
 
 

 

 
 האגודה הישראלית לאוריינות ושפה

 الجمعية اإلسرائيلية للتنور واللغة
The Israeli Association for Literacy and Language 

 האחד עשרקורא להגשת הצעות לכנס  קול
 )ז, תשע"תמוזב י"ב( 2017ביולי,  6, חמישייום 

 רעננה, הפתוחה האוניברסיטה

אנו שמחים להודיע על תחילת ההיערכות לכנס הקיץ של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה שייערך 
, הסטודנטים להגיש הצעות להרצאותואנו מזמינים את החוקרים . באוניברסיטה הפתוחההשנה 

 . ופוסטרים סימפוזיונים
 .בהמשךההנחיות פי -נשמח לקבל תקצירים בנושאים השונים של אוריינות ושפה, על

  לסטודנט/ית עבור פוסטר מצטיין.₪  750פרס בסך  יוענקהשנה גם 

 נושאי הכנס
 שפה התפתחות שפה דבורה וכתובה תהליכי קריאה וכתיבה

 ניצני אוריינות ושנייה ראת שפה ראשונההו שפה באוכלוסיות מיוחדות
 סוגות שיח אוריינות לשונית ואקדמית הבנת הנקרא

 לשוניות-דו חקר השיח קשיי קריאה וכתיבה
 טקסטים גראפיים שיח עמיתים לקויות שפה ואוריינות

 אוריינות טכנולוגיה ו מח ושפה קוגניציה ושפה

 תאריכים חשובים
 להגשת תקציריםמועד אחרון  5/3/2017

 לכנס פתיחת ההרשמה 19/3/2017
 ההצגה מתכונתרסום החלטות לגבי קבלת תקצירים ופ 14/5/2017

 הכנס בקמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננהמועד  6/7/2017

 הוועדה המארגנת של הכנס
 גב' יעל גילוץ ורוד,-יהודה, ד"ר ורד זילבר-ד"ר גל בן

  גב' עדי אברמוביץ, גואטה-תמר שהם, גב' ר מני יערי"ד

 המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה



 הנחיות להגשת הצעות
 וורדקובץ כבלבד  דואר אלקטרוני ההצעות תוגשנה באמצעות )word( ,כתובת המייל לא מצורף 

  .עדי אברמוביץ של
 יישלח אישור למגישים על קבלתו. הצעהעם קבלת ה 

 המצוין להלןסדר , על פי ההבאיםתכלול את הפרטים  ההצעה: 
 ההרצאה כותרת .1
 הכותבים שמות .2
 אקדמי מוסד .3
 אימייל כתובת .4
 מילים 300עד : תקציר .5
 מונחים 3-4 :מפתח מילות .6
 מקורותעד שלושה : ביבליוגרפיה .7
 /פוסטר/סימפוזיוןהרצאה: ההצגה מתכונת .8
 מחקר בסיסי/מחקר יישומי/מחקר התערבות/מחקר קליני/מחקר פעולה :המחקר סוג .9

  התקצירים יוגשו בעברית בלבד בגופןArial  1.15ברווח  12בגודל. 
  מובלט ( 14הכותרת תיכתב בגופןbold.וממורכז ( 
  רגיל.  12מודגש, ואת המוסד האקדמי בגופן  12מתחת לכותרת יש לכתוב את שם המגיש(ים) בגופן 
 .מתחת למוסד האקדמי יש להוסיף את כתובת המייל של אחד הכותבים 
 ויציג את מטרת המחקר, רקע תיאורטי, שיטת המחקר, ממצאים ודיון. כפסקה רציפהתקציר ייכתב ה 

 תרשימים, טבלאות, איורים.  בתקציר אין לכלול
 תקצירכל נא לציין את מספר המילים בסוף ( אורך התקציר: 

 . מילים 300לא יעלה על : התקציר פוסטר אוהרצאה  •
מילים המתארת את הסימפוזיון  150התקציר יכלול פסקה מקדימה של עד  סימפוזיון: •

לכל תקציר יש  .באותו קובץ מילים) 300כולו, וארבעה תקצירים נפרדים כמפורט לעיל (עד 
 מילות מפתח. 3-4לצרף 

  על פי כללי היש לכתוב את הפריטים פריטים ביבליוגרפיים.  עד שלושהאפשר לכלול-APA  הן
 .בסוף התקציר ביבליוגרפיהכן הבתקציר וזכורים אב
 סוג המחקר את, והרצאה, פוסטר או סימפוזיון – מתכונת ההצגהיש לציין את  תקצירמתחת ל – 

 מחקר בסיסי, מחקר יישומי, מחקר התערבות, מחקר קליני, מחקר פעולה.

  יישפטו באופן אנונימי על ידי הוועדה המארגנת  פוסטר)לסימפוזיון או להתקצירים (להרצאה, כל
של הכינוס (בעזרת שופטים שהיא תמנה) על פי איכות המחקר או העבודה היישומית, הרלוונטיות 

 שלה וחשיבותה, וכן על פי איכות הכתיבה של התקציר. 
  עם עדיפות ( נושא משותף אבל עליהן להציג היבטים שונים של הנושא ו בעליהי סימפוזיוניםבהרצאות

כפועל יוצא של חוות  .מפוזיון תעבור שיפוט רגיליכל הרצאה בס). ממעבדות שונות הרצאות לשילוב
  .בין סימפוזיוניםהועדה עשויה להמליץ על שילוב  מפוזיונים,יהדעת ומידת הגיוון בין ובתוך הס

 באמצעות טופס מקווןולשלם דמי הרשמה השתתפותם את ס יידרשו לאשר ההצעות שיתקבלו לכנ גישימ. 
  במקום.. ארוחת צהרים קלה וכיבוד יינתנו ₪ 130 -גמלאים וסטודנטים ; ₪ 180 הםדמי השתתפות 

 :אברמוביץ נא לפנות אל עדיולהצגת שולחן בכנס  לפרטים נוספים
Adi.avramovich@gmail.com 
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