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 האגודה הישראלית לפסיכומטריקה )אפי( היא גוף המאגד בתוכו אנשי מקצוע מתחום המדידה וההערכה

החינוכית והפסיכולוגית.

מטרות האגודה:

לעודד את הפעילות בתחום הפיתוח והיישום של מבחנים סטנדרטיים ושיטות להערכת ביצוע  

לקדם את המחקר והעשייה בתחומי המדידה החינוכית והפסיכולוגית  

לשכלל את שיטות ההערכה וכלי המדידה ולבסס את יישומם המושכל  

להתוות, להעריך ולהפיץ כלים מתודולוגיים עדכניים ושיטות הערכה חדשות  

להתריע על שימוש לקוי במבחנים ועל פרשנות מוטעית של תוצאותיהם  

לעודד קשר מקצועי, חילופי מידע ושיתוף פעולה בין העוסקים בתחום המדידה וההערכה  
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תכנית

 הכינוס ה-19
של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה  2023
14 בפברואר 2023      מלון יערים, קיבוץ מעלה החמישה

התכנסות, רישום וארוחת בוקר  9:30 - 8:45

ברכות  11:10 - 9:30  
יו"ר אפי: ריטה סבר

    מושב א     פיתוח והתאמה של כלי מדידה
יו"ר: ענת בן סימון  

שימוש בגיימיפיקציה ומציאות מדומה במיון מועמדים להתמחויות כירורגיות -  n   
עדויות ראשוניות   

נועה גזית, גלעד בן גל, רון אלישר    

פיתוח מערכת המבוססת עיבוד תמונה ו–Deep Learning עבור אבחונים גרפו–מוטוריים  n  
רחל שיף, רועי יוזביץ   

פיתוח ותיקוף כלי לבחינת סגנונות חשיבת עתיד רחוק   n  
יעל צורי, דוד פסיג   

התאמות במרכז ההערכה של מועמדים לבתי ספר לרפואה בישראל בעקבות מגפת הקורונה    n  
ומידת השפעתן על ציוני המועמדים   

דוד ציגלר, דניאל גילון, אביטל מושינסקי, גלעד סופר, אפרת בן-ברק, דורון שגיא, קים מקמילן,     
אמתי זיו  

11:10 - 11:40   הפסקת קפה   

  IRT–11:40 - 13:00   מושב ב1      תוקף ניבוי ו
יו"ר: גיל גולדצווייג  

הקשר שבין תמהיל אוכלוסיית המועמדים לתוקף הניבוי של כלי המיון  n  
מאיר ברנרון, תמר קנת-כהן, דביר קלפר, צור קרליץ    

כיול ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה  n  
אייל גמליאל, גיל גולדצווייג, חנן גולדשמידט   

IRT תכנון ושימוש בסימולציות מבוססות  n  
צור קרליץ, נעם כאהן   

)FC( פיתוח שאלון אישיות ממוחשב בשיטת הבחירה הכפויה  n  
יואל רפ, צור קרליץ, דביר קלפר, איתמר כהן   

   מושב ב2      שוק העבודה ובחירה של תחומי לימוד   
יו"ר: מירב אריאלי-אטאלי  

החשיבות של ציונים עגולים: השקעה בהון אנושי והשלכות בשוק העבודה  n  
יואב גולדשטיין    

טיפוסי קשיים בקבלת החלטות תעסוקתיות: ניתוח פרופילים ב–16 מדינות  n  
נמרוד לוין, יוליה ליפשיץ-ברזילר, איתמר גתי   

אתגרים בהערכת אינטואיציות: אפשר למדוד מהימנות של אינטואיציות? את התקפות שלהן?    n  
איתמר גתי, משה טטר   

משמעות ההשכלה הגבוהה בקרב סטודנטים: יציבות ותוקף ניבוי  n  
תרצה וילנר, יוליה ליפשיץ-ברזילר, איתמר גתי   

ים   13:00 - 14:00   הפסקת צהרי

14:00 - 15:00   מושב ג1      המאה ה–21: ערכים, מיומנויות ושאיפות 
יו"ר: אימאן עואדיה  

האם לשון הפנייה לנבחנים בהוראות הבחינה הפסיכומטרית משפיעה באופן שונה על הצלחת    n  
נשים וגברים בבחינה?  

אלמה כהן, ספי פומפיאן, תמר כריכלי-כץ, צור קרליץ, טלי רגב, אנליה שלוסר   

כישורים לעולם העבודה המשתנה - מודל לפיתוח ולמדידה  n  
שרון פישר, אורי כרמי שחר, הגר רונן, ליטל אזשי, שני כוכבא, מעיין בן אליעזר   

מה רוצים בני דור ה–z בישראל להיות כשיהיו גדולים - ממצאים ממחקר פיז״ה 2015  n  
יואל רפ   

   מושב ג2 - שולחן עגול   
מיהם העוסקים בפסיכומטריקה? דיון בתגובות למסמך ההגדרות מטעם אפי ומחשבות לעתיד  n 	

צור קרליץ, ריטה סבר, נועה גזית, רון ברצלבסקי   

15:10 - 15:40   אסיפת חברים   
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שימוש בגיימיפיקציה ומציאות מדומה במיון מועמדים 
להתמחויות כירורגיות - עדויות ראשוניות 

נועה גזית, גלעד בן-גל, רון אלישר
האוניברסיטה העברית בירושלים 

ההכשרה של מתמחים בתחומים כירורגיים ברפואה אורכת זמן רב וכרוכה בהשקעה של משאבים רבים. אף על פי כן, כמה 

מהמתמחים אינם מגיעים לרמה התפקודית הנדרשת בסוף ההתמחות. לפיכך יש צורך במיון יעיל שיאתר את המועמדים 

המתאימים ביותר. עם זאת, הכלים המשמשים כיום למיון מועמדים להתמחויות )קורות חיים, מכתבי המלצה, ראיונות( הם 

בעלי תוקף נמוך בניבוי תפקוד בהתמחות. 

במהלך ההרצאה יתואר תהליך הפיתוח של שני כלים מבוססי גיימיפיקציה ומציאות מדומה להערכת מועמדים להתמחויות 

כירורגיות: כלי להערכת כישורים טכניים )כגון כושר יד, קואורדינציה וראייה מרחבית( וכלי להערכת כישורים קוגניטיביים 

ומאפייני אישיות )כגון קבלת החלטות, יכולת למידה ויצירתיות(. כמו כן יוצגו עדויות ראשוניות בנוגע לתוקף של כלים אלו 

למיון מועמדים להתמחויות. העדויות שיוצגו מבוססות על העברה ניסיונית של הכלים ל–30 רופאים מנתחים מומחים 

ול–150 סטאז'רים.   
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פיתוח מערכת המבוססת עיבוד תמונה ו¯Deep Learning עבור 
אבחונים גרפו¯מוטוריים

רחל שיף
אוניברסיטת בר-אילן

רועי יוזביץ
אוניברסיטת אריאל

המחקר המוצג עוסק ביצירת מערכת בינה מלאכותית )AI( לשם ניתוח אובייקטיבי של יכולות מוטוריות–קוגניטיביות 

)Graphomotor( באמצעות אלגוריתמי עיבוד תמונה )CV( ולמידה עמוקה )Deep Learning(, המפיקים הערכה מדויקת 
ומהירה של הנבחן. בעידן שבו כל ילד יודע להפעיל מכשיר חכם טוב יותר מרוב המבוגרים, שיטות האבחון הגרפו–מוטוריות 

הקלסיות צריכות עדכון גרסה. 

תחום ה–Graphomotor Impression  וטכניקות לציינון אוטומטי של איכות ציור בהקשר הנוירולוגי נידונות בספרות החל 

משנת 2002. עם זאת, עבודות אלו התמקדו בקושי של מערכת הבינה המלאכותית )ANN( ללמוד איכותיות ציור ולא בצד 

הטיפולי. בין היתר, מטרת העבודה הנוכחית היא לעזור למטפלים ולמאבחנים בכל הנוגע לצדדים הטיפוליים של יכולות אלו.

כמה מהפרמטרים של האלגוריתם לא היו זמינים לחוקרים עד כה, הן באיכות והן בכמות: למשל עוצמת ומנח העט לכל 

אורך ציור הצורה, שינוי ברמות העוצמה ברזולוציה שאינה מובחנת בעין, משך הזמן המדויק שנדרש להשלמת כל חלק 

בצורה ומספר הרמות העט מהדף )שבירת רצף הציור(.  

הרעיון של שילוב טכניקות מתקדמות בלמידה עמוקה )DL( בעולם האבחון חשוב מכמה סיבות:

חשוב ליצור בחינה אובייקטיבית אשר מושפעת כמה שפחות מהערכות סובייקטיביות )ולא ענייניות( של מאבחנים.  .1

אבחון בשיטה כזו יכול להיעזר במידע שהיום אינו זמין למאבחן אנושי, בייחוד דרך תזמון משימות ומדידה מדויקת של   .2
עוצמת לחיצת העט על המשטח.

בשלב הראשון המערכת המוצעת תספק מידע עזר למאבחנים בתהליך. לאחר לקיחת דגימות של מאות ילדים,   .3
המערכת תוכל לספק מדדים וניבויים מדויקים במדדי יכולת מגוונים ללא התערבות אדם.

בשונה מעבודות קודמות, העבודה הנוכחית מדגישה את הצד האבחוני באמצעות יצירת נורמות המבוססת על דגימה   .4
של ילדים רבים בשכבות רבות של גיל ומין. נורמות אלו יותאמו ליכולות המוטורית של הילדים במאה ה–21.

