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 התוכנית לחינוך רב לשוני הייתה תמיד מיוחדת במינה. אמנם אין הנחתום מעיד על עיסתו, אך מכיוון שזו ממש לא רק עיסתי,
 אני מרגישה בנוח לומר שזו תוכנית בתוכה מתקיימת דינמיקה ייחודית, חמה, בלתי אמצעית, מעוררת אינטלקטואלית, מייצרת
 קשרי חברות אמיצים. הנושאים השונים, הקורסים השונים, השאלות המחקריות השונות – כל אלו מעניקים כלים חדשים לבחון
ובשנה ואתגריה.  שנה  כל  שלה,  והדינמיקה  שנה  כל  בפרט.  ולשוניות  חברתיות  חינוכיות,  ותופעות  בכלל,  העולם  את   דרכם 
גם אותותיה  נתנה  כולו  העולם  את  שהכתה  הקורונה  הכרנו.  שטרם  חדשים,  אתגרים  עם  מתמודדים  כולנו   האחרונה 
חדרים דרך  דיונים  מעוררים  מסכים,  דרך  שיעורים  מנהלים  עצמנו  את  מצאנו  ולפתע  שלנו,  בתוכנית  וגם   באוניברסיטה 
ויוזמה חדשה  וירטואליים, ומנסים לשמור על חיבורים בין כולנו, כמו שהיינו רגילים. לא פשוט... אבל מעז יצא הרבה מתוק. 
 ומבורכת נולדה דווקא השנה – ניוזלטר של התוכנית – בהובלה יצירתית של תלמידות התוכנית, ובשיתופי פעולה בין ותיקות
 לחדשות. הניוזלטר משקף גם מה קורה בתוכנית מבחינה מהותית, תוכנית, גם את המחקרים המגוונים המבוצעים בתוכנית על
משקף וגם  ובעולם,  בישראל  עכשוויות  חדשותיות,  לסוגיות  בתוכנית  הנלמדים  הנושאים  בין  הזיקה  את  גם  תלמידים/ות,   ידי 

במהותו את האנרגיה, היצירתיות, היוזמה, המעורבות, הבלתי אמצעיות – שכה מאפיינים את התוכנית לחינוך רב לשוני.
 תודה לצוות העורכות של המגזין – דנה מאיר, מריה לייבנסון, ג'נט גליצקי, סמאא ותד, אביב אורנר ומאיה בר. תודה לפרופ'

אילנה שוהמי, שליוותה את היוזמה ואת הקבוצה.
יישר כוח, וזו רק ההתחלה...

מיכל טננבאום
ראשת התוכנית לחינוך רב לשוני

להוציא הרעיון  עם  אלינו  פנו  ומיכל   כשאילנה 
ניוזלטר לתוכנית שלנו - נענינו בשמחה!

נרגשות אנו  וכעת  חומרים  ליקטנו  אט   אט 
להציג בפניכםן את ה- مجZין*

 אנו מקוות שהمجZין יספק ערוץ תקשורת נוסף
קריאה, המשלב  מתמשך  לתהליך   שיתרום 
 לימוד, מחקר וביקורת על התופעה המדהימה
בחברה בחינוך,  ביטוייה  ועל  "שפה"   הנקראת 

ובכל אחת ואחד מאיתנו.

*לוגו ה            מורכב מ3 שפות – جملة, מגזין,                     (עיצוב: נועם חי)
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 ג׳נט: "התואר עוסק במגוון סוגיות הקשורות לרב לשוניות,
מקבץ כל  מקבצים.  למס'  נחלקים  הקורסים  וחינוך.   שפות 
 עוסק בתחום אחר ועל הסטודנט לקחת לפחות קורס אחד
 מכל מקבץ. לדוגמה: הערכת ידע לשוני ומבחני שפה, שפה
 והגירה, אוריינות וקוגניציה, מדיניות שפה בחברה, הוראות
 שפות בהקשר בית ספרי ועוד. בנוסף מתקיים פורום מחקר
 - קורס שבו מתארחים חוקרים/ות מרחבי העולם, המרצים
בהקשרים אותם  שמעסיקה  סוגייה  או  אחרון  מחקר   על 
מאפשר לעיל  שתיארתי  המגוון  רב-לשוניות.  של   השונים 
למצוא בליבו  הם  השפות  ותחום  החינוך  שתחום  אחד   לכל 
עניין בתואר הזה ולהתחבר לנקודות שמעניינות אותו יותר".

 דנה: "לחלוטין! אני הרבה יותר רגישה לתלמידים המהגרים שלי ולאלה שהם דור שני. למען האמת אני מרגישה שרק עכשיו
 אני קולטת מי הם בעצם. יש לי הערכה חדשה לכך שאנגלית, שאותה אני מלמדת, היא השפה השלישית או הרביעית שלהם,
 ולפעמים דווקא עברית היא האחרונה ברשימת השפות. מכיוון ששתי השפות שאני דוברת הן "שפות הכוח" פה בישראל
 תמיד לקחתי את זה כמובן מאליו, ועכשיו כשאני ניגשת לתלמידים, בכל שיח, אני צנועה יותר ומוצאת את עצמי מתפעלת
וזה לגמרי חלק מניהול הכיתה שלי כרגע. אני גם רואה את ההשפעה שלי על התלמידים שבאים  מהידע הלשוני שלהםן, 
 מבתים דוברי עברית, כיצד הם משנים את תפיסתם על חבריהם לכיתה. אני משתמשת ב                                       באופן מודע

 (הילדים מתרגמים לאיזו שפה שהם רוצים לדוגמה) ואת רגשות האשמה על השימוש בעברית השארתי מאחור".
 ג'נט: "בהחלט. אני מגלה רגישות רבה יותר והכלה לכל אותם התלמידים שהעברית אינה שגורה בפיהם - עולים חדשים, דור
 שני שבביתם מדברים בשפת האם ועוד. הבנת הקונפליקט שבו נתונים אותם התלמידים מאפשרת לנו להסתכל על הדברים
כל עם  ולהתמודד  להשתלב  תלמידים  מאותם  דורשת  רשמי  באופן  המערכת  אליה.  שהורגלנו  מזו  ואחרת  חדשה   מזווית 
 המטלות כמו שנדרש מחבריהם לכיתה. אך בכל זאת הם שונים…  ביכולות, במסוגלות, במטען שאותו הם מביאים מהבית.

וכאן אנו נכנסים כסוכני שינוי לעתיד טוב יותר".

