
תכנית

 הכינוס ה-19
של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה  2023
14 בפברואר 2023      מלון יערים, קיבוץ מעלה החמישה

התכנסות, רישום וארוחת בוקר  9:30 - 8:45

ברכות  11:10 - 9:30  
יו"ר אפי: ריטה סבר

    מושב א     פיתוח והתאמה של כלי מדידה
יו"ר: ענת בן סימון  

שימוש בגיימיפיקציה ומציאות מדומה במיון מועמדים להתמחויות כירורגיות -  n   
עדויות ראשוניות   

נועה גזית, גלעד בן גל, רון אלישר    

פיתוח מערכת המבוססת עיבוד תמונה ו–Deep Learning עבור אבחונים גרפו–מוטוריים  n  
רחל שיף, רועי יוזביץ   

פיתוח ותיקוף כלי לבחינת סגנונות חשיבת עתיד רחוק   n  
יעל צורי, דוד פסיג   

התאמות במרכז ההערכה של מועמדים לבתי ספר לרפואה בישראל בעקבות מגפת הקורונה    n  
ומידת השפעתן על ציוני המועמדים   

דוד ציגלר, דניאל גילון, אביטל מושינסקי, גלעד סופר, אפרת בן-ברק, דורון שגיא, קים מקמילן,     
אמתי זיו  

11:10 - 11:40   הפסקת קפה   

  IRT–11:40 - 13:00   מושב ב1      תוקף ניבוי ו
יו"ר: גיל גולדצווייג  

הקשר שבין תמהיל אוכלוסיית המועמדים לתוקף הניבוי של כלי המיון  n  
מאיר ברנרון, תמר קנת-כהן, דביר קלפר, צור קרליץ    

כיול ציוני תואר ראשון בפסיכולוגיה במוסדות להשכלה גבוהה  n  
אייל גמליאל, גיל גולדצווייג, חנן גולדשמידט   

IRT תכנון ושימוש בסימולציות מבוססות  n  
צור קרליץ, נעם כאהן   

)FC( פיתוח שאלון אישיות ממוחשב בשיטת הבחירה הכפויה  n  
יואל רפ, צור קרליץ, דביר קלפר, איתמר כהן   

   מושב ב2      שוק העבודה ובחירה של תחומי לימוד   
יו"ר: מירב אריאלי-אטאלי  

החשיבות של ציונים עגולים: השקעה בהון אנושי והשלכות בשוק העבודה  n  
יואב גולדשטיין    

טיפוסי קשיים בקבלת החלטות תעסוקתיות: ניתוח פרופילים ב–16 מדינות  n  
נמרוד לוין, יוליה ליפשיץ-ברזילר, איתמר גתי   

אתגרים בהערכת אינטואיציות: אפשר למדוד מהימנות של אינטואיציות? את התקפות שלהן?    n  
איתמר גתי, משה טטר   

משמעות ההשכלה הגבוהה בקרב סטודנטים: יציבות ותוקף ניבוי  n  
תרצה וילנר, יוליה ליפשיץ-ברזילר, איתמר גתי   

ים   13:00 - 14:00   הפסקת צהרי

14:00 - 15:00   מושב ג1      המאה ה–21: ערכים, מיומנויות ושאיפות 
יו"ר: אימאן עואדיה  

האם לשון הפנייה לנבחנים בהוראות הבחינה הפסיכומטרית משפיעה באופן שונה על הצלחת    n  
נשים וגברים בבחינה?  

אלמה כהן, ספי פומפיאן, תמר כריכלי-כץ, צור קרליץ, טלי רגב, אנליה שלוסר   

כישורים לעולם העבודה המשתנה - מודל לפיתוח ולמדידה  n  
שרון פישר, אורי כרמי שחר, הגר רונן, ליטל אזשי, שני כוכבא, מעיין בן אליעזר   

מה רוצים בני דור ה–z בישראל להיות כשיהיו גדולים - ממצאים ממחקר פיז״ה 2015  n  
יואל רפ   

   מושב ג2 - שולחן עגול   
מיהם העוסקים בפסיכומטריקה? דיון בתגובות למסמך ההגדרות מטעם אפי ומחשבות לעתיד  n 	

צור קרליץ, ריטה סבר, נועה גזית, רון ברצלבסקי   

15:10 - 15:40   אסיפת חברים   


