוך על תמיכתם של דירקטורים אחרים שאינם מנהלים  

.במתן מתן הפיקוח והאתגר הנדרשים של ההנהלה 1/2

למנהלים המנהלים יש סיכוי גבוה יותר באופן אינדיבידואלי וקולקטיבי לפעול באופן  
הולם אם הם יודעים שאין להם רוב ושהם יודעים שהם  נתונים לביקורת ובדיקת  

.רמה 1/2
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דירקטור המייצג עובדים ופנסיונרים 1/2

,  על הדירקטורים המנהלים ולא המנהלים מוטלות אחריות כלפי מגוון בעלי עניין
.לרבות עובדים וגמלאים 1/2

.לעובדים ולגמלאים יהיה ייצוג ברמה של חברי הדירקטוריון 1/2

דירקטור שמייצג את העובדים והפנסיות באופן ספציפי יתמקד במיוחד בהם ולא  
זה יכול להיות סביר אם האינטרסים שלהם לא נשקלים כראוי . בבעלי עניין אחרים

.ומאוזנים כנגד אלו של בעלי עניין אחרים 1

הדבר יכול להפחית את האחריות הקולקטיבית שדירקטורים אחרים יקחו , עם זאת
וכתוצאה מכך לתוצאות  , ביחס לעובדים ולגמלאים לעומת בעלי העניין האחרים

.גרועות עבור העובדים והגמלאים 1

ישנם יתרונות וחסרונות למתן דירקטור אחריות פרטנית ספציפית לעובדים  
רק אם קיימת בעיה שיטתית בכל חברות הביטוח אם האינטרסים של  . ולגמלאים

אין כל הכרח -אחרת . יש צורך בהצעה, העובדים ולא נלקחים בחשבון כראוי
.זה יכול  להוביל לתוצאות גרועות יותר עבורם, למעשה. בהצעה 1
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.ביטוחי הבריאות והסיעוד" מגרש"בודק את יישומי עולם התוכן האקטוארי ב1.

.הקצאת הזמן חשובה במיוחד–המבחן ארוך 2.

...וגם כתיבת המובן מאליו3.

:תראו איך זה נראה. הניקוד מאוד מדויק ומוקפד4.
SP1 Grid September 2019 ILAA V2.xlsx

SP1 Grid September 2019 ILAA V2.xlsx
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SP1 Grid September 2019 ILAA V2.xlsx

.הראשונים של כל תביעה x-או ל£ -תיאור תנאי הפוליסה לפיה המבטח אחראי ל
1

,זה עשוי לפעול לא על תביעות בודדת אלא על מכלול התביעות במהלך שנת פוליסה
1

או לפעול על אדם בודד או פוליסה 1/2

[2מקסימום ] Max 2    

SP1 Grid September 2019 ILAA V2.xlsx
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SP1 Grid September 2019 ILAA V2.xlsx

ניתן להשתמש בסעיף יציבות כאשר האינפלציה עשויה להשפיע משמעותית על 
עלות התביעות 1/2

אינדקס/י מדד"עפ/או כאשר ההטבות הניתנות גדלות בהתאם 1/2

על מנת לשמור על הערך הריאלי של כיסוי ביטוח המשנה 1

מוצמדת למדד אינפלציה מתאים להשגת חלוקה שוויונית יותר בין האקססנקודת 
.של המרכיב האינפלציוני של התביעה, מבטח המשנה למבטח הישיר 1/2

הצמדת הגבול התחתון מקטינה את פרמיית ביטוח המשנה מכיוון שמבטח המשנה  
לא יצטרך להתמודד עם התביעות הקטנות ביותר 1/2

הצמדת הגבול העליון מבטיחה שהחוזה ימשיך לכסות תביעות גדולות 1/2

זה גם מצמצם או מבטל את הצורך לנהל משא ומתן מחדש בביטוח משנה בכל שנה 1/2

[2מקסימום ] Max 2    

SP1 Grid September 2019 ILAA V2.xlsx
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01/01/2016

10,000

40,000

01/01/2017

10,290

41,160

01/01/2018

10,444 1/2

41,777 1/2

,10,444-לנק½ 

41,777ל נק½ 

50,000למבוטח  1/2

(41,777-10,444)= 31,333מבטח משנה משלם  1

(50,000-31,333)= 18,667המבטח משלם  1/2

SP1 Grid September 2019 ILAA V2.xlsx
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.ביטוחי הבריאות והסיעוד" מגרש"יישומי עולם התוכן האקטוארי בהעמקתבודק את 1.

.הקצאת הזמן חשובה במיוחד–המבחן ארוך 2.

...וגם כתיבת המובן מאליו3.

:ככה זה נראה. הניקוד מאוד מדויק ומוקפד4.
SA1 Grid September 2019 - ILAA AE.xlsb.xlsx

SA1 Grid September 2019 - ILAA AE.xlsb.xlsx
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.בודק את יישום המיומנויות  האקטואריות בביטוח אלמנטרי1.

:למשל. פעמים רבות סטודנטים אינם עונים על השאלה שנשאלה2.