 סמאא: ״היה לי מאוד חשוב לעשות תזה בנושא שמעניין אותי, וזה
כך שאחר  הקורסים,  באחד  שעשיתי  סמינריונית  מעבודה   התחיל 
 הפך להיות בסיס לרעיון התזה שלי. לא היה לי מושג מה ואם אעשה
תזה עד לקראת הסמסטר השני שלי בתכנית. בסוף השנה הראשו־
 נה הרגשתי שאני יותר מתמצאת בתכנית ובקורסים השונים, מכירה
כיוון באיזה  החלטתי  גם  זה  ולפי  שלהן,  וההתמחויות  המרצות   את 
 אני רוצה ללכת, ומה לחקור. אחרי שלומדים לפחות שני סמסטרים
 בתכנית ולומדות מספיק קורסים, אנחנו צוברות ידע כדי לחשוב על
 נושא שמחוברות אליו, ואז לפנות לראש החוג או למנחה הרלוונטית

    לנושא שלנו בתקווה שיאשרו :)״

להתבייש לא  שאלות.  לשאול  להתבייש  "לא   מריה: 
 לגשת לתלמידות האחרות, גם לאלה שאתן לא מצפות
לרקע משותף איתן. לפעמים הכרויות ׳סתמיות׳ בתוכ־
 נית מובילות לעבודה פורה והסתכלות לגמרי חדשה על
נושאים שחשבתן שאתן מבינות ומכירות; בעזרת הקול־
ממליצה גם  אני  חדש.  באור  אלה  נושאים  תראו   גות 
לקרוא על נושאים מעבר לחומר שחייבים לקרוא להר־
סיכומים כך.  לאחר  ותשמרו  ותסכמו,  תקראו   צאות. 
 אלה, במיוחד סיכומים של תיאוריות, יעזרו לכן בכתיבת
בעבודת ומאמץ  זמן  לכן  ויחסכו  בקורסים   העבודות 
ולתזה בהמשך. תקשיבו למרצות  ההכנה לסמינריונים 
בתחום; חשובים  וחוקרים  חוקרות  מדגישות  הן   כאשר 

זה יעזור לכן בחיפוש מאמרים בהמשך".
 ג'נט: ״להבנתי, סטודנטים רבים משנה א' העמיסו על
ללמוד האפשרות  בשל  מהרגיל  יותר  קצת   עצמם 
 מרחוק, דבר שבהחלט אפשר להבין. אם רוצים באמת
להקשיב בהרצאות,  בכיף  לשבת  מהלימודים,   ליהנות 
לשיעור המטלות  את  להכין  וגם  מהדיון  חלק   ולהיות 
 הבא - אל תתייחסו לתואר הזה רק כי צריך לסיים. ניתן
ממש ליהנות מהתואר ומהמגוון העצום והרחב של הנו־
 שאים שאותם הוא מזמן לנו לפגוש. הקלו על עצמכם

טיפה בסמסטר הבא!״

 מריה: "בשנה הראשונה הייתי קצת בהלם ממגוון הקורסים הרחב
בתוכנית. תלמידות משנה שנייה ושלישית עזרו לי להבין מה הקור־
 סים השונים שמציעה התוכנית, מעבר למה שכתוב בסילבוס. אילו
 יכולתי לחזור אחורה, הייתי לוקחת קורס אחד מחוץ לתוכנית כבר
מכיוון עוד,  שלי  הפרספקטיבה  את  ומרחיבה  הראשונה,   בשנה 
הם אם  אחרים,  ותארים  מתוכניות  קורסים  שני  לקחת   שניתן 
תורמים לידע הנרכש בתוכנית. ישנם קורסים מרתקים בחוג לתקשו־
האחרים בחוגים  וכמובן  לקוגניציה  בחוג  לבלשנות,  בחוג   רת, 

בחינוך".

 יש לך שנייה רגע? סטודנטיות שואלות סטודנטיות
 לאחר יותר משנה בחוג לחינוך רב לשוני, מה לדעתך

המתעניינים בתוכנית חייבים לדעת לפני ההרשמה לתואר?

 כיצד בחרת את נושא התזה? ומהם הדברים החשובים
ביותר שיש לקחת בחשבון בעת בחירת הנושא?

יכולות אשר  כלליות  המלצות  לך  יש   האם 
לתרום/לסייע לנו כסטודנטים בשנה א'?

א' שנה  סטודנטית  להיות  לחזור  הזדמנות  מקבלת  היית   אילו 
מחדש מה היית משנה בהתנהלותך במערכת?

 מלבד הידע התיאורטי הרחב, האם את מרגישה שהתואר הקנה לך כלים פרקטיים לעבודתך בשטח?

translanguaging
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  השדה מדבר احلقل يتحدث

כתבה : סמאא ותד

 תקופת הקורונה השפיעה על מגוון היבטים בחיי היום יום של

כולנו, ובמיוחד על מערכת החינוך.

 בשל העובדה שמערכת החינוך בישראל היא הטרוגנית, מפני

שישנם מגזרים שונים וצרכים שונים לכל אחד מהם, ההתמו־

לראיין בחרתי  זאת,  לאור  מקום.  תלוית  זו  בתקופה   דדות 

דמוגרפית: מבחינה  שונים  ספר  בתי  של  מנהלים   שלושה 

 הראשון נ׳, מנהל חטיבת ביניים מכפר ערבי בצפון, השני י׳,

מנהלת א׳,  והשלישית  (בדואי)  בנגב  יסודי  ספר  בית   מנהל 

בית ספר על-יסודי שש שנתי יהודי במרכז הארץ.

 א׳ סיפרה שהיה מחסור במחשבים לאחוז קטן מהתלמידים

 וכבר בתחילת המגפה הצליחו לאתר אותם והעניין טופל על

שקשה נוספות  בבעיות  שיתף  זאת,  לעומת  י׳  העירייה.   ידי 

הלא מהכפרים  בחלק  חשמל  שאין  למשל  במיידית,   לפתור 

 מוכרים, בעיות בתשתיות, וכן ריבוי הילדים במשפחות (9-8

ומונע  במשפחה) שמקשה על התלמידים בכיתות הנמוכות 

לשיעורים להתחבר  כדי  חכם  טלפון  או  למחשב  גישה   מהם 

 בזמן הלמידה מרחוק. אכן לא פלא ש-נ׳ ו-א׳ מדווחים על   

                  נוכחות  בלמידה מרחוק, לעומת אחוזי נוכחות

  נמוכים מאוד (כ-         ) בבית הספר של י'.

מותאם השונים  המנהלים  של  העבודה  אופי  לכך,   נוסף 

 לצרכים של האוכלוסייה הספציפית - י׳ הדגיש את החשיבות

 של צמצום פערים מכיוון שהתלמידים לא למדו באופן סדיר

כמה לגייס  מנסים  הספר  בבית  לכן  האחרונים,   בחודשים 

 שיותר מחשבים לתלמידים. נ׳ הדגיש את החשיבות בשמירה

פעי־ ועשיית  לערכים  חינוך  התלמידים,  עם  רציף  קשר  על 

לצד השגרתית.  הלימודים  לתוכנית  מעבר  חברתיות   לויות 

מתנה״, לנו  ״נתנה  הקורונה  תקופת  א׳  של  בעיניה   זאת, 

להתאים ולתלמידים  ההוראה  לצוותי  מסייעת  שהיא   מפני 

את עצמם ללמידה מקוונת: ״זה לא רק הנוכחות, זה הנוכ־

 חות [בפועל], זה להיות בתוך התהליך״. אין כל ספק שמדובר

 בתקופה מאתגרת ומתסכלת במיוחד במגזר הבדואי, אך דבר

כמורים/ות, שאנחנו  זה  עליו,  להסכים  יכולות  שכולנו   אחד 

 מחנכים/ות ומנהלים/ות משתנים כל הזמן, והשאלה הגדולה

 היא האם מערכת החינוך תשתנה גם אחרי הקורונה? ואם כן,

באיזה אופן?