נוסף על כך, יש תקווה שהבנה עמוקה של הקשר בין יכולות גרפו–מוטוריות ו–ADHD תאפשר אבחון מוקדם של הפרעות 

קשב. תוצאות ראשוניות שנאספו ממאות ילדים בשכבות הגיל של גן חובה ומעלה מאששות את הנחות היסוד של המחקר, 

בייחוד בנקודות שלהלן:

•  יש הבדלים ביכולות הגרפו–מוטוריות הבאים לידי ביטוי בחתך של שכבות גיל.

•  יש מנעד רחב של יכולות גרפו–מוטוריות בכל גיל.

•  אפשר לראות הבדלים בביצועים בין בנים ובנות, בעיקר בסטיות התקן.
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 פיתוח ותיקוף כלי לבחינת סגנונות חשיבת עתיד רחוק
)Foresight Styles Index(

יעל צורי, דוד פסיג
אוניברסיטת בר אילן

המוח האנושי מייצר תרחישי עתיד וסימולציות ברשת ברירת המחדל המוחית ללא הרף. תרחישי עתיד נוצרים באמצעות 

שימוש ברכיבי זיכרון אישיים וברכיבי זיכרון כלליים ליצירת רכיב זיכרון עתידי אישי חדש. במהלך העשורים האחרונים נחקר 

תהליך זה בתחומי דעת רבים דרך שני צירים תיאורטיים עיקריים: פרספקטיבת עתיד, המתמקדת במאפייני הנטייה לחשוב 

על העתיד, וחשיבת עתיד אפיזודית, המתמקדת במאפייני היכולת לבנות תרחישי עתיד אישיים. 

רוב כלי המדידה בתחום נוגעים לציר מחקרי אחד ועוסקים במדידה של חשיבת העתיד באופן תכונתי או מצבי. בכלים רבים, 

העוסקים במדידה תכונתית, חסרה התייחסות מפורשת לטווח זמן החשיבה על העתיד, אף על פי שהבדלים בטווחי העתיד 

הם בעלי מאפיינים שונים. חשיבה לטווח זמן רחוק יותר מצביעה על רמת הפשטה הגבוהה מהרמה הקונקרטית שבחשיבה 

על עתיד קרוב, ולכן משך הזמן משפיע על תרחישי עתיד, על העדפות ועל פעולות ואין זה מן הנמנע שפן זה היה צריך להיות 

משוקלל בכלים שפותחו עד כה. לאור זאת, במחקר המוצג בנינו כלי אינטגרטיבי לזיהוי סגנונות עתיד רחוק. בדומה לסגנונות 

חשיבה, סגנונות חשיבת עתיד מוגדרים, כממשק שבין תהליכי חשיבה קוגניטיביים )יצירת תרחישי עתיד( ונטיות אישיות 

לחשיבת עתיד.

מדגם המחקר כלל 607 משתתפים בטווח הגילים שבין 24 ל–64. ההליך המחקרי כלל פיתוח כלים חדשים בכמה שלבי 

תיקוף, תיקוף מומחים, מחקר מקדים ומחקר ראשי. כלי המחקר שפותחו נמצאו בעלי תוקף מבני בניתוחי גורמים מגששים 

ומאששים. הכלי המתוקף לבחינת פרספקטיבת חשיבת עתיד רחוק הכיל שלושה גורמים: תדירות המחשבות על עתיד 

רחוק, חשיבות נתפסת של המחשבות על עתיד רחוק וערכיות )תפיסת ערך חיובי( לגבי העתיד הרחוק. הכלי המתוקף 

לבחינת חשיבת עתיד רחוק אפיזודית הכיל גורם יחיד. הכלי האינטגרטיבי לזיהוי סגנונות חשיבת עתיד רחוק, FSI, הכיל את 

ארבעת גורמי הכלים הנפרדים שתוקפו ונמצאו מהימנים )תדירות, חשיבות, ערכיות והערכת יכולת אפיזודית(. כלי זה נמצא 

כבעל מהימנות טובה מאוד )α=0.91(, בעל תוקף מבנה בניתוח גורמים מגשש ומאשש ובעל מדדי טיב התאמה טובים 

 )CFI=0.96, TLI=0.95, RMSEA=0.05, SRMR=0.05(. בנוסף, התקבלו עדויות לתוקף קריטריון, תוקף מבחין ומהימנות

מבחן חוזר.  

בעזרת הכלי המתוקף מצאנו קשר חיובי מובהק וחזק )r=0.58, p<.001( בין הנטייה לחשיבת עתיד רחוק ובין הערכת יכולת 

גבוהה ליצור תרחישי עתיד רחוק, כמו כן מצאנו, על ידי ניתוח אשכולות, ארבעה סגנונות חשיבת עתיד רחוק, עם 78.5% 

שונות מוסברת: סגנון חשיבת עתיד רחוק קולח, המאופיין בנטייה גבוהה לחשיבת עתיד וביכולת גבוהה לדמיין תרחישי עתיד; 

סגנון חשיבת עתיד רחוק ניטרלי, המאופיין בנטייה ממוצעת לחשיבת עתיד וביכולת ממוצעת לדמיין תרחישי עתיד; סגנון 

חשיבת עתיד רחוק חצוי, המאופיין בהערכת יכולת וערך לעתיד ובתדירות מחשבות ממוצעת ומעלה. ולבסוף, סגנון חשיבת 

עתיד רחוק עמום, המאופיין בנטייה נמוכה לחשיבת עתיד וביכולת נמוכה לדמיין תרחישי עתיד.

לסגנונות חשיבת העתיד החדשים שנמצאו תרומה תאורטית ומעשית להבנת הבדלים במשתנים קוגניטיביים, התנהגותיים 

ורגשיים שונים. נמצא קשר בין הבדלים בסגנונות חשיבת עתיד לבין הבדלים בתחושת משמעות בחיים, בביטוח בריאות, בגיל 

וברקע תרבותי, המראים קשר חשוב לממדי שְלֹומּות ולתהליכי קבלת החלטות.
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התאמות במרכז ההערכה של מועמדים לבתי ספר לרפואה בישראל 
בעקבות מגפת הקורונה ומידת השפעתן על ציוני המועמדים

דוד ציגלר, דניאל גילון, אביטל מושינסקי, גלעד סופר, אפרת בן-ברק
מאל״ו

דורון שגיא, קים מקמילן, אמתי זיו
מסר

הקבלה לבתי הספר לרפואה בישראל נעשית באמצעות שקלול של שני מרכיבים: מרכיב קוגניטיבי, המתבסס על ציון הסכם 

בקבלה לאוניברסיטה או על ממוצע ציוני תואר ראשון, ומרכיב אישיותי–התנהגותי, המתבסס על ציון מרכז הערכה. שילוב זה 

משקף את התפיסה הרווחת כיום, ולפיה רופא טוב נדרש בעבודתו לשילוב של יכולות קוגניטיביות וכישורי תקשורת 

בין–אישית גבוהים. 

מאז 2004 מפעילים מאל"ו )מרכז ארצי לבחינות והערכה( ומסר )המרכז הארצי לסימולציה רפואית( את מרכז ההערכה 

שמשמש כמרכיב בקבלה למרבית בתי הספר לרפואה בישראל. מרכז הערכה זה הוצג בכינוסים קודמים של אפי. 

MMI - בגרסתו האחרונה טרם מגפת הקורונה, בשנים 2019-2017, כלל מרכז ההערכה שמונה תחנות התנהגותיות 

(Multiple Mini Interview) ושאלון אישי–ביוגראפי. התחנות ההתנהגותיות היו מכמה סוגים: תחנות סימולציה עם שחקן 
שבהן המועמד מתמודד עם שחקן המציג בפניו סיטואציה בין-אישית מורכבת, תחנות ריאיון מבוסס מקרה אתי, שבהן 

המועמד נשאל שאלות על סוגיה אתית הקשורה לעולם הרפואה, ותחנות ריאיון אישי מובנה, שבהן המועמד נשאל שאלות 

על סיטואציות בעברו. בכל אחת משמונה התחנות מוערכים המועמדים בשלושה ממדים: תקשורת בין אישית, יכולת 

התמודדות ועמידה בלחצים, מודעות עצמית ובגרות. המעריכים בתחנות הם חברי סגל בבתי הספר לרפואה, ברובם רופאים. 

תוכני התחנות משתנים בכל יום בחינה ונבנים כך שימי הבחינה יהיו שקולים זה לזה. 

לאחר פרוץ מגפת הקורונה ביקשו הפקולטות לרפואה ממאל"ו וממסר להתאים את מרכז ההערכה להנחיות שקבע משרד 

הבריאות, וכן לצמצם את מספר הרופאים המעריכים שיידרשו להערכה, במטרה להתמודד עם העומס הרב שהוטל על 

רופאים בימי המגפה. לאור זאת, מספר התחנות ההתנהגותיות הופחת לשש והן נערכו בהתאם למגבלות משרד הבריאות: 

תחנות הסימולציה עם שחקן נערכו פנים אל פנים עם מסכות, תחנות ריאיון מבוסס מקרה אתי נערכו באמצעות תוכנת זום 

- מרחוק וללא מסכות, ותחנות הריאיון האישי נערכו חלקן בזום וחלקן פנים אל פנים עם מסכה )בהתאם לאילוצים 

לוגיסטיים באתרי מרכזי ההערכה(. השוני בתנאי ההיבחנות אפשר לבדוק אם הייתה לאופנויות ההיבחנות השפעה על ציוני 

המועמדים בתחנות. 
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 הקשר שבין תמהיל אוכלוסיית המועמדים לתוקף הניבוי
של כלי המיון

מאיר ברנרון, תמר קנת-כהן, דביר קלפר, צור קרליץ
מאל״ו

 מטרת המחקר

בהקשרים רבים של מיון מורכבת קבוצת המועמדים מקבוצות חברתיות השונות זו מזו בהישגיהן בחזאי )כלי המיון( 

ובקריטריון )הביצוע שרוצים לחזות(, וכן בעוצמת הקשר ביניהם )תוקף הניבוי(. המחקר בוחן את ההשפעה של תמהיל 

קבוצת המועמדים, בהינתן מאפייניה של כל קבוצה, על תוקף הניבוי בקבוצת המועמדים הכוללת. 

