הכינוס ה16-
של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה 2020
ט"ז בשבט תש"פ 11.2.2020

כפר המכביה ,רמת גן

תכנית
9:15 - 8:30

התכנסות ,רישום וארוחת בוקר

10:00 - 9:15

דברי פתיחה וברכות יו"ר אפי :צור קרליץ
יו"ר הכינוס :אימאן עואדיה ,עינת נוטע-קורן
הענקת פרס אפי והצגת העבודה הזוכה יו"ר ועדת הפרס :נתנאל סילברשטיין

ריימן מרכז

n

פיתוח מיומנות לחשיבה אסטרטגית במתמטיקה בגישות ההוראה המפורשת
והבלתי מפורשת בקרב תלמידים מוכשרים מהמועדון המתמטי "קידומטיקה"
עבודת דוקטורט של ילנה פורטנוב נאמן

n

האם ניתן למדוד החלמה מהפרעות אכילה? תיקוף שאלון החלמה מהפרעות
אכילה ככלי קליני
עבודת מאסטר של מיכל לינצקי

		

		

מושב א' מושב פתיחה
יו"ר :אימאן עואדיה

11:15 - 10:00

ריימן מרכז

n

על מודלים של ניבוי במוסדות להשכלה גבוהה  -הצגה של רעיון בפיתוח
ניצן וינטראוב ,עינת נוטע-קורן

n

שילוב מאפייני משחק ואינטראקטיביות בכלי הערכה :דוגמא ממחקר פיתוח
מבחן מדעים לחטיבת ביניים
מירב אריאלי-אטאלי

n

זיהוי קשרים בין שאלות בסביבת למידה ממוחשבת באמצעות כריית נתונים
טניה נזרצקי ,שרה הרשקוביץ ,גיורא אלכסנדרון

		

		
		

הפסקת קפה

11:35 - 11:15

מושב ב' ( 1מושב מקביל) סטטיסטיקה בשירות הפסיכומטריקה
יו"ר :יוסי מחלוף

12:50 - 11:35

ריימן מזרח

n

שקילות רגרסיה לוגיסטית
גיא עשירי-פרוסנר

n

הליך גיבוש ובחירת השיטה לחישוב ציוני הנורמות במבחני וודקוק ג'ונסון 		
בישראל
דביר קלפר ,אימאן עואדיה ,אסטלה מלמד ,חגית גליקמן ,יואל רפ ,נעמי גפני

n

בחינת הרגישות של אומדני פרמטרים של  IRTלגודל המדגמים של תגובות
הנבחנים
מיכל באומר ,יואל רפ

		

		

		

מושב ב' 2
יו"ר :צור קרליץ

ריימן מרכז

n

אתגרים בפיתוח מבחן ממוחשב בשפה דבורה באנגלית וממצאים פסיכומטריים
ראשונים מהפיילוט
איה להב ,ענבל רון-קפלן ,רון ברצלבסקי ,נורית ליפשטט

n

מבחן אדפטיבי בשלבים :סוגיות בפיתוח ובניתוח פריטים  -המקרה של מבחן
עברית לדוברי ערבית
בעז צור ,הדיל קורדחג'י ,רון ברצלבסקי ,נורית ליפשטט ,ענבל רון-קפלן,
צור קרליץ ,מירב אריאלי-אטאלי

n

מה ניתן ללמוד בניתוח אוטומטי על תלמידים העונים על שאלות רב-ברירה
מדוגמאות תומכות המצורפות לתשובותיהם?
שי אולשר

		

		

		
14:00 - 12:50

הפסקת צהריים

15:15 - 14:00

(מושב מקביל) עיבוד נתונים ומחקר פסיכומטרי
מושב ג' 1
יו"ר :נועם פישמן

ריימן מרכז

n

פערי מגדר בבחינת הכניסה הפסיכומטרית לאוניברסיטאות
יואל רפ ,כרמל אורן ,דוד מעגן

n

מגמות בציוני הבגרות על פני זמן
כרמל אורן ,דוד מעגן ,יואל רפ

n

סינון ראשוני בבחירת תחום לימודים ומקצוע :מה מאפיין רשימת מקצועות
מבטיחים טובה?
טוני גוטנטג ,אביבה שמעוני ,איתמר גתי

		
		

		

מושב ג' 2
יו"ר :אבי אללוף

(מושב מקביל) מחקרים בנושאים שונים

ריימן מזרח

n

הבסיס הפסיכומטרי לחוסר היעילות של מדדי יעילות
אייל גמליאל ,איל פאר

n

כשפחות שווה יותר :הבנה אינטואיטיבית של משתנה מדכא בתהליכי מיון
חגי רבינוביץ' ,יואלה ברבי-מאייר ,דוד בודסקו

n

ניתוח רשתות :קווים מנחים ליישומי מחקר
ענת רוטשטיין

		
		
		

16:00 - 15:15

(מושב מקביל) מבחנים ממוחשבים

אסיפת חברי אפי