التعلمي عن التالميذ يف   ظهرت أيضا قضية حضور 
هبذه املطلوبة  باملوارد  املتعلقة  اخرى  وقضية   بعد. 
فرق يوجد  أنه  اإلشارة  جدا  مهم  املركبة.   الفرتة 
يف الهيودي  بالقطاع  مدرسه  بني  املوارد   بقضية 
يف بدويه  مدرسة  يف  الذي  لذلك  البالد،   مركز 

 اجلنوب.
 أ׳ رصحت عن نقص يف احلواسيب لنسبة ضئيلة من
الكورونا فرتة  بداية  يف  املشلكة  حل  ومت   التالميذ، 
 مبساعدة من البلدية. لكن ي' قال ان هناك مشالك ال
من قسم  كهرباء يف  وجود  كعدم  فوًرا،  حلها   ميكن 
التحتية، البىن  الغري معرتف فهيا، نقص يف   القرى 
العائلة يف   9-8 العائالت  يف  االوالد  كرثة   وايضا 
يف التالميذ  عىل  يصعب  الذي  االمر   الواحده) 
الوصول هلم  وال يحمس  الصغرية  األجيال   الصفوف 
 حلاسوب أو هاتف ذيك ليك يتعملوا بواسطهتا عن
نسبة عن  يتحدثون  أ'  و  ن'  ان  جعب  ال  لذلك   بعد. 
 حضور               يف التعلمي عن بعد، و ي' يقول ان

 نسبة احلضور لدهيم بأفضل سيناريو اكن
سلط الثالث  املدراء  من  واحد  لك  لذلك،   باإلضافة 
املالمئة معينه،  قضيه  او  موضوع  عىل   الضوء 
سلط مثال  ي'  خاص.  بشلك  الساكن   الحتياجات 
مل الطالب  ألن  الفجوات  تقليص  امهية  عىل   الضوء 
واهنم املاضية،  االهشر  يف  منظم  بشلك   يتعملوا 
 حياولون احلصول عىل احلواسيب للطالب. ن' شدد
 عىل امهية احلفاظ عىل صلة مع الطالب، تثقيف من
باإلضافة اجمتاعية  بفعاليات  والقيام  القمي،   اجل 
الكورونا فرتة  ان  تظن  أ'  و  الدراسية.   للرباجم 
ومعملني كطالب  أنفسنا  نالمئ  ليك  هديه"،   "اعطتنا 
الطالب يكون  ان  هو  االمه  الن  بعد،  عن   للتعلمي 
ان شك  ال  ومشاركني.  الدروس  يف  فعال   حارضين 
 فرتة الكورونا يه فرته صعبه وحمبطه بشلك خاص
 للقطاع البدوي، اليشء الوحيد الذي ميكننا ان نتفق
نتغري ومدراء  ومربني/ات  مكعملني/ات  أننا  هو   هيلع 
 طوال الوقت، لكن السؤال هو هل نظام التعلمي ايضا
هو اجلواب  اكن  وإذا  الكورونا؟  فرتة  بعد   سيتغري 

 نعم، كيف؟

עלו המנהלים,  עם   בשיחותיי 
כל מיני סוגיות ובעיות משות־
כגון הספר,  בתי  לכלל   פות 
על שחל  החד   השינוי 
הלמידה אופי   המערכת, 
בהתארגנות והצורך   מרחוק 
מהמורכ־ כתוצאה  מחודשת 

 בות הנובעת מכך.

مدراء مع  حمادثايت   يف 
من العديد  ظهرت   املدارس، 
املشرتكة واملشالك   القضايا 
اكلتغيريات املدارس،   مجليع 
 احلادة اليت طرأت عىل جهاز
بعد عن  والتعلمي   التعلمي 
جديد من  لتنظم   واحلاجه 
عن النامجة  التعقيدات   بسبب 

هذه التغيريات.

من العديد  ملحوظ عىل  بشلك  أثرت  الكورونا   فرتة 
التعلمي. جهاز  وباألخص  اليومية،  حياتنا   جوانب 
قطاعات لعدة  مقسم  ارسائيل  يف  التعلمي   جهاز 
احتياجات ايضا  يوجد  املختلفة  القطاعات   وهلذه 
 خمتلفة والتعامل معها خيتلف من ماكن آلخر. لذلك
أماكن  أجريت مقابالت مع ثالثة مدراء مدارس من 
قرية من  اعداديه  مدرسه  مدير  ن�،  األول   خمتلفة: 
مدرسة مدير  ي'،  الثاين  البالد.  مشال  يف   عربية 
 ابتدائية يف النقب (بدو)، واخريا، أ׳، مديرة مدرسة

 هيودية فوق ابتدايئ يف مركز البالد.

v

80%-90% 

80%-90% 

 25%

 .25%
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 אנו שמחים.ות מאוד לברך את
 פרופ' אילנה שוהמי על היותה
דירוגה ועל  מצטיינת   חוקרת 
החוקרים.ות  50  ברשימת 
הטובים.ות בעולם בתחומם.ן!

שמחים.ות בך,  גאים.ות   אנו 
שלנו מהתוכנית  חלק   שאת 
 ומאחלים.ות לך המשך עשייה

פורייה!

להמשך קריאה לחצו על התמונה

   היא משלנו!

 גלית פלג, מורה לאנגלית במקצועה, בוגרת החוג לחינוך רב
לשוני בשנת 2017

בנושא תזה  עם  במסלול  בחוג  לימודיה  את  סיימה   גלית 
 "שימור השפה הפרסית בקרב שלושה דורות של יוצאי איראן
 בישראל" בהנחייתה של ד"ר מיכל טננבאום. בעקבות התזה

כתבה מאמר בשיתוף ד"ר טננבאום שהתפרסם ב-
Journal of Multilingual and Multicultural Development 

איפה מספרים/ות  התוכנית  ובוגרי   בוגרות 
 הם/ן היום ואיך התוכנית השפיעה עליהם/ן

ועל העשייה שלהם/ן

זה היה ביתי

 עתה עומד להתפרסם פרק המבוסס על התזה (בשיתוף ד"ר
 טננבאום)  בספר העוסק בעלייתם וקליטתם של יוצאי איראן

בישראל,  בעריכתו של פרופ' דוד מנשרי.
 גלית מספרת: "הלימודים היו מהנים ומרתקים. התואר הקנה
רקע וכן  מחקרים  לבצע  ויכולת  מחקרית  לחשיבה  כלים   לי 
תיאורטי בנושאים שונים המשיקים לשפות, כאשר ההתמק־
 דות אינה במתן כלים פרקטיים לעוסקים בהוראת שפות אלא
 בהרחבת אופקים ובחשיבה ביקורתית. אני חשה כי הנושאים
 המרתקים אליהם נחשפתי, העשירו אותי כאדם והשביחו את
בבית האנגלית  תלמידי  את  מנחה  אני  כיום  שלי.   ההוראה 
לרב לשונית  מדיניות  בין  בקשר  העוסקים  בפרויקטים   ספרי 
 תרבותיות ורב לשוניות, שפה במרחב, ניתוח מסרים מינניים

 וגזעניים בפרסומות, הקשר בין שפה וחשיבה ועוד".