שיטה

1. פיתוח נוסחה

נניח שהמועמדים נחלקים ל"קבוצת מוקד" )הקבוצה המוחלשת, או קבוצת המיעוט( ול"קבוצת התייחסות" )הקבוצה 

המשלימה, או הרוב(. בהנחה של שוויון שונויות בין הקבוצות בהישגיהן בחזאי ובקריטריון, פותחה הנוסחה שלהלן למתאם בין 

החזאי לקריטריון בקבוצה הכוללת, כפונקציה של הפרופורציה של אחת הקבוצות: 

כאשר:

r0 ,r ו–r1 הם המתאמים בין החזאי לקריטריון בקבוצה הכוללת, בקבוצת ההתייחסות ובקבוצת המוקד בהתאמה.   .1

dx ו–dy הם ההפרשים המתוקננים )d של כהן( בין ממוצעי שתי הקבוצות בחזאי ובקריטריון בהתאמה.   .2

p הוא פרופורציית חברי קבוצת המוקד בקבוצת המועמדים הכוללת.  .3

נוסחאות מקבילות פותחו בעבר )למשל, Sockloff, 1975(, ותרומת הפיתוח הנוכחי היא בהמחשת התלות של המתאם   

ביחס שבין גודלי הקבוצות. 

2. הגדרת מצבי עולם

הוגדרו שישה מצבי עולם שמבוססים על צירופים שונים של מאפייני הקבוצות. הלוח הבא מציג את ששת המצבים.

מאפייני הקבוצות 

מאפיינים
מצבי עולם

ABCDEF

dx000.50.51-1

dy00-0.5111

r00.30.40.10.40.30.3

r10.30.20.40.10.30.3

כך, למשל, במצב E ממוצע קבוצת ההתייחסות גבוה מממוצע קבוצת המוקד בסטיית תקן אחת הן בחזאי והן בקריטריון 

ותקפויות הניבוי בשתי הקבוצות שוות ל-0.3. 
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3. יישום הנוסחה 

לכל אחד ממצבי העולם הוצבו בנוסחה שלעיל הערכים המתאימים עבור dx ,r1 ,r0 ו–dy וחושב תוקף הניבוי בקבוצת 

המועמדים הכוללת לכל ערך של p שבין 0% ל–100%.

 תוצאות

התוצאות מוצגות בתרשים שלהלן.

תוקף הניבוי בקבוצת המועמדים במצבי עולם שונים כפונקציה של פרופורציית קבוצת המוקד 

  
כפי שאפשר לראות, אופי הקשר שבין תוקף הניבוי הכללי לפרופורציית קבוצת המוקד משתנה בין המצבים. כשהקבוצות 

 ,)B( שינוי בייצוג של קבוצת המוקד אינו משנה את תוקף הניבוי. כשהקבוצות שונות רק בתוקף ,)A( דומות בהישגים ובתוקף

עלייה בייצוג של קבוצת המוקד משנה לינארית את תוקף הניבוי. במצבים C ו–D יש קשר מונוטוני, לא לינארי, עולה או יורד, 

בין פרופורציית קבוצת המוקד לתוקף הניבוי. במצבים E ו–F יש קשר לא מונוטוני בין פרופורציה זו לתוקף הניבוי. המחשה 

של השפעה אפשרית של תמהיל המועמדים על התוקף אפשר לראות, למשל, במצב F: למרות שבתוך כל קבוצה התוקף 

בינוני )0.30(, בצירוף של שתי הקבוצות בפרופורציות שוות התוקף יורד ל–0.04. 

המסקנה היא שבין שמדובר בשינוי יזום של פרופורציית קבוצת המיעוט במועמדים ובין שמדובר בשינוי טבעי, הקשר הוא 

מורכב, אך אפשר להעריך את טיבו אם אומדים נכונה את מאפייני הקבוצות. היכרות עם התופעה שתוארה כאן והערכה 

נכונה של מצב העולם יאפשרו התמודדות ושימוש טובים יותר במערכות מיון. 
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כיול ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה
אייל גמליאל 

המרכז האקדמי רופין

גיל גולדצוויג
מכללת תל אביב-יפו

חנן גולדשמידט
אוניברסיטת רייכמן

השימוש במבחן מתא"ם למיון מועמדים לתוכניות לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה עשוי להתגבר על חוסר כיול אפשרי 

בציוני התואר הראשון בפסיכולוגיה במוסדות הלימוד. חוסר כיול כזה עלול לגרום לחוסר הוגנות בקבלה: מועמדים שלמדו 

במוסדות "מקלים" בציונים יופלו לטובה, ואילו אלה שלמדו במוסדות "מחמירים" יופלו לרעה. מחקר קודם מצא פערים של 

0.2 עד 1.3 נקודות בין מועמדים בוגרי אוניברסיטאות לבוגרי מכללות, בהחזקת ציון מבחן המתא"ם קבוע )גמליאל ועמיתיו, 
2016(. מחקר זה נועד לבדוק אם ממצאים אלו משוחזרים בעקבות השינוי במעמדן של שתי מכללות שהפכו 

לאוניברסיטאות.

בסיס הנתונים היה ציוניהם של 1031 מועמדים בשישה מחזורים לתואר שני בפסיכולוגיה באחד המוסדות להשכלה גבוהה 

בארץ אשר הגיעו משמונה אוניברסיטאות, משבע מכללות ציבוריות, מארבע מכללות פרטיות וממכללה אחת בחו"ל. בשל 

מספר בוגרים נמוך מאוד בשבע מכללות הן אוחדו למוסד אחד, כך שהעיבודים בוצעו בהתייחס לשמונה אוניברסיטאות 

ולשש מכללות. 84% מהמועמדים הגיעו מאוניברסיטאות, ממוצע התואר הראשון שלהם היה 92.4 וממוצע המתא"ם 116.2; 

הממוצעים המתאימים של בוגרי המכללות היו 92.2 ו–108.9. בהחזקת סוג המוסד קבוע נמצא מתאם חלקי מובהק של 

0.26 בין ציון המתא"ם לממוצע התואר הראשון. מנגד, בהחזקת ציון המתא"ם קבוע, בניבוי ממוצע התואר הראשון 
ממשתנה דיכוטומי של אוניברסיטאות לעומת מכללות נמצא פער קטן ולא מובהק סטטיסטית של 0.30 נקודות בממוצע 

.)Beta=0.04 ;התואר הראשון לרעת בוגרי האוניברסיטאות )כעשירית סטיית תקן

חישוב דומה בנפרד לכל מוסד העלה שבמכללה אחת נמצא מקדם שלילי מובהק )של כחצי נקודה(, במכללה אחרת מקדם 

אפסי, ובארבע מכללות נמצא מקדם חיובי מובהק של בין כנקודה לשתי נקודות )מקדם חיובי משמעו שבוגרי המוסד מופלים 

לטובה, ואילו מקדם שלילי משמעו שבוגרי המוסד מופלים לרעה(. נוסף על כך, בשתי אוניברסיטאות נמצא מקדם שלילי 

מובהק )של כשלושת רבעי נקודה ושל כנקודה וחצי(, בשתיים נמצא מקדם אפסי, ובארבע המקדמים היו חיוביים מובהקים 

)בין כחצי נקודה לנקודה וחצי(. ברמת המועמדים, כ–30% מבוגרי המכללות וכ–50% מבוגרי האוניברסיטאות למדו במוסדות 

שבוגריהן הופלו לטובה. ממצא זה נובע מכך שמרבית מועמדי המכללות השתייכו לשתי המכללות שבהן לא נמצא מקדם 

חיובי. השוואת מקדמי הרגרסיה במחקר זה לאלה של המחקר הקודם )גמליאל ועמיתיו, 2016( מראה על יציבות חלקית: 

בחלק מהמוסדות כיוון המקדמים שונה, ובאלה שבהם הכיוון שווה, העוצמה לרוב שונה. 

יש לציין שמסיבות טכניות בוצע הכיול במחקר זה לגבי קריטריון של ציון מבחן המתא"ם, אולם קריטריון ראוי יותר לכיול הוא 

ממוצע הציונים בלימודי התואר השני, שהיה זמין רק לגבי חלק קטן מאוד מהמועמדים, בשל שיעור מתקבלים קטן. נתוני 

מחקרים בעבר מנבאים שכיול מול הקריטריון הנכון של ממוצע לימודים בתואר שני יניב אומדני הטיות קטנים פי שניים לערך 

מאלה שנמצאו במחקר זה. המסקנה העיקרית ממחקר זה, כמו במחקר הקודם, היא שחוסר הכיול של ציוני התואר הראשון 

במרבית המוסדות אינו גדול, ושאי אפשר להתייחס אל בוגרי כל האוניברסיטאות )או המכללות( כאל מקשה אחת. חוסר 

הכיול הקיים בתוך כל אחד משני סוגי המוסדות - אוניברסיטאות לעומת מכללות - גדול הרבה יותר מחוסר הכיול הקיים 

ביניהם.
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IRT תכנון ושימוש בסימולציות מבוססות
צור קרליץ, נעם כאהן

מאל״ו

מניע

מודלים מבוססי תורת התגובה לפריט )תת"פ( משמשים לניתוח נתוני מבחנים סטנדרטיים ורחבי–היקף. במקרים אלה 

מתעוררות סוגיות רבות הקשורות לניתוח הנתונים. ככל שמערך המבחנים מורכב יותר, כך הסוגיות קשות יותר והספרות 

מצטמצמת. במצבים כאלו מקובל להשתמש בסימולציות. 

