Dear IFAW Friends and Colleagues,
Below is the full program for the upcoming IFAW Study Day to be held on Tuesday,
February 25th, 2020 from 10:00-14:00 at the MOFET Institute in Tel Aviv.
We will have coffee, tea, and cookies for you throughout the day. Lunch will have a
BYOL (Bring Your Own Lunch) format. Alternatively, you can buy a sandwich from
the cart at the entrance to MOFET or have a hot lunch in the Lewinsky cafeteria.
10:00 - 10:15

Greetings and IFAW New Directions: Expanding our role

10:15 - 10:55

IDC's Writing Center: a P2P model - Dr. Leor Cohen, Open
University and IDC Herzliya
IDC, Herzliya founded its Writing Center (IWC) in 2013. The particular
model used is a peer-to-peer system geared towards servicing a
mostly undergraduate, often L2 demographic. This talk will present a
general overview of the IWC, its history, and current trends. Also in
focus will be the current national context surrounding Writing Centers.
Lastly, we'll consider some potential promises Writing Centers have
for Israeli tertiary students.
P2P  דגם:תחומי-מרכז הכתיבה של המרכז הבין
 הרצליה,תחומי- האוניברסיטה הפתוחה והמרכז הבין,ד"ר ליאור כהן
 שהוא הראשון,(IWC) תחומי בהרצליה ייסד את מרכז הכתיבה שלו-המרכז הבין
עמית- הדגם הייחודי שנעשה בו שימוש הוא מערכת עמית.2013  בשנת,בישראל
 עבורם אנגלית היא לעים,המכוונת לשרת את מרבית הסטודנטים לתואר ראשון
 ההסטוריה, אציג תיאור כללי של המרכז, בהרצאה זו ראשית.קרובת שפה שנייה
, לבסוף. ומגמות עכשוויות; ושנית – את ההקשר הלאומי של מרכזי הכתיבה,שלו
אדון בהבטחות בפועל אחדות של מרכזי הכתיבה עבור סטודנטים ישראלים לתואר
.שלישי

10:55 - 11:15

11:15 - 11:55

Coffee Break

 למצוא דרך במבוך:מרכז הכתיבה באוניברסיטה העברית
האוניברסיטה העברית, נחמה פרקר
 אולי כמטאפורה לפעילות,הצופים מעוצב כמבוך-קמפוס האוניברסיטה בהר
 מרכז הכתיבה החבוי בתוכו מגיש עזרה לסטודנטיות.המתקיימת בין כתליו
 אשתף דוגמאות לאתגרים.ולסטודנטים במציאת דרך בצמתים משמעותיים במבוך
 אך גם, חילוץ מפינות אפלות- האופייניים שאיתם מתמודדים במרכז הכתיבה
.הנאה מפינות חמד במבוך האקדמי המאתגר
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The writing center at the Hebrew University – finding a path in the
maze - Nechama Parker, Hebrew University (presented in Hebrew)
The Mount Scopus campus of the Hebrew University in Jerusalem is
designed as a maze, perhaps as a metaphor of the academic activity
within its walls. The writing center, hidden within the maze, helps
students find their path at significant junctions. I will share some
typical challenges that we deal with in the writing center – navigating
dark corners in the maze as well as enjoying the charming little spots
of the challenging academic maze.

11:55 - 12:35

12:35 - 13:15

Lunch break
 שער להצטרפות לקהילה:מרכז הכתיבה של המרכז האקדמי שלם
 מכון הרטמן ומכון ואן ליר, האוניברסיטה העברית, מרכז שלם,מרדכי )מורדי( מילר
במרכז הכתיבה ב'שלם' אנו מדגישים את היותה של פעולת הכתיבה האקדמית
 אנו מבקשים לפתוח שער.חלק משיח האקדמי רחב הכולל תכנים ומיומנויות רבות
 במסגרת זו אנו שמים דגש לא רק על.ות ולצרפם לקהילה האקדמית/לסטודנטים
 היכרות עם השדה האקדמי,הכתיבה אלא גם על יכולות של קריאה וניתוח טקסטים
 מציאת, שילוב מקורות ושימוש נכון בהם, יכולת אינטגרציה בין מאמרים,הרלוונטי
 בהרצאתי אציג את סוגי המפגשים השונים שאנחנו.נושא ושאלת מחקר ועוד
' החל מסיוע בהעלאת רעיון וחידוד מונחים כגון 'חידוש:מקיימים במרכז הכתיבה
 אדגים. עבור בבניית שלד וכלה בהגהה ובעריכה,ו'חשיבות' בהקשרם האקדמי
 ואשתף באתגרים,באמצעות דוגמאות קונקרטיות כיצד נראית פגישה מוצלחת בעיני
. לבסוף אחלוק מחשבות בנוגע לפיתוח עתידי של המרכז.העומדים לפתחנו
The writing center at Mercaz Shalem; a gateway to the academic
community - Mordechai (Mordi) Miller; the Shalem Center, the
Hebrew University, the Hartman Institute, and the Van Leer Institute
(will be presented in Hebrew)
At the writing center at Shalem, we emphasize the fact that the
academic writing activity is part of the broad academic discourse that
includes diverse content and skills. Our aim is to ‘open the gates’ to
students to welcome and integrate them into the academic
community. In this context we emphasize not only on writing but also
the reading and analyzing skills, familiarity with the relevant academic
fields, the ability to integrate articles, incorporate sources and use
them correctly, finding a topic and research questions, and more. In
my lecture, I will present the different types of meetings we hold in the
Writing Center: from helping students come up with ideas and refining
terms such as 'novelty' and 'importance' in their proper academic
context, to building the correct structure, to proofreading and editing. I
will demonstrate through concrete examples what a successful
meeting looks like, and share the challenges we face. Finally, I will
share thoughts on the future development of the center.
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13:15 - 13:55

Creating and sustaining an inclusive writing and communication
center - Harriet Rubin, Division of Languages, Tel Aviv University
This talk will describe how the Tel Aviv University writing center,
known as CLE (Center for Language Excellence), has evolved over its
seven years in existence. We present our view of the center as a
space supporting a wide range of skills, populations, modes, and
languages. Additionally, we recommend ways to help prepare and
train the center's tutors/language specialists to meet the diverse
challenges.
יצירה וטיפוח של מרכז כתיבה ותקשורת כולל
 אוניברסיטת תל אביב, היחידה ללימודי לשפות,הארייט רובין
CLE - הידוע כ,בהרצאה זו אתאר כיצד מרכז הכתיבה של אוניברסיטת תל אביב
 התפתח במהלך, המרכז למצויינות בשפה,(Center for Language Excellence)
 אציג את תפיסתנו את המרכז כמרחב התומך במיגוון רחב של.שבע שנות קיומו
 אמליץ על דרכים לסייע בהכנה, בנוסף. ושפות, אפנונים, אוכלוסיות,מיומנויות
.מומחי השפה במרכז על מנת להתמודד עם אתגרים שונים/ובאימון של המנחים

13:55 - 14:00

Closing

Please let us know if you plan to attend the meeting: RSVP to
hrubin@tauex.tau.ac.il or monic@tauex.tau.ac.il by February 15th.
We invite all writing and language professionals, teachers and educators from all
disciplines where writing is a component of the course/program, researchers as well as
administrators and policy makers with interests in this field, to participate. As is our
usual custom, the meeting will be conducted bilingually in Hebrew and English and we
welcome discussion after each presentation in whatever language you feel most
comfortable.
Looking forward to seeing you on February 25th!
Best wishes,
Harriet Rubin and Monica Broido, IFAW Co-Chairs
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