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   בישראל )ע"ר(   האקטואריםאגודת  תוצאות מבחני 
 2020 ספטמבר

 

 
 בדבר טוהר המבחנים הודעה חשובה 

 העתקות במבחנים ו
 

 רקע

 בשני המועדים האחרונים התקיימו מבחני האגודה בפורמט אונליין עם ספרים פתוחים.

התשובות הינו רב ודורש   קובץ הפיתוי שפורמט זה מספק להעתקות בין הסטודנטים וכן ממקורות שונים לתוך 

ביושרה ובהגינות, בשים לב כי האמון שהאגודה רוכשת לכל הנבחנים  ,יותר מתמיד ,מכל אחד מהסטודנטים לנהוג

 אלא אם יוכח אחרת. ,הינו מלא
 

בהם היו מעורבים שלושה   , אשרות מבחןלצערנו, במועד האחרון, נמצאו חשדות בשני מקרים של העתק

חקרה    מעת אשרכוועדת מש ההכשרהה בחומרה מקרים מסוג זה, מינה את וועדת אהאגודה שרו   סטודנטים. ועד

את הנושא לעומק וכן קיימה שיחת בירור עם הסטודנטים המעורבים. לאחר שהוועדה שמעה את טענות והסברי  

הסטודנטים, בצורה מעמיקה ומקיפה, ולאחר ששקלה והציבה את ההסברים הללו כנגד העדויות שהוצגו לה בדבר 

 עדה הגיעה למסקנות הבאות: וההעתקות שבוצעו, הו 

מוצקות   ר ההעתקות שבוצעו בזמן המבחן ע"י הסטודנטים המעורבים נמצאו חזקות,העדויות בדב .1

 י פנים. נוברורות ולא ניתן לפרשן לש 

הסטודנטים היו חלשים ביותר והם לא הצליחו להסביר  שניים מתוך שלושת הטענות וההסברים של  .2

לישי הודה במעשה  הסטודנט הש   לוועדה כיצד החלקים המועתקים "הופיעו" במחברות התשובה שלהם.

 . התשובות לתוך מחברת  "העתק הדבק"אותו העתיק ב  ואשר  מראש ן יכשההעתקה מחומר 
 

 נקיטת צעדי ענישה 

 לנקוט בצעדים הבאים כנגד אותם סטודנטים:  אגודהלאור האמור, החליט ועד ה

  .2020פסילת כל המבחנים של הסטודנטים המעורבים במועד ספטמבר  .א

 . 2021מבחינות של האגודה במועד אפריל ו עהסטודנטים יוש שניים מתוך שלושת  .ב

בעתיד  המעורבים ימצאו ככל ש , להוראות תקנון האגודה משורות האגודה לצמיתות בהתאם הרחקה .ג

  .האגודה בכל דרך אחרת בהפרה נוספת של נהלי הבחינות או בהפרת האמון שניתן על ידי

 . כל אחד מהמעורבים  לבאגודה שבתיק האישי של האמור לעיל רישום  .ד

את שמות הסטודנטים המעורבים כדי לא להחתים את שמם ואת   הפעם האגודה החליטה שלא לפרסם .ה

יהיו מקרים דומים בעתיד, שמות המעורבים יתפרסמו בפני  וככל ש אך יחד עם זאת, אם  עתידם המקצועי.

 כל החברים של אגודת האקטוארים בישראל. 
 

וכן בודקת אמצעים להשגחה בעת   בחניםמכללי מבחן מעודכנים לפני המועד הבא של ה תפרסם תחזור והאגודה 
 . וינקטש הענישה צעדי ואת את כללי המבחנים   נולאשר כי הבי יבוחוי שירשמו . כל הנבחניםהמבחנים

 

הוגנות  , האגודה התחשבה בנסיבות המיוחדות של הבחינות, אולם כדי לשמור על לעיל  בצעדי הענישהיצוין, כי 
הבחינה כלפי כלל הנבחנים, האגודה מבהירה כי ככל שמקרים אלו יחזרו בעתיד, האגודה תשקול צעדי ענישה  

 .כבדים ביותר, כולל הרחקות זמניות או קבועות מחברות באגודה
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   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 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
 

 .וחומר פתוח 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

 

בדק את הבחינות  .השונים במקצועות בחינות 85כתבו בסה"כ שסטודנטים  67 רשמונ, 2020 ספטמבר למבחנים של
 :)לפרוט ראו להלן( הבחינות תוצאותסיכום   להלן .חברים מלאים של האגודה  שלצוות בודקים גדול 

 

 מבחן 

סה"כ  
מועמדים  
שנרשמו  
 לבחינה 

 לא עברו  עברו
נרשמו ולא  

 הגיעו

ציון סף נדרש  
למעבר  
 המבחן 

CS1 1 - 1 - 60% 

CM2 1 - 1 - 60% 

CB1 1 - 1 - 58% 

CB3 9 9 - - 60% 

CP1 10 2 8 - 55% 

CP2 18 14 4 - 58% 

CP3 12 11 1 - 55% 

SP1 11 5 6 - 60% 

SP2 8 7 1 - 60% 

SP7 1 - 1 - 59% 

SP8 6 3 3 - 57% 

SP9 1 1 - - 61% 

SA1 7 1 6 - 60% 

SA2 2 - 2 - 64% 

SA3 1 - 1 - 65% 

  - 36 53 89 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 

17.12.2020 
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 : 2020 ספטמבר   -  של האגודה האקטוארית בישראל תוצאות המבחנים
 
