
 

 

 מדעי-בניית והצגת פוסטר אקדמאי

 ניים בישראלימינולוגים קלידה לקרהכנס השנתי של האגו

 

 שלום רב

 כמקובל, המציג/ה. תמומן ע"י האגודהלכנס מצורפות הנחיות מפורטות לבניית פוסטר מדעי שהדפסתו 

פוסטרים . ביום הכנס קהל המשתתפיםמצד ולענות על שאלות אפשריות  לפוסטר לעמוד בסמוך יתבקשו

 .אתר האגודהשיוצגו ביום הכנס יועלו להצגה גם ב

  (אורך/ס"מ 90על  רוחב/ס"מ A ,60-0)גודל  לכתיבת פוסטר מדעי והמלצות הנחיות

 הקפידו) ויזואליים אלמנטים ולהדגיש הטקסט היקף את לצמצם מומלץלכן  ויזואלי מדיום הוא פוסטר

 רצוי, וענייני פשוט מסר ולהעביר ותמציתי ברור באופן לכתוב יש (.גבוהה רזולוציה עם בתמונות להשתמש

ראו דוגמאות לפוסטרים שמסייעת למתבונן בקריאה ) בתצוגה מרווחים להשאיר מומלץ. עיקריות בנקודות

  המסמך(.מדעיים בסוף 

נציג וועד האגודה תומר ל 2020באפריל,  10לתאריך עד  בפורמט שהוצג במייל את הקובץ המוכן יש לשלוח

בצע תיקונים לקובץ במידת נעל מנת שנוכל להיערך מראש ו, tomerporan@gmail.comכתובת:פורן, ב

 הצורך.

 :נקודות מרכזיות להתייחסות

יש לשלוח את הקובץ המוכן . אחרות בלותמקו עריכהוכנות ת /Power-Pointעריכת הפוסטר באמצעות תוכנת  •

 .PDFכקובץ 

", עיצוב שקופיות"ב לבחור יש: השקופית גודל את Point Power בתוכנת להגדיר יש העבודה בתחילת: הדף גודל •

אינץ'.  35.44אינץ', אורך:  23.62: רוחב: גודל ולהגדיר" עמוד הגדרת"ב לבחור"לאורך" ולבחור בכיוון שקופית 

 .צד מכל שול מ"ס 2.5 לפחות להשאיר מומלץ

 צריכות להיות ומשניות עיקריות כותרות. מהפוסטר מטר של ממרחק גם לקריאה הניתן גופן גודל : בחרוגודל גופן •

 הקפידו על שימוש באותו גופן לאורך העבודה )פונט עם קווים ישרים(.  .הטקסט מגופן יותר וגדולות שונה בגודל

o לפחות 60-70פונט  גודל: גדול בכתב להשתמש מומלץ  - הפוסטר כותרת. 

o 40: גודל פונט תת כותרת 

o צריך להיות קריא ממרחק של מטר(. רווח מומלץ: שורה וחצי  28-30: גודל פונט בין טקסט( 

 בטקסט. 



 

 להציג רצוי ממצאים .מומלץ לשמור על טקסטים קצרים -כתיבת הפוסטר בשפה העברית : ושימוש בעזרים שפה •

 את למספר יש שימוש בתמונות מומלץ וכל עוד רזולוציית התמונה גבוהה )חשוב לאיכות ההדפסה(. .גרף באמצעות

 לוודא חשוב תמונה/גרף(.) עזר לכל קצרה כותרת לתת ישו בטקסט הזכרתם בסדר גרפים/שרטוטים/האיורים

 .מהצד למתבונן עצמם בפני ועומדים ברורים שהעזרים לעיל

הטקסט שיקל על קריאת הפוסטר  לצבע ניכר קונטרסט בעל רקע צבע בחרו - לטקסט הרקע בין צבעים ויחס •

 המודפס. שימוש בצבע רצוי אך הימנעו מתוצאה צבעונית מדי שתקשה על הקריאה.

 ( על מנת למקם את התכנים השונים בפוסטר.GRIDניתן להיכנס ל"תצוגה" ולבחור ב"קווי רשת" ) - תצוגה •

 :הבאים המרכיבים כל את יכללותכני הפוסטר  - תכנים •

 המחקר נושא .1

 הקרימינולוג/ית הקליני שם .2

 והמוסד האקדמי )אוניברסיטת בר אילן, המחלקה לקרימינולוגיה קלינית( המנחה שם .3

 תקציר .4

 תיאורטי מודל/  תיאורטי רקע .5

 המחקר השערות .6

 המחקר שיטת .7

 ממצאים .8

 דיון .9

 

 )לא חובה(: המלצות נוספות •

o פרטי מוקטן עם הפוסטר של בהדפס או בתקציר אותה ולמלא הפוסטר עם יחד מסמכים שקית לתלות ניתן 

 שלכם.  קשר

o לאורך הכנס עצמו. גם שאלות כן/אתכם לשאול שיוכלו בכדי הפוסטר על שלכם תמונה לתלות רצוי 

 

  :באים המקורות, ראו פוסטר מדעי למידע נוסף בנושא עיצוב

o ל"בחו או בארץ לכנס מרשים מדעי פוסטר עיצוב - poster-https://www.igraphics.co.il/scientific   
o סיוע בהכנת פוסטר אקדמי - https://ktiva.co.il/writing/poster.php  
o עימד פוסטר לבניית הנחיות - 

-Acontent/uploads/2014/06/%D7%90%D7%99%D7%9-http://www.maftechot.co.il/wp

-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8-%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D

%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99.pdf  
o 2017 וסביבה למדע השנתית בוועידה פוסטרים והצגת להכנת הנחיות - 

-%D7%94%D7%A0%D7%97%D7%99%D7%95%D7%AAcontent/uploads/2017/05/-http://conference.isees.org.il/wp

-%D7%A4%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%92%D7%99

2017.pdf 

  tomerporan@gmail.comאו בכתובת מייל: 0522-678089, אנא פנו לתומר ושליחת הקובץ לשאלות, סיוע

 יניתוועד מנהל האגודה לקרימינולוגיה קלבברכה, 
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