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 מלון יהודה, 710.22.9 –תוצאות סקר שביעות רצון מכנס אפי
 

 השתתפו בכנסים קודמים. 82%מבין המשיבים, (. 46%) 78משתתפי הכינוס השיבו על הסקר  170מבין כ 

הבאים של הכינוס באיזו מידה את/ה מרוצה מההיבטים  .פימועצת אה הקרובה של להלן תוצאות המשוב, אשר יידונו בפגיש

 מרוצה מאוד(: – 4מרוצה;  – 3מרוצה במידה מועטה;  – 2לא מרוצה כלל;  -1השנה? )

סטיית  ממוצע  
 תקן

 אומרוצים אחוז ה
 מרוצים מאוד

 97% 0.5 3.7 הליך ההרשמה
 69% 0.8 2.9 מגוון נושאי ההרצאות

 68% 0.7 2.8 התאמת ההרצאות לתחומי העניין שלך
 82% 0.6 3.0 )מבחינה מקצועית(איכות ההרצאות 

 83% 0.9 3.2 איכות ארוחת הצהריים
 89% 0.8 3.3 איכות הכיבוד בהפסקות

 73% 1.0 3.0 )מקום הכינוס(מלון יהודה 
 90% 0.7 3.3 האולם הגדול
 30% 0.9 2.1 האולם הקטן

 94% 0.6 3.2 שביעות רצון מהכנס באופן כללי
  

 .לא לשנות 3%8להאריך, ו  %3לקצר,  %14השיבו  את אורך הכינוסלשאלה כיצד היית מציע לשנות 

 .לא לשנות %82להאריך, ו  %14לקצר,  %3השיבו  לשאלה כיצד היית מציע לשנות את אורך ההרצאות

 .לא לשנות %38להאריך, ו  6%לקצר,  %11השיבו  לשאלה כיצד היית מציע לשנות את אורך ההפסקות

שיהיה יותר ממושב  %24שיהיה מושב מקביל אחד, ו  %24שלא יהיו כלל,  5%1המקבילים הציעו בשאלה לגבי מבנה המושבים 

 לא הייתה דעה בעניין(.  %14)ל  אחד

סוגיות הקשורות האולם הקטן, בעיות חניה, ו –לסוגיות שקשורות בו כינוס ומיקום הבשאלה הפתוחה התייחסו המשיבים ל

מספר חברים גם התייחסו למגוון . מיקום המצומצם של השטח בהפסקותול)להיעדר אופציות צמחוניות/טבעוניות( ארוחה ל

 ההצעות והעלו הצעות להרצאות בנושאים שונים, שלא קיבלו ייצוג בכינוס.

בשל הבדל גדול בין הצעת  גםחשוב להדגיש כי מלון יהודה נבחר כנס ננסה לדאוג בשנים הבאות. הלסוגיות הקשורות למיקום 

ברר שלא ניתן יהיה להתגבר על הבעיות השונות המחיר שקיבלנו ממנו לבין מקומות אחרים. יחד עם זאת, אם בעתיד ית

  .בחירה במקום אחר, גם אם יקר יותרקול שהועלו במשוב, נש

צעות ה שיהגלאפי ב םחבריקדם יוזמות לעידוד ננסה ל. מגוון הנושאים המוצגים בכנסנקיים דיון במועצת אפי בנושא 

 .עד כה לא הוצגו בכנסי אפימחקרים חדשים ונושאים שעל מנת שנשמע כולנו על  ים הבאיםסלכינו ניםסימפוזיולמאמרים/

  בברכה. ויתקבל תגובותהערות או 

 .2018להתראות בכנס אפי 
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