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סקירה קצרה

?מה עשתה אפי מיום היווסדה



יושבי ראש אפי
2007 - 2004יואב כהן      

2009 - 2008נעמי גפני     

2011 - 2010אבי אללוף    

2013 - 2012ענת בן סימון 

???

2005 -כנס ראשון , 2004נוסדה 

2007נרשמה כעמותה   

יועץ  , מזכירה, מועצה
ועדת ביקורת, משפטי



?מה עשתה אפי מיום היווסדה

פעילות שוטפת
כנסים  
ידיעון  
אתר  

מסמכים
עקרונות אתיים  
בניית בחינות  
לקסיקון מונחים  

קידום הוראה ומחקר
לימודי פסיכומטריקה  
פרס עידוד  

מנהלות
רישום עמותה  
מינוי רואה חשבון  



כנסים

משכנות שאננים.......  2005
משכנות שאננים.......  2006
משכנות שאננים.......  2007
משכנות שאננים.......  2008
משכנות שאננים.......  2009
קריית שדה התעופה.......  2010
משכנות שאננים.......  2011
נא לגעת.......  2012
2013  .......???

פעילות שוטפת



ידיעון

גיליונות בשנה 2לרוב , גיליונות 11
!מסיים לאחר הגיליון הבא, סול פיין–עורך נוכחי 

פעילות שוטפת



פעילות שוטפת
אתר



פעילות שוטפת

www.ispa.org.il

אתר



2008: שנה
חנן גולדשמידט, אבי אללוף, כרמל אורן, )ר"יו(יצחק פרידמן : כתיבה

מסמכים



2010: שנה
אייל גמליאל, ענת בן סימון, אורית איזנברג: כתיבה

ו"מאל–י"אפ–מסמך משותף 

מסמכים



  2012: שנה
ענת בן סימון, קרליץצור , פומפיאןספי : כתיבה

ו"מאל–י"אפ–מסמך משותף 

מסמכים
עברי למונחים במדידה והערכה-לקסיקון אנגלישלבי העבודה בפיתוח   

המקור העיקרי היה האינדקס של. איתור מקורות שמהם ניתן לשאוב מונחים באנגלית
The Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA, NCME, 2011)  

)כארבע מאות(בחירת המונחים הרלוונטיים 

:לצורך התרגום נעזרנו בשני מקורות עיקריים. תרגום המונחים
מבחנים  , )2009(' ה' ל, אנדה'ג: עברי בספר שתורגם על ידי האוניברסיטה הפתוחה-מילון המונחים האנגלי

ומעשה תאוריה: פסיכולוגיים
חלופות בהערכת הישגים, )1997(' מ, בירנבוים: אינדקס המונחים בספר

.  לתרגומים של מונחים דומים ולמינוח השגור, השתדלנו למצוא תרגום נאמן למשמעותו של המינוח המקורי
השתמשנו במונחים שהופיעו בספרות מקצועית בעברית ובמאגר המונחים של האקדמיה  , במידת האפשר
.  ללשון העברית

,  לעתים נתקלנו בקשיים בתרגום בגלל ריבוי משמעויות ומונחים באנגלית שאין להם מקבילות טובות בעברית
 ,linking, equatingאו המונחים , accommodation, adaptation, modificationהמונחים , לדוגמה

calibration, projection, moderation.

ר נעמי גפני"מרום ושל ד-רות בייט' פרופשל , הגהה של חברי מועצת אפי

הפצת הלקסיקון באתר אפי לעיונם ולהגהתם של חברי אפי והקהל הרחב



  2012: שנה
ענת בן סימון, קרליץצור , פומפיאןספי : כתיבה

ו"מאל–י"אפ–מסמך משותף 

מסמכים
עברי למונחים במדידה והערכה-לקסיקון אנגלישלבי העבודה בפיתוח   

המקור העיקרי היה האינדקס של. איתור מקורות שמהם ניתן לשאוב מונחים באנגלית
The Standards for Educational and Psychological Testing (AERA, APA, NCME, 2011)  

)כארבע מאות(בחירת המונחים הרלוונטיים 

:לצורך התרגום נעזרנו בשני מקורות עיקריים. תרגום המונחים
מבחנים  , )2009(' ה' ל, אנדה'ג: עברי בספר שתורגם על ידי האוניברסיטה הפתוחה-מילון המונחים האנגלי

ומעשה תאוריה: פסיכולוגיים
חלופות בהערכת הישגים, )1997(' מ, בירנבוים: אינדקס המונחים בספר

.  לתרגומים של מונחים דומים ולמינוח השגור, השתדלנו למצוא תרגום נאמן למשמעותו של המינוח המקורי
השתמשנו במונחים שהופיעו בספרות מקצועית בעברית ובמאגר המונחים של האקדמיה  , במידת האפשר
.  ללשון העברית

,  לעתים נתקלנו בקשיים בתרגום בגלל ריבוי משמעויות ומונחים באנגלית שאין להם מקבילות טובות בעברית
 ,linking, equatingאו המונחים , accommodation, adaptation, modificationהמונחים , לדוגמה

calibration, projection, moderation.

ר נעמי גפני"מרום ושל ד-רות בייט' פרופשל , הגהה של חברי מועצת אפי

הפצת הלקסיקון באתר אפי לעיונם ולהגהתם של חברי אפי והקהל הרחב



קידום הוראה ומחקר

לימודי פסיכומטריקה  –כתיבת מדריך קצר 1.
קרליץצור / ל "בחו

שותפות ביוזמה לפתיחת מסלול לימודים  2.
,  רות בייט מרום/ במדידה והערכה לתואר שני 

אבי אללוף

תחרות פרסי עידוד למחקר במדידה והערכה. 3



מינוי רואה חשבון

:מטרה מוצהרת

על מנת להקל על גופים ממשלתיים  
את ההרשמה  ) ל.ה.כולל צ(וציבוריים 
לכנסים

...חלקיות–תוצאות 



כנס מוצלח, תודה


