


תודות

למרכז הארצי לבחינות ולהערכה

.על התמיכה הכספית המתמשכת באפי



תודות
:לחברי מועצת אפי השישית

אורית איזנברג

מלמדאסטלה 

ריטה סבר

פומפיאןספי 



תודה נוספת

ר אפי הנבחר"ליו

קרליץצור 

.צור משמש גם כגזבר של האגודה



תודות

:לחברי ועדת הביקורת הרביעית

פודולרנדב 

יובל בן דב



תודות

:)הראשונה( הבלוגומטרילעורכת 

ליאת בסיס

,  תבונה ונחישות, שברגישות
  בלוגומטרים 11הוציאה כבר 

מרביתם ראיונות עם אנשי  –
.מדידה והערכה



תודות
ליועץ המשפטי של   

:אפי מאז הקמתה    

חנן גולדשמידט



תודות

:לאיש אשר על הטכנולוגיה

תומר סביר

,  אתר אפי תיחזוקשמלבד 
הוסיף ערך של אפי  

.לוויקיפדיה



תודות מיוחדות

:ר הכינוס"ליו

אסטלה מלמד

:ועדת הפרסר "ליו

אורית איזנברג



חביבה וחשובה, תודה אחרונה

:למי שמכהנת כמזכירת אפי מאז הקמת האגודה

שרה שפירא               



השופטים של ההצעות שהוגשו לכנס   24תודה ל 
:ושל העבודות שהוגשו לפרס אפי

,  אייל גמליאל, מושינסקיאביטל , אללוףאבי 
,  פרוינדטלי , בעז צור, אפרת נטר, אסטלה מלמד

יונתן  , רפיואל , יואב כהן, חימוביץטליה , טל רז
,  סול פיין, נעמי גפני, ליאת בסיס, כרמל אורן, סער

ענת  , עינת נוטע קורן, פומפיאןספי , סטיבן לוין
ריטה  , פורטסרות , קסטןרונן , קרליץצור , קדם
.סבר

.מיוחד לציון ראויה החברים כל של ההתנדבות רוח



עדכונים

אתר אפי

מעודכן ומתעדכן

/ilorg.ispa.www.http://

ויקיפדיה

לפסיכומטריקהאגודה ישראלית  –ערך שהוסף 
90%7D%8A%7D%9A%7D%99%7D_%94%7D%93%7D%95%7D%92%7D%90%7Dwiki/%org/wikipedia.he.https://
D%8A%7D%98%7DE%9%7D%95%7DB%9%7D%99%7D%1A%7D%4A%7DC%9%7DAA_%%7D%99%7DC%9%7D%

94%7D%7A%7D%99%7



:שאלון חברים

".שאלון חברים"בעוד מספר ימים נשלח אליכם 

 עיסוק/מומחיות(ללמוד עליכם  --המטרה.(

ללמוד על הציפיות שלכם מהאגודה.

ללמוד עליכם על מנת לפנות אליכם בעתיד באופן מדויק  
).פוסט/דוקטוראטמלגות (יותר בסוגיות הקשורות לאפי 

.המידע יהיה חסוי וישמש רק לצרכי קשר של אפי אתכם

.בשאלון גם יתאפשר מתן משוב על כינוס זה



:בפסיכומטריקהלימודי תעודה 
הכנס צורף עלון של לימודי התעודה  לחוברת 

.בפסיכומטריקה
.התעודה נפתחים בעוד כשלושה שבועותלימודי 

ועדת היגוי של המועצה דנה  . הלימודים הם בברכת אפי
.בגרסה מוקדמת של התכנית והציעה הצעות לשיפורה

דנה  ' פרופ; בודסקודוד ' פרופ –חברי מועצת ההיגוי 
. אטליר יגאל "ד; גולדצויגגיל ' פרופ; שטרן גנאור
,  פרידמןניצן  --ואפי ואצל של מאלו באתרים נוסף מידע 

.אללוףואבי  קרליץצור 



:אסיפת חברים

.כולכם מוזמנים –תתקיים בסוף הכינוס 

:נושאי האסיפה

  הביקורתועדת דוח.

 2017הדוח הכספי של אפי ל.

 אישור מספר תיקונים לתקנון וביניהם קביעה של
  –ר אפי ולמועצה "תנאי סף להגשת מועמדות ליו

.ותק באגודה



.זקני צפת לא זוכרים הרשמה כזו ערה –נרשמים לכנס השנה  200מעל 



:לתשומת לבכם
:ייערכו המושביםבאולם הזה 

;סימפוזיון טכנולוגיה בשירות המדידה – 1ב
;רגשות ויחסים, הערכת נטיות – 2ג
.שולחנות עגולים – 1ד

:באולם הכניסה
;בין חינוך לבין קריירה – 2ב
;ונסון'ג וודקוקסימפוזיון  – 1ג  
.סוגיות בכיול ובתוקף – 2ד

!שיהיה לכולנו כנס מוצלח ומעניין




