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 במרכז האקדמי רופין 

 

   .נס הקיץ של האגודה הישראלית לאוריינות ושפה לכאנו שמחים להודיע על ההיערכות 

 הכנס יערך השנה במרכז האקדמי רופין. 

 ופוסטרים בנושאים השונים של אוריינות ושפה.  , סדנאות, סימפוזיונים הרצאות ל ס יתקבלו הצעות לכנ

 המצורפות. על פי ההנחיות   להצגות אלואתכם להגיש הצעות מזמינים  אנו 

 ₪.   ₪130; גמלאים וסטודנטים  220דמי ההשתתפות הם 
 

 חשובים  תאריכים 

 התקצירים  הגשת תחילת   1/12/2022

 התקצירים  להגשת אחרון  מועד     1/3/2023

 ההצגה  ומתכונת התקצירים קבלת לגבי  ההחלטות פרסום    4/6/2023

 נושאי הכנס 

 אוריינות חזותית  ▪
 אוריינות לשונית ואקדמית  ▪
 לשוניות-דו ▪
 הבנת הנקרא  ▪
הוראת שפה ראשונה   ▪

 ושנייה
 חקר השיח ▪

 טקסטים גראפיים  ▪
 לקויות שפה ואוריינות  ▪
 מוח ושפה  ▪
 ניצני אוריינות  ▪
 סוגות שיח ▪
 קוגניציה ושפה  ▪
 והוראת שפה הטכנולוגי ▪

 קשיי קריאה וכתיבה  ▪
 רכישת שפה ▪
 שיח עמיתים  ▪
 שפה באוכלוסיות מיוחדות  ▪
 דבורה וכתובהשפה  ▪
 תהליכי קריאה וכתיבה ▪
היבטיים רגשיים   ▪

 באוריינות

 הוועדה המארגנת 

 מעיין חודק וקראט וגב' גואטה -תמר שהם   ד"רמני יערי, ד"ר חמוטל קריינר,  פרופ'
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Extricating Reading Science from Entrenched Anglocentrism, 
Eurocentrism, and Alphabetism and Embracing Global Diversity: A 

Personal Journey 

I received my PhD in Education and Psychology from Deakin University, Geelong, 

Australia and am currently Full Professor in the Department of Learning Disabilities and 

a member of the Edmond J. Safra Brain Research Center for the Study of Learning 

Disabilities. My field of research is the early development of reading with an emphasis 

on variation between children in reading ability and special attention to reading 

difficulties (dyslexia) and, more recently, the role of writing system variation in early 

reading acquisition. My scientific work (over 100 publications) has appeared in a wide 

variety of international journals in psychology and education (attracting almost 17,000 

citations according to Google Scholar). My self-teaching paper published in Cognition in 

1995 has been ranked among the all-time top 100 most highly cited articles in the field 

of cognitive psychology (Cho et al., 2012), and, according to Ioannidis et al. (2020) I am 

currently ranked among the top 100 education researchers worldwide. 

 



 הצגה אפשריות   מתכונות 

 דקות עבור מענה על שאלות.   5, בתוספת דקות 15של   הרצאה ▪

 . ס"מ 100ס"מ ואורך  7 0רוחבאשר יוצג בליווי הסבר. גודל הפוסטר:  פוסטר ▪

מחקרים בנושא  מגוון, הכולל שונים אקדמיים ממוסדותהמורכב מקבוצות חוקרים  סימפוזיון •

הרצאות, זמן לשאלות לאחר   3-4דקות, כולל פתיחה,  20-מסוים. משך הסימפוזיון הוא שעה ו

 כל הרצאה, ודיון מסכם.  

עדכני ורלוונטי לתחומי הכנס.  ת להוראה ותרגול של תוכן תיאורטי או מתודולוגיעדהמיוסדנה  •

במקביל למושבי ההרצאות. יש לקבוע משך הסדנה הוא עד שעה ועשרים דקות, והיא תתקיים 

  .יותנה ברישום מראש של המשתתפים את מספר המשתתפים המתאים לסדנה, וקיום הסדנה

 הגשת הצעות להצגה בכנס

לכתובת   יש לשלוח הצעה(, את הwordההצעות תוגשנה באמצעות דואר אלקטרוני כקובץ וורד ) ▪

 .ישלח אישור לכךיעם קבלת התקציר . oryanut.safa@gmail.comהאלקטרונית של האגודה:  

ן אנונימי על ידי שופטים שתמנה הוועדה המארגנת. זו תבחן את איכות פ כל ההצעות יישפטו באו ▪

 איכות כתיבת התקציר.   את, תרומה וחדשנות, וכן המחקר/ עבודה יישומית, רלוונטיות, חשיבות

נס בהתאם  רשם ולשלם לכי, להםמגישי ההצעות שיתקבלו לכנס ידרשו לאשר השתתפות ▪

 לאפשרויות התשלום המוצעות.

 בכל אולמות הכנס יימצאו מחשב ומקרן. אם יש צורך בעזרים נוספים יש לציין זאת.  ▪

 הנחיות לכתיבת התקציר 

 יש לציין את מספר המילים בסוף התקציר.  .מילים  300א יעלה על התקציר ל ▪

 הפרטים הבאים )אנא ראו דוגמה בדף הבא(: בשליחת התקציר יש לכלול את  ▪

o  דוא"לפרטי המגישים, שיוך מוסדי, כתובת  

o ( 3-4מילות מפתח המייצגות את תוכן המחקר ) 

o (פעולה מחקר  ,קליני מחקר ,התערבות מחקר ,יישומי  מחקר ,בסיסי מחקר) סוג המחקר 

o פת )הרצאה או פוסטר(מתכונת הצגה מועד  . 

 1.15, רווח של 12, גודל  Arialהתקצירים יוגשו בעברית בלבד, בגופן   ▪

 :  כותרת התקציר ▪

o  תומובלט תממורכז ,14בגופן להיות הכותרת על (bold.) 

o  המוסד האקדמי.את המגישים ושמות מתחת לכותרת יש לכתוב את 

o  של אחד מהכותבים. דוא"ל למוסד האקדמי יש להוסיף את כתובת המתחת 

 :  גוף התקציר ▪

o  ויציג את מטרת המחקר, רקע תיאורטי, שיטת  כפסקה רציפהגוף התקציר ייכתב

 המחקר, ממצאים ודיון. 

o  .אין לכלול תרשימים, טבלאות ואיורים 

o  יופיעו בסוף פריטים ביבליוגרפיים. אזכורי הפריטים בתקציר  שהשלוניתן לכלול עד

 -APAהתקציר ויכתבו לפי כללי ה
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וקראט:   חודק מעיין אל לפנות ו/או להצגת שולחנות עם חומרים למכירה בכנס, נא נוספים לפרטים

oryanut.safa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 http://scriptil.orgובאתר  -חפשו אותנו ב"האגודה הישראלית לאוריינות ושפה" ב

 

 

 כותרת הרצאה

 שמות הכותבים

 מוסד אקדמי

name@email.com 

 

  ,הכולל את מטרת המחקרמילים  300עד תקציר 

 .רקע תיאורטי, שיטת המחקר, ממצאים ודיון

 

 אזכורים 3: עד ביבליוגרפיה

 מילים 4 - 3 מילות מפתח:

 הרצאה / פוסטרהצגה: המתכונת 

 בסיסי / יישומי / התערבות / קליני / פעולהמחקר: הסוג 
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http://scriptil.org/

