הכינוס השנתי החמישי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה
יום שני ,ט"ו בשבט תשס"ט9.2.09 ,
המרכז ע"ש קונרד אדנאואר משכנות שאננים ,ירושלים

תכנית
9:00 - 8:30

התכנסות והרשמה

9:15 - 9:00

פתיחה :נעמי גפני

10:30 - 9:15

יו"ר :דמיטרי רומנוב

 nדברים שרואים משם לא רואים מכאן? חקירת תוצאות בחינות הבגרות לאור תוצאות המבחן
		 הפסיכוטכני של צה"ל

		

קרן דביר ,יפה שיף ,דמיטרי רומנוב

 nתוצאות המבחן הפסיכומטרי בשנים  :2006-1991הסתכלות משלוש זוויות
דוד מעגן ,ליבי שפירא

		

 nחוסנן של מסקנות המתבססות על ממוצעי הציונים במבחן TIMSS

		

עדנה שכטמן ,אפרת סופר ,שלמה יצחקי

 10:45 - 10:30ה פ ס ק ה
 11:35 - 10:45סימפוזיון :סוגיות בפיתוח מבחנים רחבי היקף במערכת החינוך
יו"ר :יואל רפ

		  nהאמנם שינויים "קלים" בפריטים הם קלים? ההשפעה של שינויים קלים בפריטי מבחני
			 הישגים על מאפייניהם הפסיכומטריים
			

		

נתנאל גולדשמידט ,עינת נוטע קורן ,חגית גליקמן

 nפיתוח תקנים למבדק קריאה וכתיבה בערבית לכיתה א'

		
			

אימאן עואדיה ,ליאת בסיס ,יואל רפ

 11:50 - 11:35ה פ ס ק ה
 13:20 - 11:50יו"ר :יואב כהן

 nהערכת משתנים לא-קוגניטיביים במרכז הערכה למיון מועמדים לרפואה
אביטל מושינסקי ,אורית רובין ,נעמי גפני

 nמיון מועמדים לבתי ספר לעיצוב ולאמנות ,ומה הפסיכומטריקה יכולה לתרום לו
כרמל אורן ,גלעד סופר

		

 nהשימוש באינטרנט להעברת מבחן מיון למכינות קדם-אקדמיות
		

נעמי גפני ,נדב בלום ,מיכל באומר 		

 nעד כמה ההיבחנות במבחן הפסיכומטרי באמצעות האינטרנט שקולה להיבחנות בנייר ועיפרון?
		

מיכל באומר ,קרן רודד ,נעמי גפני

 15:00 - 13:20א ר ו ח ת צ ה ר י י ם
 16:30 - 15:00יו"ר :ענת בן סימון

 nההשפעה של סולם התשובות על תגובות המשיבים לשאלוני דיווח עצמי
אייל גמליאל ,גיל גולדצויג ,איל פאר

 nהרחבת מודל הזיוף של מועמדים לעבודה :הקשר בין אינטליגנציה רגשית ,ערכים ורצייה חברתית
		 לבין התנהגות הזיוף
גליה שגיא רוטשטיין

		

 nמבחני יושרה כחלק מתהליך המיון וההערכה
סול פיין ,ליאת בסיס

		

		

 nמשוב מיידי והזדמנות לתקן תשובות במבחנים פתוחים
יגאל אטאלי

		

 16:45 - 16:30ה פ ס ק ה
 17:30 - 16:45סימפוזיון :בחינה ביקורתית של מבחני המובהקות הסטטיסטית
יו"ר :אייל גמליאל

		

 nמה לא אומר לנו מבחן המובהקות?

			

רומה פלק

 nסוגיות אתיות בעיבוד נתונים ובמבחני מובהקות
			

גיל גולדצויג

 17:50 - 17:30אסיפת חברי אפי