חדשות החוג

https://www.facebook.com/groups/218359429687722
https://www.facebook.com/groups/218359429687722

https://www.facebook.com/groups/218359429687722

https://www.israelhayom.co.il/article/830509?fbclid=IwAR2W4IDE9U796X0sYMfmHkDFT9TPtgSQ_oOZlzLlf2RymWWJX_60Y7DxUl0https://www.israelhayom.co.il/article/830509?fbclid=IwAR2W4IDE9U796X0sYMfmHkDFT9TPtgSQ_oOZlzLlf2RymWWJX_60Y7DxUl0https://www.israelhayom.co.il/article/830509?fbclid=IwAR2W4IDE9U796X0sYMfmHkDFT9TPtgSQ_oOZlzLlf2RymWWJX_60Y7DxUl0
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בחינות בגרות בתקופת הקורונה
בעקבות יתוקנו  בגרות  ציוני  אלפי  אנחנו…עשרות  גם   מבולבלים? 
בקיץ הבחינות  מתכונת  שינוי  ובאופן  "בתהליך  שנמצאו   ליקויים 
דצמבר בסוף  לסיומה  הגענו  האם  הבגרויות"-  "פארסת   האחרון". 
 2020? זאת נראה כשיוגשו תוצאות ועדת הבדיקה החיצונית  "שתבחן
את תהליך היישום של בחינות הבגרות תש"ף, שנקבעו במרץ 2020.״

שחוד־ לאחר   2020 בקיץ  הבגרות  לבחינות  ניגשו  ישראל  תלמידי/ות 
 שים רבים, ממרץ 2020,  למדו לקראת הבחינות הללו בזום ו/או כשהם
 בבידוד בשל כניסת קבוצות כאלה ואחרות לבידוד בשל חולה מאומת
בחינות לחמש  הקיץ  באותו  ניגשו  ישראל  תלמידי  במגע.  איתו   שהיו 
חומר צמצום  כגון  לתקופה  התאמות  נעשו  שבהן  חיצוניות   בגרות 
בחינת התלמיד  נבחן  לא  שבהם  המקצועות  בשאר  ועוד.   הלימוד 
 בגרות חיצונית ניתן ציון בגרות המוגדר "בגרות פנימית" (ציון הניתן
 ע"י המורה שלימד את התלמיד). ציון זה אמור להיות משוקלל כשאר
2020 אוקטובר  אמצע  לקראת  החיצוניות.  הבחינות  של  הציונים 
שתיזכר בשנה  ישראל  תלמידי  של  הבגרות  בחינות  ציוני   פורסמו 
הציונים למראה  הופתעו  רבים  ותלמידים  מורים  הקורונה".   כ"שנת 

שקיבלו.
 מעדויות של מורים ושל תלמידים עולה כי בניגוד לציונים החיצוניים -
נורמלו, ולא  התלמידים  ניגשו  אליהן  הבגרות  בחינות  בחמש   שניתנו 
 הציונים הפנימיים - בשאר המקצועות, שבהם לא נבחנו התלמידים
 בבחינת בגרות חיצונית – שונו. התלמידים קיבלו את הציונים ישירות
 והופתעו מאוד לגלות את השינוי בציון. הם לא הבינו מה פשר הציון
- לחלק שונו גילו שהציונים שונו באופן אקראי  ולתדהמתם   שקיבלו 
הם כי  עימם  שנערכה  בשיחה  הדגישו  תלמידים  אותם  לא.   ולחלק 
שקיבלו מזה  יותר  גבוה  ציון  מקבלים  היו  חיצונית  שבבגרות   בטוחים 

לבסוף.
בנוסף נפגע.  בהם  תלמידים  שאמון  כך  על  נבגדים  חשו  המורים   גם 
השנה כל  לאורך  נוספות  מטלות  בדקו  המורים  המתכונת   לבחינת 
 ובעזרת כל הנתונים שקללו את הציון הסופי שהועבר למשרד החינוך
משרד הבהרה,  כל  ללא  משונים  הללו  הציונים  "לפתע  פנימי.   כציון 

 החינוך לא סומך עלינו", נמסר ממורים אלה.
מנהלת בארי,  דסי  ציינה  שפע  רם  בראשות  בכנסת  החינוך   בוועדת 
 האגף לחינוך על יסודי, כי נבנה פרופיל לומד ע"י סטטיסטיקאי שקבע
 את גודל החריגות בכל מקצוע, ולפי גודל חריגות זו שונו הציונים פעם

למעלה ופעם למטה.
 מהלך זה של משרד החינוך מעלה שאלות ותהיות רבות בעיקר בקרב
עסוקים הזמן  כשכל  הלמידה  לאהבת  סיכוי  שום  אין  חינוך.    אנשי 
ביקור־ סקרנות?  עם  מה  ציונים.  רק  המודדת  השוואתית  בהערכה 
הכול הבחינה  לאחר  מיד  כאשר  הציון  לשם  רק  ללמוד  למה   תיות? 
לאוניברסיטאות וכניסה  בגרות  בחינות  השאלה:  עולה  ושוב   נשכח? 

בקורונה? אולי בכלל לא צריך אותן??

קורונה במרחב
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ולחינוך לניהול  החברה,  למדעי  הספרייה   בתוך 

 עומדת כרגע תערוכה מרגשת! פרי מחקר שנערך

לשוני לצדק  לשוניות,  לרב  מודעות  לקידום   בחוג 

מורות שלוש  תלמידים.  בקרב  לאקטיביזם   בנוסף 

ברחבי ויהודיים  ערבים  ספר  מבתי  י״א   לתלמידי 

מיכל וד"ר  שוהמי  אילנה  פרופ׳  בהנחיית   הארץ 

המרחב בנושא  לימודים  תוכנית  פיתחו   טננבאום 

 הלשוני                                       בשילוב למידה מבוססת

 פרויקט (     ). התלמידים והתלמידות תיעדו שילוט

 בסביבתם, מיינו אותו ורכשו כלים לניתוח ביקורתי

של קריטריונים  לפי  ושפתם,  השלטים  תוכן   של 

שוויון, אפליה וצדק לשוני. לאחר מכן התבקשו הת־

 למידים לשנות את אחת התמונות במטרה להפוך

אותה להגונה יותר ולספק לכך נימוקים. כל התלמי־

התמקדו במחקר  שהשתתפו  והתלמידים   דות 

כאמצעי הלשוני  במרחב  והשתמשו  לשוני   בצדק 

 למחאה על עוולות חברתיות – תלמידים ותלמידות

לשוניים בתיקונים  התמקדו  המיעוט   מקבוצת 

השפות בהיררכיית  ומיקומה  הערבית,   בשפה 

בארץ וכן בנושאים של אלימות במשפחה, רב לשו־

הרוב מקבוצת  ותלמידות  ותלמידים  ודת,   ניות 

ונגי־ טבעונות  אקולוגיה,  של  בנושאים  התמקדו 

שות.

 ביקור בתערוכה המציגה את תוצרי התלמידים/ות

הלשוני- במרחב  העיסוק  כמה  עד                                 מראה 

שינוי להנהיג  מודעות,  לעודד  אפקטיבי  כלי   הוא 

 ולעורר אקטיביזם!

