
הכינוס התשיעי של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה 2013 
ם י ל ש ו ר י  , ן י ג ב ת  ש ר ו מ ז  כ ר כ"ד בשבט תשע"ג      4.2.2013   מ  

תכנית

ת	 התכנסו   9:00 – 8:30  

חה יו"ר אפי: ענת בן-סימון, יו"ר הכינוס: צור קרליץ וספי פומפיאן, עורכת ידיעון אפי: עינת נוטע-קורן י פתי דבר   9:15 - 9:00  

-	יו"ר:	חגית	גליקמן  א	 שב	 מו   10:45 - 9:15  
	 	

פערים בין בנים לבנות בהישגים במתמטיקה במבחנים מערכתיים בישראל - בחינת מגמות והתאמת הנתונים       
למודלים שונים של פערים בין-מגדריים     

יואל רפ, עינת נוטע-קורן, ענבל רון-קפלן, אימאן עואדיה, ענר רוגל, הדס גלברט, אמג'ד בשארה    
	 	

המוטיבציה בביצוע מחקר פיזה – מגמות ושינויים בין מחקר 2006 לבין מחקר 2009 	   
עמיחי ִרגבי, ענבל רון-קפלן, יואל רפ     

	 	

מידול אוריינות ההערכה של מורים מתחילים בישראל: האפקט של מרכיבי ההכשרה להוראה, תפיסות ביחס    	   
להערכה וחוללות עצמית ביחס להערכת לומדים    

עדי לוי-ורד, פאדיה נאסר-אבו אלהיג'א     
	 	

אינפלציה בציוני הבגרות בישראל  	   
דוד מעגן, ליבי שפירא     

הפסקה   11:10 - 10:45  
	

-	יו"ר:	ריטה	סבר ב	 שב	 מו  12:40 - 11:10  
	 	

לתקנן או לא לתקנן? על היתרונות שבשימוש בציונים מתוקננים של פריטי שאלונים ומבחנים     
לירון צוברי, אייל גמליאל, רז ליבוביץ    

	 	

בגרות ופסיכומטרי והקשר ביניהם - על הנטל העודף של מבחנים 	   
שלמה יצחקי, טאינה פודלוב, אביאל קרנצלר     

	 	

מבוגרים בעלי דיסקלקוליה אינם שונים מקבוצת ביקורת בעיבוד אוטומטי של מידע נומרי בסיסי 	   
יוסף צלגוב, בר זוהר-שי, טלי ליבוביץ, ענת בן-סימון, אורלי רובינשטיין     

	 	

המבנה הגורמי של תפקודי השפה המשמשים באבחון דיסלקסיה במת"ל 	   
ענת בן-סימון, מאיר ברנרון, נורית ענבר-וייס      

2013 לשנת  וההערכה  דה  המדי ם  בתחו דות מחקר  לעבו הפרס  הענקת   13:00 - 12:40  

הערכת עמיתים בקרב סטודנטים לרפואה ככלי לבחינת תוקף הניבוי של מבחני הקבלה הלא-קוגניטיביים    	   
ללימודי רפואה באוניברסיטה העברית    

אביאל חדד    
	 	

פיתוח כלי מבוסס יכולת למדידת אינטליגנציה רגשית-חברתית 	   
יוסי חסון     

ם  י י צהר חת	 ארו  14:20 - 13:00  

יו"ר:	ענת	קדם 	- 	 ג 	 שב מו  15:50 - 14:20 	
	 	

מבט על השימוש במבחנים פסיכולוגיים בישראל והאתגרים החדשים 	   
סול פיין       

	 	

פיתוח מודל לסיווג עולם המקצועות עבור מיון תעסוקתי הבודק יכולת ביטוי בכתב 	   
הילה שורק-פוזס, אבי אללוף        

	 	

השפעת המגדר והמוצא האתני של המשתתפים והמעריכים על ההצלחה במרכז ההערכה 	   
אמיר פלק, שאול פוקס    

	 	

בחינת מיומנות ידנית ברפואת שיניים באמצעות סימולטור מדמה מציאות 	   
גלעד בן-גל, נעמי גפני, אמתי זיו, רומינה סרנה, ארוין וייס       

הפסקה   16:15 - 15:50  
	

-	יו"ר:	כרמל	אורן 	 ד שב	 מו  17:45 - 16:15  
	 	

דעת הקהל והתוקף הנראה של הבחינה הפסיכומטרית 	   
צור קרליץ, עדו ליטמנוביץ'      

	 	

כישורים לימודיים ודפוסי קבלת החלטה בבחירת לימודים – ממצאים ממחקר על נשירה במערכת ההשכלה הגבוהה  	   
תמי קנת-כהן, איתמר גתי      

	 	

הוגנות הליך הקבלה להשכלה הגבוהה כלפי מועמדים מבקשי התאמות 	   
דביר קלפר, אליוט טורוול, תמי קנת-כהן, כרמל אורן     

	 	

תועלת קורסי ההכנה לבחינה הפסיכומטרית, בהשוואה להכנה עצמית, בקרב נבחני עברית וערבית 	 	 	

איילת גולדצויג, כרמל אורן, יונתן סער      
	

אפי 	 י חבר פת	 אסי   18:15 - 17:45  


