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  ריטה סבר

http://www.weekend.co.il/jerusalem/yehuda/new/event.html


 -בכנס תוכלו לשמוע על 

  
מפרספקטיבה של קבלת החלטות, התנהגות נבחנים 

  היבטים פסיכומטריים של כלים לסיוע בתהליך קבלת החלטות 

תהליכי דגימה במחקרי חינוך רחבי היקף 

קריאה וכתיבה, חיבורים, מבחנים 

ס "ס והערכה ביה"הערכת בתי 

הדרך להשכלה הגבוהה ולהשלמתה 
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ו  "ט

 בשבט

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://www.chagim.org.il/UserFiles/Image/%D7%98%D7%95 %D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98/tu3.JPG&imgrefurl=http://www.chagim.org.il/ListPages.aspx?catid=290&docid=Ck0FeIyBN1a14M&tbnid=yqvJtOvY2S0w6M:&w=373&h=359&ei=3-nJVMXOJMj7Uoykg5gB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
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 בדרך אל הכנס

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://horoscopes.alternativli.co.il/v/thumbnail.php?file=img/465-310/kab_holidays/kab_Holidays_010_679546805.jpg&size=article_medium&imgrefurl=http://horoscopes.alternativli.co.il/v/%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D/4284-%D7%97%D7%92%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%99%D7%9D-%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%94-010-2.html&docid=i70LyddJHCZKGM&tbnid=aDfLP767UYJNMM:&w=465&h=310&ei=WOrJVP7ZEszxUqbqgugN&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 הקורא שלנו -במענה לקול 

 גופים 16-הגיעו הצעות מחוקרים השייכים ל

6 אוניברסיטאות  : 
 גוריוןבן  , 
העברית  , 
אילן -בר , 
א "ת  , 
חיפה  , 
טכניון 

5  מכללות  : 
אפקה , 
אורנים , 
הבינתחומי 
סכנין 
רופין 

5 גופים אחרים:  
(המכון הארצי לבחינות ולהערכה) ו"מאל, 
 (הרשות הארצית למדידה והערכה) , ה"ראמ 
(המרכז לטכנולוגיה חינוכית)ח "מט  , 
האיגוד הישראלי לסטטיסטיקה. 
 נעה"חברת" 
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http://pschools.haifanet.org.il/herzel/DocLib8/%D7%A9%D7%91%D7%98.aspx


 הצעות 26הוגשו 

 מהן

 23 הצעות להרצאות בדידות 

3 הצעות למושבים מאורגנים מראש  , 

( הרצאות 3-4שבכל אחד)  הרצאות 10ה "ס 

 סימפוזיונים ומושב של אגודה מקצועית 2מהם 

תקצירים 33ה קבלנו "ס 
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 שיפוט ההצעות  
 (:1-6בסלם של )כל הצעה עברה שיפוט עיוור שהתייחס לפרמטרים הבאים 

רלוונטיות הנושא  : 
בפסיכולוגיה ובארגונים, באיזו מידה נושא ההצעה קשור לתחום של מדידה והערכה בחינוך? 

תיאוריה ומטרות: 
באיזו מידה המסגרת התיאורטית ומטרות המחקר נסמכים על רציונאל ברור ומבוסס בספרות? 

שיטת המחקר: 
באיזו מידה המתודולוגיה המחקרית מתאימה להשגת מטרות המחקר? 

נתונים וניתוחם: 
באיזו מידה הנתונים והשיטות לניתוחם מאפשרים הסקת מסקנות בהתאם למטרות המחקר? 

מסקנות ופרשנות: 
באיזו מידה המסקנות והפרשנות המוצגים בהצעה ניתנים לגזירה מתוצאות המחקר? 

איכות הכתיבה: 
באיזו מידה העבודה כתובה באופן ברור העומד בסטנדרטים של כתיבה מדעית? 

אטרקטיביות העבודה: 
באיזו מידה העבודה עשויה לעניין את באי הכינוס? 

המלצה מסכמת: 
באיזו מידה כדאי לקבל את ההצעה לכינוס?   

 
(  אופציונאלי)י ההצעה /משוב מילולי למגיש 
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 הליך המיון והבחירה
25 ים נענו לפנייה לשפוט הצעות/שופטות. 
הצעות   3ה /ת שפט/כל אחד 

 (ואחד שבקש לשפוט פחות 3 -למעט אחד שהסכים לשפוט  יותר מ) 
 ות/שופטים 3י "ע (בנפרד)כל הצעה נשפטה 

שאינם מאותו גוף של מגישי ההצעה 

 טופסי השיפוט המלאים של כל הצעה נשלחו למגישיה, לאחר השיפוט 
 (.אם היו כאלה, והוא התבקש להעביר לשותפיו להצעה, למעשה למי שהיה רשום כמציג )

צדדית-נשמרה אנונימיות דו  : 
 (  26עד  1-מ)כל הצעה קבלה קוד מספרי 

 .ואותו ראה השופט
 (ה"עד כ' א-מ)כל שופט קבל  קוד אלפביתי  , 

 .ואותו ראו מגישי ההצעה בראשו של טופס השיפוט שקבלו

  מתוצאות השיפוטים הופקה רשימה של כל ההצעות 
 .בסדר יורד של סכום הציונים הסופיים משלושת השופטים

 16   הצעות 
 (הצעות להרצאות בדידות 13-ו, הצעות למושבים מאורגנים מראש 3)
 .קבלו את הציונים הגבוהים ביותר והם אלה אשר יוצגו בכנס  
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  (אחרים)שופטים  2י "כל אחת נשפטה ע

 .מבין חברי מועצת אפי
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עבודות דוקטוראט 4הוגשו לתחרות    

 עבודה אחת זכתה ותוצג בכנס

http://www.hoops.co.il/?p=30775


 ?אז מי יהיו לנו היום בכנס
1 מרצה אורח 

1 זוכה בפרס אפי 

7 ראש מושבים-ות/יושבי 

23  ים/מציגות 

54 חתומים על המצגות 
( כותבים 5עד  1כל מצגת היא תוצר עבודתם של) 

(אחדים השתתפו ביותר ממצגת אחת). 

185  משתתפים שנרשמו מראש לכנס 
 [נכון לרגע סגירת המצגת]

 ובהם  , גופים ומוסדות 40 -מ 
 גופים אחרים 25-מכללות ו 7, אוניברסיטאות 8  
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http://pschools.haifanet.org.il/herzel/DocLib8/%D7%A9%D7%91%D7%98.aspx


 גם   תודותי

י ההצעות  /למגישות 

ולשופטיהן 

 

מועצת אפי   ות/לחברי 

 

 ומחיאות כפיים מיוחדות 
 , לשרה שפירא מזכירת האגודה

שעמלה רבות על ההיבטים הארגוניים של התהליך  
 וגידים ..(זו לא טעות, לא)ובלעדיה לא היה הכנס קורם אור 
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http://www.simple-tafnit.co.il/document/105,65,46.aspx


 אנא בדקו שכיביתם את הטלפונים

 

 

 

 !!ותתחילו ליהנות מהכנס 
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http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=774499