 ( 60%)ציון סף למעבר   CS1מבחן  .1

 עבר את המבחן.  אחד שלא גש למבחן זה מועמד יסה"כ נ 
 

 ( 60%)ציון סף למעבר  CM2מבחן  .2
 עבר את המבחן.  אחד שלא גש למבחן זה מועמד יסה"כ נ 

 

 ( 58%)ציון סף למעבר   CB1מבחן  .3
 עבר את המבחן.  אחד שלא מועמד גש למבחן זה יסה"כ נ 

 
 ( 60%)ציון סף למעבר   CB3מבחן  .4

 .עברו את המבחןכולם ו מועמדים 5סה"כ ניגשו למבחן זה 
 :ים הםעוברה מותש

 

 יואב טויטו -

 אביב מורנו -

 שני  מנשה  -

 גיא ואתורי  -

 טטיאנה שרה ספקטור  -

 גורדוןירנה א -

 הןטל כ -

 דניאל שלח  -

 ליעד ארז  -

 

 ( 55%)ציון סף למעבר   CP1מבחן  .5

 . את המבחן 2ומתוכם עברו  מועמדים 10סה"כ ניגשו למבחן זה 
 :ים הםעוברה מותש

 

 אולך -דבורה פרקש -

 ודים שביינוב -

 

 ( 58%)ציון סף למעבר   CP2מבחן  .6

 . את המבחן 14ומתוכם עברו  מועמדים 18סה"כ ניגשו למבחן זה 
 :ים הםעוברה מותש

 

 ענבל  אלקיים מימון  -

 יוליה קובלנקו  -

 יעקב גזית  -

 מיכל לונדון -

 שי קרסיקוב  -

 נתן  המנדינגר  -

 אלכסנדרה זרצ'וק  -

 תומר פורת -

 אירית גילת  -

 לירן לב  -

 שלומי שמש  -



 

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

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

 אלי דהן  -

 דניאל שלח  -

 טל כהן -

 

 ( 55%)ציון סף למעבר   CP3מבחן  .7

 . את המבחן 11ומתוכם עברו  מועמדים 12סה"כ ניגשו למבחן זה 
 :ים הםעוברה מותש

 

 יואב טויטו -

 נתן המנדינגר  -

 אלכסנדר רפופורט -

 אדם חסיס  -

 אליסה גרשמן   -

 אלכסנדרה זרצ'וק  -

 תומר פורת -

 שלומי שמש  -

 סעדה-מרוואן אבו -

 טל כהן  -

 שגב שמואל גביש  -
 

 ( 60%)ציון סף למעבר   SP1מבחן  .8

 . את המבחן 5מתוכם עברו אשר מועמדים  11ו למבחן סה"כ ניגש
 שמות העוברים הם:

 

 מאיר בוכניק  -

 אורטל דרור -

 פרייליכמן אורי  -

 עומר קליינר   -

 טל -אורן מי -
 

 ( 60%)ציון סף למעבר   SP2מבחן  .9

 . את המבחן  7 עברמתוכם אשר ים מועמד  8ניגש למבחן סה"כ 
 שמות העוברים הם:

 

 ארי-דורון בן -

 רחלי דסקלו  -

 איתמר דביר  -

 אסף הולצמן -

 לירון איצקוביץ  -

 אריק ליטבק  -

 ילנה רזניק  -
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 ( 59%)ציון סף למעבר   SP7מבחן  .10
 עבר את המבחן.  אחד שלא גש למבחן זה מועמד יסה"כ נ 

 
 

 ( 57%)ציון סף למעבר   SP8מבחן  .11
 . את המבחן 3ים אשר מתוכם עבר  מועמד 6ניגש למבחן  סה"כ 

 שמות העוברים הם:
 

 קרן איל  -

 אילה אילן רייז  -

 אור  פרל בוכבינדר  -

 

 ( 61%)ציון סף למעבר   SP9מבחן  .12
 . עבר את המבחןאשר אחד  למבחן מועמד  וניגשסה"כ 

 שם העובר: 
 

 אלכסיי טרקשינסקי  -
 

 ( 60%)ציון סף למעבר   SA1מבחן  .13
 . את המבחן 1 עבר  שמתוכם יםמועמד 7למבחן זה   וסה"כ ניגש

 שם העובר: 
 

 אסנת שיף  -
 

 ( 64%)ציון סף למעבר   SA2מבחן  .14
 . את המבחן ועבר  לא אשר יםמועמד 2 למבחן זה  וסה"כ ניגש
 

 

 ( 65%)ציון סף למעבר   SA3מבחן  .15
 . אשר לא עבר את המבחן מועמד למבחן זה  וסה"כ ניגש