اإلدارة االجمتاعية,  العلوم  مكتبة  داخل   يف 
حبث مثرة  شيق!   معرض  يوجد  ه   والرتبية 
فميا الويع  تعزيز  هدفه  املساق  يف   اجري 
اللغويه املساواه  اللغويه،  بالتعدديه   يتعلق 

 والنشاط االجمتايع لدى الطالب.
مدارس من  عرش  ثانيه  صفوف  معملات   ثالث 
 عربيه وهيوديه يف احناء البالد، باالشرتاك مع
 بروفسور ايالنا شوهايم و د. ميخال طننباوم،
 قاموا بتطوير مهناج درايس مبوضوع املهشد
 اللغوي                                   الذي يمشل تعمل
والطالبات الطالب   .(     ) املشاريع  عىل   قامئ 
آليات حتليل تلقوا  من حميطهم،  الفتات   وثقوا 
الالفتات هذه  حملتوى  نقدي  نظر   تمشل 
اليت معايري  حسب  فهيا،  املستعمله   واللغات 
 تعزز العداله اللغويه. املرحله الثانيه اكنت تغيري
وتقدمي اكرث  عادله  جلعلها  الصور   احدى 
ركزوا والطالبات  الطالب  لك  لذلك.   تربيرات 
 عىل العداله اللغويه واستخدموا املهشد اللغوي
االجمتايع. الظمل  عىل  لالحتجاج   كطريقه 
تمشل تغيريات  عىل  ركزوا  العرب   الطالب 
العنف مواضيع  وايضًا  العربيه،  اللغه   اضافة 
العائلة والدين. الطالب الهيود ركزوا عىل  يف 
وهسولة النباتيون  البيئة،  عمل  مثل   مواضيع 

 الوصول لذوي االحتياجات اخلاصه.
 واالمه من ذلك ان زيارة املعرض تبني مك ان
ناجعه آليه  هو  اللغوي  املهشد  يف   االخنراط 
وحتفز للتغيري  القياده  الويع،  تجشع   اليت 

(linguistic landscape)

(linguistic landscape)
PBL

PBL

 من بحث ملعرض مبوضوع املشهد اللغويממחקר לתערוכה על שפה במרחב
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כי אמר  מוריסון  סקוט  האוסטרלי  הממשלה   וראש 

תוך אוסטרליה״  של  הראשונה  השפה  היא   ״אנגלית 

דוברו שפות   (!) מ-250  פחות  שלא  מכך   התעלמות 

  באוסטרליה לפני פלישתה של  אנגליה.

 קולות ביקורתיים נשמעו מהמזכיר לשעבר של משרד

לא אנגלית  ללמוד  מהגרים  עידוד  כי  שאמר   ההגירה 

וכי מהלך זה מעביר  צריך להיות חלק מחובת הוויזה, 

ממהגרים הממשלה  סלידת  את  ומבטא  גזעני,   מסר 

 שבאים ״ממקומות לא נכונים״. גם מתוך הציבור קמה

 מחאה כאשר עשרות אוסטרלים פנו לטוויטר ופרסמו

את סיפורי הגירה שלהם ועל איך היעדר שליטה באנג־

לית בתחילת הדרך לא עיכב את התפתחותם והצלחו־

על זאת  מדיניות  של  ההשפעה  באוסטרליה.   תיהם 

 משפחות ממדינות שאינו מערביות היא עצומה!

 בקישור הזה תוכלו לראות חלקים מהמבחן הלא פשוט

חינם לימודים  מציעה  שהממשלה  אף   הזה!על 

למניעת יוביל  במבחן  שכישלון  הרעיון   באוסטרליה, 

חיים משותפים כמשפחה הוא קיצוני!

 בקישור הזה תוכלו לראות חלקים מהמבחן הלא פשוט

הזה!

     דמיינו זוג צעיר החי כיום באוסטרליה, לא כזה
הוא אוסטרלית,  היא  ורגיל.  שכיח  לגמרי  נשמע   נכון? 
ולגור להתחתן  והחליטו  בטיול  הכירו  שניהם   מרוסיה, 
 באוסטרליה, להתחיל את חייהם המשותפים אבל... רמת

 האנגלית שלו נמוכה.
שההצלחה קובע  פרלמנטרי  לאישור  המחכה  חדש   חוק 
ויזות לקבלת  חובה  תנאי  יהיה  חדש  אנגלית   במבחן 

שותפות פוטנציאליות החל מאמצע 2021.

 המדינה תספק 500 שעות

 אנגלית בחינם והמבקשים

יצטרכו להפגין שליטה בא־

או פונקציונלית   נגלית 

ניסיונות עשו  כי   להראות 

השפה. את   ללמוד 

 הממשלה טוענת שנקיטת

״לשיפור יוביל  כזה   מהלך 

החברתית״ הלכידות 
in functional English, or proof of efforts 
to learn the language. The Australian 
government claims that this will “improve 
social cohesion” and australian prime 
minister Scott Morisson said that “English 
is Australia’s first language”, completely 
ignoring the fact that prior to the British 
invasion 250 (!) different languages were 
spoken in Australia. 
The former immigration office secretary 
criticized this policy, saying it sends out a 
racist message, and  that the  government 
doesn't like immigrants from the ‘wrong 
places’. Dozens of Australians turned to 
twitter to publish their own immigration 
stories saying that their low proficiency in 
English did not impede on their success 
and development in the counrty. The effect 
of this policy has a detrimental effect on 
non-western families! While the government 
is indeed supplying free English lessons,  
the very idea of a test result that can destroy 
a family is extreme!
in this link you can see part of this quite 
complicated test!

Imagine a young couple living today 
in Australia, not so far fetched right? 
Totally ordinary. She is Australian 
and he is from Russia, they had met 
on a trip, and made the decision to 
get married and begin their life in 
Australia. But...he is a novice to English.
A new law is waiting to pass 
parliament; succeeding on a new 
English proficiency test 
will be a condition for 
receiving a potential 
joint (family) visa 
beginning mid 2021. The 
government will provide 
500 hours of free 
language lessons, while 
visa applicants will have 
to prove proficiency

מבחן שיכול לפרק משפחה
מבחני השפה באוסטרליה הלכו רחוק מדי...

 Australian government talking
A test that can destroy a family

language testing far 
 far fetched

כתבה : דנה מאיר

https://www.sbs.com.au/news/how-well-would-you-do-on-australia-s-english-language-test-for-migrants

https://www.sbs.com.au/news/how-well-would-you-do-on-australia-s-english-language-test-for-migrants

https://www.sbs.com.au/news/how-well-would-you-do-on-australia-s-english-language-test-for-migrants
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30 שנים לעלייה מברית המועצות לשעבר

 למרות החורף, חם בתעלה האנגלית
 גל הגירה מתעצם בתעלה האנגלית, מבקשי מקלט מאזורי קונפליקט בעולם מגיעים בתת תנאים לאנגליה מצרפת. מה קורה

בצרפת בכלל ואיך בוחרת הממשלה האנגלית הקונסרבטיבית להתמודד עם זה?
הצהרה בת 10 עמודים המתארת   את שינויי הכללים לטיפול בתביעות לבקשת מקלט פורסמה ברשת

ע״י ממשלת אנגליה  ללא פרסום בעיתונות או הודעה פומבית.
 לפי הצהרה זו החל מה-1 בינואר יתייחסו לתביעות מקלט של אדם שעבר דרך או שיש לו קשר

 למדינה שלישית בטוחה, כולל אנשים המגיעים ממדינות חברות באיחוד האירופי, כבלתי
קבילות. הצהרה זו הובילה להאשמות בהפרה של החוק הבינלאומי.

