
התכנסות וארוחת בוקר קלה   9:15 - 8:45

דברי פתיחה  יו"ר אפי: ענת בן-סימון, יו"רי הכינוס: ליאת בסיס וחנן גולדשמידט   9:30 - 9:15
	 	

9:30 - 11:00   מושב א'     יו"ר: יואב כהן 

על הקשר בין חודש הלידה ומחוננות בישראל   n   

אלעד שגב, סורל קאהן    
	 	

על מבנים וזהויות - ניתוחים מבניים בשירות הערכת תכניות: המקרה של   	n   

תכניות 'מסע'    
ענת קדם, דניאל בן אליעזר, יעל אבירם, טלי פרוינד      

	 	 	

פיתוח מדדי בקרת איכות לציוני מבחנים המועברים תכופות 	n   

מיכל באומר, אבי אללוף, טוני גוטנטג, מרינה פרונטון     
	 	

הבדלים בין המינים בהישגים בבית הספר: פרספקטיבה תוך-כיתתית 	n   

מאיר ברנרון, סורל קאהן, סוהאד זועבי     
	 	

הפסקה  11:30 - 11:00
	 	

11:30 - 13:00  מושב ב' 1    )מושב מקביל(   יו"ר: אלי וקיל

מדידת זיוף תוך נבדקית באמצעות זמני תגובה  n   

מירב פירק, סול פיין    
	 	

התפתחות כלי המיון במערכת המיון לצוות אויר: ממבחני כשרים בודדים    	n   

לסימולטורי הטסה    
ענבל רויטר     

	 	

סקירת מערכות מיון להשכלה גבוהה ברחבי העולם 	n   

איילת גולדצויג     
	 	

על הקשר בין מבנה הבחינה המסכמת בקורסים אקדמיים לבין סגנון הלמידה   	n   

בקורס     
נעמה סיימונס, ענת בן-סימון    

	 	

11:30 - 13:00  מושב ב' 2    )מושב מקביל(   יו"ר: פאדיה נאסר

ברירה ללימודים גבוהים לפי בגרות בלבד: אמידת השינוי בסף הבגרות הנדרש    n   

לקבלה למגוון חוגים מתוך נתוני הלומדים    
יונתן סער    

	 	

המחשת התוקף של שלושה ציוני מכפ"ל כלליים בניבוי ציוני שנה א'    	n   

באוניברסיטאות    
כרמל אורן, תמר קנת-כהן, אליוט טורוול, אבי אללוף     

	 	

האם ההכנה למבחני הקבלה לרפואה מסייעת למועמדים? 	n   

אביטל מושינסקי, דוד ציגלר     
	 	

ניתוח מבנה הבחינה הפסיכומטרית החדשה - ניתוח מגשש ומאשש 	n   

בשלושה חלקים    
דביר קלפר      

ארוחת צהריים   14:15 - 13:00

14:15 - 15:00  מושב ג'    יו"ר: חנן גולדשמידט וליאת בסיס
פאנל אלטרנטיבי 	n  14:35	-	14:15

חלוקת פרסי אפי לעבודות הזוכות:  	n  15:00	-	14:35
האומנם מוכנים מורי העתיד לאתגר של הערכת לומדים?  עדי לוי-ורד     

לתקנן או לא לתקנן? על היתרונות שבשימוש ציוני תקן של פריטי    לירון צוברי	    
שאלונים ומבחנים בחישוב ציון כולל      

האומנם מוכנים מורי העתיד לאתגר של הערכת לומדים? 	n   

עדי לוי-ורד    
	 	

15:00 - 16:00  מושב ד' 1    )מושב מקביל( סימפוזיון יו"ר: נעמי גפני

סיכום של שנה לרפורמה בבחינה הפסיכומטרית - הוספת מטלת  	n   

כתיבה ועוד...    
נעמי גפני    

	

הכנות לקראת יישום הרפורמה בבחינה הפסיכומטרית 	n    

נעמי גפני     
	 	

סוגיות בפיתוח מבחן כתיבה: פיתוח הדגם המתאים למטלת הכתיבה,   	n    

שיקולים בבחירת סוג המחוון, מיון והכשרת המעריכים     
גלעד סופר, ספי פומפיאן       

	 	

הכללת מטלת כתיבה בבחינה הפסיכומטרית - היערכות לוגיסטית ונתונים   	n    

סטטיסטיים     
אבי אללוף       

	 	

15:00 - 16:00  מושב ד' 2    )מושב מקביל( סימפוזיון יו"ר: יואל רפ

פיתוח כלי להערכת תפקוד של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 	n   

במערכת החינוך בישראל - היבטים פסיכומטריים ותיקוף הכלי    
יואל רפ    

	

הליך פיתוח הכלי להערכת תפקוד של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים 	n    

לאורה קורטן     
	 	

מחקר התיקוף של הכלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים   	n    

בכיתות א'-ו'     
נוגה גוטספלד       

	 	

כלי להערכת תפקוד של תלמידים עם צרכים מיוחדים בחטיבת הביניים 	n    

אסטלה מלמד        
	 	

הפסקה  16:20 - 16:00
	 	

16:20 - 17:30  מושב ה'     יו"ר: יצחק פרידמן

טעות מדידה בשיפוטי חיבורים: בדיקה אמפירית של "כשל המעריך השלישי" 	n   

יואב כהן      
	 	

הטיה אופטימית בשיפוט מתאם פירסון 	n   

אייל גמליאל, רואי גור      
	 	

יישום גישות שונות לחישוב רווח סמך ולאמידת מתאם מתוקן לקיצוץ תחום 	n   

אילה כהן, אטי דובא, טטיאנה אומנסקי, תמר קנת-כהן     
	 	

אסיפת חברי אפי   18:00 - 17:30

הכינוס העשירי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה 2014 
ן ג ת  מ ר  , ר ט נ ס ל  ה א ו כ"ב בשבט תשע"ד  n    23.1.2014   ו 	

תכנית


