


.  מי היה מאמין, 13-היום זהו הכנס ה, כןכן . אפי כנוסיבוקר טוב לכולם וברוכים הבאים לחגיגת הבר מצווה של •

.  בעוד אני מנסה לחשוב על מה ארצה לדבר בפתיחת הכנס צדו את עיניי לא פחות משלושה אייטמים די בנליים בתקשורת, השבוע•
כדברי " תלמידים נדרשו להתמודד עם בחינה שלא שיקפה", הראשון עסק במבחן הבגרות בתנך במועד החורף שהיה ככל הנראה קשה במיוחד •

מבחן קשה הפוגע  "והתוצאה הייתה , המשיך רכז מקצוע אחר, "חלק מהשאלות היו לא ברורות ומתחכמות", "ויצאו מאוכזבים"אחד המורים 
,  אופן הניסוח של אחת השאלות. וקרא בלהט להעניק פקטור לתלמידים שנבחנו" בתלמידים הממוצעים ולא משאיר סיכוי רב לתלמידים החלשים

  סטרואוטיפיםומקבע , כך נטען, "הניסוח היה שוביניסטי -הניסוח היה מזלזל ומייחס לאישה התנהגות שלילית ", קומם אף הוא מורים ותלמידים
. כ איציק שמולי שביקש לערוך שימוע דחוף בוועדת החינוך של הכנסת"הדברים הגיעו לח". מעוותים

עסקה בפרשיית בחינות לשכת עורכי הדין וארחי רעש ומהומה שהשתרכו על פני מספר חודשים הוחלט לבטל בהן שתי שאלות  , כתבה אחרת•
אחת מן המתמחות שעברה  . 44%-עברו את המבחן וכך יעלה שעור המעבר ל 2481נבחנים מתוך  133דבר שהביא לכך שעוד , שנמצאו בעייתיות

"  היה מבחן לא הוגן ומכשיל והיום בבית המשפט נעשה צדק, התחושה היא תחושה של צדק" כך את הבחינה צוטטה כאומרת
ומבוכת , ל עסקה באמינותן או אי אמינותן של מצלמות התנועה החדשות המכונות בפי כל מצלמות המהירות"הכתבה השלישית ששודרה בגלי צה•

הדין גונן סיפר כי פנה ליועץ  עורך . מספיקאינו מהימן  -התקן שניתן למצלמות השאלה שעלתה בבית המשפט היא האם . המשטרה בנוגע אליהן
בבקשה לפתוח בבדיקה בנושא כשברקע מרחפת השאלה מי נתן את האישור למצלמות המהירות השנויות  , מנדלבליטאביחי , המשפטי לממשלה

".שאין לתאר שערוריהזו . הפרשה הזו נוגעת בכל אזרחי ישראל בצורה ישירה, עם כל הכבוד לפרשת הצוללות. "במחלוקת
לכל הנושאים האלו יש מכנה  , )והדברים מגיעים אף לערכאות שונות, אנחנו רואים שמעורבים כאן הרבה מאוד אמוציות(עם כל ההומור שבדבר •

תורה זו . למידול ולניתוח במסגרת תורת המבחנים היא תורת המדידה, חדי העין שבינכם הבחינו בוודאי כי שלושתם ניתנים להמשגה. משותף אחד
סטטיסטיים ובאמצעות מונחים -היא מסגרת הקונצפטואלית המאפשרת לדון ולטפל באופן מדעי בכל המקרים האלה תוך הפעלת כלים מתמטיים

.  ועודטעויות מדידה ועוד , במבחנים והטייההוגנות , כיול, סילום, שעורי הצלחה, תוקף תוכן, תוקף נראה, מוגדרים היטב כמו מהימנות

דווקא בבנליות  , אך אלו ממחישות. כמובן שמדובר רק בדוגמאות ספורות וספורדיות מבין שלל מקרים מחיי היום יום שרק חלקם מגיעים לתקשורת•
 שלהן את החשיבות של המקצוע שלנו בחיים הציבוריים במגוון תחומים ונושאים ואת הצורך בפרופסיה סדורה ובאנשי מקצוע הבקיאים בה ונכונים

ההתכנסות משמשת במה להצגת חידושים  . רואה אני חשיבות רבה בקיומה של האגודה שלנו ובהתכנסות השנתית של חבריה, לכן. ליישמה
חילופי ידע  , לצורך היכרות,בארצנו הקטנטונת והיא גם הזדמנות למפגש בין אישי פורמלי ובלתי פורמלי בין העוסקים במקצוע , והתקדמות בתחום

.  ואשר חולקים דילמות ואתגרים משותפים, וסתם מפגש חברתי עם רעים העוסקים בדברים דומים אך בסקציות אחרות, ורעיונות

  25בסופו של דבר . 13-לשפוט הצעות לכנוס ה 40 -מתוכם נענו כ, חברים של האגודה הפסיכומטרית הישראלית 50-פנינו לכ, לקראת הכנס השנה•
ההצעות   20הערכת השופטים היוותה בסיס לבחירת . נוחה ומתקדמת, שופטים העריכו את ההצעות לכנוס באמצעות מערכת שיפוט מתוקשבת

הן משקפות את  . העבודות מייצגות מגוון רחב של תחומי מדידה ומגוון רחב של מבחנים וכלי הערכה. הטובות ביותר שאותן תשמעו במהלך היום
חלק מהעבודות מהוות המשך לנושאים ששמענו  . ויוצגו על ידי חברי אפי מהארץ ומהעולם הגדול, ציבוריים ופרטיים כאחד, העשייה בארגונים שונים

.  כך או כך אני מקווה בחום שתמצאו עניין בעבודות. בשנים קודמות וחלקן מביאות נושאים חדשים וחידושים שאולי יתגלו כפריצות דרך בתחום

לשרה שפירא מזכירת  , פרופסור אייל גמליאל -ר אפי "לחברי מועצת אפי ויו, לסיום אני מבקש להודות לכל מי שלקח חלק בהכנות לכינוס היום•
הן השופטים והן  , ליושבי הראש של המושבים, ההצעותלשופטי , חוברת הכנסליעל פרץ המעצבת הגרפית שהכינה את התוכנית ואת , האגודה

.וכמובן למרצים ולכם חברי אפי, מלאכתם בהתנדבותהראש העושים יושבי 
.  אני מאחל לכולנו חג אפי שמח וכנוס פורה ומעניין•








