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  לפסיכומטריקהכנס העשור של האגודה הישראלית •

 יוצא לדרך( י"אפ)

 מאות צובאים על אולמות ההרצאות•

 

 

 2014 סיכום עולמי

 ינואר



 השישי נכנס לתפקידו   י"אפר "יו•

 2014 סיכום עולמי

 ינואר



סקר סודי של האגודה הפסיכומטרית הישראלית  •

 :  חושף 

 2014 סיכום עולמי

 פברואר

או היו  מרוצים לא היו ממשתתפי הכנס  7%

ארוחת  מרוצים רק במידה מועטה מאיכות 

 הצהריים



 ....לאחר שמונה שנים•

 ה"לראמלית חדשה "מונתה מנכ•

 

 2014 סיכום עולמי

 מרץ



 

 

 

 :שר החינוך מודיע בדרמטיות •

 

המבחן  , הבגרויות יצומצמו
 הפסיכומטרי יבוטל  

 2014 סיכום עולמי

 אפריל



 

 

 :מתברר

אבל רק בחוגים שבהם לא  , הפסיכומטרי יבוטל•

 נעשה בו שימוש

 2014 סיכום עולמי

 מאי



 מתפרסם   י"אפשל ידיעון  15מספר  גליון•

 2014 סיכום עולמי

 יוני

רשת סטימצקי  

הודיעה כי לאור 

 הגליון, הביקוש הרב 

יופץ רק באתר 

 ....האינטרנט



 :מחליטה י"אפחריג מועצת  לאבצעד 

 11-כנס אפי ה"
 יתקיים בירושלים

 "ו בשבט"בט
 2014 סיכום עולמי

 יולי



ר המרכז הארצי מודיע באופן לא פורמלי על  "יו•

 .  סיום תפקידו

 , בצל הודעתו מסתמן•

 ....בכל זאת•

 .....הפסיכומטרי יבוטל•

 לתלמידים מצטיינים בלבד                     •

 2014 סיכום עולמי

 אוגוסט



 י"אפדרמה בצמרת 

ר החדש מפנה את כסאו לשלושה חודשים  "היו•

 ...לרגל נסיעה, ר הנבחר"ליו

 2014 סיכום עולמי

 ספטמבר



 ....שנה 59לאחר 

 הסודיים א"הקב מימדינתגלו ששת •

 

 

 

 : חושף א"הקבהאיש שהמציא את 

היא התכונה הסודית שלפיה התקבלו  , גבריות •

 .....ל"חיילים לצה

 

 2014 סיכום עולמי 

 אוקטובר



 2014 סיכום עולמי

 אוקטובר

ומיד פתחו קורס  , בר אילן לא בזבזו זמן באוניברסיות

 ....הכנה למבחן שבודק את זה



 

 

 

 

 : שר החינוך בהודעה דרמטית

 .הפסיכומטרי ללא, מתווה חדש לקבלה ללימודים•

 

 2014 סיכום עולמי

 נובמבר



 :הוחלט סופית•

 !הבגרויות לא יצומצמו •

 : במקום זאת•

 יצומצם השר בהדרגה  

 

 

 

 

 

 

 2014 סיכום עולמי

 דצמבר

 Iשלב 

 IIשלב 

 IIIשלב 



 2014 סיכום עולמי

 דצמבר

 : מודיע, יואב כהן, ל המרכז הארצי"מנכ

 אני פורש, זה סופי 



 נפתח כנס מתחרה לכנס אפי בואן ליר

 

 2014 סיכום עולמי

 דצמבר

 

עשרות הצעות מחקר שהיו מתוכננות להצגה בכנס 

 ....ליר-אפי מוצגות בואן



 ובכל זאת •

 

 מספר שיא של הצעות 

 (  26-לא פחות מ)

 11-הוגש לכנס אפי ה

 

 2014 סיכום עולמי

 דצמבר



 בהצלחה לכל המציגים 

 2015 י"אפבכנס 
 

2015 

 ו בשבט "ט