?  מודל/ איזה שיקולים צריך לקחת בחשבון כשרוצים להחליף מערכת: שאלה
נכנסים למודל או למערכת ולא על נתוניםהתשובות התייחסו ברובן לאיזה 

.  איך ומתי–הנדרשים כאשר צריך להחליט אם מחליפים ואם כן השיקולים

4–רכיבים שצריכים להיות במערכת הפוליסות ו 4ביקשו לציין : שאלה
סטודנטים רבים  . הסברים למה משמש כל דבר+ רכיבים במערכת התביעות 

12למרות שמדובר ב שאלה של , משתנים בלבד בפוליסות ובתביעות 4רשמו 
!זה לגמרי לא מספיק. נקודות
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גם אם  . התשובות נוגעות במעט מידי היבטים–מענה חלקי וחסר לשאלה 3.
כותבים בכמה נקודות את אותו הדבר בסופו של דבר מקבלים נקודות רק פעם 

במקום לכתוב נקודות רבות עם הסתכלות כללית  -זה חוזר על עצמו . אחת
. דוגמאות שונות/ כותבים את אותו הדבר במילים 

?בשאלה על ביטוח נסיעות לחול שאלו איזה כיסויים קיימים: לדוגמא
..(  שוב)כיסוי שברים , כיסוי הוצאות רפואיות: בחלק מהתשובות הרשימה כללה

החזר בגין מזוודה  , החזר על מטען שעבד, (שוב)כיסוי מצב רפואי לא טוב , 
.  או קיצור נסיעהכיסוי על ביטול-ולעומת זאת לא נכללו ...( . שוב)
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בפירוט לגבי , שאלה על תמחור ומה צריך לקחת בחשבון: דוגמא נוספת
ההוצאות לא תמיד הכרחי לפרט את כל סוגי ההוצאות זה מאוד תלוי במספר  

כל  . הוצאות הנפקה, הוצאות רכישה, למשל הוצאות ראשוניות. הנקודות לשאלה
!'נקלא מקבלים עליהן כמה . שלושת הדוגמאות הללו הן בעצם אותה נקודה

דוגמא לשאלה על השוואת מחירים בערוצי הפצה שונים4.
ההתייחסות הייתה חסרה וכללה התייחסות לכך שהסוכנים מסננים מבוטחים  

לא הייתה התייחסות לכך שהסיכון שונה (. ?)והאוכלוסייה שלהם יותר טובה 
, תוך פירוט שהנתונים הנאספים יכולים להיות שונים בין ערוצי הפצה שונים

.וכדומהאסטרטגיית שיווק אחרת, הוצאות שונות

SP8  וSA3-המשך-ביטוח אלמנטרי
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.בודק את יישומי עולם התוכן האקטוארי בתחום ביטוח החיים1.

–ישנה תופעה של איבוד זמן מיותר הנובע מאי הבנה של מילות ההוראה 2.
,  צריך להסביר יותר לעומק DESCRIBEכשכתוב❖
,  צריך להמעיט במלל CALCULATEכשכתוב❖
צריך לתת הסבר מילולי משמעותי   DISCUSSכשיש טבלאות מספריות וכתוב ❖
.של מה שרואים בטבלאות( שהוא די פשוט לפעמים)

ומחזרה מיותרת  , וגם של איבוד זמן הנובע מהתייחסות לנושאים שבכלל לא נשאלו3.
. טיעונים/על אותן נקודות

הסעיפים  , חשוב לא להתייאש אם לא יודעים לענות על הסעיף הראשון בשאלה4.
.שעליהן אפשר לקבל ניקוד, הבאים יכולים לשאול שאלות מחומר הקריאה
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יתכן שבגלל –מהמבחן והתשובות היו קצרות יחסית 25%השאלה האחרונה היתה 5.
.אי הבנה ויתכן שבגלל תכנון נכון של הזמן שלא אפשר מחשבה ומענה עמוק יותר

איך לעשות  , 2תיאור בסיסי של סולבנסי -בחומר הלימוד ( חוסרים" )חורים"התגלו 6.
וסוגיות   ULעקרונות פוליסות, ותמחור בסיסי של אופציות ביטוח, מחקר תמותה

.עמוקות יותר בניהול ביטוח חיים

אם מכירים היטב את  –היישום /גם אם לא מצליחים לענות היטב על שאלות ההבנה7.
ניתן היה לעבור את  –חומר הקריאה ועונים על הבחינה בצורה מסודרת ושיטתית 

.המבחן

!הקצאת הזמן חשובה במיוחד–המבחן ארוך 8.
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כשנבנים אינם יודעים לענות על שאלה הם שולפים תשובה גנרית  –תשובה גנרית 9.
–גם אם השאלה אינה קלה . כמעט בלי התייחסות כמעט לספציפיות של השאלה

.כדאי להתבסס על חומר הקריאה ולנסות לקשר אותו לשאלה שנשאלה

...הבדיקהוגליון10.
SP2 Grid September 2019  - ILAA.xlsx

SP2 Grid September 2019  - ILAA.xlsx
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?שאלות

!בהצלחה

2020אפריל 