 מספר ההגעות בסירות הקטנות ברחבי הערוץ מצפון צרפת לאנגליה זינק השנה לרמות
שיא, עם יותר מ -8,000 מהגרים ופליטים שנסעו דרך מיצר דובר, לעומת פחות מ-2,000

 בשנת 2019. פרטי פארטל מזכירת המדינה (רק להזכיר, הממשלה באנגליה היא בראשות
 המפלגה הקונסרבטיבית, ימנית, ואחת הסיבות המרכזיות למדיניות הברקזיט היא ההגירה)

 והתקשורת באנגליה בכלל, מציפות היסטריה על מסה בלתי נשלטת כביכול של כניסות לא
 חוקיות. חסימה של אמצעים בטוחים וחוקיים למבקשי מקלט רק מאלצת אותם לצאת

 למסעות מסוכנים יותר ויותר, כאשר הם מגיעים לאנגליה, קפואים ופצועים וחלקם אפילו מתים
בדרך.

 אחת השאלות הנשאלות היא למה הם בכלל מסכנים את חייהם כדי לברוח מצרפת? הלא היא מדינה
 בטוחה ומשגשגת! על מנת להבין מדוע מהגרים מבקשים להגיע מצרפת לבריטניה, חשוב לדעת כי רק חלק קטן מאוד ממבקשי
קיבלה שנה  באותה  ואילו   ,2019 בשנת  מקלט  בקשות   341,000 קיבלה  צרפת  זאת.  לעשות  מנסים  לצרפת  שנכנסים   המקלט 
שצרפת בכך  לא  היא  שהבעיה  כך  האחרונות,  השנים  בחמש  יותר  או  פחות  קבועים  היו  אלה  נתונים  מ-53,000.  פחות   אנגליה  
 מתנערת מאחריותה ומסלקת את מבקשי המקלט בהמוניהם לבריטניה, אלא בזה שבריטניה היא זו שלוקחת על עצמה אחריות

קטנה באופן לא פרופורציונלי להגנה על מבקשי המקלט לעומת שאר אירופה.
 בעוד פליטים רבים אכן מוצאים מקלט בצרפת, המציאות היא שלא כולם מסוגלים למצוא שם הגנה. ארגונים לא ממשלתיים כמו
 ארגון                                            גינו את הרשויות הצרפתיות שוב ושוב במשך שנים רבות על כך שלא סיפקו מחסה ותמיכה נאותים

למבקשי מקלט ועל אכזריות משטרתית קיצונית נגד מהגרים חסרי בית או המתגוררים ביישובי אוהל מאולתרים.
 ביולי השנה המצב נהיה כל כך גרוע עד שבית הדין האירופי לזכויות אדם מצא שצרפת מפרה את זכותם של המהגרים להגנה מפני
 יחס לא אנושי ומשפיל. בית המשפט מצא כי גם במקרים בהם מבקשי המקלט הגישו רשמית בקשות לרשויות צרפת, הם נותרו
במקרים רבים חסרי כל, מבלי שקבלו מקלט, מזון או הגנה מכנופיות וסוחרי פשע. דאגה מיוחדת היא הסיכון לילדים ללא ליווי ולמ־
ועבדות. סחר  של  בסיכון  ונמצאים  הצרפתית  המקלט  מערכת  ידי  על  מוגנים  שאינם  עינויים,  וניצולי  נשים  כמו  פגיעים   בוגרים 
 מהגרים ופליטים שנותרו ללא תמיכה בתנאים מסוכנים אלה אינם יכולים להיעזר בהגנת המדינה הצרפתית - למעשה הם מוכים

ומדוכאים באופן קבוע על ידי השלטונות הצרפתיים עצמם.
 בנסיבות כאלה, המאומתות באופן אובייקטיבי על ידי בתי המשפט וארגונים לא ממשלתיים, האם זה מפתיע שהם אינם חשים

שהגיעו עדיין לבטיחות בצרפת, ומבקשים לברוח כדי להגיע לאנגליה, אפילו באמצעים דרסטיים ומסוכנים?
 למהגרים רבים בנסיבות אלה עשויות להיות סיבות אחרות לחשוב שאנגליה תציע להם את העתיד הטוב ביותר האפשרי. לחלק
 גדול מהם יש קרובי משפחה שהתיישבו באנגליה, בעוד שאחרים כבר מדברים אנגלית ומגיעים ממדינות עם קשרים היסטוריים
 חזקים לאנגליה. עובדה טבעית המשתקפת בכל דפוסי ההגירה העולמיים כי קיומה של קהילת גלות מארץ המוצא שלך הוא גורם

חזק בבחירות המהגרים היכן הן יוכלו להתיישב.
 אולם במקרים מסוימים אין באמת סיבה או היגיון לכך. למעשה, מהגרים רבים נמצאים לחלוטין בידי מבריחים, שאומרים להם לאן
 ללכת, מה לשלם, לאיזה רכב להיכנס. מהגרים אלה חווים מסע מפחיד, ולעתים קרובות מבלים חודשים מבלי שנאמר להם לאן

ללכת, בלי לדעת מדוע, תלויים לחלוטין בכנופיות להברחות מזון, תחבורה והגנה.
 אם ממשלת אנגליה תקבל את הסיבות לכך שחלק מהמהגרים מבקשים להמשיך לברוח, אפילו מחוץ לצרפת הבטוחה לכאורה,

 ותיקח על עצמה לקבל חלק ניכר מהאחריות , יקרו פחות מקרי הברחה.
 אספקת מסלולים בטוחים וחוקיים היא הפתרון היחיד שמשרד הפנים האנגלי לא מעלה שנה אחר שנה, ובכל זאת זו הדרך היחידה
למנוע באמת את מעגל הכאוס והסבל הזה. אנו יודעים שמארצות המוצא שלהם - איראן, אפגניסטן, עירק וסוריה - רבים מהמהג־
 רים הללו בורחים מזוועות שמהם אנגליה יכולה להציע הגנה. הגיע הזמן לשבור את מעגל הפיכתם של מסעות פליטים לגיטימיים

לבלתי חוקיים, ולהציע מסלולים חוקיים נדיבים לבטיחות.

כתבה : דנה מאיר

להסבר מעמיק מוזמנים/ות להיכנס להסבר של: זואי גרדנר, יועצת מדיניות לשירותי הרווחה למהגרים
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https://www.sbs.com.au/news/how-well-would-you-do-on-australia-s-english-language-test-for-migrants
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В этом году Израиль отмечает 30-летие иммиграционной волны девяностых, 
которая к началу нового века составила около полутора миллионов человек. 
Выставка Шотеф 30 - истории об иммиграции, поток эмоциональных откровений с 
многочисленными участниками, выражающих индивидуальные чувства, которые 
одновременно резонируют как коллективные эмоции, и позволяют коренным 
жителям Израиля ближе познакомится с ощущениями иммигрантов, проживающих 
в Израиле.  Речь идет о людях, которые приехали сюда в "один прекрасный день" 
(который, конечно, был слишком жарким), и сразу показались непохожими на 
остальных… Кто-то протянул им руку, кто-то остался равнодушен, кто-то сделал их 
жизнь невыносимой. И мы тоже часть этой истории. 
Организаторы выставки пишут: "Данная выставка – реакция на явление, которое 
было основано не нами, однако мы не смогли остаться к нему равнодушными. 
Группы в фейсбуке, поэтические вечера, произведения искусства и личные 
истории под хештэгом "история_моей_алии" В сообществе фейсбука "Русские 
девушки без чувства юмора и их друзья" – каждый автор дает собственное 
определение, что такое быть репатриантом из стран бывшего Советского Союза."