סימולציה לעומת ניתוח נתוני אמת

סימולציה היא הדמייה של מצב אמיתי באמצעות שימוש במודל. בסימולציה יוצרים סט של נתוני מבחן על בסיס מודל 

המקשר בין מאפייני הנבחנים והפריטים לבין הביצוע במבחן. בסימולציה הפרמטרים של הנבחנים והפריטים ידועים מראש, 

ואפשר לבדוק באיזו מידת דיוק המודל הנבחר מצליח לאמוד אותם. היכולת לדעת מהו ערכם "האמיתי" של הפרמטרים 

מאפשרת לנו להעריך את מידת הטעות המשויכת לאומדנים שאנו מפיקים. 

בניית מערך סימולציה - תכנון של סימולציה דומה לתכנון מערך מחקר. תחילה נגדיר את הגורמים (factors) ואת הרמות 

(levels) הרלבנטיות. לדוגמה, הגורם הראשון עשוי להיות "גודל מדגם" והרמות בו: 100, 500 ו- 1000. הגורם השני עשוי 
להיות "אורך מבחן" והרמות בו: 10, 50, 100. במערך כזה יש 9 תנאים. 

בחירת מודל - בתוך כל תנאי במערך הנבחר עלינו להפיק נתונים מתאימים בהתבסס על מודל תת"פ ועל ערכי הפרמטרים. 

המודל שנבחר ישמש בקביעת ההסתברות לתשובה נכונה לכל פריט וכל נבחן.

הפקת פרמטרים - לאחר שנבחר המודל יש לקבוע מה יהיו הערכים של הפרמטרים של הנבחנים והפריטים על פי אחת 

משלוש הגישות הבאות:

מניחים התפלגות מסוימת לכל פרמטר ודוגמים ממנה ערכים במספר הרצוי  א. 

דוגמים ערכים מתוך התפלגות אמפירית אמיתית שנצפתה במחקר קודם ב. 

דוגמים ערכים מתוך מקבץ פרמטרים שהתקבלו בניתוח קודם של נתוני אמת  ג. 

יצירת נתונים - כעת מסמלצים נתונים בכל תנאי במערך. תהליך זה מתבצע בשלושה שלבים:

חישוב P(xij=1), ההסתברות לתשובה נכונה של נבחן j בפריט i על בסיס מודל התת"פ והפרמטרים שהופקו.   .1
שליפת Uij, מספר אקראי בין 0 ל–1.   .2

יצירת נתון באמצעות השוואת ההסתברות והמספר האקראי וקביעת התגובה לפריט לפי הכלל הבא: אם U≤P, אזי   .3
הערך  בתא יהיה 1 )תשובה נכונה(, ואם U>P, הערך יהיה 0. לפריטים פוליטומיים יש תהליך הפקה אחר המבוסס על 

רעיון דומה.

את תהליך יצירת הנתונים מבצעים בכמה חזרות כדי ליצור כמה סטים של נתונים אקראיים. ככל שנגדיל את מספר החזרות 

בכל תנאי, כך נגדיל את היכולת להחיל את ממצאי הסימולציה על העולם האמיתי. 

ניתוח וסיכום - את הנתונים המסומלצים מנתחים כמו שננתח את נתוני האמת. לאחר בדיקות של טיב התאמת המודל 

אפשר לבחון גם את מידת הטעות באומדני הפרמטרים באמצעות חישוב שלושה מדדים:

הטייה )טעות שיטתית( - חישוב הפער הממוצע בין האומדן לערך האמיתי  .1
טעות תקן )טעות מקרית( - סטיית התקן של האומדנים  .2

ממוצע טעות ריבועית )טעות כוללת( - ממוצע ריבועי הפערים בין אומדנים לערכים אמיתיים  .3

דילמות ואתגרים 

סימולציות מאפשרות הכנה מראש למצבים שעשויים להיתקל בהם בזמן אמת. בהרצאה נציג את אופן השימוש 

בסימולציות ונרחיב על היתרונות והחסרונות במסגרת ניתוחי IRT. נציג דוגמאות לדילמות הקשורות לניתוח נתוני המיצ"ב: 

)א( כיצד מתנהגים פרטי עוגן בנוסחים שונים; )ב( פער בין מודל ה–IRT לנתוני האמת.  נדון בשיקולים הרלוונטיים במצבים 

אלה ונציג את הפתרונות שיישמו החוקרים. 
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)FC( פיתוח שאלון אישיות ממוחשב בשיטת הבחירה הכפויה
יואל רפ, צור קרליץ, דביר קלפר , איתמר כהן

מאל״ו

המרכז הארצי לבחינות ולהערכה )מאל"ו( מפתח בימים אלו שאלון אישיות ממוחשב ואדפטיבי שנועד להעריך את חמשת 

ממדי  האישיות על פי  מודל ה–"Big Five": מוחצנות, נעימות, מצפוניות, יציבות רגשית ופתיחות מחשבתית. השאלון, 

 ,)Forced Choice( שנבנה במקביל בעברית ובערבית, מותאם תרבותית לשני המגזרים.  השאלון בנוי בשיטת הבחירה הכפויה

שבה מוצג לנבדק בכל פעם זוג היגדים המתארים התנהגות או הלך רוח מסוימים ועליו לבחור את ההיגד שלדעתו מתאר 

אותו עצמו טוב יותר. זוג ההיגדים יכול להיות מאותו ממד אישיות או מממדים שונים, והוא יכול לתאר התנהגויות שנחשבות 

חיוביות )לדוגמה, "בעבודה אני נוהג לקחת אחריות" ו–"אני אדם אופטימי מטבעי"( או שליליות )"אני ביקורתי כלפי עצמי בכל 

עניין" ו–"אני לא אוהב להיפגש עם חברים"(. במקרה כזה, אף אם הנבדק אינו מזדהה עם אחד משני ההיגדים, הוא ייאלץ 

לבחור את ההיגד הפחות דחוי בעיניו.

 IRT השימוש במודל .)IRT( השאלון הוא אדפטיבי, ועל כן הבנייה, ההעברה והציינון שלו מבוססים על תורת התגובה לפריט

מאפשר לדגום בכל צעד את זוג ההיגדים שמפיק את מרב האינפורמציה על הנבדק בממדים שבהם נדגמו היגדים. לשם כך 

יש להקדים ולאמוד את הפרמטרים של הפריטים טרם בניית השאלון. השאלה שעמדה בפני המפתחים הייתה: באיזה מודל 

IRT נכון להשתמש? 

 Generalized Graded Unfolding Model, Roberts,( "נבחנו שתי חלופות: מודל פרוש, ומודל מונוטוני. "המודל הפרּוש

et.al, 2000( מתאים להיגדים שיש להם ערך "אידיאלי" על סולם הציונים של הממד האישיותי שאותו הוא מודד. בערך זה 
ההסתברות להסכים עם ההיגד או להזדהות איתו היא הגבוהה ביותר. כעיקרון, הסתברות זו גבוהה יותר ככל שמידת הממד 

או התכונה שבה ניחן הנבדק קרובה לערך האידיאלי ונמוכה יותר ככל שמידה זו רחוקה מערך זה לאחד הכיוונים. כלומר, 

ההסתברות לקבל את ההיגד תרד אם הוא ניחן בפחות מדי מהתכונה או ביותר מדי ממנה. בספרות המחקרית יש הטוענים 

שמודל פרוש מתאים יותר להיגדים הנהוגים בשאלוני עמדות ואישיות: למשל, בהיגד "אני נוהג לסדר את שולחן העבודה שלי 

פעם בשבוע" יבחרו בהסתברות נמוכה אנשים לא מסודרים, אך גם אנשים מסודרים מאוד )שנוהגים לסדר את שולחנם מדי 

יום(. על כן עקומת ההסתברות עולה תחילה ואחר כך יורדת )והגרף האופייני נראה כמו פעמון(. מודל מונוטוני )במקרה דנן, 

המודל הלוגיסטי הדו–פרמטרי, Birenbaum 1968( הוא מודל IRT מוכר יותר בספרות ובפרקטיקה, והוא מניח שככל 

שהנבדק ניחן "יותר" בתכונה, סיכוייו לקבל את ההיגד עולים. למשל, בהיגד "אני אוהב ששולחן העבודה שלי מסודר" יש 

להניח שככל שאדם מסודר יותר, כך סיכוייו לקבל את ההיגד גדלים. 

