הכינוס ה14-
של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה 2018
ט"ו בשבט תשע"ח 31.1.2018

n

מרכז כנסים ואירועים לאגו פארק האגם ראשל״צ

תכנית
רישום וארוחת בוקר עשירה

8:45 - 7:45

דברי פתיחה וברכות יו"ר אפי :אייל גמליאל; יו"ר הכינוס :אסטלה מלמד

10:30 - 8:45

13:50 - 12:10
15:10 - 13:50

הענקת פרס אפי לעבודות מצטיינות יו"ר ועדת הפרס :אורית איזנברג
מושב א' מה חדש בנושא לקויות למידה?
יו"ר :ענת בן-סימון
n

השוואת מודלים לגיבוש אבחנה ממוחשבת של לקויות למידה במערכת מת"ל
גיא עשירי-פרוסנר ,ענת בן-סימון

n

האם זמן התגובה של נבחנים עם לקות קריאה ,ממושך יותר משל נבחנים ללא
לקות קריאה  -בבחינה הפסיכומטרית?
נעמי גפני ,מיכל באומר ,מרים איתן

n

לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי
מאיה תאיה ,נועה סקה ,ענת בן-סימון

		

10:50 - 10:30
12:10 - 10:50

מושב ב' ( 1מושב מקביל) סימפוזיון:
טכנולוגיה בשירות המדידה :הטמעת מערכות להערכה רחבת היקף מבוססת
מחשב בישראל
יו"ר :יואל רפ ,בועז רוזנבאום
n

n

יישום מבחנים ממוחשבים רחבי היקף באמצעות מערכת המבחנים
הממוחשבים NetTester
נדב בלום

n

n

מושב ג' ( 1מושב מקביל) סימפוזיון:
פיתוח והתאמת מבחן האינטליגנציה וודקוק-ג'ונסון  3לישראל
		
יו"ר :אימאן עואדיה ,יואל רפ
n

מאמריקה לישראל  -הליכי התאמה של מבחן משכל לשפות ולתרבויות בישראל
עינת נוטע-קורן

n

תיאור הליך התאמתם של תת המבחנים בוודקוק-ג'ונסון  3לעברית ולערבית
שם שמי

n

סוגיות ואתגרים בהתאמת מבחני משכל לשפה ולתרבות העברית והערבית בישראל
פאדי כנעאן ,אלה שפירא

n

מחקר החלוץ של מבחן וודקוק-ג'ונסון  3בישראל וגיבוש הנוסחים הסופיים
אסטלה מלמד ,יואל רפ

מושב ג' ( 2מושב מקביל) הערכת נטיות ,רגשות ויחסים
יו"ר :אבי אללוף

הפסקה

מערכת תבונ"ה :פיתוח ,העברה וניהול של מבחנים ממוחשבים במערכת
החינוך הישראלית
בועז רוזנבאום

הפסקת צהריים

n

פיתוח ותיקוף ראשוני של השאלון אוריינטציות עבודה
תרצה וילנר ,יוליה ליפשיץ-ברזילר ,איתמר גתי

n

דילמות במדידה מצבית :פיתוח ויישום של מדד לוויסות רגש מצבי
בנימין כץ ,יפתח יובל

n

הערכה של רגשות :הבחנה בין הרכיב הרגשי ,ההתנהגותי והקוגניטיבי
טוני גוטנטג ,ליאת נצר ,Nevin Solak ,Min Y. Kim ,מאיה תמיר

n

שאלון לבחינת יחסים בין תאומים  :בחינת מודל של  5גורמים מהילדות המוקדמת
ועד לילדות האמצעית
הילה סגל ,אריאל כנפו

15:30 - 15:10

הפסקה

16:30 - 15:30

מושב ד' 1

אתגרים תוכניים ,פדגוגיים ,פסיכומטריים ולוגיסטיים בבחינות בגרות וגמר
מתוקשבות בסביבת iTest
טלי פרוינד

n

תהליך גיבוש והטמעת מערכת ניהול תהליכי מיון כלל צה"לית
ניצן הלפרן-פורת

מיון מועמדים לתואר שני בפסיכולוגיה
דנה גנאור-שטרן ,גילי גולדצויג

n

מיהם הפסיכומטריקאים באפי?
צור קרליץ

מושב ב' 2

(מושב מקביל) בין חינוך לבין קריירה

יו"ר :חנן גולדשמידט
n

"חפש את האישה" היבטים מגדריים בהערכות ובתפיסות המשתתפים
בתוכנית אלפא
ענת קדם ,נוגה גוטספלד ,תסניים מסרי

(מושב מקביל) שולחנות עגולים

מושב ד' ( 2מושב מקביל) סוגיות בכיול ובתוקף
יו"ר :כרמל אורן
n

צמצום טעות המדידה על-ידי כיול מעריכים
יואב כהן

n

פריסת האיכות של מורים במערכת החינוך ומדידת שינויים באיכותם על פני זמן
דוד מעגן

n

קביעת תקנים מבוססת נתונים :המקרה של מבחן רמ"א
יונתן סער ,רות פורטס

n

ניתוח נתונים ואתגרים במבחן רישוי מבוסס סימולציה בסיעוד
דורון שגיא ,נועה גזית ,רחל יגל ,רונה ציון ,לילך בן-שבת ,חנה צפנת ,אמתי זיו

n

n

אמור לי מה אתה חושב על אחרים ואומר לך מי אתה?!
ליאת בסיס ,בן-ציון כהן

ניתוח על של תוקף הניבוי של הבחינה הפסיכומטרית -
שימוש במודל אפקטים אקראיים
דביר קלפר ,אליוט טורוול

17:00 - 16:30

אסיפת חברי אפי

