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מאל״ו

מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל :מספרים ומגמות
בשנים האחרונות מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל עוברת שינויים רבים .שינויים אלו באים לידי ביטוי בפתיחת מוסדות לימוד
חדשים ,בתוכניות הלימוד והתארים שהם מציעים ,בהרכב הלומדים לכל תואר ובכל תחום ,בדרכי ההוראה ובדרכי קבלת
התלמידים .הרצאה זו תוקדש למצב ההשכלה הגבוהה בישראל על פי גורמים העוסקים בהשכלה הגבוהה במישרין ובעקיפין ,כגון
הלשכה המרכזית וסטטיסטיקה והמועצה להשכלה גבוהה ,וכן לשינויים ,למגמות ולמיזמים בתחום.

מרים איתן

מאל״ו

בחינות מותאמות/לקויות באבחון לקויות
ההרצאה תסקור את לקויות הלמידה השכיחות  -לקות קריאה (דיסלקסיה) ,לקות כתיבה (דיסגרפיה) ,לקות למידה בחשבון
(דיסקלקוליה) והפרעת קשב וריכוז – ואופן התבטאותן אצל הפרט בילדות ובבגרות .יוצגו הקשיים באבחון לקויות הלמידה
השונות ,והדרכים להתמודד עם קשיים אלה ,ויידונו ההשלכות של הלקויות על התפקוד האקדמי .בסיום ההרצאה יוצגו נתונים על
אודות אוכלוסיית לקויי הלמידה בשנים האחרונות לעומת השנים שקדמו להן.

ד"ר אבי אללוף

מאל״ו

לימודי תעודה בפסיכומטריקה
פסיכומטריקה עוסקת בתאוריה ובמתודולוגיה של מדידה והערכה של כישורים ,יכולות ,תכונות ,ידע ועמדות .באקדמיה בישראל
כמעט שאין אנשי סגל בתחום ,והיא אינה מכשירה דור מומחים חדש .כדי לתקן זאת המליצה ועדה שמאל"ו יפתח מסלול לימודי
תעודה בפסיכומטריקה .הלימודים מיועדים לעוסקים במדידה והערכה ומעוניינים בפיתוח מקצועי ,וכן למעוניינים להרחיב את
ידיעותיהם מדידה והערכה כדי להשתלב בתחום בעתיד .הלימודים מתאימים לאנשים העובדים בתחום במערכת החינוך ,במשרדי
ממשלה ,בארגונים ציבוריים ובקרנות .ההרצאה תסקור את מסלול לימודי התעודה.

עו״ד ניר רוזנר

יגאל ארנון ושות' עורכי דין

"בחינה משפטית"
עם השנים ,תחומים רבים עוברים תהליך של "משפטיזציה" .תחומים שעד לפני כעשור לא נבחנו בכלים משפטיים כלל עוברים
היום תחת הזכוכית המגדלת של המערכת המשפטית על שלל צורותיה .האם יצליחו מערכי סינון ומיון של מועמדים להתחמק
ממגמת ה"משפטיזציה"? האם ראוי לבחון בחינת מיון בכלים משפטיים? האם נבחנים פונים לבתי המשפט כדי לקבל סעד? והאם
בתי המשפט נעתרים לפונים? על כך ועוד בהרצאה.

סא"ל ניצן הלפרן-פורת

צה"ל

איזון במיון :מגמות ותמורות בצבא ובחברה
צה"ל מפעיל הליכי מיון בקנה מידה גדול כדי לשבץ מועמדים לתפקידיהם באופן מיטבי .הליכים אלו מסתמכים על כלים הבוחנים
מגוון רחב ככל האפשר של כישורים ,יכולות ונטיות .בשנים האחרונות תהליכי מיון אלו עומדים בפני אתגרים שיסודם בשינויים
חברתיים וארגוניים :שינוי במאפייני הלחימה והופעת תפקידים חדשים (כגון סייבר) ,עלייה בדרישה להוגנות ,לשקיפות ולשוויון
הזדמנויות מצד מוסדות ציבור ,ושינוי במאפייניו הדוריים של הפרט המתגייס .בהרצאה אבחן את האתגרים האלה ואציג את האופן
שבו צה"ל משנה את הליכי המיון והשיבוץ שלו כדי לתת להם מענה.

פרופ' אורנה קופרמן

האוניברסיטה העברית

אתגר המגדר באקדמיה
פעם חשבתי שהמציאות שבה יש מיעוט נשים באקדמיה היא סבירה .לפני מספר שנים שימשתי כיועצת נשיא האוניברסיטה
העברית לענייני מגדר .מה שלמדתי שכנע אותי שהמציאות שבה יש מיעוט נשים באקדמיה (ובמוקדי כוח אחרים) אינה
סבירה ,שמקורה בהטיות מגדריות ,שהיא מזיקה ומחרפנת ,ושאפשר לפעול לתיקונה .בהרצאה אסביר מדוע.
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