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 . השנהכנס אנשים שהשתתפו ב 180 -הסקר הופץ ל

 אפי. ות/הם חברי 77% ), מתוכם51%-(כ משתתפים 91 מלאו את שאלון המשוב

 70%; והשאר (שניההפעם ב 12%, בפעם הראשונה כנס אפיהשתתפו במהמשיבים  18%
 .מהמשיבים) כבר השתתפו בו יותר פעמים

 - כללית מהכנסשביעות רצון 

 26%במידה רבה עד רבה מאד, ועוד היו מרוצים  68% –מרוצים מהכנס המשיבים היו רובם של -רוב
"כל :  , כגוןמחמאות ותודות גםכללו בין היתר ההערות המילוליות  .היו מרוצים ממנו במידה בינונית

תודה רבה על כנס "; "הלעוסקים במלאכהיה מצוין, תודה רבה " "היה נהדר!!";הכבוד, היה מרתק"; 
נפלא! הארגון היה למופת, ההקפדה על לוח הזמנים מרשימה, כמו גם המחשבה על הפרטים 

כנס מושקע מאוד וההרצאות "; "גאוני!) –(למשל לשים את התוכניה בצד השני של תג השם הקטנים 
. התגיות עם השמות היו מעוצבות היו מעניינות. אולם הכנסים היה נוח ומזמין והאווירה הייתה טובה

 ".מאוד יפה וגם היה מאוד נוח שבכל רגע יכלו להסתכל על מהלך היום

 :מהיבטי התוכן של הכנסבמידה רבה עד רבה מאד רוב המשיבים גם היו מרוצים 
ומהתאמת ההרצאות לתחומי העניין שלהם ) 67%, מאיכות ההרצאות ()70%( מגוון ההרצאותמ
 שכדאי להוסיף בכנסים הבאים.גם הצעות למתכונות או תכנים בין ההערות המילוליות היו  .)63%(
העובדה שהציגו דברים שהם בתהליך הפיתוח מעודדת ""; ההרצאות ברובן היו מעניינות, וברורות" 

יכול להיות מעניין לשקול הכללת הרצאות העוסקות  .גם לחשיבה על שיתופי פעולה אפשריים
ההקפדה על הרצאות קצרות וממוקדות הייתה "; "העושה שימוש בכלי מדידה. (evaluation) בהערכה

 דקות), של מרצה מוזמן 40-מצוינת, אך הייתה חסרה לי הרצאה אחת מעמיקה יותר (נניח של כ
keynote speaker. -" ;..."גם להיכרות בין המשתתפים  ,לקיים דיונים/שולחנות עגולים ולא רק הרצאות

להביא גם מרצים  ..".."; ממקומות שונים וגם בנושאים אסטרטגיים של מגמות בתחום והעתיד שלו
הייתי שמחה אם היו הרצאות נוספות על עולם ""; .המשיקים לפסיכומטריקה מהעולם הפרטי/מסחרי

 ."המבחנים בבתי הספר

היו מרוצים במידה רבה עד רבה  98%גורפת:  היתה שביעות רצון מההיבטים האדמיניסטרטיביים
 ממשך ההפסקות. 81%ממערכת ההרשמה,  97%מאד משעות הכנס, 

במידה  20%, ועוד במידה רבה עד רבה מאדהיו מרוצים  53% רק (מלון יערים) ממקום הכנס
היה מקום האירוח עצמו " . למשל: קורתיותיהרבה מההערות המילוליות התייחסו אליו בב. בינונית

ברמה נמוכה הן מבחינת המזון והן מבחינת החדרים שבהם נערכו ההרצאות, בפרט הממ"ד שבו 
 "נערך המושב השני, שהיה מתחת לכל ביקורת.

    
 קורן-עינת נוטע ד"ר הכינה את הסקר:

 מיטל אילון הפיצה למשתתפי הכנס:

 ריטה סבר ד"ר את הממצאים: וסיכמה ריכזה
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