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מבין כ  200משתתפי הכינוס השיבו על המשוב ( 114כ  .)60%קיבלנו מכם הערות והצעות רבות לגבי הפעילות של אפי ולגבי
הכינוסים בעתיד .הערות והצעות אלה ידונו בישיבה של המועצה ונשתף אתכם בהחלטות שיתקבלו .במסמך זה מרוכז המשוב
שלכם לגבי הכינוס האחרון .הגרף הבא מציג את התפלגות התשובות לגבי שתי השאלות הסגורות לגבי הכינוס האחרון ( -1לא
מרוצה כלל;  – 2מרוצה במידה מועטה;  – 3מרוצה;  – 4מרוצה מאוד):
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עבור שתי השאלות ,ממוצע התשובות היה ( 3.4בין "מרוצה" ל"מרוצה מאד") .התשובה החציונית בשתי השאלות היא "מרוצה".
סטיית התקן מעט גדולה יותר בשאלה לגבי מקום הכינוס ( 0.7לעומת .)0.5
התשובות לשאלה הפתוחה על הכנס התייחסו לכנס באופן כללי ,למיקום האולם ,לאיכות האולם והציוד ,למגוון ואיכות האוכל,
למגוון ואיכות ההרצאות ,וללוחות הזמנים .דברים עיקריים שעלו:
 .1המשיבים ציינו לטובה את המיקום (במרכז הארץ) ואת שפע החנייה ,אולם טענו שהאולם חשוך ,שאין הפרדה טובה בין
האולמות ,שהאכילה באותו מקום של ההרצאות יוצרת אווירה לא נעימה ,שהיה רעש מהמטבח ,שהאולם גדול מדי ושסידור
הישיבה לא היה נוח (צפוף).
 .2הדעות על האוכל היו חלוקות; היו שאהבו והיו שלא אהבו .התלונות התמקדו בתורים הארוכים (האוכל לא חולק בצורה
יעילה) ,בהעדר מגוון של מנות ,שארוחת הבוקר לא הייתה "עשירה" כמובטח ,שלא היה מספיק מבחר לצמחונים ושלא היה
שום אוכל שמתאים לנמנעים מגלוטן.
 .3ההרצאות זכו לתגובות מעורבות .לצד אלה שכתבו שההרצאות היו מגוונות ומעניינות ,היו שאמרו שהן היו שטחיות ,לא
מחדשות ,ולא הוצגו בצורה ברורה .הייתה הסכמה שהשנה הכנס היה פחות "סטטיסטי ומחקרי" ,דבר שזכה לתמיכה של חלק
מהמשיבים לצד תלונות של אחרים .היו מספר הערות על כך שהרצאות מסוג "פיתוח כלי" נטו להיות מאד דומות אחת לשנייה,
ולא חידשו הרבה.
 .4כל ההערות על השולחנות העגולים היו חיוביות ,מלבד העובדה שהם מוקמו באותו אולם ולכן היה קשה לשמוע.
 .5היו הערות לגבי לוח זמנים דחוק :ההרצאות היו קצרות מדי ולא אפשרו התעמקות ,שאלות וכו' .הייתה תחושה שמרצים
לחוצים בזמן וזה פוגע באיכות ההרצאה .מספר אנשים טענו שהפסקת הצהרים הייתה ארוכה מדי.
תודה לד"ר צור קרליץ על ריכוז הממצאים.
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