בהרצאה יוסברו שני המודלים הללו ויפורט הליך הבחירה ביניהם. יוצג מכלול השיקולים התאורטיים והפרקטיים שהביאו 

אותנו להעדיף את אחד המודלים כבסיס לאומדן הפרמטרים של ההיגדים, לחישובי ההסתברויות ויצירת האדפטיביות 

ולחישוב הציונים בשאלון.  
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החשיבות של ציונים עגולים: השקעה בהון אנושי והשלכות 
בשוק העבודה

יואב גולדשטיין
אוניברסיטת תל אביב

מחקר זה בוחן את חשיבותם של ציונים עגולים בעיצוב החלטות של צעירים. ידוע שההחלטה על מקצוע הלימודים 

באוניברסיטה היא בעלת השלכות מרחיקות לכת. בישראל, צעירים אשר לומדים את המקצועות בביקוש גבוה בהיי-טק 

)מדעי המחשב והנדסת חשמל( מרוויחים משכורות גבוהות מאוד לעומת בוגרי מקצועות אחרים. עדיין, צעירים רבים אינם 

מנסים כלל להתקבל ללימודי מקצועות אלו. הסבר אפשרי הוא שכמה מהצעירים אינם מאמינים ביכולתם להתקבל ולסיים 

לימודים במקצועות הידועים כמאתגרים. מחקרים קודמים ממדינות שונות הראו שציוני בחינות יכולים להשפיע על האמונה 

של צעירים ביכולותיהם הלימודיות, ובכך גם על החלטות חשובות שלהם, כגון מקצוע הלימודים. אך עד היום התמקד 

המחקר בתגובות "רציונליות" לציוני בחינות, והתעלם מהחשיבות הפוטנציאלית של היוריסטיקות והטיות. הטיה ידועה 

שיכולה להיות רלוונטית היא הטיית הספרה השמאלית )left-digit bias(, אשר לפיה בני אדם נוטים להעריך שמספרים 

עגולים גדולים הרבה יותר ממספרים לא עגולים. 

המחקר הנוכחי מתמקד בהחלטות של צעירים ישראליים לגבי מקצועות אוניברסיטאיים שיש להם ביקוש גבוה בהיי-טק, 

וספציפית בהחלטה אם ללמוד מדעי המחשב. המחקר מתמקד גם בציון עגול ספציפי, 600, אשר נמצא ברוב המקרים 

מתחת לסף הקבלה למדעי המחשב. צעירים שמקבלים 600 בבחינה הפסיכומטרית ניצבים בפני הדילמה אם לנסות לשפר 

את הישגיהם בבגרות ובבחינה הפסיכומטרית כדי שיוכלו להתקבל למדעי המחשב, או לוותר ולגשת ללימודים אחרים. 

באמצעות אמידה של רגרסיית אי–רציפות )Regression Discontinuity Design( המחקר מגלה כי ההסתברות להגיש 

מועמדות למדעי המחשב עולה בצורה לא–רציפה בציון העגול של 600 בבחינה הראשונה. אצל מי שמקבל ציון ממש מתחת 

ל–600 )לצורך הפשטות, 599( בבחינה הראשונה, ההסתברות להגיש מועמדות למדעי המחשב היא כ–8.8%. לעומת זאת, 

אצל מי שמקבל את הציון 600 בבחינה הראשונה ההסתברות גבוהה משמעותית ומגיעה לכ–10.5%. ההפרש הנאמד הינו 

מובהק סטטיסטית ב–99% ויותר, ואינו מושפע משינויים בשיטת האמידה. נוסף על כך, המחקר מוצא כי צעירים אלו 

משפרים את הישגי הבגרות שלהם באמצעות היבחנות במספר יחידות לימוד גבוה יותר )בפרט יחידות לימוד מדעיות(. זאת 

ועוד, הצעירים שמגישים מועמדות למדעי המחשב ניגשים שוב לבחינה הפסיכומטרית ומשפרים את הציון שלהם בצורה 

משמעותית )כ–640 ויותר ברוב המקרים(. 

בטווח הארוך, ההסתברות ללמוד מדעי המחשב באוניברסיטה אצל תלמידים שהשיגו ציון של 600 בפסיכומטרי הראשון 

גבוהה מזו של אלו שקיבלו 599. נוסף על כך, צעירים אלו מרוויחים הרבה יותר בשנים הראשונות של הקריירה שלהם 

)בגילאים 32-28 ,12 שנים לאחר הבחינה(. תוצאות אלו מרמזות שללימודי מדעי המחשב יש תשואה גבוהה מאוד בשוק 

העבודה המקומי, גם אצל צעירים אשר אינם מגישים מועמדות לתוכניות אלו. המסקנה העיקרית העולה מהמחקר היא כי 

הציון העגול של 600 נתפס בעיני צעירים כאות )signal( משמעותי לגבי היכולות שלהם אשר משפיע באופן דרמטי על 

ההחלטות שלהם לגבי השקעותיהם הלימודיות והמקצועיות ועל תוצאותיהן בשוק העבודה. עובדה זו יכולה להיות בעלת 

חשיבות בעיצוב כלי מדיניות שמטרתם להעלות את שיעור ההשתתפות בתוכניות לימוד איכותיות.
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טיפוסי קשיים בקבלת החלטות תעסוקתיות: ניתוח פרופילים 
ב¯16 מדינות

נמרוד לוין
האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת לוזאן, שווייץ

יוליה ליפשיץ-ברזילר, איתמר גתי
האוניברסיטה העברית בירושלים

איתור מקורות הקושי בבחירת תחום לימודים ומקצוע הוא מרכיב מרכזי בהתאמת תהליך הייעוץ התעסוקתי לצרכים 

הייחודיים של כל נועץ או נועצת. בייעוץ תעסוקתי, אבחון הקשיים כולל במקרים רבים הערכה של הסיבות לאי–ההחלטה 

התעסוקתית. התקדמות משמעותית נעשתה בחמישים השנים האחרונות באפיון הסיבות לאי–החלטה תעסוקתית. לצד 

זאת, ממצאי עשרות מחקרים ששאפו לפתח ולתקף טיפולוגיות של קשיים שיאפשרו לשייך אנשים לטיפוסים במסגרת 

אבחון מבחין )differential diagnosis( אינם מתיישבים זה עם זה, ועל כן ממצאיהם טרם הוטמעו בארגז הכלים 

הפסיכומטרי בשדה הייעוץ התעסוקתי.

הבעיה המרכזית בהשוואת מחקרים טיפולוגיים קודמים נוגעת לאיכות השחזור הנמוכה של טיפוסים בין מחקרים, בין היתר 

בשל השימוש בכלי מחקר שונים במדגמים המייצגים קבוצות גיל או מדינות שונות. על כן, במחקר זה יישמנו שיטה לשילוב 

מידת השחזור כקריטריון מרכזי בפיתוח הראשוני של טיפולוגיה. בפרט, מחקר זה התמקד בזיהוי הפרופילים של אי–החלטה 

תעסוקתית על בסיס נתוני 50 מדגמים המייצגים אוכלוסיות מגוונות מ–16 מדינות )31,527 משתתפים בטווח הגילים 

62-13(. זיהוי הפרופילים נערך הן בין שני מדגמים מקריים בתוך כל מדינה והן בין המדינות. ניתוח פרופיל סמוי )LPA( של 10 
ציוני קטגוריות הקושי הנמדדות בשאלון הקשיים בבחירת מקצוע )Gati et al., 1996( הצביע על שבעה פרופילים של 

 unmotivated )7%(, unrealistic )26%(, generally uninformed )25%(, :אי–החלטה תעסוקתית ששוחזרו בכל המדינות

 occupations-uninformed )12%(, conflicted-uninformed )12%(, externally conflicted )8%(, and internally
)conflicted )10%. יציבות השיוך לפרופילים דומים בתוך כל מדינה ובניכוי השפעת המדינות היתה גבוהה ביחס למדווח 

בספרות: 78.1%.

נוסף על כך, נמצא כי השכיחות של שני פרופילים )unrealistic, externally conflicted( היתה גבוהה יותר בקרב צעירים 

)21-13 לעומת 40+(, ואילו השכיחות של שני טיפוסים אחרים )unmotivated, internally conflicted( היתה גבוהה יותר 

בקרב מבוגרים. כמו כן, ההסתברות של גברים להיות משויכים לפרופיל ה–unmotivated היתה גבוהה פי שניים מזו של 

נשים. לבסוף, שבעת הפרופילים נבדלו בסטטוס ההחלטה התעסוקתית, במידת הביטחון בהחלטה, ובתחושת המסוגלות 

 generally uninformed, conflicted( בקבלת החלטות קריירה. פרופילים המאופיינים בהיעדר מידע מכמה בחינות

uninformed( היו בשלבים המוקדמים ביותר של תהליך קבלת ההחלטה, ואילו הטיפוס unrealistic כלל אנשים בשלבים 
מתקדמים יותר של התהליך.

תוצאות אלה תומכות בשימוש בשאלון הקשיים בבחירת מקצוע )Gati et al., 1996( לשיוך אנשים לטיפוסים במסגרת אבחון 

מבחין של הסיבות לאי–החלטה תעסוקתית במגוון מדינות, קבוצות גיל ומגדרים. נוסף על כך, מנקודת מבט מתודולוגית 

ממצאי המחקר מעידים על התועלת שבניתוח פרופיל סמוי לזיהוי טיפוסים המשוחזרים במדגמים שונים, בשיטה שיישמנו 

לראשונה במחקר הנוכחי, לשם איתור פרופילים יציבים יותר.
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אתגרים בהערכת אינטואיציות: אפשר למדוד מהימנות של 
אינטואיציות? את התקפות שלהן?

איתמר גתי, משה טטר
האוניברסיטה העברית בירושלים

אינטואיציה )"תחושת בטן"( מעורבת בקבלת החלטות רבות ומוגדרת כתחושת ידיעה של דברים ללא בסיס או רציונל. 

