
 שנתיים ורשימת כנסיםבעבר ובהווה בעלי תפקידים באגודה הישראלית לפסיכומטריקה 

 חברי מועצה יו"ר נבחר יו"ר אפי שנה
בעלי תפקידים 

 במועצה
 ו. ביקורת

 ת/עורך
 ידיעון

 יו"ר כנס כנס שנתי   ו. ידיעון

 ריטה סבר צור קרליץ 2020

 אורית איזנברג
 אסטלה מלמד

 נועה גזית
 רוני ברצלבסקי

 חנן גולדשמידט
 )יועץ משפטי(
ספי פומפיאן 

 )גזבר(

 נתנאל סילברשטיין
 גוטנטגטוני 

ריטה 
 סבר

 11.2.20כפר המכבייה,  
 ורןק-טעעינת נו

 אימאן עואדיה

 ריטה סבר צור קרליץ 2019

 (2019)אייל גמליאל 
 סברריטה 

 ספי פומפיאן
 אורית איזנברג
 אסטלה מלמד

 חנן גולדשמידט
 )יועץ משפטי(

 
 שרה שפירא

  (ה)מזכיר
 
 

 

 

 

 

 

 יובל בן דב
 נתנאל סילברשטיין

-- -- 
מרכז שלוה, ירושלים, 

29.1.19 
 קורן-עינת נוטע

 אסטלה מלמד

2018 

 צור קרליץ אייל גמליאל

 צור קרליץ 
 ריטה סבר

 ספי פומפיאן
 איזנברגאורית 

 אסטלה מלמד

 נדב פודולר
 יובל בן דב

ליאת 
 בסיס

 ריטה סבר
 צור קרליץ

 יואל רפ

מרכז כנסים לאגו, 
 ראשל"צ

31.1.2018 
 אסטלה מלמד

2017 
 מלון יהודה, ירושלים

9.2.2017 
 יואל רפ

2016 
 (2016)יואל רפ 

 צור קרליץ 
 ריטה סבר

 ספי פומפיאן
 סימון-ענת בן

 נדב פודולר
 יובל בן דב

 אייל גמליאל
 צור קרליץ

 יואל רפ

 כפר המכביה 
25.1.2016 

 נעמי גפני

2015 

 אייל גמליאל יואל רפ
עינת 
 -נוטע
 קורן

 אייל גמליאל
 אסטלה
 מלמד 
 , פוקס שאול

 פיין  סול
 יואל רפ

 מלון יהודה, ירושלים
4.2.2015 

 ריטה סבר

2014 
 מרכז וואהל, רמת גן

23.1.2014 
 חנן גולדשמידט 

 ליאת בסיס

 

 ך בדף הבאהמש

  



 

 )המשך( שנתיים ורשימת כנסיםבעבר ובהווה בעלי תפקידים באגודה הישראלית לפסיכומטריקה 

 חברי מועצה יו"ר נבחר יו"ר אפי שנה
בעלי תפקידים 

 במועצה
 ו. ביקורת

 ת/עורך
 ידיעון

 יו"ר כנס כנס שנתי   ו. ידיעון

2013 

 רפ יואל סימון-ענת בן
 (2013אללוף ) אבי

 אייל גמליאל
 אביטל מושינסקי

 צור קרליץ
  (2011יואל רפ )

 חנן גולדשמידט
 )יועץ משפטי(

 
 שרה שפירא

   (ה)מזכיר

 פומפיאן  ספי
 רות פורטס

עינת 
 -נוטע
 קורן 

 אייל גמליאל
 אסטלה
 מלמד 
 , פוקס שאול

 פיין  סול
 יואל רפ

 מורשת בגין,מרכז 
 ירושלים

 4.2.2013 

 צור קרליץ 
 ספי פומפיאן

2012 
 יפו ,נא לגעת

8.2.2012 
 מושינסקי אביטל

  רותי פורטס

2011 

 סימון-בן ענת אבי אללוף
סול 
 פיין

 אייל גמליאל
 הגר לרמן

 , פוקס שאול
 יואל רפ

 ענת קדם

משכנות שאננים, 
 20.1.2011ירושלים 

 סימון-ענת בן

2010 
 (2009סימון )-ענת בן
 אורןכרמל 

 אייל גמליאל
 (2010גפני ) נעמי

 רפ ואלי

 מושינסקי אביטל
 איזנברג אורית

 אווניו, איירפורט סיטי
1.2.2010 

 אייל גמליאל

2009 

 אללוף אבי נעמי גפני

, משכנות שאננים
 ירושלים

9.2.2009 
 נעמי גפני

2008 

אבי 
 אללוף

 סימון -ענת בן
 אייל גמליאל

אסטלה 
 מלמד
 פרידמןיצחק 

 משכנות שאננים 
22.1.2008 

 יואב כהן

2007 

 יואב כהן

 מייסדים:  
 כרמל אורן, שרה שפירא, חנן גולדשמידט, יואב כהן

  קופרמינץ חגי, נעמי גפני, אללוף אבי

   
  

, משכנות שאננים
 ירושלים

5.2.2007 
 נעמי גפני

2006 
 ועדה מכינה:

  גפנינעמי , אללוף אבי, כרמל אורן, יואב כהן
 וסי צלגובי, יצחק פרידמן, אלי וקיל, פאדיה נאסר

 שרה שפירא , חנן גולדשמידט, חגי קופרמינץ

, משכנות שאננים
 ירושלים

13.2.2006 
 נעמי גפני

2005 
, משכנות שאננים

 ירושלים
25.1.2005 

 יואב כהן

 


