
 

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

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

 

   בישראל )ע"ר(   האקטואריםאגודת  תוצאות מבחני 
 2020 אפריל

 

   הערות כלליות
 

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

   .של האגודה הבריטית
 

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

 חה או כישלון במבחן. קריטריונים שנקבעים ע"י הבריטים. אנו משתמשים בציון זה בבואנו לקבוע הצל
 

 .לאור וירוס הקורונה, מבחני האגודה נערכו בשיתוף פעולה צמוד עם המכון הבריטי בפורמט אונליין
 

מי שמעוניין לרשום תשובות באנגלית יהיה חייב לעשות את   –ברצוננו להזכיר כי יש לכתוב את התשובות בעברית  
 המבחן דרך האגודה הבריטית.

 
 סיכום תוצאות

 

 . השונים במקצועות  בחינות 72כתבו בסה"כ שסטודנטים  60 רשמונ ,  2020אפריל  ים שללמבחנ 
 . חברים מלאים של האגודה שלבדק צוות בודקים גדול את הבחינות 

 : )לפרוט ראו להלן( הבחינות תוצאות סיכום    להלן
 

 מבחן 

סה"כ  
מועמדים  
שנרשמו  
 לבחינה 

 לא עברו  עברו
נרשמו ולא  

 הגיעו

ציון סף נדרש  
למעבר  
 המבחן 

CB2 2 2 - - 65% 

CP1 7 6 1 - 57% 

CP2 15 14 1 - 60% 

CP3 17 14 3 - 55% 

SP1 12 3 9 - 60% 

SP2 3 1 2 - 56% 

SP8 3 1 2 - 60% 

SP9 1 - 1 - 64% 

SA1 11 6 5 - 62% 

SA3 1 1 - - 63% 

  - 24 48 72 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 

23.07.2020 
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 : 2020אפריל    -  של האגודה האקטוארית בישראל תוצאות המבחנים

 
 ( 65%)ציון סף למעבר   CB2מבחן  .1

 את המבחן.  ועבר שמועמדים  שני סה"כ נגשו למבחן זה 
 שמות העוברים: 

 דורה רקצ'ינסקי -

 הרוני יהונתן א -

 

 ( 57%)ציון סף למעבר   CP1מבחן  .2
 המבחן. את  6  ועבר מתוכם אשר  מועמדים 7סה"כ ניגשו למבחן זה 

 :םה  יםעוברה מותש
 

 ופורטכסנדר רפאל -

 טביק אריק לי -

 יל עינב יג -

 אורי פרייליכמן  -

 רטל עמירה או -

 טל אברהם  -
 

 ( 60%)ציון סף למעבר   CP2מבחן  .3

 . את המבחן 14מתוכם עברו אשר  מועמדים 15סה"כ ניגשו למבחן זה 
 :ים הםעוברה מותש

 

 אירנה אורנס  -

 קרן איל  -

 אריג' לחאם  -

 אורטל דרור -

 סוניה מנוחין -

 לודמילה גאורגייב   -

 יקטרינה )קטיה( וידרגור  -

 ילנה רזניק  -

 אדם  חסיס  -

 רחלי דסקלו  -

  עומר קליינר -

 אדוה  קרן פנחסיק  -

 סעדה-מרוואן אבו -

 אביב מורנו -
 
 

 ( 55%)ציון סף למעבר   CP3מבחן  .4

 . את המבחן 14 עברומתוכם ו מועמדים 17סה"כ ניגשו למבחן זה 
 :ים הםעוברה מותש

 

 עמרי שפירא  -

 מיכל לונדון -

 אירית גילת  -

 אביב מורנו -
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 תומר אשכנזי  -

 אלי דהן  -

 יקטרינה )קטיה( וידרגור  -

 טטיאנה שרה ספקטור  -

 אירנה  גורדון -

 מאיר בוכניק  -

 שחר קורן -

 עמית  מאורי  -

 טל אברהם  -

 שמרית כנפו -

 

 ( 60%)ציון סף למעבר   SP1מבחן  .5
 . את המבחן 3מתוכם עברו אשר מועמדים  12ו למבחן סה"כ ניגש

 העוברים הם:שמות 
 

 נתן  המנדינגר  -

 אסנת שיף  -

 שלומי שמש  -
 

 ( 56%)ציון סף למעבר   SP2מבחן  .6

 . את המבחן 1  עברמתוכם אשר  יםמועמד  3ניגש למבחן סה"כ 
 העוברים הם:שמות 

 
 אליסה גרשמן  -

 

 ( 60%)ציון סף למעבר   SP8מבחן  .7

 . את המבחן אחד עברמתוכם  אשר  יםמועמד  3למבחן   וסה"כ ניגש
 שם העובר: 

 שני מישאל  -
 

 ( 64%)ציון סף למעבר   SP9מבחן  .8
 . את המבחן לא עבר אשר ד אח מועמדלמבחן   וסה"כ ניגש

 
 ( 62%)ציון סף למעבר   SA1מבחן  .9

 . את המבחן 6ו  עבר  כםושמת יםמועמד 11למבחן זה   וסה"כ ניגש
 

 אסף הולצמן -
 אולך -דבורה פרקש -
 איתמר דביר  -
 אורטל דרור -
 רחלי דסקלו  -
 שרה קליימן  -

 

 ( 63%)ציון סף למעבר   SA3מבחן  .10
 . עבר את המבחןאחד אשר  סה"כ ניגש למבחן זה מועמד 

 שם העובר: 
 רועי בן דויד -