במחקר זה התמקדנו באומדן מידת האינפורמטיביות של האינטואיציות של מתלבטים בבחירת מקצוע. הערכת מידת 

האינפורמטיביות של האינטואיציות של מתלבטים חשובה לא רק תאורטית אלא גם מבחינה יישומית, שכן היא עשויה לסייע 

ליועצי קריירה ולנועצים שלהם לקבל החלטות טובות יותר.

 שיטה

במחקר השתתפו 412 צעירים המתלבטים בנוגע למקצועם העתידי שבחרו להשתמש ב"כיוונים לעתיד", מערכת 

אינטרנטית חינמית ואנונימית. כדי להקל על החלטה מורכבת וחשובה כזו, עם חלופות ושיקולים רבים, מוצע לחלק את 

התהליך לשלושה שלבים: סינון ראשוני )איתור קבוצה של מקצועות "מבטיחים"(, חקירה לעומק )לוודא את מידת התאמתם 

 של "המבטיחים"(, ובחירה )מקרב החלופות שעלו לגמר(. "כיוונים לעתיד" משלבת מכלול התומך בשלב הבחירה 

(http://kivunim.com/choice). מכלול הבחירה מציג תהליך השוואה שיטתי בין החלופות שעלו לגמר הכולל את השלבים 
הבאים: 

כל מתלבט מתבקש לכתוב מהם המקצועות שביניהם הוא מתלבט. התייחסנו למקצוע הראשון ברשימה כאל שיקוף   )1(
של האינטואיציה הסמויה לגבי המקצוע המתאים ביותר. 

המתלבט התבקש לסמן את אחד המקצועות ברשימה שנראה לו אינטואיטיבית מתאים יותר מהאחרים, אם יש כזה;   )2(
התייחסנו למקצוע שסומן כאל שיקוף האינטואיציה המפורשת. 

המתלבט התבקש לציין את הקריטריונים הרלוונטיים בעיניו להשוואה בין החלופות )למשל, עבודת צוות, גמישות   )3(
בשעות העבודה( ואת החשיבות היחסית של הקריטריונים שציין. 

המתלבט העריך את מידת ההתאמה של כל חלופה לכל אחד מהקריטריונים שציין.   )4(

חושב ציון התאמה לכל אחד מהמקצועות בהתבסס על מודל קבלת החלטות מפצה. ציון ההתאמה הביא בחשבון את   )5(
היתרונות ואת החסרונות של כל אחד מהמקצועות ואת החשיבות היחסית של הקריטריונים להשוואה של המתלבט. 

 תוצאות

העובדה שבהשוואה השיטתית של המקצוע שנרשם ראשון התקבל ציון התאמה גבוה מזה של המקצוע השני ברשימה 

תומכת בטענה שהאינטואיציה הסמויה אינפורמטיבית. העובדה שציון ההתאמה של המקצוע שסומן כמתאים יותר 

אינטואיטיבית גבוה מזה של המקצועות האחרים תומכת בטענה שהאינטואיציה המפורשת אינפורמטיבית. 

הנטייה לרשום ראשון את המקצוע שקיבל את הציון הגבוה ביותר בהשוואה השיטתית הייתה גבוהה בקרב המשתתפים עם 

האינטואיציה המפורשת )N=412(=11.37, p=.001,1(2\( יותר מבקרב אלה ללא אינטואיציה מפורשת )שלא סימנו שום 

חלופה כמתאימה יותר אינטואיטיבית(. אפשר לראות בקשר שבין האינטואיציה הסמויה והמפורשת אינדיקטור למהימנות 

האינטואיציה. 

בקרב 60% המתלבטים עם האינטואיציה המפורשת, המקצוע שסומן כמתאים יותר אינטואיטיבית תאם את המקצוע בעל 

ציון ההתאמה הגבוה ביותר בהשוואה השיטתית. נוסף על כך, ציון ההתאמה של המקצוע שנבחר אינטואיטיבית היה גבוה 

יותר בקרב המתלבטים שדיווחו על שימוש רב יותר באינטואיציה בשאלון של סגנון קבלת החלטות.

בקבוצת האינטואיציה המפורשת, כ–50% מהמשתתפים רשמו במקום הראשון את העיסוק שנמצא כמתאים להם ביותר 

בהשוואה השיטתית, ואילו בקרב אלה ללא אינטואיציה מפורשת רק 30% עשו כן.

 מסקנה

יש ערך אינפורמטיבי הן לאינטואיציה הסמויה והן לזו המפורשת. כיוון שישנה התאמה חלקית בלבד )60%( בין האינטואיציה 

המפורשת לבין תוצאות ההשוואה השיטתית, ישנה חשיבות להשוואה שיטתית כדי לאשש אותה. לאחר התייחסות למגבלות 

המחקר נציג כיוונים למחקרי המשך ונדון בהשלכות על אתגר החקירה השיטתית של אינטואיציות, מהימנותן ותקפותן. 
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משמעות ההשכלה הגבוהה בקרב סטודנטים: יציבות ותוקף ניבוי 
תרצה וילנר, יוליה ליפשיץ-ברזילר, איתמר גתי

האוניברסיטה העברית בירושלים

בעיני צעירים רבים לימודים אקדמיים הם צעד ראשון וחשוב בהשתלבות תעסוקתית. לכן ללימודים אלו השפעה ניכרת על 

 HEO;( עתידם התעסוקתי של צעירים, וכן על השתלבותם המוצלחת בשוק העבודה. שאלון אוריינטציות להשכלה גבוהה

Willner et al., 2022( ממפה את המשמעות שצעירים מייחסים ללימודים אקדמיים בהתייחס לחמש אוריינטציות: רכישת 
מקצוע )אמצעי לקבלת הכשרה נדרשת להשתלבות במקצוע(, רכישת ידע והשכלה )אמצעי להשגת ידע והרחבת אופקים(, 

מסגרת חברתית )הזדמנות להיכרות עם אנשים חדשים והגדלת המעגל החברתי(, יוקרה )אמצעי להעלאת הסטטוס 

החברתי(, ולחץ סביבתי )ריצוי אנשים בסביבה הקרובה(. מטרת מחקר האורך שערכנו הייתה לבחון את היציבות של 

אוריינטציות להשכלה גבוהה של סטודנטים בשנתם הראשונה באוניברסיטה ואת תוקף הניבוי שלהן. במהלך שלוש שנים 

עקבנו אחר סטודנטים והתמקדנו באופן שבו האוריינטציות שלהם בראשית התואר מנבאות תוצאות אקדמיות )ממוצע 

ציונים, נשירה, שביעות רצון מחוגי לימוד( והתנהגויות תעסוקתיות לקראת סוף התואר )תפיסת מרכזיותה של העבודה, 

התנהגויות קריירה פרואקטיביות וסטטוס קבלת החלטה תעסוקתית(. 

במחקר השתתפו 612 סטודנטים באוניברסיטה בתחילת התואר הראשון )58% נשים(. לאחר שנה קיבלו הסטודנטים הזמנה 

להשתתף במחקר המשך )N=213(, שבו התבקשו לענות שוב על שאלון אוריינטציות להשכלה גבוהה ועל שביעות רצונם 

מחוג הלימודים. לקראת סיום התואר נשלחה הזמנה נוספת להשתתף במחקר המשך )N=232(, ובו התבקשו הסטודנטים 

לענות שוב על שביעות רצונם מחוג הלימודים, וכן על מרכזיות העבודה )מידת החשיבות של עבודה בהשוואה לתחומי חיים 

אחרים(, על התנהגויות קריירה פרואקטיביות )התנהגויות מכוונות לניהול ופיתוח קריירה( ועל סטטוס קבלת החלטה 

תעסוקתית )המידה שבה יש להם כיוון תעסוקתי ממוקד(. ממוצע הציונים שלהם )בסיום שנה א׳ ובסיום שנה ב׳( וסטטוס 

הנשירה התקבלו מִמנהל הסטודנטים של האוניברסיטה. ממצאי המחקר הצביעו על יציבות בבולטות היחסית של 

האוריינטציות לאחר שנה. בארבע מחמש האוריינטציות )רכישת מקצוע, רכישת ידע והשכלה, יוקרה ומסגרת חברתית( 

נצפתה ירידה בציון הממוצע לאחר שנה )יוצאת הדופן הייתה אוריינטציית לחץ סביבתי(. נוסף על כך, באמצעות מידול 

משוואות מבניות )SEM( נמצא כי אוריינטציות מנבאות הן תוצאות אקדמיות והן התנהגויות תעסוקתיות. בפרט, אוריינטציית 

רכישת מקצוע ניבאה שיעור נשירה נמוך יותר לאחר שנה וסטטוס קבלת החלטה תעסוקתית מתקדם יותר בסוף השנה 

השלישית לתואר; אוריינטציית רכישת ידע והשכלה ניבאה שיעור נשירה גבוה יותר לאחר שנה ובקרב אלו שלא נשרו, וכן 

שביעות רצון רבה יותר מחוג הלימודים; אוריינטציית מסגרת חברתית ניבאה התנהגויות קריירה פרואקטיביות וסטטוס קבלת 

החלטה תעסוקתית מתקדם יותר בסוף השנה השלישית; אוריינטציית יוקרה ניבאה מרכזיות רבה יותר של העבודה בסוף 

השנה השלישית לתואר; ולבסוף, אוריינטציית לחץ סביבתי ניבאה ממוצע ציונים נמוך יותר ושביעות רצון נמוכה יותר מחוג 

