הכינוס השנתי השישי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה
 ,1.2.2010י"ז בשבט
מרכז הקונגרסים אווניו ,קריית התעופה
תש"ע  

תכנית
9:15 - 8:15

התכנסות ,הרשמה וארוחת בוקר

9:30 - 9:15

פ ת י ח ה  :יו"ר ועדת הכינוס אייל גמליאל ,יו"ר אפי היוצאת נעמי גפני ,יו"ר אפי הנכנס אבי אללוף

11:00 - 9:30

יו"ר :אייל גמליאל

 nהרצאה מוזמנת :תרומת הפסיכומטריקה למדידה חינוכית
פרופ' סורל קאהן ,ביה"ס לחינוך ,האוניברסיטה העברית

 nהרצאה מוזמנת :השפעת ההרכב המגדרי בכיתה על ההישגים הלימודיים
ד"ר אנליה שלוסר ,ביה"ס לכלכלה ,אוניברסיטת תל-אביב

 nתפקוד דיפרנציאלי של נשים ומיעוטים במבחנים בעלי חשיבות רבה ומעטה
		 יגאל אטאלי ,צביקה נאמן
 11:30 - 11:00ה פ ס ק ה
 13:15 - 11:30יו"ר :סול פיין

 nהרצאה מוזמנת :מיון בשירות צבאות העולם
סא"ל אוסי יפה ,יחידת המיון של חיל האויר

 nהשלכות השימוש בציון מכפ"ל מרבי
תמי קנת-כהן ,שמואל ברונר ,כרמל אורן

 nהקשר בין שימוש חוזר בפריטים לבין יציבותם הפסיכומטרית  -מחקר על החלק המילולי של הבחינה
הפסיכומטרית
		 אבי אללוף ,סטולר ראובן ,מתן הרשקו ,ספי פומפיאן
 nמדדים לעושר לשוני של כותבים בעברית
		 יואב כהן ,יעל וייסברגר  
 14:30 - 13:15א ר ו ח ת צ ה ר י י ם
 16:00 - 14:30יו"ר :מיכל בלר

 nפרדוקס סימפסון  -זהירות בפרשנות נתוני הישגים במחקרים רחבי היקף
רות זוזובסקי ,ציפי ליבמן ,דוד שטינברג

 nתלות בין פריטים ואומדן מהימנות המבחן
יואל רפ

 nמעגלי חקירה :הערכה מעצבת בשירות למידה בכיתה ובקהילות מקצועיות בית-ספריות
מנוחה בירנבוים ,הלנה קימרון ,חני שלטון ,רינת שחף-ברזילי

 nהשלכותיהם של מבחני המיצ"ב על בתי-ספר הנבדלים ברמת הלמידה הארגונית שלהם
חני שלטון

 16:20 - 16:00ה פ ס ק ה  +מ ז נ ו ן כ י ב ו ד
 17:30 - 16:20יו"ר :דמיטרי רומנוב

 nניתוח ההלימה בין האבחנה הממוחשבת לבין האבחנה הקלינית של לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז
באבחון מבוסס מת"ל
נורית ענבר-וייס ,ענת בן-סימון ,רון ברק

 nהקשר בין תפקודים קוגניטיביים בסיסיים לבין הישגים במתמטיקה ויכולת חשיבה כמותית
ענת בן-סימון ,אביטל רותם

 nתלמידים המקבלים התאמות לצורך היבחנות בחטיבה העליונה :מאפיינים והישגים בבחינות הבגרות
חיים פורטנוי ,יפה שיף ,עדנה שמעוני

 18:15 - 17:45א ס י פ ת ח ב ר י א פ י

