


תודות

למרכז הארצי לבחינות ולהערכה

.על התמיכה הכספית המתמשכת באפי

.  עצמאות כלכלית היא הדרגתית–כפי שיעידו מתבגרים רבים 



תודות

:לחברי מועצת אפי החמישית

סימון-ענת בן

רפיואל 

ריטה סבר

קרליץצור 

פומפיאןספי 



תודות

:לחברי ועדת הביקורת השלישית

פודולרנדב 

יובל בן דב

נדב ויובל הציגו מועמדות 

לכהן כחברי ועדת הביקורת  

הרביעית ובחירתם תאושר 

.באסיפת החברים



תודות

:ליועץ המשפטי של אפי מאז הקמתה

חנן גולדשמידט



תודות

:(הראשונה)הבלוגומטרילעורכת 

ליאת בסיס

,  תבונה ונחישות, שברגישות

הוציאה כבר שמונה 
מרביתם  –בלוגומטרים

ראיונות עם אנשי מדידה  

.והערכה



תודות

:לאיש אשר על הטכנולוגיה

תומר סביר

,  אתר אפיתיחזוקשמלבד 

הוסיף ערך של אפי  

ופיתח את , לויקיפדיה

מערכת ההצבעה  

הראשונה  )הממוחשבת 

.למועצת אפי( בהיסטוריה



תודה נוספת

ר אפי היוצאים"ליו

ר הרביעית של אפי"יו–ענת בן סימון 

ענת ויואל סיימו כהונה  

!במועצהשנים 8של 

ר החמישי של אפי"יו–רפיואל 



תודה נוספת

ר אפי הנבחר"ליו

קרליץצור 

צור משמש גם כגזבר של האגודה



תודות

:ר ועדת הבחירות למועצת אפי השישית"ליו

מושינסקיאביטל 

.וחשאי, אישי, שליוותה הליך בחירות דמוקרטי



תודות
:למועמדים שהציעו עצמם לבחירה למועצת אפי השישית

אורית איזנברג

אסטלה מלמד

ריטה סבר  

נמרוד עשת

פומפיאןספי 

.ארבעת החברים שנבחרו יאושרו באסיפת החברים



,תודה לשופטים של ההצעות שהוגשו לכנס

ולשופטים של העבודות שהוגשו לפרס אפי

,בננסוןאילונה, אללוףאבי , אטאלימירב , כרמל אורן

, אייל גמליאל, ודי גולדנברג'ג, ברקאי גורלאפרת 

,  סטיבן לוין, יואב כהן, חימוביץטליה , גפנינעמי 

, דוד מעגן, אסטלה מלמד, שץ-מירוןטליה 

, הילה סגל, ריטה סבר, ברוך נבו, נוטע קורןעינת 

,  סול פיין, פורטסרותי , שאול פוקס, פומפיאןספי 

,  קרליץצור , ריגביעמיחי , רויטרענבל , צורבעז 

.חני שלטון

.מיוחדלציוןראויההחבריםכלשלההתנדבותרוח



חביבה וחשובה, תודה אחרונה

:למי שמכהנת כמזכירת אפי מאז הקמת האגודה

שפיראשרה 



עדכונים

אתר אפי

מעודכן ומתעדכן

http://www.ispa.org.il/

ויקיפדיה

לפסיכומטריקהאגודה ישראלית –ערך שהוסף 
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90
%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D
7%99%D7%A7%D7%94

http://www.ispa.org.il/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94


עדכונים

בישראל  הפסיכומטריקההיוזמה לקידום לימודי 
–הפסיכומטריקההוועדה לקידום לימודי בעקבות פעילות 

הושגה  , קרליץוצור אללוףאבי , מיכל בלר, מרום-בייטרות 
.  של קרן פילנטרופית( מיליון וחצי שקל)תמיכה נדיבה 

:שלוש פעילויותאת המיזם שכוללמוביל ו"מאל

  מלגות תמיכה לשלוש שנים בשלוש סטודנטיות ישראליות
במדידה  דוקטוראטבעלות תואר מוסמך שיילמדו לימודי 

.2017החל בסתיו , ב ובקנדה"והערכה בארה

למשך שלוש שנים, מלגות תמיכה בשלוש דוקטורנטיות בארץ ,
,  פסיכומטריקאיי "שיקבלו הנחיה נוספת בנושא הדוקטורט ע

.  2017החל בינואר 



המשך-בישראלהפסיכומטריקההיוזמה לקידום לימודי 

 יפותחו ויועברו  --בפסיכומטריקהלימודי תעודה
,  (מקוון)מדידה ויכללו קורסים בפיתוח כלי ו"במאל

ובקשר בין , בפסיכומטריקהבמודלים מתקדמים 
. וחברהמבחנים 

ועדת היגוי של אנשי מקצוע שמונתה על ידי אפי תספק  
.משוב לסילבוסים של הקורסים

בארץ אמורות להשתתף  המילגאיותהדוקטורנטיות 
.התעודהבלימודי 

.תכנית הלימודים צפויה בעוד כחודשיים

.אללוףפרטים אצל אבי --2017בסתיו הלימודים יחלו 



:אסיפת חברים

.כולכם מוזמנים–תתקיים בסוף הכינוס 

:נושאי האסיפה

 הביקורתועדת דוח.

בחירת חברי מועצת אפי השישית.

בחירת חברי ועדת הביקורת הרביעית.

 2016הדוח הכספי של אפי ל.



:(כפי שמופיע בחוברת הכינוס)לתשומת לבכם 

(.ספיר)2באולם –1ומושב ג1מושב ב

(.ברקת)1באולם –2ומושב ג2מושב ב

!שיהיה לכולנו כנס מוצלח ומעניין