הלימודים לאחר שנה. מסקנות המחקר משקפות את יעילות השימוש בשאלון אוריינטציות להשכלה גבוהה בקרב סטודנטים 

בתחילת התואר לניבוי מדדי הצלחה אקדמיים ותעסוקתיים בהמשך הדרך. 
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האם לשון הפנייה לנבחנים בהוראות הבחינה הפסיכומטרית 
משפיעה באופן שונה על הצלחת נשים וגברים בבחינה?
 אלמה כהן1, ספי פומפיאן2, תמר כריכלי-כץ1, צור קרליץ2, טלי רגב3,

אנליה שלוסר1
 1אוניברסיטת תל אביב

 2מאל״ו

3אוניברסיטת רייכמן

המחקר בדק את השפעת שינוי המדיניות שיושם בטופסי הבחינה הפסיכומטרית בעברית החל מדצמבר 2009, ובמסגרתו 

הוחלפה לשון הפניה לנבחנים בהוראות שבבחינה מזכר-יחיד לזכר-רבים. מניתוח ההצלחה של כלל הנבחנים שנבחנו בפעם 

הראשונה בשנים 2012-2000 נמצא כי הפנייה ברבים היטיבה עם נשים ולא פגעה בגברים, וכי ההשפעה בתחום הכמותי 

גדולה יותר מבתחום המילולי. כאשר הוגבל הניתוח לפרקים תפעוליים שחזרו על עצמם לפני השינוי ואחריו נמצא כי השיפור 

בהצלחת הנשים לאחר שינוי המדיניות היה גבוה בממוצע ב-0.1 אחוז מהשיפור שחל בהצלחת הגברים בתחום הכמותי, 

גידול של כ–1.7% בהצלחה הממוצעת של נשים, העומדת על 60%. לבסוף, הושוותה ההצלחה הממוצעת של הנבחנים 

בשאלות שבהן ההוראות היו ממוגדרות להצלחתם בשאלות שבהן לא הופיעה הוראה ממוגדרת, לפני השינוי במדיניות 

ואחריו. לאחר שינוי המדיניות חל שיפור בהצלחת הנבחנות בשאלות בתחום הכמותי שבהן ההוראות ממוגדרות לעומת 

שאלות שבהן אין הוראות ממוגדרות. תופעה זו לא נמצאה בקרב גברים או בתחום המילולי.

תוצאות המחקר מתיישבות עם התאוריה שלפיה יש איום סטראוטיפי על נשים הנבחנות במתמטיקה, והסטראוטיפ השלילי 

מופעל באמצעות פנייה בלשון זכר-יחיד. לתוצאות המחקר השלכות על המדיניות בנוגע לאופן שבו נכון לפנות לנשים 

ולגברים במבחנים בפרט ובסביבות למידה בכלל.
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כישורים לעולם העבודה המשתנה - מודל לפיתוח ולמדידה
שרון פישר, אורי כרמי שחר, הגר רונן, ליטל אזשי, שני כוכבא, מעיין בן אליעזר

JDC - הג'וינט–תבת 

בשנים האחרונות המונח "כישורי העתיד" מופיע בכותרות כתבי עת פופלריים ומקצועיים בתור אחד המשתנים החשובים 

 )transferable skills( להצלחה בעולם העבודה עבור עובדים וארגונים. מושג זה מאחד בתוכו כישורים בני העברה מגוונים

הכוללים הן כישורים "קשיחים" )hard skills(, כגון אוריינות שפה ומחשב, והן "כישורים רכים" )soft skills(, כגון כישורים 

חברתיים–רגשיים. 

מחקרי אורך בינלאומיים מגלים כי בעשור האחרון ישנה עלייה משמעותית בדרישה לכישורים רכים בעולם העבודה ומצביעים 

על כך שהם תורמים לעלייה בשכר )Deming, 2017(. עוד נמצא כי פיתוח כישורים רכים מזרז את הכניסה של צעירים 

לעולם העבודה )FYA, 2018(. גם בישראל מבינים שחשוב לפתח כישורים רכים לצד ידע ומיומנויות מקצועיות כדי לקדם 

אוכלוסיות בשוק העבודה )אקשטיין, 2020(.

אבל מהם בדיוק הכישורים הללו? איך מגדירים אותם ואיך מפתחים אותם? תהליכי הקניית כישורים הם תהליכים מורכבים 

למדידה, והם מאופיינים בחוסר של מחקרים אמפיריים. בשנים האחרונות יש נסיונות לפתח מודלים להגדרה ומדידה של 

.(Kankaraš & Suarez-Alvarez, 2019) כישורים רכים במגוון שיטות וגישות

מודל ״I PRO - כישורים לעולם עבודה משתנה״ פותח בג'וינט ישראל-תבת בשיתוף זרוע העבודה. מטרת המודל לשמש 

בסיס לתוכניות תעסוקה וחינוך לצורך פיתוח כישורים בקרב מגוון אוכלוסיות כדי להרחיב הזדמנויות לתעסוקה איכותית 

ולהעלות את פריון העבודה במשק. תוכנית סקאלה מתרגמת מודל זה הלכה למעשה כדי ליצור סטנדרט לאבחון, פיתוח 

ומדידת כישורים. 

 במסגרת התוכנית נבנו מחוונים ושאלונים לשבעה כישורים על בסיס סקירות ספרות של מודלים וכלים רלוונטיים. 

 ספרות זו כללה בין היתר את המקורות האלה:

Cambridge Life Competencies Framework (2020), Project Valorize - Erasmus (2015), 
  .Digcomp 2.1 (2016), Jones et al )EASEL 2016(, Koenig, (2011)

בהרצאה נציג את אסטרטגיית הפיתוח של הכלים השונים בראייה של מחקר ופיתוח רב שלבי. בשלב ראשון פותחו שישה 

שאלוני דיווח עצמי לכישורים רכים ומבחן ידע בסיסי לאוריינות דיגיטלית אשר הועברו במסגרות סיקור אינטרנטי במדגם 

מייצג ישראלי בקרב כ-450 משיבים כל אחד. בהרצאה נציג בקצרה שלושה מהשאלונים שפותחו:

שאלון כישורי העתיד מקוצר (I PRO) אשר סוקר את כלל מרכיבי המודל. ניתוחי הגורמים EFA הצביעו על שחזור של    .1
המבנה התאורטי של כלל המימדים ברמת מהימנות טובה ומחזקים את מודל העבודה בכללותו. עוד נציג הקשר בין  

גורמים אלה לשביעות רצון והישארות בעבודה.

שאלון יחסים בינאישיים )I MIX( - שאלון זה פותח על בסיס מספר מקורות. ניתוחי הגורמים לשאלון זה הצביעו על   .2
הבדלים בין המודל התאורטי הראשוני של המחוון לעומת המודל האמפירי שהתקבל. נדון בפרקטיקות האפשריות 

ליישוב הפער בין התאורטי והאמפירי והשלכותיו על מודל העבודה באופן כללי. 

מבחן אוריינות דיגיטלית )I CAN( - המבחן פותח על בסיס מודל DIGCOMP של האיחוד האירופי )2016(. מבחן זה נועד    .3
לאמוד רמה של כישורים בסיסיים ונבדק גם מול דיווחים עצמיים של תדירות שימוש בכלים דיגיטליים.  

לסיום, נדון בדילמות הנוגעות להמשך הפיתוח של כלים למדידת כישורים בטכניקות שונות ולדרכים לחבר בין תהליכי פיתוח 

פדגוגיה להערכה ומדידה.
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מה רוצים בני דור ה¯z בישראל להיות כשיהיו גדולים - 
ממצאים ממחקר פיז״ה 2015

יואל רפ
מאל״ו

כשצעירים ישראלים, בני דור ה–Z )הפוסט–מילנאלים(, שנולדו לאחר 1999, מגיעים לגיל 15, במה הם רוצים לעסוק כשיהיו 

בני 30?  על שאלה זו ננסה לענות בעזרת נתוני שאלה אחת בשאלון לתלמיד שהועבר במסגרת מחקר פיז״ה ב–2015. 

מחקר פיז״ה מועבר אחת לשלוש שנים בכ–70 ארצות, והוא בודק את ההישגים של תלמידים בני 15 באוריינות קריאה, 

מתמטיקה ומדעים. במחקר מועבר גם שאלון לתלמיד, הבודק את הרקע החברתי, החינוכי והכלכלי שלהם ואת עמדותיהם 

בנושאים הקשורים ללמידת תחומי הדעת שבהם עוסק המחקר. 

בשאלון שהועבר במחקר פיז״ה 2015 נכללה השאלה ״באיזה עבודה היית רוצה לעבוד כשתהיה בן 30?״. השאלה, שהוצגה 

כשאלה פתוחה, יצרה הזדמנות להציץ אל שאיפותיהם של תלמידים בני 15 בישראל. כמו כן היא אפשרה להשוות בין 

תלמידים ישראלים לתלמידים במדינות אחרות, וכן לעמוד על ההבדלים בין תלמידים ממגזרי שפה שונים ובין בנים לבנות. 

המחקר הנוכחי מתמקד בניתוח התשובה לשאלה יחידה זו ובפרשנות שאפשר לייחס לנתונים העולים ממנה. המחקר 

אומנם תיאורי במהותו, אך התשובות קושרו גם ליתר הנתונים הדמוגרפיים של התלמידים, להישגים שלהם במבחן ולשאלות 

אחרות בשאלון, כמו למשל לאיזו רמת השכלה הם שואפים להגיע ומה הם תחומי העיסוק של הוריהם. המחקר בודק באיזו 

מידה יש התאמה בין תשובות התלמידים לבין העיסוק  של הוריהם, אם שאיפותיהם המקצועיות תואמות את שאיפות 

ההשכלה שלהם ואם הן ריאליות. כמו כן נחקרה אי–ההשבה לשאלה זו: מי הם התלמידים הנוטים להימנע מלהשיב לשאלה 

זו, ומה אפשר ללמוד מכך. 

