הכינוס השנתי השביעי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה
ט"ו בשבט תשע"א     20.1.2011
משכנות שאננים ,ירושלים

תכנית
9:00 - 8:30

התכנסות והרשמה

9:15 - 9:00

פ ת י ח ה  :יו"ר ועדת הכינוס ענת בן-סימון ,יו"ר אפי אבי אללוף

10:45 - 9:15

מ ו ש ב א ' יו"ר :גרשון בן-שחר

 nהערכת רפורמת "אופק חדש" בתום שנתיים ליישומה בחינוך היסודי
טל רז ,דוד רטנר ,טל פרימן ,לאה פס ,חיים לפיד ,נתנאל גולדשמידט ,חגית גליקמן

 nגישור הערכות לאורך הילדות :תוקף חוצה-גילים של כלי הערכה התפתחותיים
צור קרליץ

 nאומדני מהימנות של הערכות ביצוע במרכזי הערכה המשמשים למיון לבתי הספר לרפואה
		 נעמי גפני ,אביטל מושינסקי ,אורית איזנברג ,דוד ציגלר ,אמיתי זיו
 nמה ניתן ללמוד מביצוע של תאומים בבחינות? הבדלים בין המינים ,מתאמים בין כישורים ועוד ...
אבי אללוף ,מתן הרשקו ,דקלה ברק

 11:15 - 10:45ה פ ס ק ה
 12:45 - 11:15מ ו ש ב ב ' ( 1מושב מקביל) יו"ר :עינת נוטע-קורן

 nהיצירתיות ואיכות החיים :קשרים ביניהם בקרב תלמידים רגילים ומחוננים
איתי הראל ,שמואל שי

 nהאם בחינה בודקת תחום יכולות שאותו נועדה לבדוק?
		

שלמה יצחקי ,רינת יצחקי ,טאינה פודלוב

 nדפוסי קבלת החלטה בבחירת תחום לימודים באוניברסיטה
		 תמר קנת-כהן ,איתמר גתי
 nבמה זה תלוי? ההשפעה של תלות סמנטית בין פריטים על רמת הקושי שלהם
		 שהם חשן-הלל ,ספי פומפיאן
 12:45 - 11:15מ ו ש ב ב ' ( 2מושב מקביל) יו"ר :טלי פרוינד

 nדרכים אפשריות למדידת מוטיבציה בביצוע במבחן  PISAבישראל ובעולם
עמיחי ִרגבי ,ענבל רון-קפלן ,יואל רפ

 nפיתוח מערכת מיון עבור תכנית "חותם" לשילוב בוגרי תואר מצטיינים במערכת החינוך
אורית איזנברג ,אביטל מושינסקי ,הלנה קימרון ,חני שלטון ,איתי סודרי

 nשימוש מושכל בכלי המיון ללימודי סיעוד ,להקלת מצוקת המחסור באחיות
		 יונתן סער ,כרמל אורן ,אלה קורן ,שושנה ריב"א
 nשימוש בפרופילים והֶקשֶ ר בין יכולות לרצונות .מקרה מבחן :המיון התעסוקתי ושאלון ההעדפות הממוחשב
		 תמר ולפיש
 14:00 - 12:45א ר ו ח ת צ ה ר י י ם
 15:30 - 14:00מ ו ש ב ג ' (סימפוזיון) יו"ר ומארגן הסימפוזיון :יואב כהן

ניתוח אוטומטי של טקסטים בעברית :יישומים במחקר ובהערכה
 nמבוא  -כלים ושיטות לניתוח ממוחשב של טקסטים בעברית
יואב כהן

 nהמבנה הגורמי של מאפייני טקסט בשפה עברית כתובה
יעל שפרן ,ענת בר-סימן-טוב

 nהתרומה הדיפרנציאלית של מאפייני טקסט להערכה ממוחשבת של חיבורים מסוגים שונים
ענת בן-סימון

 nהערכת רמות קושי של טקסטים המשמשים להערכת יכולת הבנת הנקרא באמצעות מאפיינים
סטטיסטיים ומורפולוגיים של הטקסט
דנה רובינשטיין

 15:50 - 15:30ה פ ס ק ה
 17:20 - 15:50מ ו ש ב ד ' יו"ר :רות פורטס
 nיושרה ושחיתות :ניתוח ברמה לאומית
סול פיין

 nמבחני מיון סימולטיביים לתפקידי ביטחון :חידושים בתחום והשוואת נתוני תוקף לעומת מבחנים שגרתיים
יהודה אספורמס ,יצחק הד ,אסף אלמליח

 nמבחן מבוסס סימולציה לרישוי אחיות המתמחות בתחומי תוכן שונים
אורית איזנברג ,הילה פיגל ,דורון שגיא ,אמיתי זיו

 nלמידה על לקויי הלמידה :השתלבות בעלי לקויות למידה בצה"ל
דפנה אלטלף גרין

 18:00 - 17:30א ס י פ ת ח ב ר י א פ י

