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בישראל

גב' יהודית שלוי

אבני ראשה  -המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית

"אבני ראשה"  -החזון ומימושו
בשנת  2007נחתם בין ממשלת ישראל לבין קרן יד הנדיב הסכם להקמת המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית,
אשר ישמש בית מקצועי למנהלי בתי ספר ומרכז מומחיות בתחום הניהול והמנהיגות הבית ספרית.
ברקע להקמת המכון עמדה הכרה גוברת בהיותם של מנהלי בתי הספר השדרה המרכזית של מערכת החינוך
והמשפיעים העיקריים עליה ,לצד ההבנה שתפקיד המנהל נעשה מורכב ורב-ממדי .עד להקמת המכון חסרה
תפיסה לאומית קוהרנטית ובהירה בנוגע לתפקידו של מנהל בית ספר בישראל ,וכן חסרה מדיניות ברורה בנוגע
לפיתוח עתודת המנהלים ולהתמקצעות של מנהלי בתי הספר .ההרצאה תתמקד בסיפור הקמת המכון ,בתיאור
מימוש יעדיו ובסקירת האתגרים העומדים לפניו.

פרופ' גרשון בן שחר

האוניברסיטה העברית

האמת על מכונת האמת
ההרצאה תתמקד בניתוח ביקורתי של הניסיון לאבחן שקרים באמצעות תגובות פיזיולוגיות .היא תתאר את הבעיות
התאורטיות והמתודולוגיות המאפיינות את השימוש המקובל בפוליגרף כבגלאי שקר ,ותשווה אותו לשיטה המיועדת
לגילוי מידע מוסתר ומסוגלת להתגבר על רוב הבעיות האלה .ההרצאה תתמקד בתיאור הטיית האישוש ,המאפיינת
לא רק בדיקות פוליגרף אלא גם מגוון רחב של תהליכי שיפוט והחלטה .הטיית האישוש תודגם באמצעות סרט קצר
מתוך התוכנית " 60דקות" של  ,CBSולאחריו יידונו השלכותיה הן לגבי שאלת הקבילות המשפטית של בדיקות
פוליגרף והן לגבי אשליית התוקף של בודקי פוליגרף.
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מאלו (מרכז ארצי לבחינות ולהערכה) ,מסר (המרכז הארצי לסימולציות רפואיות)

רישום והסמכה של אחיות מומחיות באמצעות מבחן מבוסס סימולציה
בישראל ,תפקיד האחות המומחית הוא תפקיד מרכזי במערכת הבריאות .יש אחיות מומחיות בכ 15-מקצועות
שונים (טיפול נמרץ ,חדר ניתוח ,גריאטריה ועוד) ,והן בעלות תחומי סמכות ואחריות נכבדים .בשנת  2008החליט
משרד הבריאות שמבחן ההסמכה לאחיות מומחיות יהיה מבחן המבוסס על סימולציה ,המאפשרת מדידה של
היכולות הקריטיות לאחות מומחית :ביצוע פרוצדורות רפואיות ,קבלת החלטות ,תקשורת ועוד .בשיתוף מסר ומאלו
נבנה מבחן המבוסס על  8תחנות המשלבות סימולציה הנערכת בסימולטורים מתקדמים ,מאמני משימה וחולים
מדומים (שחקנים) .בכל שנה נבחנים כ 1000-אחים ואחיות במהלך כ 30-ימי מבחן ובנוסחי מבחן שונים .בהרצאה
יתואר תהליך פיתוח המבחן ,ויינתנו דוגמאות לתחנות השונות במקצועות השונים.
שותפים:
ד"ר אמיתי זיו ,המרכז הישראלי לסימולציה רפואית; ד"ר הילה פיגל ,מנהל הסיעוד  -משרד הבריאות

ד"ר חנן גולדשמידט

עורך דין

רשמים (אישיים) ממבחני הרישוי לעריכת דין בישראל
אחת ממערכות הרישוי הוותיקות והחשובות בישראל היא מערכת הסמכת עורכי הדין בישראל .בהרצאה יובאו
רשמים מהליך ההסמכה שמפעילה מערכת זו ,רשמים המייצגים את עמדתו האישית של הדובר בלבד ולא את
עמדת המערכת .לאחר תיאור קצר וממצה של ההליך הקיים כיום ,כולל מספרים ונתונים סטטיסטיים ,תיבחן
השאלה אם הליך זה עומד בסטנדרטים פסיכומטריים ובאיזו מידה הוא ממלא אחר המלצות ועדת גרסטל ,הוועדה
שהמליצה לשר המשפטים לפני יותר מעשר שנים על שינויים בהליך הרישוי של עורכי דין בישראל.

ד"ר ליעד מודריק

אוניברסיטת תל אביב ,גלי צה"ל

מראיינת את ד"ר יואב כהן ,המנכ"ל הפורש של מאלו
ד"ר ליעד מודריק תשוחח עם ד"ר יואב כהן ,המנכ"ל הפורש של מאלו ,על השורשים ההיסטוריים של בחינות ומדידה,
על בחינות בעת החדשה ,וכמובן על הבחינה הפסיכומטרית  -מה ההשלכות החברתיות של הבחינה ,מה בדיוק היא
מודדת ועד כמה גבוהה יכולת הניבוי שלה להצלחה אקדמית .הקהל יוכל להפנות גם הוא שאלות לד״ר כהן.
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