אף על פי שהמשתתפים לא נשאלו על הסיבות לבחירתם במקצוע שאליו הם שואפים, מן הנתונים מצטיירת תמונה של 

הדור הצעיר ושל ערכיו ועמדותיו אשר נראית כבבואה של ערכי החברה הכללית. בשאיפותיהם, צעירים מושפעים משיקולים 

רגשיים ופרקטיים. הם רוצים עיסוק שיהיו בו הכנסה בטוחה וגבוהה, יוקרה חברתית, משמעות, עניין אישי ותרומה לחברה, 

ונמשכים גם לזוהר ולפרסום. בעיני אחדים המקצוע הוא גם אמצעי למוביליות חברתית, ולקבוצות מיעוט הוא יכול לשמש 

"כרטיס כניסה" לחברה הישראלית. אפשר לראות גם כי הפופולריות של מקצועות משתנה לאורך השנים - מקצועות אחדים 

מאבדים את משיכתם והופכים אטרקטיביים פחות, ואילו מקצועות אחרים קוסמים יותר ונעשים פופולריים יותר. 

 בהרצאה יידונו הממצאים והתמונה העולה מהם ויישאל אם יש משהו שמערכת החינוך צריכה ויכולה לעשות בעניין. 
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מיהם העוסקים בפסיכומטריקה? דיון בתגובות למסמך 
ההגדרות מטעם אפי ומחשבות לעתיד

צור קרליץ1, ריטה סבר 2,רון ברצלבסקי3, נועה גזית1
 1מאל״ו

 2האוניברסיטה העברית

 3איירון סורס

בשלוש השנים האחרונות ועדה מטעם מועצת אפי מפתחת מסמך הגדרות לעיסוקים בתחום הפסיכומטריקה בישראל. 

יוזמה זו היא תולדה של שולחנות עגולים שנערכו בכנסים קודמים של אפי, שבהם התעוררה סוגיית הגדרת זהותם של 

העוסקים בפסיכומטריקה בישראל. בהיעדר הסמכה רשמית או מבחן רישוי ובהיעדר הגדרה ברורה של התחום והעיסוקים 

הקשורים אליו יש עמימות הפוגעת בזהות המקצועית של העוסקים בתחום. בדיונים עלתה התחושה שהעמימות סביב 

הזהות המקצועית של פסיכומטריקאים משליכה גם על הזהות של אפי כארגון המאגד את אנשי המקצוע בתחום. בעקבות 

זאת הוקמה הוועדה, שמטרתה לפתח מסמך ובו יגובשו הגדרות מוסכמות לעיסוקים בתחום הפסיכומטריקה. 

אחת התובנות שעלו בעבודת הוועדה היא שהניסיון לתת הגדרה למקצוע הפסיכומטריקאי לא בהכרח יחזק את הזהות 

המקצועית, והוא עשוי אפילו לפגוע בה. בתחום הפסיכומטריקה עוסקים לא רק מי שמגדירים עצמם כפסיכומטריקאים, 

אלא גם רבים אשר הזהות המקצועית שלהם היא אחרת, אך במסגרת תפקידם הם זקוקים לידע ולכישורים פסיכומטריים. 

אם המטרה שלנו היא לחזק את הזהות המקצועית של חברי האגודה, עלינו  למפות את מרחב העיסוקים בתחום 

הפסיכומטריקה ולהימנע מהגדרת המקצוע "פסיכומטריקאי".

על כן, במסמך המעודכן התחלנו מהגדרת עבודה רחבה של תחום הפסיכומטריקה. הגדרה זו מאפשרת לאפיין את המשותף 

לכל העוסקים בתחום. הגדרת העבודה שנבחרה היא: פסיכומטריקה היא תחום העוסק בהיבטים תאורטיים ופרקטיים של 

מדידה והערכה במדעי החברה. 

תחת ההגדרה הזאת סווגו העוסקים בתחום לחמישה סוגים של עיסוקים:

מחקר - תכנון, ביצוע ופרסום של מחקרים תאורטיים ויישומיים בנושאי מדידה והערכה  .1
פיתוח כלים - תכנון, פיתוח ושיפור של כלי מדידה ממגוון סוגים )כולל פיתוח כלים דיגיטליים והתאמת כלים(  .2

ניתוח נתונים - תכנון, עיבוד וניתוח של תוצרי מדידה והערכה  .3
שימוש בכלים - אבחון או הערכה המתבססים על כלי מדידה לצרכים יישומים או מחקריים  .4

ניהול מערכות מדידה - תכנון, ארגון ותפעול שוטף של מערכות בחינה והערכה  .5

למושב הזה שלוש מטרות עיקריות:

לדון בסוגיות שעלו בתגובות למסמך ובהגדרות שפותחו עבור העיסוקים בתחום א. 

לדון בצעדים הבאים של פיתוח המסמך, בפרסומו ובהנגשתו לציבור ב. 

לדון בדרכי פעולה לחיזוק הזהות המקצועית של האגודה ושל חבריה ג. 

לשם כך יורכב השולחן העגול מארבעה חלקים: 

בחלק הראשון תוצג עבודת הוועדה והגדרת התחום.  •

בחלק השני יוצגו ההגדרות של חמשת העיסוקים ויתקיים דיון קצר על כל אחת מהן. בחלק זה נציג סוגיות שעלו ביחס   •

להגדרות העיסוקים.

בחלק השלישי יידונו הצעדים הבאים בהקשר של המסמך.   •

בחלק הרביעי יידונו דרכי פעולה לחיזוק הזהות המקצועית של האגודה ושל חבריה.  •
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rachel.Schiff@biu.ac.ilרחל שיף

yozevitch@gmail.comרועי יוזביץ

yael.zuri@gmail.comיעל צורי

dpassig@gmail.comדוד פסיג

david@nite.org.ilדוד ציגלר

daniel@nite.org.ilדניאל גילון

avital@nite.org.ilאביטל מושינסקי

gilad@nite.org.ilגלעד סופר

efratb@nite.org.ilאפרת בן-ברק

doron.sagi@sheba.health.gov.ilדורון שגיא

kim.macmillan@sheba.health.gov.ilקים מקמילן

amitai.ziv@sheba.health.gov.ilאמתי זיו

מושב ב1
IRT–תוקף ניבוי ו

giligold@mta.ac.ilיו"ר - גיל גולדצווייג

meir@nite.org.ilמאיר ברנרון

tami@nite.org.ilתמר קנת-כהן

dvir@nite.org.ilדביר קלפר

tzur@nite.org.ilצור קרליץ

eyalg@ruppin.ac.ilאייל גמליאל

giligold@mta.ac.ilגיל גולדצווייג

cgoldsch@idc.ac.ilחנן גולדשמידט

noam@nite.org.ilנעם כאהן
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דוא״לשם 
מושב ב1

IRT–תוקף ניבוי ו

yoel@nite.org.ilיואל רפ

itamarco@nite.org.ilאיתמר כהן

מושב ב2
שוק העבודה ובחירה של תחומי לימוד

meirav.attali@gmail.comיו"ר - מירב אריאלי-אטאלי

yoavgolds19@gmail.comיואב גולדשטיין

levin.nimrod@gmail.comנמרוד לוין

yuliya.lipshits@mail.huji.ac.ilיוליה ליפשיץ-ברזילר

itamar.gati@huji.ac.ilאיתמר גתי

moshe.tatar@mail.huji.ac.ilמשה טטר

tirza.willner@mail.huji.ac.ilתרצה וילנר

מושב ג1
המאה ה–21: ערכים, מיומנויות 

ושאיפות

iawadie.rama@education.gov.ilיו"ר - אימאן עואדיה

almac@tauex.tau.ac.ilאלמה כהן

sephi@nite.org.ilספי פומפיאן

tamikrichelikatz@gmail.comתמר כריכלי-כץ

tzur@nite.org.ilצור קרליץ

tali.regev@gmail.comטלי רגב

analias@post.tau.ac.ilאנליה שלוסר

sharonfi@jdc.orgשרון פישר

oric@jdc.orgאורי כרמי שחר

hagarro@jdc.orgהגר רונן

litala@jdc.orgליטל אזשי

shaniko@jdc.orgשני כוכבא

maayan.zere@gmail.comמעיין בן אליעזר

yoel@nite.org.ilיואל רפ

מושב ג2
שולחן עגול

מיהם העוסקים בפסיכומטריקה? דיון 
בתגובות למסמך ההגדרות מטעם אפי 

ומחשבות לעתיד

tzur@nite.org.ilצור קרליץ

ritasever9@gmail.comריטה סבר

noag@nite.org.ilנועה גזית

eronny@gmail.comרון ברצלבסקי

ארגון
ispaisrael@gmail.comמייל לפניות למועצת אפי

metal@nite.org.ilמיטל אילון

אנשי קשר ומציגים בכינוס אפי 2023



תגובות והצעות 

בנושא האגודה הישראלית לפסיכומטריקה 

נא להפנות אל:

ispaisrael@gmail.com ד״ר ריטה סבר, יו״ר אפי    |   

 www.ispa.org.il אתר אפי    |   

עיצוב ועריכה גרפית      יעל פרץ      מאל״ו