לכניסה לתערוכה אינטראקטיבית לרגל ציון שלושים שנה לעלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר לחצו כאן.
 התערוכה זמינה בשפות ערבית, עברית, אנגלית ורוסית.

https://www.shotef30.hac.ac.il/?lang=en
https://www.shotef30.hac.ac.il/?lang=en

https://www.shotef30.hac.ac.il/?lang=en
https://www.shotef30.hac.ac.il/?lang=en

https://www.shotef30.hac.ac.il/?lang=en

https://www.youtube.com/watch?v=S8t6FTVZjuc
https://www.youtube.com/watch?v=S8t6FTVZjuc

https://www.youtube.com/watch?v=S8t6FTVZjuc
https://www.youtube.com/watch?v=S8t6FTVZjuc

https://www.youtube.com/watch?v=S8t6FTVZjuc



عدد اكنون الثاين 2021גיליון ינואר 2021

תוכנית לחינוך רב לשוני אונ‘ תל אביב
של ה

ת 
הע

ב 
ת

כ
جملة برناجم تربية متعددة اللغاتכתב העת של התוכנית לחינוך רב לשוני

THE JAIME AND JOAN CONSTANTINER SCHOOL OF EDUCATIONבית הספר לחינוך על-שם חיים וג'ואן קונסטנטינר ّلكّية الرتبية عىل امس حايمي وجوان كونستانتيرن

9

magazine

Comparing the motivation of 
students from different 
disciplines to take English 
Medium Course

"המורה אפשר? אפשר להגיד?"
רבגוניות התלמידים/ות, הוראה דיפרנציאלית והזדמנויות ללמידה: שפה והשתתפות בכיתת יסוד בישראל

 עבודת התזה שלי התמקדה בשיח כיתתי בבית ספר יסודי המשרת אוכלוסייה מגוונת מבחינה לאומית, דתית, שפתית,
 עדתית, חברתית-כלכלית ומגדרית, בעיר ישראלית במרכז הארץ. מקרי הבוחן כוללים כיתת אם של תלמידים/ות בגילאי
ייחודי במערכת החינוך החד-לשונית בישראל.  תוצאות המחקר  11, שבה כחמישית מהתלמידים/ות הם ערבים, הרכב 
 מציגות תמונה מורכבת של מערך הכוחות בכיתה: לא רק שתלמידים/ת מרקע דומיננטי (בנים, יהודים/ות) ותלמידים/ות
 הנתפסים כבעלי יכולות גבוהות משתתפים/ות יותר בהשוואה לתלמידים/ות מרקע לא דומיננטי (בנות, ערבים ותלמידים
 הנתפסים כבעלי יכולת לימודית נמוכה), אלא גם שהם/ן עושים/ות זאת בהתפרצות ובתחנונים המסייעים להם לקבל את
 רשות הדיבור לעומת עמיתיהם/ן המתמידים ב'הצבעה' ואינם מפגינים תחושת זכאות כלפי השתתפותם/ן בשיח. כמו כן
 נמצא כי המורה פיתחה (שאלה שאלות מתחקרות או שאלות המשך) בנים ותלמידים/ות הנתפסים כבעלי יכולת לימודית
 גבוהה, יותר מבנות ותלמידים/ות הנתפסים/ות כבעלי יכולת לימודית נמוכה. חשיפת הדפוסים ויחסי הכוח הללו מחדדים

את ההבנה לגבי מנגנונים בשיח הכיתתי המקדמים או מעכבים הזדמנויות ללמידה, לבחינת צעדים לתיקונם.

וראיונות שאלונים  באמצעות  תבחן   התזה 
משתי סטודנטים  של  המוטיבציה  רמת   את 
שונים דעת  תחומי  של   מחלקות 
הניתנים בקורסים  להשתתף   באוניברסיטה, 
לא (הקורס   באנגלית בתחומי הדעת שלהם 
הוא אלא  אנגלית  ללמוד  בשביל  רק   נועד 
היא המחקר  מטרת  ללימוד).   אמצעי 
מהו ולהבין  המוטיבציה  רמות  בין   להשוות 
האנגלית רמת  מבחינת  הן  המוטיבציה,   סוג 

והן מבחינת צרכי הסטודנטים.

ערבים תלמידים  בקרב  האנגלית  השפה  של  המשותף  הלימוד  מודל   חקר 
ויהודים בערים הומוגניות

והפדגוגיות הלשוניות  החברתיות,  הפונקציות  את  בדק  הנוכחי   המחקר 
 שממלא מודל לימוד אנגלית במשותף של תלמידים ערבים ויהודים מכתות
המחקר אלו.  פונקציות  בין  הגומלין  יחסי  את  ובחן  הומוגניות,  בערים   ח' 
תצפיות, כמו  מגוונים  כלים  ושילב  האיכותני  המחקר  פרדיגמת  על   התבסס 

ראיונות חצי מובנים, קבוצות מיקוד, ותמלולים של מבעים.
 הממצאים הצביעו על כך שלמודל המשותף יש השלכות חברתיות, לשוניות
לתלמידים אפשר  משותף  לימוד  חברתית  מבחינה  חיוביות.   ופדגוגיות 
על שליליות  ועמדות  תפיסות  ולשנות  במגע  להיות  והיהודים   הערבים 
 האחר/ת ותרם לחינוך לערכים של סובלנות, הכלה וקבלה. מבחינה לשונית
 לימוד אנגלית משותף אפשר לתלמידים להתנסות בשפה ולחזק מיומנויות
וזימן רב-לשוני  לחינוך  מודל  היווה  משותף  לימוד  כן  כמו  באנגלית,   הדיבור 
קרקע פורייה לאינטראקציה בין השפות עברית, ערבית ואנגלית. מבחינה פד־
בשיטות השימוש  ומשמעותית,  חווייתית  למידה  זימן  משותף  לימוד   גוגית 
 הוראה לא פרונטאליות הגביר את המוטיבציה של התלמידים לשתף פעולה
ולעבוד על משימות משותפות. חשוב להדגיש שנמצאה זיקה הדוקה בין הפו־
 נקציות השונות. דהיינו, ככל שהלמידה הייתה מהנה כך היחסים בין הקבוצות
גברו ושיתוף הפעולה גבר ולהפך. וככל שהלמידה והיחסים גברו כך הפוטנ־

ציאל הלשוני בא לידי מימוש ולסירוגין.

 ערבים בוגרי מערכת החינוך העברית בישראל;
מבט רטרוספקטיבי

המחקר מתמקד בבוגרים שלמדו בכיתות ז'- יב' תקופת האינתי־
חוויית כיצד השפיעה   פאדה השנייה. מטרת המחקר היא לבחון 
הלמידה הזו על סוגיות של שפה וזהות בקרב תלמידים אלה כבוג־
 רים, ולהבין לעומק את החוויה שעברו במיוחד לאור התרחשותה
הזהות בגיבוש  חשובה  לתחנה  הנחשב  גיל   – ההתבגרות   בגיל 
 והאני העצמי. המחקר בוחן איך עיצבה חוויה כזאת את תחושת
והדומה והעצמי שלהם לאור העובדה שעזבו את המוכר   הזהות 
 לטובת הלא מוכר והשונה בהרבה מקרים, ובמיוחד בשל בהיותם

מיעוט בבית הספר.

תיזות בתנור: סטודנטיות שכותבות תזה ודוקטורט משתפות את תחום המחקר שלהן

חמוטל ברנד
בהנחיית פרופ' עופרה ענבר

Mariam Haj-Yahia Azem
בהנחיית ד"ר מיכל טננבאום

סמר חאג' יחיא
 בהנחיית פרופ' אילנה שוהמי וד"ר דפנה יצחקי

אביב אורנר
בהנחיית ד"ר הדר נץ
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In the 1950s, the French philosopher, critic, and semiotician 
Roland Barthes wrote a series of texts which were published 
subsequently as a collection known as ‘Mythologies’ (1957), 
which constitute a dissection of popular culture from 1950s 
France. Barthes used theories embraced in linguistics and his 
approach has been replicated over the years, but here I argue 
that the participatory web, and in particular social network 
services (SNS), provide us with a perspective to rethink 
myth-making by non-elites, thanks to the networked language 
and semiotic practices of subscribers to Instagram. In other 
words, and by invoking the Ancient Greek understanding of 
mythologies as the telling of stories.
I look at how so-called ordinary citizens create a new set of myths by analysing the discursive 
presentations of a range of ‘things’ that individuals draw on at Orly airport, Paris. I explore how these 
‘things’, and in particular Starbucks coffee, are explicitly made to carry meaning, according to the 
captions, hashtags, and emojis given by the original poster.

This talk critically examines how multi-level marketing companies 
(MLMs), via direct selling through electronic commerce 
(e-commerce) and social media channels, have enacted, evaded and 
exploited federal language policy to maximize profits during 
COVID-19 conditions. Here we describe the federal language policies 
that govern MLM e-commerce. We then illustrate how language 
policy is a site of interpretation and negotiation, and concomitantly, 
how these federal language policies are enacted, subverted and at 
times exploited for potential financial gain during an economic and 
health crisis which renders many people vulnerable. Quantitative 
and qualitative analysis of language policies and practices of MLM 
social media marketing provides a productive lens for understanding 
both the communication challenges of and responses to the present 
moment, as well as the ways in which language policies are taken up 
and discourses recontextualized with new meanings across social 
media platforms. We find that MLM independent contractors, 
although varying widely with respect to their enactment of federal 
and corporate policy, reference COVID-19 contexts either implicitly or 
explicitly, despite policies prohibiting these references.

Research Forum |                                                  |                                   

Prof. Robert Blackwood
University of Liverpool, UK
October 29th, 2020

Prof. Sabrina Fluegel
University of Minnesota, USA
November 19th, 2020

 Prof. Kendall King
University of Minnesota, USA
November 19th, 2020

Language, things, and meaning-making on Instagram:
The case of Starbucks at Paris' Orly airport

#Workfromhome: How multi-level marketers evade
and exploit federal language policy for profit
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Family Language Policy (FLP) has received increasing attention in recent 
years. Of central interest is why some children, growing up in a bilingual 
environment, become monolinguals while other children, growing up in 
a monolingual society, become bilinguals. Over the past decades, 
researchers in this field have tried to understand the role FLP plays in 
bi/multilingual development by examining parental language 
ideologies, investigating interactions between family members, as well 
as studying parents’ conscious choices in their discourse strategies. As 
families are important social units in a given society, and caregivers’ and 
children’s beliefs, practices and interventions are consistently shaped 

by linguistic and non-linguistic factors associated with family resources, and broader socioeconomic, 
sociopolitical and sociocultural forces, resulting in either valuations or de-valuations of 
bi/multilingualism and multiculturalism. In this talk, I focus on factors influencing the processes of 
family decisions on what languages to maintain and develop, and what languages to let go. Using 
empirical studies from recent research across different geopolitical contexts, I will demonstrate how 
internal and external factors are instantiated through parental beliefs and translated into language 
practices in children’s bi/multilingual development.

The family has come into sharp focus in recent sociolinguistic inquiry, 
spearheaded by the burgeoning field of Family Language Policy. Today 
the study of family language policy has indeed become a catalyst in 
promoting the sociolinguistic inquiry of language practices and policies 
in multilingual transnational families. In my talk I will present an 
overview of relevant theoretical perspectives and present some critical 
approaches to the field as it has developed tus far, in the hope of paving 
the path for future innovative and socially grounded approaches to the 
study of multilingual transnational families. This includes a critical 
discussion on the notion of family in our contemporary globalized society.

Prof. Xiao Lan Curdt-Christiansen
University of Bath, UK
November 26th, 2020

Factors influencing Family Language Policy

Transnational families and family language policy in the 21st Century

Given, on the one hand, the current sociopolitical reality, where multiculturalism and multilingualism 
are perceived as disrupting, as a threat to the social cohesion of the nation state and where the policies 
and the corresponding discourses of the last two decades with regard to language, citizenship and 
education have shifted and are powered by more neoliberal, accountability, measure to know culture, 
meritocratic, moral/virtual citizenship and never being away monolingual ideologies, and, on the other 
hand, the compelling epistemological and empirical evidence of social, cognitive and non-cognitive 
potency of ML education, it is important to reflect upon and discuss on widely shared, achievable and 
sustainable multilingual policies for education, an ecology of multilingual education. In this seminar 
we will focus on three critical challenges of multilingual policy making.

Challenges of multilingual policy making

Prof. Liz Lanza
University of Oslo; MultLing, Norway
December 12th, 2020

Prof. Piet Van Avermaet 
Gent University, Belgium
December 17th, 2020

Dr. Fauve De Backer, 
Gent University, Belgium
December 17th, 2020

Drs. Victoria Van Oss
Gent University, Belgium
December 17th, 2020
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Since this is our very first issue, we ask you to be understanding of its content; we 
promise to get better as we go along. How might we do that, you may ask?

 Well, the answer is- with your help! We kindly ask you to send along any 
suggestions, proposals, inquiries and clarifications you may have. 

We wish to learn and improve with your assistance, so please do not be shy, and 
if you wish to participate in the creation/curatorial process, feel free to write to us, 

in any language that feels closer to you, and we welcome you to join in.

Contact

בשנים העלייה  תהליך  את  וניתחה  תיארה  כהן  תלמי  רוית  ד"ר  זו   בהרצאה 

 האחרונות מאתיופיה לישראל של קהילת זרע ביתא ישראל (הפאלשמורה)

 דרך החיים בכפרים ובמחנות המעבר באתיופיה, במרכז הקליטה ודיור הקבע

בישראל. ההרצאה עסקה בהמתנה, הציפיות, הגלובליזציה, אורח החיים, המ־

 עברים, ההסתגלות לשינויים ובמפגש החברתי והבין תרבותי המרתק שהפך

 לחלק מכולנו ומהווה מיקרוקוסמוס למציאות של גיוון תרבותי שהעולם פוגש

היום. סיפורה של קהילת זרע ביתא ישראל הוא הסיפור של החברה הישרא־

לית, על גבולותיה המדינתיים והחברתיים. ההרצאה התבססה על מחקר את־

נוגרפי שנערך למעלה מעשור בכל אחד מהמרחבים.

דברים שרואים מכאן לא רואים משם - בין ישראל לאתיופיה

דר‘ רוית תלמי-כהן
המרכז האקדמי רופין, ישראל

31 בדצמבר 2020
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